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Den danske kulturarv i forfald 
- Manglende fokus på bevaring sletter vores historiske fodspor 

Det står sløjt til med danskernes kendskab til konservatorfaget, og det manglende samfundsfokus 
på vigtigheden af konservering og bevaring går ud over vores fælles kulturarv, mener de danske 
konservatorer. Det viser en ny undersøgelse. På museer og i arkiver over hele landet forfalder 
værdifulde historiske genstande pga. for få ressourcer og manglende bevidsthed om 
nødvendigheden af en bevaringsindsats.  

 
Manglende fokus på bevaring rammer vores kulturarv 
En ny undersøgelse, som Kunstakademiets 
Konservatorskole har foretaget blandt størstedelen af de 
danske konservatorer samt skolens egne studerende viser, 
at 8 ud af 10 konservatorer og konservatorstuderende 
mener, at der ikke er tilstrækkeligt samfundsfokus på 
betydningen af konserveringsarbejde. Det bekymrer dem i 
høj grad.  

Ifølge konservatorerne betyder det manglende fokus 
nemlig, at der allokeres for få ressourcer til at kunne yde 
en tilstrækkelig bevaringsindsats, ligesom der er en 
manglende bevidsthed om nødvendigheden af en 
bevaringsindsats. Og det fører til et værditab for vores 
fælles kulturarv og vores nationalidentitet. 

Historiske værker forfalder  
For få midler til konservering af arkæologiske fund, dårlige 
opbevaringsforhold i museernes magasiner, på arkiver og 
på biblioteker samt manglende beredskab til 
krisesituationer, som fx det store regnskyl i starten af juli 
måned, betyder, at vores kulturarv forfalder. Faktisk 
vurderer 93 pct. af de adspurgte konservatorer, at forkert 
opbevaring og manglende konservering ofte er skyld i, at 
værdifulde genstande går tabt.  

Dette understøttes af en undersøgelse, som Kulturarvs-
styrelsen (nu Kulturstyrelsen) i 2009 foretog blandt landets 
museer. Heraf fremgik det, at 14 pct. af de opbevarede 
museumsgenstande – svarende til godt 1,3 mio. genstande 
og værker – var enten svært skadede eller behøvede 
behandling.  

”Det kan jo ikke undgås, at det går ud over den danske kulturarv, når der ikke er ressourcer nok til at sikre 
en tilfredsstillende bevaringsindsats på museerne, arkiverne og bibliotekerne. Og når man måske ikke 
engang er bevidst om, hvornår der er behov for konserveringsarbejde eller en forbedring af 
opbevaringsforholdene, så siger det sig selv, at bevaringsværdige genstande vil gå tabt. Det er derfor 

DEN DANSKE KULTURARV FORFALDER 

83 pct. af de danske konservatorer og konservator-
studerende mener, at der ikke er tilstrækkeligt 
fokus i samfundet på konservatorfaget og 
betydningen af konserveringsarbejde, og at det har 
følgende konsekvenser: 

 For få ressourcer til at yde en tilstrækkelig 
bevaringsindsats. 

 Manglende bevidsthed om nødvendigheden af en 
bevaringsindsats. 

 For få arbejdspladser indenfor konserveringsfeltet. 

 For få ressourcer til konservatoruddannelsen. 

 Et værditab for samfundet. 

93 pct. konservatorer og konservatorstuderende 
mener, at forkert opbevaring og manglende 
konservering ofte er skyld i, at værdifulde 
genstande går tabt.  

(Kilde: undersøgelse foretaget blandt 218 danske 
konservatorer og konservatorstuderende) 

 

Undersøgelse foretaget af Kulturarvsstyrelsen i 
2009 viste, at 14 pct. af de opbevarede 
museumsgenstande på landets museer var enten 
svært skadede eller behøvede behandling pga. 
manglende bevaringsarbejde.  

(http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturar
v/museer/dokumenter/Danske_museer_i_tal_2009.pdf) 
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vigtigt, at man i samfundet bliver mere bevidste om betydningen af bevaringsarbejde,” siger lektor og 
tidligere rektor for Konservatorskolen, René Larsen. 

Museernes samlinger er truet 
Organisationen Danske Museer udgav i 2006 en rapport om forholdene på de danske museers magasiner. I 
rapporten konkluderes, at kun en tredjedel af magasinerne var af god kvalitet, en tredjedel havde 
mangler, som kunne afhjælpes, og en tredjedel var af så dårlig kvalitet, at det ikke var muligt at bringe 
opbevaringsforholdene op på et acceptabelt plan. 
 
Konsekvenserne ved dårlige opbevaringsforhold kommer bl.a. til udtryk på Museum Østjylland, hvor man i 
mange år opbevarede museets samlinger under ekstremt dårlige forhold, som betød, at en stor del af 
museumsgenstandene blev beskadigede eller meget snavsede. Museet er nu gået sammen med en række 
andre museer om et fællesmagasin, hvor opbevaringsforholdene er i orden. Desværre er mange af de 
skader, som allerede er sket, uoprettelige eller dyre at udbedre.  

På et andet museum betød en ustruktureret flytning og efterfølgende dårlig opmagasinering, at en hel 
samling tidlige industrimaskiner måtte kasseres, da maskinerne tog permanent skade, og på Lille Mølle på 
Christianshavn, som hører under Nationalmuseet, er der fyldt med skimmelsvamp, tapetet hænger i laser 
og inventaret er ved at forgå, fordi der ikke kan findes penge til en gennemgående konserveringsindsats. 
Ligeledes betyder opvarmningen af de danske kirker, at gamle kalkmalerier ødelægges pga. manglende 
bevidsthed om, hvordan disse kan bevares. På stort set samtlige museer og historiske bygninger, samlinger, 
arkiver og biblioteker kan man finde sådanne historier om konsekvenserne ved manglende fokus på 
bevaring. 

 

 
Konservatorskolen er en del af KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering (www.kadk.dk). På skolen uddannes konservatorer, og der forskes inden for bevaring af natur- 
og kulturarv. 

HØR MERE OM KONSERVATORFAGET 

På www.kons.dk kan man læse mere om 
konservatoruddannelsen, og man kan skrive sig 
op til at modtage e-mails med fortællinger om 
konserveringsprojekter, invitationer til gratis 

rundvisninger på museer og 
konserveringsværksteder her 

http://www.kompasonline.dk/konservatorskolen/?kilde=pr 

 

 

Download fotos her - 
http://kompasonline.dk/konserveringsfotos.zip 

http://www.kons.dk/
http://www.kompasonline.dk/konservatorskolen/?kilde=pr
http://kompasonline.dk/konserveringsfotos.zip
http://kompasonline.dk/konserveringsfotos.zip�
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For mere information: 
Sara Ringgaard, Kompas Kommunikation, sara@kompaskommunikation.dk / 39 17 89 23 

OM UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen er foretaget af Kompas Kommunikation for Konservatorskolen. Undersøgelsen er foretaget i efteråret 2011. 218 danske 
konservatorer og konservatorstuderende på Konservatorskolen har deltaget i undersøgelsen. Konservatorskolen ejer undersøgelsens data, og 
data må derfor ikke benyttes uden kreditering af Konservatorskolen. 

 


