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Samlingsrapport 2015 - Opsummering  
 

I dette afsnit opsummeres de centrale nøgletal for Nationalmuseets samlingsforvaltning. Den 
overordnede konklusion er, at museets samlingsvaretagelse samlet set er tilfredsstillende.  
 
Museet har i 2015 hjemtaget 6.234 genstande1  mod 6.777 i 2014, og der er indkommet 9.756 gen-
stande til danefævurdering mod 7.176 i 2014. Nationalmuseet har i 2015 anvendt 1.010 timer me-
re på konservering og sagsbehandling af danefæ end i 2014. 
 

Der er i 2015 registreret 99.814 registreringsposter2 i museets samlinger mod 58.065 i 2014. Heraf 

er en mindre del nyt, uregistreret materiale, mens en større del er digitale registreringer fra ældre, 

analogt materiale. Samlet var der pr. 31. december 2015 1.205.061 registreringsposter i museets 

digitale og analoge registre.  
 
B&N har i 2015 brugt 25.002 arbejdstimer på museets samlinger, 4.793 timer på udlån og 3.882 
timer på danefæ. Magasinprojekter har krævet 10.503 timer i 2015 og Integrated Pest Manage-
ment 3.325 timer.  
 
Der er blevet konserveret 1.270 danefægenstande i 2015 mod 1.280 i 2014.  
 
Alle bilag til denne rapport er i museets journal. Sagsnr. 16/00295 
 

 
1. Samlingernes omfang og organisering 

 

Det vurderes, at Nationalmuseets samling i alt rummer ca. 1.800.000 eksisterende og potentielle 
registreringsposter, fordelt på både digitale og analoge registre. Det endelige antal kendes først, 
når hele samlingen er digitalt registreret.  
 
Ved udgangen af december 2015 var ca. 1.100.000 af disse digitalt registrerede. 
 
Indsamling og registrering af genstande forestås af enheder med samlingsansvar  under Forsknings- 
og Formidlingsafdelingen. Samlingernes forkortelser er angivet nedenfor. Organiseringen er som 
følger: 
 

Overordnet enhed Samlinger 
Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid (DMO)  Antiksamlingen (AS) 

 Danmarks Oldtid (DO) 

Middelalder, Renæssance og Numismatik (MRN)  Danmarks Middelalder og Renæssance (DMR) 

 Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling 
(KMMS) 

Nyere Tid og Verdenskulturer (NTVK)  Danmarks Nyere Tid, herunder Liselund (DNT) 

 Etnografisk Samling (ES) 

 Musikmuseet (MM) 

Krig og Besættelse (K&B)  Tøjhusmuseet, herunder Orlogsmuseets sam-
ling (THM) 

 Frihedsmuseet (FHM), herunder Frøslevlejren 

Landbokultur og Søfart (L&S)  Frilandsmuseet (FLM), herunder Kommandør-

                                                      
1 Begrebet genstand dækker her over enkeltstykker. 
2
 En registreringspost er den enkelte, selvstændige post i et af museets registreringssystemer. Den kan være enten digital eller analog. En registre-

ringspost kan dække over en eller flere genstande/enkeltstykke, eksempelvis en bunke sammenhørende skår eller en række perler fra et gravfund. 
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gården og de historiske fartøjer  

 

Museets Samlingsmanual beskriver museets procedurer og arbejdsgange for samlingsrelaterede 

arbejdsopgaver. Samlingsmanualen revideres løbende.  

 
 

2. Indsamling 
 
Enhederne under Forsknings- og Formidlingsafdelingen reviderede i 2005 deres individuelle ind-
samlingspolitik og -praksis. Disse er beskrevet i kapitel 1.a. i museets Samlingsmanual. 

 
Hjemtagelser i 2015  

Enhed Antal                       

hjemtagelsessager 

(ekskl. danefæsager) 

Antal                       

genstande 

Antal                    

danefægenstande 

Danmarks Oldtid - - 947 

Danmarks Middelalder og Renæssance 10 569 575 

Den kgl. Mønt og Medaillesamling 11 100 1.994 

Danmarks Nyere Tid 22 295 - 

Frilandsmuseet 16 131 - 

Etnografisk Samling 7 40 - 

Antiksamlingen 3 38 - 

Musikmuseet 1 7 - 

Krig og Besættelse  73 1.538 - 

I alt 143 2.718 3.516 

Årets indsamling, inkl. danefæ   6.234 

 

Fordeling af hjemtagelser på type 

Årgang Danefæ Genstande I alt Danefæ i % af 

samlet mængde 

2015 3.516 2.718 6.234 56,4 % 

2014 5.312 1.465 6.777 78,3 % 

2013 4.367 9.013 13.380 32,6 % 

2012 3.533 6.492 10.525 33,5 % 

 

I 2014 og 2015 har udgravninger og hjemtagelse fyldt mindre sammenlignet med tidligere år.   

 

 
3. Registrering  

 
I 2015 er der i de enkelte enheder udført større og mindre korrekturprojekter i eksisterende regi-
streringsdata, ligesom enkelte enheder har prioriteret at digitalisere analoge registreringsdata 
gennem håndindtastning i baserne. Korrekturprojekter og konsolidering af eksisterende registr e-
ringsdata er en nødvendig forberedelse til overgangen til det fællesnationale registreringssystem, 
SARA, og indsatsen videreføres i 2016.  
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Museet har på baggrund af en Rigsrevisionsrapport fra 2006 valgt selv at udvikle et placerings-, 
håndterings- og konserveringssystem, PladsKons. Systemet håndterer konserveringssager, place-
ringer og interne arbejdsgange omkring egenkontrol, udstillingsprojekter, interne transporter, st u-
diebesøg mv.  
 
Datakorrektur og udfasning af ældre pladsbaser og håndteringsbaser i forbindelse med implemen-
tering af PladsKons er en nødvendig del af museets datamigrering til SARA. I 2015 er systemet ble-
vet implementeret hos en lang række relevante medarbejdere i F&F og B&N, og migrering af ældre 
plads- og konserveringsdata fra museets mange forskellige, ældre systemer til PladsKons viderefø-
res i 2016. 
 

Registrering i 2015 

 

 

Starttallene (status primo 2015) er for Samlingsrapport 2015 slået sammen, så de indbefatter både 

analoge og digitale registreringer. De er derfor ikke helt sammenfaldende med tallene i Samlings-

rapport 2014.  

 

Det store antal indtastninger i løbet af året skyldes særligt en registrerings indsats i Møntsamlin-

gen, som har digitalt registreret omkring 82.000 mønter med enkle basisoplysninger fra ældre, 

håndskrevne protokoller. Aktiviteten på Etnografisk Samling dækker hovedsaglig over digitale ind-

tastninger af registreringsposter i Gudmund Hatts håndskrevne protokoller (arkæologisk materiale 

fra Jomfruøerne/Caribien, 1923).  

 

Ved migrering til SARA forventes det, at tallene ændres for flere samlinger, da der i 2015 og 2016 

udfases en del dubletter af systemerne, ligesom databerigelse og oprydning i ældre ba-

ser/protokolserier kan generere flere færdige poster efter migrering.  I 2015 er der udført en række 

større og mindre korrekturprojekter. Her skal enkelte nævnes:  

 

 50.000 poster i Danmarks Oldtids genstandsbase forsynes med genstandsbetegnelse og 

fundoplysninger. Samtidig er en del dubletter blevet undersøgt og fjernet fra basen. 

 100.000 poster med oplysninger fra indscannede blå kort koblet med de relevante inve n-

tarnumre i Danmarks Nyere Tids registreringsbase, og dermed klargjort til overførsel.  

 60.000 poster i Antiksamlingens base gennemset og konsekvensrettet i forhold til oplysni n-

ger om fundsteder og fundtidspunkter. 

 Oprettelsen af flere hundrede sammenhængende journalsager fra enkeltstående gen-

standsposter i Frilandsmuseets base på ca. 50.000 genstandsposter. 

 

  

Registreringsposter 
DO DMR KMMS DNT FHM FLM ES AS MM THM I alt 

Status primo 2015 201.681 84.939 173.151 344.149 13.051 48.977 106.211 39.174 4.956 88.958 1.105.247 

Aktivitet 2015 1.928 4.244 84.694 447 88 35 6.831 2 7 1.538 99.814 

Status ultimo 2015 203.609 89.183 257. 845 344.596 13.139 49.012 113.042 39.176 4.963 90.496 1.205.061 
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Nedbringelsen af det elektroniske registreringsefterslæb 

 

Efterslæbet opgøres årligt på sagsniveau for at gøre en optælling praktisk muligt. Den årlige sam-

mentælling dækker alle sager ældre end et år, som afventer registrering.  
 
Samlinger med registreringsefterslæb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabellens tal matcher ikke som et plus/minus-regnskab fra år til år. Det skyldes, at der indimellem 
lokaliseres ældre uregistrerede hjemtagelser på magasin/i sikringsbokse, som ikke nødvendigvis er 
registreret ind i journalerne, ligesom uregistrerede hjemtagelser, der er over et år gamle, hvert år 
kan lægges til registreringsefterslæbet. Tallet for registreringsefterslæbet kan derfor stige uanset, 
at de eksisterende/kendte efterslæbssager bliver registreret. 
 
I flere samlinger er den store indsats for klargøring af data til migrering til SARA blevet prioriteret 
over registreringen af efterslæb, og der er i den anledning leveret en betydelig registreringsindsats 
fra enhederne.  
 
200 sager fra Møntsamlingen er overført til danefæstatistikken som danefæefterslæb. Se afsnit 10, 
Danefæsagsbehandling. 
 
 

4. Konservering 
  
I 2015 var der, som i de foregående år, fokus på den præventive konservering ved en række større 
og mindre nedpaknings- og flytteprojekter, hvor museet flytter fra mindre og uegnede magasinfac i-
liteter til større, samlede lokaliteter.  

 
I 2015 brugte museet 25.002 timer på museets samlinger og udstillinger mod 23.069 i 2014, på danefæ-
konservering 3.882 timer mod 3.218 timer i 2014. 
 

I 2015 anvendte Bevaring & Naturvidenskab 3.325 timer på Integrated Pest Management. Største-

delen af timerne blev anvendt til konkret skadedyrsbekæmpelse.  

 

Samling Registreret   
i 2014 

Efterslæbssager  
ultimo 2014                

Registreret            
i 2015 

Efterslæbssager 
Ultimo 2015 

Danmarks Oldtid  32 126 - 294 

Danmarks Middelalder og 
Renæssance 

- 33 15 22 

Den Kongelige Mønt- og 
Medaljesamling  

- 223 2 29 

Danmarks Nyere Tid - 543 19 540 

Musikmuseet - - 1 - 

Etnografisk Samling 2 6 9 10 

Frilandsmuseet - 5 1 4 

Frihedsmuseet  3  - 

Tøjhusmuseet Ingen opgørelse Ingen opgørelse 524 (inkl. Friheds-

museet) 
1 

I alt   939 571 900 
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Under de rutinemæssige runderinger blev der i 2015 konstateret seks aktive skadedyrsangreb, her-

af fire aldeles omfattende. Derfor blev tre magasiner i kælderen under Prinsens Palais delvist eva-

kueret. 

  

Skadedyrsprojekter i 2015 

Lokalitet Forbrugte timer  

Etnografisk Samlings kældermagasiner, 

PP 

2.747 Bekæmpelse af kældermøl (Tineola bisselliella) og 

tobaksbiller (Lasioderma serricorne) 

Afrensning/desinfektion og bjærgning af genstande 

Nyere Tids legetøjsmagasin 223 (ikke afsluttet) Bekæmpelse af tæppebiller (Attagenus verbasci) 

Afrensning/desinfektion 

Nationalmuseets Klunkelejlighed 153 Bekæmpelse af brun pelsklanner (Attagenus smir-

novi) Afrensning/desinfektion 

Generelt præventivt arbejde 202  

 

 

Klimaarbejde 

I årets løb er der særligt arbejdet med klimatisering og indretning af nye magasiner i 

Værløse og projektering af nye udstillinger til Frihedsmuseet og Trelleborg. Der er 

løbende rådgivet omkring de mindre tilfredsstillende klimaforhold i Musikmuseet, 

omkring etablering af kontorer i tidligere udstillingsrum i Prinsens Palais og LED-

belysning på Nationalmuseet. 

 

I Brede var det nødvendigt at nedlægge ældre klimaanlæg i bygningerne 8,9 og 10 og 

erstatte dem med affugtere. Arbejdet med at udvikle overvågning af Tøjhusmuseets 

magasiner og målepunkter for klimakvalitet fortsatte. 

      

 
5. Magasinering 

 
Pr. 1. januar 2014 udgjorde museets magasiner ca. 22.000 m2. Ved Nationalmuseets 

sammenlægning med Statens Forsvarshistoriske Museums (SFHM) samling den 1. ja-

nuar 2014, fik museet øget magasinmassen med ca. 14.000 m2.   

 

En del af de tilkomne magasiner var dyre og uegnede, og nogle af dem blev derfor 

nedlagt i 2015, og genstandene overflyttet til Hangar 1 og 2 i Værløse, som samtidigt 

kom til som nyt magasin. Nationalmuseets samlede magasinkapacitet er derfor stadig 

ca. 36.000 m2.  

 

Skemaet i bilag 1 bagerst i Samlingsrapporten opgør volumen af museets samling, 

målt i m3, fordelt på lokaliteter. I alt fyldte Nationalmuseet godt 41.020 m3 ved ud-

gangen af 2015. 

 

Der moniteres løbende temperatur og relativ luftfugtighed i 97 magasinrum, der ti l-

sammen udgør ca. 21.700 m2 af museets samlede magasinmasse eller omkring 60 %. 

Disse klimadata giver et overblik over udviklingen i klimakvaliteten på de målte mag a-
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siner.   

  

Fra de målte værdier beregnes magasinkvalitet ved tre parametre: TWPI (tidsvægtet 

bevaringsindeks, som angiver hvor hurtigt eller langsomt en genstand nedbrydes over 

tid på en given magasinlokalitet), minimering af risiko for klimabetingede fysiske ska-

der og minimering af risiko for vækst af mug/skimmelsvamp. Tallene angiver den pro-

centdel af den samlede, målte magasinmasse, der på det enkelte parameter er gode, 

rimelige eller utilfredsstillende. I 2015 er der i forhold til tidligere år målt på fire nye 

magasiner – to i Ganløse og to i Værløse. For sammenlignelighedens skyld vises maga-

sinkvaliteten henholdsvis med og uden disse nye magasiner. 

 

Målepunkter for Nationalmuseets magasiner 

Målepunkter – med sam-

me magasiner som i 2014 

Tilfreds-

stillende 

2015 

Rimelig 

2015 

Utilfreds-

stillende 

2015 

 Tilfreds- 

stillende 

2014 

Rimelig 

2014 

Utilfreds-

stillende 

2014 

TWPI (Tidsvægtet beva-

ringsindeks) 

15 % 75 % 10 %  15 % 47 % 38 % 

Minimering af risiko for 

fysiske skader  

68 % 29 % 3 %  65 % 30 % 5 % 

Minimering af risiko for 

mug/skimmelsvamp 

95 % ---- 5 %  98 % ---- 2 % 

 

Målepunkter – med nye magasiner 

Ganløse og Værløse 

Tilfredsstillende Rimelig Utilfredsstillende 

TWPI (Tidsvægtet bevaringsindeks) 33 % 59 % 8 % 

Minimering af risiko for fysiske skader 55 % 33 % 12 % 

Minimering af risiko for 

mug/skimmelsvamp 

86 % ---- 14 % 

 

TWPI-bevaringsindekset har vist sig uhyre følsomt over for svingninger i udetemperaturen - 

eller rettere: målemetoden viser, at Nationalmuseets nuværende magasinbestand ikke er 

gode nok til at skærme for variationer i udetemperaturen. Det forventes, at situationen 

først med indflytning i det kommende fællesmagasin mærkbart forbedres.  

 

Måltallet for 2015 var, at 25% af magasinbestanden skulle have et bevaringsindeks i katego-

rien Tilfredsstillende. I 2015 kunne 33% af Nationalmuseets magasinbestand leve op til det-

te. 

Renses for de ovennævnte indfusionerede magasiner, ligger TWPI-tallet fortsat kun på 15 % 

som tilfredsstillende, 10 procentpoint lavere end målet. Etablering af nyt fællesmagasin er 

den erkendte og blivende løsning på museets dårlige måltal for TWPI.  

 

Nationalmuseet har derfor arbejdet på en samlet magasinplan i tæt samarbejde med Sty-

relsen for Slotte og Kulturejendomme, Det Kongelige Bibliotek, Statens Naturhistoriske 

Museum og Medicinsk Museion, og dette arbejde er i 2015 genoptaget efter en længere 

udredningsfase via SLKE og igangsat som byggeprojekt i den indledende udbuds- og projek-

teringsfase. 
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Opsigelsen af eksterne magasiner er med til at finansiere en forbedret magasinløsning. Indretning 
og ibrugtagning af de to hangarer i Værløse gjorde det muligt at opsige flere fjernmagasiner i 2015, 
herunder Hvalsø, Edelgave og Nymøllevej i Allerød.    
 
Gudmund Hatts samling på ca. 6000 genstandsnumre, omfattende væsentligt flere enkeltgenstan-
de i form af udgravningsfund fra Caribien med hovedvægt på Jomfruøerne, er for første gang siden 
1920erne blevet udpakket fra de originale fragtkasser og ompakket konserveringsmæssigt forsva r-
ligt. Sideløbende med ompakningen er den store og kulturhistorisk væsentlige samling blevet ge n-
nemfotograferet, digitalt registreret og beriget med nye, faglige vurderinger af materialet.  Projek-
tet blev afsluttet 1. kvartal 2016. 
 
Topografisk magasin for Danmarks Middelalder og Renæssance blev revideret, ompakket og flyttet. 
Flytningen omfattede godt 31.000 genstandsnumre. Samtidig blev udvalgte data udredt til brug for 
SARA-projektet. 
 

I 2015 blev magasinet for yngre stenalders bopladser færdigopstillet i Ørholm. Det blev flyttet fra 

Prinsens Palais for ca. 10 år siden og har stået nedpakket i Ørholm. Genopstillingen startede i 2012. 

 
 

6. Udlån  
 
I alt anvendte B&N 4.792 timer på virksomhed relateret til ind- og udlån.  
 

Udlån, danske og udenlandske lånere 

Udlån/antal sager 
 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 2015 

Indenlandske lånere 21 45 55 54 

Udenlandske lånere 13 47 44 43 

I alt 34 92 99 97 

Forbrugte timer i 
alt 

----- 4.523 4.567 4.792 

 

 
I 2015 fortsatte projektet med at skabe fuldt overblik over museets samling, uanset hvor genstan-
dene befinder sig, samt give en status for deres sikrings- og bevaringsforhold. Projektet skal kon-
trollere og kontraktbelægge ældre langtidsudlån. Da der er langtidsudlån helt tilbage fra 1800-
tallet, har projektet krævet en samlet indsats for udredning og afklaring i de enkelte samlinger på 
museet. Der er afsat ca. 1/3 årsværk centralt i F&F-Sekretariatet til opgaven.  
 
Hvert udlånssted har sit eget sagsnummer, og hver enkelt sag indeholder som oftest genstande fra 
forskellige samlinger på Nationalmuseet. Genstandsantallet for det enkelte sted svinger fra én gen-
stand op til 2.500 genstande. Under kontrollen konstateres tilstedevær, bevaringstilstand- og for-
hold. Der tages, hvis muligt, et identifikationsfoto af genstandene. Efterfølgende udarbejdes en 
lånekontrakt mellem Nationalmuseet og udlånsstedet, som skal fornyes hvert 5. år. Projektet ar-
bejder sig geografisk frem, en region af gangen. 
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Uddeponeringsprojektet 2015 

År Region Kontrollere-

de/i behand-

ling  

Antal åbne 

sager 

Ultimo 2015 

Udgåede  

 

2014 Hovedstaden 6 19 0  

2015 Hovedstaden 4 16 1  

 
I 2015 blev der udført kontrolbesøg på tre museer på Bornholm. Da mængden af langtidsudlån er 
meget stor på Bornholms Museum (omkring 4000 genstande), er sagen endnu ikke afsluttet, fordi 
besigtigelserne skal udføres af flere omgange. I 2015 blev ca. 1100 genstande besigtiget på Born-
holms Museum, og i 2016 besigtiges resten. Derudover blev enkelte sager i København afsluttet.  
Region Hovedstaden er derfor stort set afsluttet. 
 

 
7. Samlingsrevision og egenrevision 

Den eksterne samlingsrevision er en ekstra kontrollerende foranstaltning i forhold til enhedernes 
årlige, løbende egenkontrol af samlingerne. Udvalget er pålagt at sikre, at der gennemføres et an-
tal revisioner hvert år, således at museets samlinger alle er reviderede hvert 3. år.   
 
Nationalmuseets egenrevision skal sikre en kvalificeret egenkontrol på Nationalmuseet i forhold til 
praktiske arbejdsgange og tilknyttede systemer på samlingsområdet. Hver samlingshavende enhed 
gennemgår minimum 60 udvalgte genstandsnumre i en pladskonstaterende samlingsrevision  hvert 
år. Regelsæt og procedurer, reviderede i 2014, ligger i Nationalmuseets Samlingsmanual.  
 
Der var i november 2015 ekstern samlingsrevision på Møntsamlingen. Rapporten med bilag er 
journaliseret under jrn.nr. 16/00244. Der var en del anmærkninger fra revisorernes side. Anmærk-
ningerne udmøntede sig i et krav om udarbejdelsen af en større, samlet projektplan for samlings-
arbejdet 2016 – 2021, eventuelt med en endnu længere tidshorisont, afhængigt at ressourcerne til 
rådighed. Plan er udarbejdet og godkendt af Nationalmuseets direktion i 2016, og opfølgning vil 
ske løbende i forbindelse med den årlige samlingsrapport.  
 
Otte samlinger gennemførte i 2015 egenrevision og tastede resultaterne i museets pladsbase. 
Egenrevisionerne er udført tilfredsstillende, jfr. tabellen nedenfor. 
 
 

Egenrevision på Nationalmuseet 2015 

 
Der er 2015 ikke foretaget egenrevision i Frihedsmuseet og Tøjhusmuseets samlinger.  
Frihedsmuseets genstande er på grund af brand i 2013 alle nedpakkede og sendt til lukket magas i-
nering og er pt. ikke tilgængelige for egenrevision. 
 

Egenrevision  Oldtid Middelalder Nyere Tid Musik 
Museet 

Etnografisk 
samling 

Antik 
samling 

Mønt 
samling 
 

Frilands- 
museet 

Gennemgåede 
genstandsnumre 

124 237 125 63 185 63 649 86 

TS-status           
(Til Stede) 

124 236 125 63 185 63 649 86 

ITS-status        
(Ikke Til Stede) 

0 1 0 0 0 0 0 0 
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På K&B træder det løbende samlingsarbejde og samlingsprojekter ifølge den i 2014/2015 udarbe j-
dede plan i stedet for årets egenrevision. Planen for samlingsarbejdet er en opfølgning på den i 
2014 gennemførte samlingsrevision på enheden. 
 

 
8. Sikring imod brand, tyveri og hærværk 

 
I 2015 indledtes udarbejdelsen af dækkende værdiredningsplaner på Nationalmuseet. Indsatsen 
videreføres i et tværgående internt samarbejde og forventes afsluttet i 2016. Værdiredningspla-
nerne for museets genstandssamling sigter på at prioritere den konkrete og praktiske indsats for 
redning af genstande ved eks. brand eller andre katastrofer. 
 

 
9. Udskillelse af genstande fra Nationalmuseets samlinger 

Nationalmuseet udskiller genstande fra samlingen efter gældende regler i dialog med Slots- og 
Kulturstyrelsen og efter tilladelse fra Kulturministeriet. Nationalmuseets samlingsmanual rummer 
procedurer for alle former for udskillelse, eksempelvis repatriering, overdragelse til andre danske 
museer og kassation. I 2015 opnåede Nationalmuseet Kulturministeriets tilladelse til udskillelse i 
tre sager. 

 

Udskillelsessager i 2015 

Enhed Sag Antal  

genstandsnumre 

Journalnummer Aftager 

NTVK Afrikanske kur-

ve/tekstiler 

11 2015-008681 Kasserede som følge af 

massivt skadedyrsangreb 

NTVK Dragtkopier 51 2014-017729 Nationalmuseets  

Formidlingsenhed 

KOB Militære køretøjer og 

tilbehør 

51  2015-005505 Tilbageført til Forsvaret 

I alt:  113   

 

 

10. Danefæarbejdet ved Nationalmuseet  
 
Indlevering af fund til danefævurdering er stigende. Det betyder, at sagsbehandlingstiden fra fund-
indlevering på Nationalmuseet til afsluttet sag er på ca. 2,5 år. Det er Nationalmuseets målsætning, 
at sagsbehandlingstiden skal blive kortere. 
 
Med en overordnet målsætning om at øge produktiviteten i museets danefæsagsbehandling gen-
nem yderligere effektivisering og ensartning af museets sagsbehandlingsprocesser blev der derfor i 
2015 igangsat en ekstern analyse, der skulle identificere tiltag til effektivisering/ensartning. Analy-
sen resulterede i en række konkrete forslag. Forslagene implementeres i relevant omfang i 2016, 
og enkelte blev allerede implementerede i 2015.  
 
Udredningsarbejdet har inddraget en dialoggruppe med repræsentanter fra otte udvalgte lokalmu-
seer med fokus på mulighederne for forenkling og erfaringsudveksling. 
 
I 2015 blev der indleveret 9.756 enkeltgenstande til danefævurdering i Danefæsekretariatet mod 
7176 i 2014. I alt blev 3.516 genstandsnumre registreret i museets genstandsbaser og protokoller 
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som danefæ i 2015 mod 5.312 i 2014. Endelig blev i alt 1.270 genstande konserverede i 2015 mod 
1.280 i 2014. 
 

Sagsbehandling af danefæ i 2015 

Samling Antal genstande 

indkommet til 

vurdering 

Antal sager 

Indkommet til 

vurdering 

Konserverede 

genstande 

Antal behandlede 

sager 

Timer 2014 Timer 

2015 

DMR    345 sager  

314 beskrivelsessager 

564 1.007 

DO    197 1.415 1.178 

KMMS    254 1.888 1.651 

Sekretariat 9.756 1.137  600 breve  

963 indjournaliseringer 

2.400 2.740 

Konserve-

ring 

  1.270   3.217 3.882 

I alt 9.756 1.137 1.270  9.448 10.458 

 

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor, har museet styrket arbejdet med danefæ med 1.010 timer fra 
2014 til 2015. Da de indleverede danefæsager imidlertid er meget forskellige i omfang og komple k-
sitet, afspejler de øgede anvendte ressourcer sig ikke direkte i  antallet af behandlede sager. 
 

Registrering af danefæ 

I tabellen nedenfor ses antallet af fund, der er indført i museets baser/protokoller som danefæ i 

årene 2013-2015. Tallets størrelse afspejler registreringsaktiviteten i den enkelte samling.  

Samling Antal danefæ 

2013 

Antal danefæ 

2014 

Antal danefæ 

2015 

DMR 286 692 575 

DO 579 803 947 

KMMS 3.502 3.817 1.994 

I alt 4.367 5.312 3.516 

 

 

Udbetaling af danefægodtgørelse 

Tabellen nedenfor viser den samlede udbetaling af danefægodtgørelser i de seneste tre år. Tallet lå 

nogenlunde jævnt på ca. 1 mio. kr. pr. år fra 2009 til 2013, men tog et stort hop i 2014, dels på 

grund af flere behandlede fund, og dels på grund af enkelte store og meget kostbare fund. Tenden-

sen er en fortsat stigning. 

 

2013 2014 2015 

Kr. 1.184.373 Kr. 3.044.100 4.231.775 
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Efterslæb i Danefæsagsbehandlingen 
I tabellen nedenfor ses sager, der endnu ikke er registreret i museets journalsystem, og dermed 
endnu ikke fordelt til inspektørvurdering.  
 
Den stigende mængde sager, der afventer journalisering, skyldes primært et støt stigende antal 
fundindleveringer. Det særligt høje tal for 2015 skyldes, at der i statistikken er indtastet tal for 
danefækaravanen for både 2014 og 2015. Danefækaravanen henter fund hjem samlet fra lokalmu-
seerne i større portioner. 

 

Sekretariatet Antal genstande Antal sager (anmeldelser) 

Ultimo 2015 12.238 1.541 

2014 7.201 1.034 

2013 4.333 643 

 
 
Efterslæb for udsendelse af danefæbreve og udbetaling af danefægodtgørelse.   
Tallene nedenfor viser færdigvurderede sager, der afventer brevudsendelse og anvisning.  

 

Sekretariatet Antal sager 

Ultimo 2015 790 

2014 793 

2013 293 

 
 
Efterslæb på vurdering af danefæ i samlingerne og registrering og konservering af danefæ.  

 

 Antal sager  

 KMMS DMR DO Konserveringen 

Ultimo 2015 974 453 682 1.112 

Ultimo 2014 462 357 359 680 
 


