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Samlingsrapport 2016 - Opsummering  
 

Museet har i 2016 hjemtaget 10.436 genstande1  mod 6.234 i 2015, og der er indkommet 17.055 
genstande til danefævurdering mod 9.756 i 2015.  
 

Der er i 2016 registreret 128.749 registreringsposter2 i museets samlinger mod 99.814 i 2015. Her-

af er en mindre del nyt, førhen uregistreret materiale, mens en større del er digitale registreringer 

(udvalgte basisoplysninger) fra ældre, analoge systemer. Samlet var der pr. 31. december 2016 

1.285.616 registreringsposter i museets digitale registre.  
 
B&N har i 2016 brugt 7.3423 konserveringstimer på museets samlinger generelt, 6.749 timer på 
udlån/studiebesøg og 3.534 timer på danefæ. Magasinering har krævet 8.321 timer, udstillinger 
5.951 timer og Integrated Pest Management 851 timer. Der er blevet konserveret 1160 danefæ-
genstande i 2016 mod 1.270 i 2015.  
 
Alle bilag til denne rapport er i museets journal. Sagsnr. 17/00054 
 

 
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 museets samling er digitalt registreret.  
 
Ved udgangen af december 2016 var ca. 1.285.000 af disse digitalt registrerede. 
 
Indsamling og registrering af genstande forestås af enheder med samlingsansvar under Fors knings- 
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-
gården og de historiske fartøjer  

 

                                                      
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/enkeltstykker, eksempelvis en bunke sammenhørende skår eller en række perler fra et gravfund. 
3
 Det faktiske antal anvendte timer er noget højere, men kan ikke udlæses af årets opgørelse, fordi et antal timer af medarbejderne er blevet konte-

ret som generel konservering/restaurering uden angivelse af, hvilken samling, arbejdet udførtes til. Derfor er det angivne timetal det minimumstal 

for bevaringstimer, som kan henføres til en specifik samling på NM. 
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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 2016  

Enhed Antal                       

hjemtagelsessager 

(ekskl. danefæsager) 

Antal                       

genstande 

Antal                    

danefægenstande 

Danmarks Oldtid 1 2.000 1.985 

Danmarks Middelalder og Renæssance 12 96 676 

Den kgl. Mønt og Medaillesamling 17 229 2.343 

Danmarks Nyere Tid 20 566 - 

Frilandsmuseet 15 95 - 

Etnografisk Samling 18 199 - 

Antiksamlingen 4 7 - 

Musikmuseet 9 151 - 

Krig og Besættelse (Tøjhusmuseet)  90 2.066 - 

Krig og Besættelse (Frihedsmuseet) 21 23  

I alt 207 5.432 5.004 

Årets indsamling, inkl. danefæ   10.436 

 

 

Fordeling af hjemtagelser på type 

 

Årgang Danefæ Øvrige 

Genstande 

I alt Danefæ i % af 

samlet mængde 

2016 5.004 5.432 10.436 47,9 % 

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 % 

 

Stigningen i hjemtagelser i 2016 skyldes primært en meget stor forskningsgravning på Danmarks 

Oldtid (Vasagård) og et højt antal hjemtagelser fra Tøjhusmuseets side.  

 
Indkomst af danefæ er nærmere beskrevet i afsnit 10 
 

3. Registrering  
 
I 2016 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 registre-
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ringsdata er en nødvendig forberedelse til overgangen til  det fællesnationale registreringssystem, 
SARA, og indsatsen videreføres i 2017 og 2018.  
 
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, stu-
diebesøg mv.  
 
Datakorrektur og udfasning af ældre pladsdatabaser i forbindelse med implementering af Plads-
Kons er en nødvendig del af museets datamigrering til SARA. I 2016 er der migreret enkelte ældre 
plads- og konserveringsdata fra museets mange forskellige, ældre systemer til PladsKons, og ind-
satsen videreføres i 2017. 

 

Registrering i 2016 

 

  

Det store antal indtastninger i løbet af året skyldes særligt Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling 

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

skrevne protokoller.  

 

Ved migrering til SARA forventes det, at tallene ændres for flere samlinger, da der  på den ene side 

i løbet af projektet udfases en del dubletter af systemerne, ligesom der på den anden side sker en  

databerigelse og oprydning i ældre baser/protokolserier, som kan generere flere færdige poster 

efter migrering. I 2016 er der udført en række større og mindre korrekturprojekter. Her skal enkel-

te resultater nævnes: 

 

 Datakorrektur, EskimoArkæologibase (selvstændig Accesdatabase) på Etnografisk Samling. 

Til og med 2016 rummede basen ca. 70.000 genstandsnumre, arktisk arkæologi. Data læg-

ges i 2017 ind i museets nuværende registreringssystem som forberedelse til SARA. Dertil 

kommer en løbende registrering af yderligere flere tusind poster fra analoge protokoller til 

basen i 2017. 

 

 Digital høst (forarbejde til registrering) af analoge registreringsdata, Tøjhusmuseet. Ca. 

40.000 genstandsnumre digitalt oprettet og koblet til indscannede registreringsoplysninger.  

 

 Knap 1100 sager med i alt godt 6000 genstande på Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling 

digitalt registreret ind fra ældre kataloger og private samlingsprotokoller, primært fra 

Registreringsposter 
Danmarks 

Oldtid 

Danmarks 
Middelalder 
og Renæs-

sance 

Den Konge-
lige Mønt- 

og Medalje-
samling 

Danmarks 
Nyere Tid 

Friheds-
museet 

Frilandsmu-
seet 

Etnografisk 
Samling 

Antiksam-
lingen 

Musik-
museet 

Tøjhus-
museet I alt 

Status primo 2016 203.609 89.183 226. 821 327.596 13.139 49.012 112.542 39.506 4.963 90.496 1.156.867 

Aktivitet 2016 2.218 1.260 115.670 4.479 13 137 2.808 33 65 2.066 128.749 

Status ultimo 2016 205.827 90.443 342.491 332.075 13.152 49.149 115.350 39.539 5.028 92.562 1.285.616 
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1700- og 1800-tallet. Materialet er dermed formelt registreret ind i samlingens fortløbende 

retro-protokolserie, RP4.  

 
Nationalmuseets registreringsefterslæb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For 2016 skal særligt nævnes 
 

 Danmarks Nyere Tids efterslæbsregistrering, hvor de 12 sager tilsammen omfattede 3989 
genstande 

 Danmarks Oldtids løbende arbejde, blandt andet i et megalitprojekt, som har sikret reg i-
strering af en større mængde ældre sager 

 
Tabellens tal matcher ikke som et plus/minus-regnskab fra år til år. Det skyldes, at der jævnligt 
lokaliseres ældre uregistrerede hjemtagelser på magasin/i sikringsbokse, ligesom uregistrerede 
hjemtagelser, der er over et år gamle, hvert år lægges til registreringsefterslæbet. Tallet for regi-
streringsefterslæbet kan derfor stige uanset, at de eksisterende/kendte efterslæbssager bliver re-
gistreret. 
 
Der er samlet set sket et fald i NMs efterslæbssager i 2016, primært ved en samlet indsats på 
Danmarks Oldtid. 
 

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.  
 
 

4. Konservering 
  
I 2016 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.  

 

                                                      
4
 Retroprotokolserien er en digitalt oprettet protokolserie, der kan rumme den digitale registrering af tidlige, oftest private møntsamlinger og 

genstande uden velbelyst proveniens indgået i Møntsamlingen, typisk fra 1700- og 1800-årene. Serien matcher samlingens øvrige, analoge hoved-

protokolserier i sin opbygning. 
5
 Plus et ukendt antal genstande/ukendt antal sager, der er hensat på magasin/fremstår som uregistrerede magasinfund. De lokaliseres og erkendes 

ved konkret magasingennemgang. 

Samling Registreret i 
2015 

Efterslæbssager 
ultimo 2015                

Registreret i 
2016 

Efterslæbssager 
Ultimo 2016 

Antiksamlingen - - - - 
Danmarks Oldtid 32 294 178  116 
Danmarks Middelalder og Renæs-
sance 

- 22 6 23 

Den Kongelige Mønt- og Medalje-
samling 

- 29 - 41 

Danmarks Nyere Tid - 540 12 530 
Musikmuseet - - - 7 
Etnografisk Samling 2 10 9 2

5
 

Frilandsmuseet - 4 2 4 
Frihedsmuseet  - - 1 
Tøjhusmuseet Ingen opgørelse Ingen opgørelse 10 Anslået 50.000 

genstande/ukendt 
antal sager 

I alt  34 900 217 + 724 
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I 2016 brugte museet mindst6 23.473 timer på museets samlinger og udstillinger mod 25.002 i 2015, på 
danefækonservering 3.534 timer mod 3.882 timer i 2015. 
 

I 2016 anvendte Bevaring & Naturvidenskab 851 timer på Integrated Pest Management. Størstede-

len af timerne blev anvendt til aktiv skadedyrsbekæmpelse i Nyere Tids Legetøjsmagasiner i Ø r-

holm. 

 

Integrated Pest Management 2016 

 

Lokation Timer Opgave 

Nationalmuseets Klunkelejlighed 45,5 Inspektion og monitorering af fælder  

NT Legetøjsmagasiner i Ørholm 739 Fortsættelse af projektet fra 2015 med bekæmpelse af tæppe-

biller (Attagenus verbasci) 

Afrensning/desinfektion samt præventive tiltag i magasinet. 

Generelt forebyggende arbejde hele NM 67 Inspektion og monitorering af fælder. Vejledning. 

 

                                                      
6
 Jfr. fodnote 3, s. 2 

Klimaarbejde 

I årets løb er der arbejdet med projektering af nye udstillinger til Frihedsmuseet, pro-

jektering af det ny fællesmagasin, indretning af studierum i Brede, dataovervågning af 

Musikmuseets udstilling, optimering af bevaringsforhold på magasiner hos Møbel-

transport Danmark og præventive tiltag i nyopstillingen af Orlogsmuseets samling på 

Tøjhuset og belysning på Nationalmuseet. Der er løbende rådgivet omkring klimafor-

hold i museets magasiner og udstillinger. 

 

 

5. Magasinering 
 
Nationalmuseets samlede bestand af egne magasiner var primo 2016 på ca. 36.000 m2 

med vekslende udnyttelsesgrad i de enkelte magasiner. 

 

Når Nationalmuseets samling opgøres i kubikmeter, fylder den ca. 42.000 m3. 

 

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

sammen udgør ca. 22.800 m2 af museets samlede egen magasinmasse eller omkring 

60 %. Disse klimadata giver et overblik over udviklingen i klimakvaliteten på de målte 

magasiner.   

  

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

bevaringsindeks angiver hvor hurtigt eller langsomt en genstand nedbrydes over tid 

på en given magasinlokalitet), minimering af risiko for klimabetingede fysiske skader 

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.  
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6. Udlån  
 
I alt anvendte B&N 6.749 timer på virksomhed relateret til ind- og udlån, herunder studiebesøg og 
forespørgsler.  
 

Udlån, danske og udenlandske lånere 

Udlån/antal sager 
 
 

2013 

 
 

2014 2015 

 
 

2016 

Indenlandske lånere 45 55 54 60 

Udenlandske lånere 47 44 43 41 

I alt 92 99 97 101 

Forbrugte timer i 
alt 

4.523 4.567 4.792 6.749 

 

Tallet 6.749 er det totale antal timer forbrugt på udlån etc. En del af timerne (1.859) blev leveret til en 
række vandreudstillinger, der blev udviklet i samarbejde med en kommerciel udstillingspartner. 500 timer 
af de 1859 timer blev eksternt finansieret af samarbejdspartneren, mens de resterende derfor blev finan-
sieret af Nationalmuseet. Stigningen i forbrugte timer fra 2015 til 2016 forklares med indsatsen i forbin-
delse med vandreudstillinger. 
 
Uddeponeringsprojektet 2016 
 
I 2016 fortsatte Nationalmuseets uddeponeringsprojekt med at skabe fuldt overblik over museets 
samling, uanset hvor genstandene befinder sig. Der er afsat ca. 1/3 årsværk centralt i F&F-
Sekretariatet til opgaven.  
 

Målepunkter for Nationalmuseets magasiner 

Målepunkter, inkl. Ganløse og Værløse Tilfredsstillende Rimelig Utilfredsstillende 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

TWPI (Tidsvægtet bevaringsindeks) 31 % 33% 60 % 59% 9 % 8% 

Minimering af risiko for fysiske skader 84 % 55% 15 % 33% 1 % 12% 

Minimering af risiko for 

mug/skimmelsvamp 

99 % 86% ---- ---- 1 % 14% 

 

TWPI-bevaringsindekset er uhyre følsomt over for svingninger i udetemperaturen. I 2016 

blev indekstallene forbedrede, fordi sommeren 2016 var en smule køligere end de foregå-

ende. Der skal kun små temperaturændringer til, før TWPI-kategorierne svinger fra godt til 

værre, og det vidner om en relativt dårlig klimaskærm på en række af Nationalmuseets 

nuværende magasiner. Den planlagte indflytning i kommende fællesmagasin vil mærkbart 

forbedre dette.  Nationalmuseet er i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Det 

Kongelige Bibliotek ved at bygge et nyt hovedmagasin. Magasinet forventes klar til indflyt-

ning i 2021. 
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Hvert udlånssted har et sagsnummer, og hver sag indeholder som oftest genstande fra forskellige 
samlinger på Nationalmuseet. Genstandsantallet svinger fra én genstand op til 5.000 genstande i 
hver sag. Under kontrollen konstateres tilstedeværelse, bevaringstilstand- og forhold og der tages, 
hvis muligt, et identifikationsfoto. Efterfølgende udarbejdes en lånekontrakt mellem Nationalmu-
seet og udlånsstedet, som skal fornyes hvert 5. år. Udredningen afstedkommer løbende digital 
registrering til erstatning af ældre, analoge registreringsdata, samt i enkelte tilfælde registrering af 
uregistreret efterslæb. 
 

År Kontrollerede 

genstande  

2016 8877 

2015 1384 

 
I 2016 blev 98 museer, kirker og andre institutioner med ældre langtidsudlån kontaktet pr. brev 
som en forberedelse til planlægning og kontrolbesøg i årene 2016 – 2019.  
 
I 2016 blev der udført en række kontrolbesøg, som tilsammen omfattede gennemgang og place-
ringskontrol af 8877 registreringsposter.  
 

 
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.   
 
Der var i maj 2016 ekstern samlingsrevision på Frihedsmuseet og i november på Frilandsmuseet. 
Rapporter med bilag og direktionsbeslutninger er journaliseret under jrn.nr. 16/01908. Begge ste-
der forløb revisionerne stort set tilfredsstillende, men med krav om at udføre pladsregistrering i 
udvalgte magasinlokaliteter ifølge med Arbejdsplan 2017.  
 
Hver samlingshavende enhed gennemgår desuden som led i den interne revision minimum 60 ud-
valgte genstandsnumre i en pladskonstaterende samlingsrevision hvert år. Regelsæt og procedurer, 
reviderede i 2014, ligger i Nationalmuseets Samlingsmanual.  
 
Otte samlinger gennemførte i 2016 egenrevision og tastede resultaterne i museets pladsbase. 
Egenrevisionerne har givet et tilfredsstillende resultat, jfr. tabellen nedenfor. 
 

Egenrevision på Nationalmuseet 2016 

 
Frihedsmuseets 42 reviderede genstande blev gennemgået ved ekstern samlingsrevision, som tråd-
te i stedet for egentlig egenrevision, ligesom udstillingsstedet Horserødlejrens genstande fra Fr i-
hedsmuseet blev gennemgået. 
 

Egenrevision  Danmarks 
Oldtid 

Danmarks 
Middelalder 
og  
Renæssance 

Danmarks 
Nyere Tid 

Musik-
Museet 

Etnografisk 
Samling 

Antik-
samlingen 

Den Kongelige 
Mønt- og 
Medaljesam-
ling 

Friheds-
museet 

Frilands-
museet 

Gennemgåede 
genstandsnumre 

81 60 234 61 69 122 212 42 89 

TS-status           
(Til Stede) 

81 59 234 61 69 122 212 42 89 

ITS-status        
(Ikke Til Stede) 

 1        
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På Krig & Besættelse træder det løbende samlingsarbejde og samlingsprojekter ifølge den i 
2014/2015 udarbejdede plan i stedet for løbende egenrevision. Planen udmøntes i konkrete pro-
jekter i de kommende år som en opfølgning på den i 2014 gennemførte samlingsrevision på enhe-
den. 
 
 

8. Sikring imod brand, tyveri og hærværk 
 
I 2015/2016 indledtes udarbejdelsen af dækkende værdiredningsplaner på Nationalmuseet. Indsat-
sen videreføres i et tværgående internt samarbejde. Værdiredningsplanerne for museets gen-
standssamling sigter på at prioritere den konkrete og praktiske indsats for redning af genstande 
ved 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. I 2016 opnåede Nationalmuseet Kulturmi-
nisteriets tilladelse til udskillelse i 2 sager. 

 

Udskillelsessager i 2015 

Enhed Sag Antal  

genstands-

numre 

Journalnummer Aftager 

Tøjhus-

museet 

Delvis udskillelse af kartouche fra 

Sølvgades Kaserne                     (14 

paller sandstensfragment) 

1 TMH 067-2004 

 

Kasseret 

Danmarks 

nyere Tid 

Udskillelse af nagelfaste bygnings-

dele og inventar fra  

Stampen, Mølleådalen 

97 16/02187 Kasseres ved nedriv-

ning af bygningen 

I alt:  98   

 

 

10. Danefæarbejdet ved Nationalmuseet  
 
Indlevering af fund til danefævurdering er stigende, og sagsbehandlingstiden fra fundindlevering 
på Nationalmuseet til afsluttet sag er nu på ca. 3-4 år. Det er Nationalmuseets målsætning, at 
sagsbehandlingstiden skal blive væsentligt kortere, jfr. målet herom i museets rammeaftale for 
2017 - 2020. 
 
I 2015 gennemførtes en effektiviseringsanalyse af museets sagsbehandling. Analysens anbefali n-
ger/forslag er implementeret i relevant omfang i 2015 og 2016. Et af tiltagene var ansættelse af en 
kviksagsbehandler, der sagsbehandler enkeltfundssager på tværs af de tre vurderende enheder.  
 
I 2016 blev der indleveret 17.0557 enkeltgenstande til danefævurdering til Nationalmuseet mod 
9.756 i 2015. I alt blev 5.004 genstandsnumre registreret i museets genstandsbaser som danefæ i 

                                                      
7
 Tallet afspejler dog, at der blev indleveret genstande indsamlet for en periode på 15 måneder, og dette forklarer i nogen grad stigningen. 
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2016 mod 3.516 i 2015. Endelig blev i alt 1.160 danefægenstande konserverede i 2016 mod 1.270 i 
2015. 
 
Fund indleveret til vurdering 

Årgang Antal fund Antal sager 
2016 17.055 2.047 

2015 9.756 1.137 

2014 7.176 1.034 

2013 5.556 782 

 

 

Sagsbehandling af danefæ i 2016 

Samling Antal genstande 

indkommet til 

vurdering 

Antal sager 

Indkommet 

til vurdering 

Konserverede 

genstande 

Antal behandlede 

sager 

Timer 2016 Timer 2015 

Danmarks Middel-

alder og Renæssance 

   381 sager  

27 beskrivelsessager 

673 1.007 

Danmarks Oldtid    446 sager 1.393 1.178 

Den Kongelige Mønt- 

og Medaljesamling 

   311 sager 1.430 1.651 

Sekretariat 17.055 

 

2.047  737 breve  

648 indjournaliseringer 

135 Kviksager 

3.805 2.740 

Konservering   1.160  3.534 3.882 

I alt   1.160  10.835 10.458 

 

 

Registrering af danefæ 

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

årene 2014-2016. Tallets størrelse afspejler registreringsaktiviteten i den enkelte samling.  

 

Samling Antal danefæ 

2014 

Antal danefæ 

2015 

Antal danefæ 

2016 

Danmarks Middelalder og 

Renæssance 

692 575 676 

Danmarks Oldtid 803 947 1.985 

Den Kongelige Mønt- og 

Medaljesamling 

3.817 1.994 2.343 

I alt 5.312 3.516 5.004 

 

 

 

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, dels på grund af enkelte store og meget kostbare fund.  
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2014 2015 2016 

Kr. 3.044.100 Kr. 4.231.775 Kr. 3.661.950 
 
 

Efterslæb i Danefæsagsbehandlingen 
 
Efterslæb på indjournalisering 
Sager, der endnu ikke er registreret i museets journalsystem, og dermed endnu ikke fordelt til in-
spektørvurdering. På grund af det meget store antal indkomne sager er efterslæbet på især ind-
journalisering steget. 
 

Sekretariatet Antal genstande Antal sager (anmeldelser) 

Ultimo 2016 25.568 3.037 

Ultimo 2015 12.238 1.541 

Ultimo 2014 7.201 1.034 
 
 
Efterslæb for udsendelse af danefæbreve og udbetaling af danefægodtgørelse.  
Færdigvurderede sager, der afventer brevudsendelse og anvisning. Det er lykkedes at nedbringe 
puklen af sager til brevudsendelse fra 2015 til 2016 trods stort sagspres.  

 

Sekretariatet Antal sager 

Ultimo 2016 562 

2015 790 

2014 793 
 
 
Efterslæb på vurdering af danefæ i samlingerne og konservering af danefæ.  

Efterslæbet på sagsbehandlingen er faldet på DO og DMR. Det er steget på KMMS og på B&N.  

 

 Antal sager  

 Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling Danmarks Middelalder 

og Renæssance 

Danmarks Oldtid Konserveringen 

Ultimo 2016 1103 321 438 1.231 

Ultimo 2015 974 453 682 1.112 

Ultimo 2014 462 357 359 680 

 


