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Kassation for indlemmelse: Den enkleste og mest rationelle kassation er den, der sker før indlemmelsen. 

Det betyder, at vi nøje skal overveje, hvad vi hjemtager og registrerer. Hvis vi indsamler, køber eller får 

foræret helheder eller en flerhed af materiale, skal vi læne os op ad vores retningslinjer for indsamling 

for at vurdere, om samtlige artefakter skal indgå i vores samling.  

Ønsker at modtage dele af samlingen: Hvis vi får tilbudt flere genstande og kun en del af genstande 

falder inden for vores emnemæssige ansvarsområde, skal vi søge at opnå kun at modtage den del, der 

ønskes indlemmet. Er dette ikke muligt, eksempelvis fordi giver ønsker at skille sig af med samtlige 

genstande, skal vi gøre det helt klart overfor giver, at vi kun ønsker at bevare en del af genstandene, og 

hvilke. Vi skal samtidig sikre os givers accept og forståelse af, at de øvrige kasseres.  

Derudover kan vi formidle kontakt til andre indsamlingsinstitutioner, der kunne være interesserede i de 

artefakter, der falder uden for vores ansvarsområde. 

Dokumentation på tilladelse til kassation og udskillelse: Giver underskriver en kontrakt, hvor det klart 

fremgår at giver med sin underskrift bekræfter sin accept af at ikke hele donationen nødvendigvis 

kommer til at indgå i samlingen for evigt, men kasseres eller bliver brugt til demonstrationsbrug eller 

lignende og altså kan slides op. Givere kan meget vel senere spørge til artefakter, eller arvinger kan en 

dag rette henvendelse i den overbevisning, at vi har modtaget en gave, som vi påtog sig at bevare. Det 

er da vigtigt at kunne dokumentere, at giver har accepteret, at vi ikke nødvendigvis bevarer 

artefakterne. 

Dokumentation på kassation af allerede registrerede artefakter: Når vi beslutter os for at kassere en 

genstand, der allerede er registreret i vores database, noterer vi dato og begrundelse for kassation på 

genstandens inddatering vha. Pastperfects ”de-accession”formular. 

Gaver: Artefakter, der henstilles hos Teknologihistorie DTU uden angivelse af giver, er ikke at opfatte 

som hittegods, da gave-hensigten er klar. Det står os frit for at kassere sådan materiale.  

Kassation: Vi henholder os til DTU’s regler ved udsmidning af artefakter.   

Kassationsbegrundelser:  

Kan være genstandens bevaringstilstand og omkostningerne til en konservering eller restaurering, set i 

forhold til genstandens betydning.  



En kassationsbegrundelse kan være manglende eller mangelfulde oplysninger om genstanden, set i 

forhold til genstandens betydning.  

En kassationsbegrundelse kan være, at genstanden er et fragment, og som sådan eventuelt af ringe 

betydning.  

Specielt inden for nyere tids kulturhistorie kan en kassationsbegrundelse være, at genstanden kan siges 

at være en dublet af genstand på samme eller andre samlinger/museer.  

Generelt at det tilbudte materiale ligger uden for Teknologihistorie DTU’s emneområde. 

Materialet digitaliseres og ikke er bevaringsværdigt i sig selv. 

           


