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TINGENES TILSTAND 
-en utstilling om museets samlinger 



«Museer har plikt til å anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrar 
til å sikre samfunnets naturarv, kulturarv og vitenskapelige arv.» (ICOM) 



«TILSTANDSVURDERING AV MUSEUMSSAMLINGER»  

• 67,8 % av samlingene kom i kategorien Svært viktig samling 

• 28,5 % kom i kategorien Viktig samling, høy prioritet og bare 2,2 % 
kom i kategorien Lavere prioritert samling.  
(ABM-skrift #59 Vel bevart 2009) 

 

• 94,3 % av samlingene i Norge ble vurdert å være svært 
viktige og viktige 





UTFORDRINGER 

• Omfanget av samlingene 

• Manglende oversikt 

• Ny innsamling og avhending 

 



LØSNINGER 
• Innsamlingsplaner  

• Revisjon av samlingene 

• Metode for å vurdering og prioritering 

 

 





BEGREPET SIGNIFICANCE 

• Nedfelt i UNESCO`s konvensjoner allerede i 1972 i Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural heritage 

 

• Significance kan oversettes med ‘det å være signifikant, av betydning, 
betydningsfullhet’  

 





Oversikt og 
revisjon  

Beskrivelse 

Vurdering 

Konklusjon 

Tiltak 



Konklusjonen gir oss mulighet til å vise hvorfor samlingen er viktig  

Den setter oss i stand til å treffe riktige avgjørelser 

 



FORMÅL 

• Aksesjon 

• Katalogisering 

• Konservering 

• Bevaring 

• Sikring 

• Digitalisering 

• Avhending 

 

• Innsamlingsplaner 

• Strategiplan 

• Komme på viktige 
registre/lister (MOW) 

• Finne styrker og svakheter i 
samlingen: kjernesamling 

 



TIL DISKUSJON 

• Hvilken gjenstand, kunstverk, fotografi eller delsamling er den mest 
betydningsfulle i ditt museum? 

• Hvorfor? 

 

• Hvilke deler av samlingen skal bevares, løftes fram og være 
betydningsfulle? 
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BÆREKRAFTIGE SAMLINGER = 

•  Å styrke samlingene i den retningen vi ønsker 

•  På sikt nedprioritere og avhende de deler av samlingene som ikke 
forteller de viktige historiene.   

•  Vi vil i framtiden løfte fram samlinger som virkelig har betydning for 
museet og historien vår.  

•  Vi må da tørre å snakke om kjernesamlinger, viktige samlinger, og 
mindre viktige samlinger. 

 



• Sett av tid og ressurser (2-4 uker første året) 

• Nedfelle retningslinjer for avhending i museet 

• Tilpassing i Primus - og en ny praksis fra museenes side 

 

 

 

 

HVA KREVES? 



HVA FÅR VI? 

• Ny kunnskap 

• Grunnlag for forskning på samlingene  

• Bærekraftig samlingsutvikling 

 

 

 

• (Fornøyde ansatte (viktig og meningsfylt arbeid!)) 

 



VURDERING AV SAMLINGER GIR 

OVERSIKT 
 

INNSIKT 
 

KUNNSKAP 
 

FORSKNING 



• Nytt kurs i vurderingsmetoden høsten 2019 (Haugesund) 

 

• Erfaringer fra prosjektet: 
https://prioriteringavsamlingene.wordpress.com/ 

 

• Metoden kan lastes ned her:  
https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/vurdering-av-samlinger 

 

 
TAKK FOR MEG! 
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