
 

 

 

 

Resumé 

Nordisk netværksmøde om ulovlig handel med kulturgenstande i Norden 

Torsdag den 7. februar 2019, Nationalmuseet. 

 

Formålet med mødet var at fremme eksisterende nordisk samarbejde om regulering af ulovlig 

handel med kulturværdier, herunder at se på muligheder for at styrke samspillet mellem de 

mange aktører på området.  

Mødeinvitation, program samt deltagerliste er indsat efter resumé.  

 

Resumé  

Hovedpunkter: 

1)  Opdatering på tiltag som opfølgning på ministererklæring fra Nordisk Ministerråd  

2) Opdatering på behovsanalyser vedrørende nordisk samarbejde om ulovlig handel med 

kulturgenstande, inkl. udførelse af dem 

3) Diskussion af hvilken rolle kan nordiske UNESCO-aktører og nationalkommissioner spille i et 

nordisk samarbejde omkring ulovlig handel med kulturgenstande  

4) Identifikation af praktiske tiltag for at realisere et sådant samarbejde   

 

1) Opdatering på nordiske tiltag i regi af Nordisk Ministerråd  

 

Fælleserklæringen fra Nordisk Ministerråd for kultur (MR-K) fra maj 2015 vedrørende de 

nordiske lande og den ulovlige handel med kulturgenstande fra konfliktzoner har haft 

betydelig effekt. Erklæringen, de to fagkonferencer, som Norges Kulturdepartement 

afholdt i henholdsvis 2015 samt 2017, samt det nordiske opfølgningsmøde i Stockholm i 

2016, har været medvirkende til iværksættelsen af betydelige initiativer og netværk på 

myndighedsniveau såvel som i nordiske forskningsmiljøer. Dertil er viden om de nordiske 

landes regulering af den ulovlige handel med kulturgenstande i dag relativt velafdækkede. 

Således er den samlede nordiske ekspertise, kapacitet og samarbejde på tværs af de 

nordiske lande i forhold til at regulere den ulovlige handel med kulturgenstande i dag 

markant større end den var inden fælleserklæringen. Sammenfattende har 

ministererklæringen:  

 



 

 

 

 

a) Sat fokus på den ulovlige handel med kulturgenstande fra i en nordisk kontekst, 

herunder den retslige regulering samt myndigheders evne til praktisk at håndtere 

området.  

 

b) Genereret vigtige netværksskabende aktiviteter, der har knyttet fag- og 

forskningsmiljøer i Norden sammen. 

c) Fungeret som reference for forskningsansøgninger og forskningsprojekter inklusiv 

nordisk forskningssamarbejde.  

 

d) Fungeret som fællesnordisk reference i UNESCO-sammenhæng. 

 

 

Ministererklæringen gav i øvrigt også anledning til netværksmødet i København. Det er 

vigtigt at få formidlet til Nordisk Ministerråd (MR-K og EK-U) at når landene går sammen og 

forfatter en fælles erklæring har det stor en effekt, ikke mindst i form af aktiviteter der 

spreder sig som ringe i vandet.  Selvom ministererklæringen primært adresserede den 

ulovlige import af og handel med kulturgenstande fra konfliktzoner, så har de afledte 

initiativer betydet et generelt øget fokus på regulering af ulovlig handel med kulturværdier, 

herunder udfordringer med at regulere udførslen af nordiske kulturgenstande. 

 

Den primære opfølgning på fælleserklæringen fra Nordisk Ministerråd er foregået i regi af 

to konferencer (2015 samt 2017) arrangeret af det norske kulturdepartement og har fået 

betegnelsen ’det nordiske initiativ’. Formålet med ekspertkonferencerne i 2015 var ifølge 

Fælleserklæringen at ”bidrage til at øge viden hos de berørte aktører, samt drøfte 

mulighederne for et tættere nordisk samarbejde og tiltag som bedre kan udnytte vores 

samlede ressourcer.” Konferencen i Oslo i 2015 resulterede i et dokument med 

anbefalinger om 13 foranstaltninger, der kan iværksættes på kort eller lidt længere sigt.1 På 

mødet i Helsinki i maj 2016 gav de nordiske kulturministre deres opbakning til dokumentet 

og opfordrede til fortsat samarbejde. I 2017 blev en opfølgende konference afholdt i Oslo. 

Året inden, d. 8-9. December 2016, blev der afholdt et opfølgningsmøde i Stockholm 

arrangeret af Riksantikvarieämbetet, hvor samtlige nordiske lande, med undtagelse af 

Danmark, var repræsenteret. Mødet havde fokus på opfølgningen af afslutningsrapporten 

fra konferencen i Oslo i 2015 og på konkrete forslag til fremtidige samarbejdsprojekter som 

involverer flere nordiske lande. Set i lyset af den relativt store aktivitet som det ’nordiske 

initiativ’ har genereret, må det overvejes om det fortsat er nødvendigt, at det Norske 

Kulturdepartement er lead på processen eller om anden form for myndighedssupport kan 

                                                           
1   Slutdokumentet fra konferencen i Oslo i 2015 kan findes her 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b9caefb1d5de4464921c907c918b8ce3/sluttdokument_hefte_kud_des201
6.pdf 



 

 

 

 

træde i stedet. Der kan være behov for at se på en ny- eller re-orientering af indsatserne og 

samarbejdsformerne.  

 

Nordisk Ministerråd for kultur finder at ulovlig handel med kulturværdier fortsat er et 

yderst vigtigt tema som skal holdes levende, men har ikke for nuværende et særskilt fokus 

på emnet. I erkendelse af emnets sektoroverskridende natur har sekretariatet for kultur 

præliminært diskuteret muligheden for tværsektorielt samarbejde, evt. med rets sektoren. 

Det islandske formandskab afholder i 2019 to konferencer som ikke ligger i direkte 

forlængelse af det nordiske initiativ, men som dog har berøringsflader – især til UNESCO 

delen af det nordiske samarbejde. Det drejer sig om en konference om immateriel 

kulturarv og om ”good governance” i forhold til Konventionen om Verdensarv. Det foregår 

i okt.-dec. 2019 i Island. Mere information på www.norden.org 

 

 

1) Opdatering på behovsanalyser vedrørende nordisk samarbejde om ulovlig handel med 

kulturgenstande, inkl. udførelse. 

 

Markedsanalysebehov  

 

Plyndringer og ulovlig udførsel af kulturgenstande fra bl.a. Syrien og Irak, herunder 

drivkraften for disse aktiviteter, som er det internationale kunstmarked, har fået stor 

international opmærksomhed. Der er dog fortsat en mangel på systematiske 

markedsanalyser, der kan bidrage med viden om organiseringen og omfanget af den 

internationale ulovlige handel. Det vurderes, at mange genstande, der er ulovlig udført fra 

Syrien og Irak, først nu er ved at blive sat i cirkulation på markedet idet forskning indikerer 

7-8 års latenstid fra en genstand plyndres til den rammer markedet.  

 

Forskning i alle nordiske lande samt myndighedstiltag i Sverige i forhold til at analysere 

markedet for ulovlig handel med kulturgenstande viser, at der foregår handel med ulovlige 

kulturgenstande i Norden, sandsynligvis også med genstande, der stammer fra nyere 

plyndringer i konfliktområder. Omfanget af den ulovlige indførsel og handel med 

kulturgenstande i Norden dog fortsat uklart.  
 

Det er muligt at overvåge risiko-objekter på online salgsfora samt auktionshuse, dvs. 

objekter, der kan være ulovlige, og således etablere information om hvilke former for 

genstande der handles. Facebook-grupper og lignende fora hvor handel typisk organiseres, 

er dog svære for myndighederne at overvåge.  

 

Det svenske politi beretter, at der er beviser for, at kulturelle genstande, der kan 

mistænkes at komme fra krigs- og konfliktlande, er kommet ulovligt til Sverige. Det Danske 

http://www.norden.org/


 

 

 

 

Nationalmuseum fik 2-3 henvendelser per år da Danmark var aktive i Afghanistan. I dag er 

det mindre. Fra Norge rapporteres det også om ganske få genstande, og det samme gælder 

Sverige.  Dette kan enten betyde, at der ikke er et marked eller at politi og told ikke formår 

at afdække det.  

 

Der blev desuden peget på et behov for at skabe et bedre overblik over udførsel af 

antikviteter fra de nordiske lande. En øget interesse for nordiske antikviteter i for eksempel 

USA, har tilsyneladende etableret systematiske opkøb og udførselsruter. Der er mange 

antikviteter til salg i de nordiske lande og prisen er lav på grund af et generelt fald i 

interessen for antikviteter i de nordiske lande. Myndighederne rapporterer om få eller 

ingen ansøgninger om udførsel af antikviteter.  

 

Retslig regulering – behov for overblik  

 

Norge og Sverige har etableret overblik over den retslige regulering af ulovlig handel med 

kulturværdier herunder myndighedskapacitet til implementering. Status for de øvrige 

Nordiske lande er uklar men det kan ikke udelukkes, at der er findes sådanne overblik på 

myndighedsniveau.  

 

Norge har i sin kulturarvslovgivning siden 2007 haft et generelt forbud mod import af 

kulturgenstande, som er ulovligt udført af andre samarbejdslande. Dette gælder i tillæg til 

sanktionsbestemmelserne, der forbyder import af kulturgenstande fra Syrien og Irak. For 

nærværende er kun genstande fra Irak og Syrien ulovlige at indføre i de øvrige nordiske 

lande. Der er en importforordning på vej fra EU som vil stramme op på lovgivningen på 

området.  

 

Alle de nordiske lande har tilsluttet sig UNESCOs 1970-konvention om ulovlig handel med 

kulturgenstande. Det bemærkes desuden, at alle nordiske lande på nær Island har tiltrådt 

1954-Konventionen for beskyttelse af kulturværdier i væbnet konflikt såvel som dennes 2. 

protokol. Selvom 1954-Konvenionen ikke indeholder regulering af handel med 

kulturværdier kan konventionen i forbindelse med internationale militære operationer i 

visse tilfælde forpligte medlemsstater at forhindre plyndring og ulovlig udførsel af 

kulturgenstande (Art. 4 1954-Konventionen samt Art. 9 i dens 2. Protokol). Alle nordiske 

lande, med undtagelse af Island, har tilsluttet sig UNIDROIT-konventionen fra 1995 om 

tilbagelevering af stjålne eller ulovligt udførte genstande.   

 

I forhold til udførsel af kulturværdier varierer lovgivning meget mellem de nordiske lande. 

Dansk lovgivning kræver myndighedsgodkendelse ved bl.a. genstande, som enten er fra før 

1660, eller som har en værdi på 150.000 kr. og derover og er ældre end 50 år. Ved 

kulturværdier forstås f.eks. kunstværker, oldsager, bøger, manuskripter, møbler og 



 

 

 

 

musikinstrumenter.2 Til sammenligning kræver Åland’s regulering af området 

myndighedsgodkendelse for genstande, der er over 50 år gamle. 

 

Behov for uddybning af samarbejde 1: myndigheder  

 

Netværksmødet indikerede en betydelig forskel på de nordiske myndigheders (told, politi, 

kulturministerier, justitsministerier) fokus på ulovlig handel med kulturværdier. På 

nuværende tidspunkt eksisterer der ikke et systematisk samarbejde mellem de relevante 

nordiske myndigheder. Norge og Sverige deler af og til information på et generelt plan, 

uden at der dog er tale om et metodisk samarbejde.  

 

Inden for det svenske politi er der en særskilt gruppe, som på nationalt plan undersøger 

kulturarvskriminalitet. Der er også en national koordinator som arbejde med strategiske 

spørgsmål, bl.a. i samarbejde med andre myndigheder. Der er ingen efterretningsenhed for 

dette kriminalitetsområde og ingen dedikerede ressourcer til systematisk 

efterretningsarbejde, f.eks. vedrørende internetovervågning og nethandel. Det svenske 

politi bemærkede, at de har erfaret at kulturkriminalitet er et meget komplekst område 

som kræver stabile strukturer og netværk, ikke mindst i forhold til at sikre en 

erfaringsopsamling, inklusiv på det juridiske område, idet det er svært at føre sager uden 

den nødvendige juridiske ekspertise. 

 

Det svenske told og politi bemærkede at de ikke har ekspertisen til at vurdere konfiskerede 

kulturgenstande.  Toldernes opgave er at fange mistænkelige ting ’i flow’ – ikke at afgøre 

tingenes natur. Der er ikke realistisk at forestille sig at ansætte eksperter i told og politi til 

en sådan funktion. De er derfor afhængige af samarbejde med ekspertmiljøer. Som et led i 

målet om at støtte det svenske politi- og toldmyndighed samt Riksantikvarieämbetet har 

Sveriges Statens Museet for Verdenskultur (SMVK) oprettet en elektronisk postkasse hvor 

specialister i materiel kultur udenfor Sverige hjælper myndighederne med vurderingen af 

oprindelsesområdet. Politiet kan sende billeder af genstande til denne postkasse med 

henblik på ekspertvurdering inden for 48 timer. De svenske myndigheder oplyste at de 

øvrige nordiske lande kan benytte sig af denne mulighed så længe der er ledig kapacitet.  

Den svenske toldmyndighed fremhævede toldarbejdet med både den indre og ydre grænse 

(grænsen til en anden medlemsstat eller et tredjeland), og understregede at 

toldmyndighederne har mange restriktioner at håndtere. Det er derfor vigtigt at styrke 

samarbejdet imellem toldmyndigheder som kan overvåge grænseovergange og 

myndigheder med ekspertise i at vurdere objekter som udtages til kontrol. Der er meget 

store varestrømme, og det er derfor vigtigt for toldmyndighederne at de modtager tips 

                                                           
2 Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark, lov nr. 332 af 4. juni 1986. 



 

 

 

 

således at de kan foretage inspektion af forsendelser, der kan indeholde varer omfattet af 

reguleringen.  

 

Udfordringerne med at vurdere hvor konfiskerede genstande stammer fra gør det svært 

for politiet at løfte bevisbyrden. Svensk politi har noteret, at når for eksempel vikinge-

genstande handles i Sverige, så handles de altid med den samme standardiserede proviens: 

Rusland, Baltikum, Danmark, men aldrig Sverige. Norsk Kulturhistorisk Museum bemærker 

at proviens-problemet gør det vanskeligt at få problemerne med den ulovlige handel 

anerkendt af myndighederne. Enkeltsager kan håndteres men den industrielle omsætning 

af genstande kan ikke bremses.  

 

Alt i alt vurderedes der at være gode muligheder for selv med få ressourcer at udvikle det 
nordiske samarbejde, særligt med udgangspunkt i de svenske myndigheders tilgang, som 
indbefatter veludviklede koncepter for at arbejde med kulturkriminalitet baseret på blandt 
andet en kriminologisk markedsanalyse af den ulovlige handel. Samarbejde vil således kunne 
indeholde både erfaringsudveksling og konkret samarbejde mellem toldmyndigheder og 
politi. 
 

Behov for uddybning af samarbejde 2: Forskning  

 

Der har i de seneste år international set været et boom i forskningen i kulturkriminalitet og 

finansiering til forskningsområdet øges. Nordiske forskere har markeret sig internationalt 

med forskning relateret til konflikter og kulturværdier, herunder den ulovlige handel med 

kulturgenstande. Vi har gennem de seneste år desuden set en række nordiske 

forskningsinitiativer, der fokuserer på den ulovlige handel med kulturgenstande, også i en 

nordisk kontekst.  

 

Af netop afsluttede eller igangværende forskningsprojekter kan nævnes:  

 

• Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk Forskning (NOS-HS) gav i 2018 en 

bevilling til et fællesnordisk projekt om emnet. Projektet indeholder en række 

workshops og har til formål at styrke formidlingen af forskning til relevante 

myndigheder.  

 

• I Norge har det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) etableret et 

stort satsningsområde for 2019-2023, ’The Heritage Experience Initiative’ (HEI), 

herunder fokusområdet ’Heritage activism and conflict’. Projektet er ambitiøst 

anlagt med planer om iværksættelse af nyt samarbejde med forskningsinstitutioner 

i de øvrige nordiske lande. Der er blandt andet ansat en 4-årig postdoc-forsker på 



 

 

 

 

det Norske Institut i Rom med fokus på mekanismer som påvirker den ulovlige 

handel med kulturgenstande fra Mellemøsten.  

 

• Et andet initiativ på UiO etableres også i 2019. Som reaktion på det nordiske 

initiativ inden for kulturkriminalitet er Juridiske fakultet og Kulturhistorisk museum i 

gang med at etablere et forskningsinitiativ, der fokuserer på lovgivning og 

forvaltning på området. Ambitionen er at forskningsinitiativet skal samarbejde tæt 

med told, politi og ministerier.  

• Fra 2017 arbejder Statens museer för världskultur (SMVK) med en særlig 

regeringsopgave og budget vedrørende truet kulturarv i kraft af sin rolle som 

offentlig arena og netværksspecialistmyndighed nationalt og internationalt. 

Arbejdet indbefatter udstillinger, offentlige programmer og seminarer samt 

tilgængeliggørelse af relevant information, såsom oversættelse af ICOMs Røde 

Lister fra Syrien og Irak til svensk, samt , som nævnt herover, ekspertstøtte til told 

og politi.  

 

• I Sverige har kriminalforebyggelsesrådet (Brå), i samarbejde med bl.a. 

Riksantikvarieämbetet i årene 2004-2007gennemført omfattende undersøgelser 

omkring problemet med kulturarvskriminalitet. Undersøgelserne berørte forskellige 

dele af denne kriminalitet og tre rapporter blev publiceret med titlerne: 

”Brottsplats Kyrkan”, ”Cultural Heritage Crime – the Nordic Dimension” og ”Brott 

under ytan”. Den nordiske undersøgelse var den første af slagsen. Den satte bl.a. 

fokus på problemet med tyverier af kulturgenstande fra museer, kirker og 

antikvitetshandlere, men indbefattede også en kortlægning af ulovlig eksport af 

kulturelle genstande samt plyndring og beskadigelse levn og skibsvrag.  Endvidere 

har Sverige for nylig lavet en undersøgelse for at se om det svenske antikmarked 

udgør et mål for plyndrede kulturgenstande i krigs- og konfliktområder med det 

formål at finansierer paramilitære aktiviteter eller terrorisme. Rapporten hedder: 

”Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: En riskanalys” 

• I Danmark har Institut for Tværregionale Studie (ToRS) på Københavns Universitet 

netop afsluttet et Horizon 2020 projekt om kulturværdier og konflikt, og der er i 

2018 indgået en samarbejdsaftale mellem ToRS og Nationalmusset om bl.a. to 

Ph.d.-projekter med fokus på kulturværdier og konflikt. Nordisk Center for 

Kulturværdier og Væbner konflikt viderefører forskning og netværk bl.a. fra et 

projekt med NATO, som også indeholder fokus på plyndring og ulovlig handel med 

kulturgenstande.  

 

• Forskningsmiljøerne har relativt god kontakt med hinanden. 



 

 

 

 

 

Hvilken rolle kan nordiske UNESCO-aktører og nationalkommissioner spille i et nordisk 

samarbejde omkring ulovlig handel med kulturgenstande? Hvilke praktiske tiltag kan medvirke 

til at realisere et samarbejde?  

Ifølge UNESCOs forfatning bør organisationens medlemslande etablere nationalkommissioner, 

som skal danne bro mellem UNESCO og medlemslandet. UNESCO-nationalkommissionerne 

rådgiver regeringerne i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet. Nationalkommissionen 

har også til opgave at synliggøre det nationale arbejde på UNESCO’s mandatområder, og i den 

forbindelse kan nationalkommissionerne aktivt arbejde for at fremme mandatområder og deres 

elementer. Den danske nationalkommissions handlingsplan 2019-2022 adresserer direkte temaet 

kulturværdier og konflikt. Det svenske UNESCO-råd (Sveriges nationalkommission) vil ifølge 

strategien for 2018-2021 modarbejde beskadigelse af kulturarv og ulovlig handel med 

kulturgenstande ved at øge kendskabet i Sverige til UNESCOs kulturkonventioner samt relevante 

FN-resolutioner.   

UNESCO nationalkommissioner har relativt (med få undtagelser) små sekretariater med 

begrænsede ressourcer. Nationalkommissionernes rolle i et nordisk samarbejde omkring ulovlig 

handel med kulturgenstande begrænser sig derfor til samarbejdsfremmende support.  

Ud fra disse forudsætninger identificerede deltagerne på netværksmødet en række punkter, hvor 

UNESCO-nationalkommissionerne og de nordiske delegationer ved UNESCO’s hovedkvarter kunne 

bidrage til initiativer, der kan styrke det nordiske samarbejde omkring ulovlig handel med 

kulturværdier.  

 

1) Det er vigtigt at orientere Nordisk Ministerråd om tiltag og formidle betydningen af 

fælles ministererklæringer. I alle nationalkommissioner sidder der tilforordnede fra 

kulturministerierne så her findes (også) en kanal til MR-K /EK-K 

 

2) Netværksmøder styrker erfaringsudveksling, netværk og fælles initiativer. Det er oplagt 

at UNESCO-nationalkommissionerne tager initiativ til sådanne møder, eller medvirker 

som partnere Nationalkommissioners rolle som (med)arrangører af møderne kan 

medvirke til bedre koordinering og kommunikation indadtil (herunder med 

myndigheder) og stærkere kommunikation udadtil (herunder i landes UNESCO-

arbejde). Endvidere kan UNESCO-nationalkommissionerne fungere som bindeled til 

relevante myndigheder, hvilket kan have stor værdi for et emne som kulturkriminalitet, 

som, på trods af emnets høje prioritet i UNESCO og i verdenssamfundet, har svært ved 

at finde fodfæste på det nationale niveau.   

 



 

 

 

 

Netværksmøder kan også tage et mere strategisk sigte i forhold til at fremme specifikke 

indsatser, for eksempel: 

 

3) Styrkelse af kommunikationen mellem fagmiljøer i forhold til informationsdeling samt 

deling af ekspertviden. Der blev for eksempel foreslået et nordisk samarbejde omkring 

proviens-fastsættelse af kulturværdier konfiskeret af told eller politi. Det kunne for 

eksempel være i form af en fælles nordisk ”brevkasse” med kontaktpunkter på nordiske 

museer, universiteter og andre eksperter.  

 

4) Der er udtrykt et behov for en nordisk fagkonference om udførsel af nordiske 

kulturværdier, blandt andet med fokus på evt. nordiske transitlande.  

 

5) EU’s forskningsstøtteprogram Horizon 2030 vil indeholde krav om at 

forskningsprojekter er integreret med NGO’er eller offentlige organisationer. Dette kan 

betyde en mulighed for knytte nordiske forskningsmiljøer, museer, myndigheder og 

NGO’er sammen i en fælles Horizon 2030-ansøgning. 

 

6) Der er behov for en afklaring af diskussionerne omkring repatriering i forhold til ulovlig 

handel med kulturværdier, ikke mindst i lyset af UNESCO’s planer om at sammenlægge 

UNESCO Komiteerne for repatriering og ulovlig handel. Dette kan være en anledning til 

en fælles nordisk konference med deltagelse af samlinger, museer, forskere og 

myndigheder, som bl.a. kan udvikle anbefalinger til UNESCO.  

 

7) Der er muligvis et behov for at undersøge politik og praksis i forhold til at engagere 

arkæologer i udgravninger og lignende i lande hvor plyndring er hyppig. 

Kulturarvsforvaltere og arkæologer i disse områder skal måske til at udarbejde 

langsigtede bæredygtige tilgange til lokaliteter og lokalsamfund med en høj forekomst 

af plyndring. Her refereres til nøglebegreber som ”community archaeology”, ”public 

archaeology” og ”local engagement”. 

 

8) Vigtigt at flage det ’nordiske initiativ’ og andre nordiske aktiviteter i UNESCO. Norden 

er en vigtig aktør i UNESCO som andre medlemsstater kikker på. Der er fx mulighed for 

at lave et fælles nordisk indlæg til statspartsmøde i maj for 1970 konventionen fulgt af 

et nyt fælles nordisk indlæg på UNESCOs generalkonference og en efterfølgende fælles 

nordisk sideevent til statspartsmøde for Haag konventionen i december.   

 

9) Der er generelt brug for mere information, også hos myndighederne om ulovlig handel 

med kulturværdier i Norden.  

 



 

 

 

 

De nordiske nationalkommissioner og deres sekretariater mødes til et fælles nordisk møde i 

Sverige i starten af september 2019 hvor disse forslag til aktiviteter eventuelt kan drøftes. 

UNESCO-nationalkommissionerne og de nordiske UNESCO-aktører eventuelle roller kan blandt 

andet være, at medvirke til at facilitere møder og konferencer, hjælpe med kontakt til og 

information af myndigheder, eller endog tage ledelse på enkelte initiativer – for eksempel som et 

samarbejde mellem nordiske UNESCO-aktører.   

Inklusionen af UNESCO-nationalkommissionerne og UNESCO-aktørerne som partnere i aktiviteter 

forankret i forskningsmiljøer og myndigheder, kan samtidig styrke disses position i de nordiske 

samfund, hvilket på sigt kan have en positiv effekt i fordel til at styrke de samlede indsatser på 

området.  

De nordiske delegationer ved UNESCO i Paris har et tæt samarbejde, og de er interesserede i at 

formidle UNESCO-relevante nordiske aktiviteter til at andre medlemslande. Flere gange har sådan 

information haft en positiv effekt blandt andet ved at skabe opmærksomhed omkring de nordiske 

landes UNESCO-arbejde. Således kan de nordiske fag- og forskningsmiljøers arbejde med den 

ulovlige handel med kulturværdier samt kulturværdiens rolle i konflikter mere generelt være 

interessant for andre medlemslande og være med til at drive dagsordener og samarbejde i 

UNESCO. 



 

 

 

 
 

INVITATION OG PROGRAM 

Nordisk netværksmøde om ulovlig handel med kulturgenstande i Norden  
 
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 10.00-17.00  
Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K 
 
En række initiativer på nordisk niveau er i de senere år taget i forhold til at begrænse ulovlig handel med 
kulturgenstande. Nordisk Ministerråd for kultur (MR-K) udsendte en fælles erklæring i maj 2015 og der blev 
afholdt en fagkonference i december 2015. Siden har der været et nordisk møde i Stockholm i 2016, som 
fokuserede på fremtidigt nordisk samarbejde og i december 2017 er der afholdt et seminar i Oslo om regler 
og retspraksis vedrørende kulturkriminalitet. Der er etableret en nordisk samordningsgruppe som skal drøf-
te fremdrift og fælles initiativer fra myndighedernes side, når det gælder opfølgningen af MR-Ks erklæring 
og slutdokumentet fra 2015-konferansen i Oslo.   
 
De nationale UNESCO-kommissioner i de nordiske lande ønsker at bakke op om det arbejde som er igang-
sat og inviterer derfor til netværksmøde for at drøfte følgende: 
 
1)  Opdatering på nordiske tiltag i regi af Nordisk Ministerråd 
2) Opdatering på behovsanalyser vedrørende nordisk samarbejde om ulovlig handel med kul-

turgenstande, inkl. udførelse 
3) Diskussion af hvilken rolle kan nordiske UNESCO-aktører og nationalkommissioner spille i et 

nordisk samarbejde omkring ulovlig handel med kulturgenstande 
4) Identifikation af praktiske tiltag for at realisere et sådant samarbejde  
 
Hvis der er forslag til andre punkter, hører vi gerne om det. Mødet vil bestå af en række korte oplæg kom-
bineret god tid til refleksion og diskussion, og vil i øvrigt holdes i en uformel tone. 
 
Den Danske UNESCO-Nationalkommission er vært for arrangementet, som planlægges i fællesskab med 
bl.a. Den svenske UNESCO-nationalkommission, Norsk Kulturhistorisk Museum, og Nordisk Center for Kul-
turværdier og Væbnet Konflikt.  
 
Inviterede er blandt andre:  
UNESCO-nationalkommissionerne i de nordiske lande 
De permanente nordiske delegationer i UNESCO i Paris 
Eksperter fra politi og kulturmyndigheder 
Nationale kulturdepartementer via EK-k (Embedsmandskomiteen for nordisk samarbejde) 
Nordisk samordningsgruppe under Nordisk Ministerråd 
Nordisk Ministerråds sekretariat (kulturafdelingen) 
 
Mødet planlægges som et endagsarrangement. Hvis der er interesse og behov kan mødet eventuelt udvi-
des til fredag den 8. februar.  
 
For tilmelding og yderligere information kontakt venligst  
 
Den Danske UNESCO Nationalkommission 
Andreas Bruun Andreas.Bruun@uvm.dk 

Nordisk Center for Kulturværdier og Væbnet Konflikt 
Frederik Rosén rosen@heritageconflict.org 
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Nordisk netværksmøde om ulovlig handel med kulturgenstande i Norden  
 
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 10.00-17.00  
Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K 
 

Program 
 
10.00 -  
10.15  
 
 
 
 
10.15- 
12.15 
 
 
12.15 
13.00 
 
 
13.00- 
13.10  
 
13.10 
14.10 
 
 
 
 
 
 
 
14.10 
14.40 
 
14.40-
15.00 
 
15.00- 
16.50 
 
 
 
16.50- 
17.00 
 

Velkommen og introduktion til dagen 
 
 
 
 
 
Sverige og kontrollen med den ulovlige 
handel med kulturgenstande 
 
 
Sandwich lunch  
 
 
 
Kort orientering fra Nordisk Ministerråd 
 
 
Øvrige nordiske lande og kontrollen med 
den ulovlige handel med kulturgenstande 
 
Norsk strategi for arbeidet med å bekjempe 
ulovlig handel samt behov og utfordringer 
sett fra forvaltningens side. 
 
TBA 
 
Dr Håkon Roland, Department Head, Muse-
um of Cultural History, University of Oslo. 
 
Pause  
 
 
Diskussion af UNESCO nationalkommissio-
nernes mulige rolle(r) i forhold til det Nordi-
ske Initiativ samt andre muligheder for øget 
samarbejde.   
 
Opsummering af action points og tak for 
denne gang 

Bo Manderup-Jensen, formand for den Danske UNESCO-
nationalkommission 
 
Frederik Rosén, Nordisk center for Kulturværdier og Væb-
net Konflikt 
 
Gemensam svensk presentation – Polisen, Riksantikva-
rieämbetet, Brottsförebyggande rådet, Svenska Unescorå-
det 
 
 
 
 
 
Annika Söderlund, senior rådgiver, Nordisk Ministerråd 
 
 
 
 
 
Sunneva Sætevik, Seniorrådgiver 
Kulturdepartementet, Kunst- og museumsavdelingen. 
 
 
 
 
Forskning i ulovlig handel med kulturgenstande – Norsk 
Kulturhistorisk Museum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Enemark, Generalsekretær, Danske UNESCO Natio-
nalkommission 
 
Frederik Rosén, Nordisk center for Kulturværdier og Væb-
net Konflikt 

 
 

 



 

 

Deltagere 
 
Andreas Bruun    UNESCO Danmark 

Anna Enemark    UNESCO Danmark 

Anne Marie Nielsen    Ny Carlsberg Glyptotek, Danmark 

Annika Söderlund    Nordiska ministerrådet 

Bjørgulf Andersen    Tolldirektoratet, Norge 

Bo Manderup-Jensen    Formand for UNESCO Danmark 

Christian Sune Pedersen    Nationalmuseet, Danmark 

Eva Myrdal     Statens museer för världskultur, Sverige 

Frederik Rosén    Nordic Center for Cultural Heritage and Armed Conflict, Danmark 

Henrik Thuesen    Toldstyrelsen, Danmark 

Haakon Vinje     Kulturdepartementet, Norge 

Håkon Roland     Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Norge 

Ingolf Thuesen    Inst. for Tværkulturelle og Regionale Studier, Kbh. Universitet, Danmark 

Joachim Meyer    Davids Samling, Danmark 

Julia Lodén     Svenska Unescorådet, Sverige 

Karin Stenson     Kulturministeriet, Sverige   

Kresten Lune Nielsen    Kulturministeriet, Danmark  

Lars Korsell     Brottsförebyggande rådet, Sverie 

Malene Nielsen    Danmarks Permanente Delegation ved UNESCO, Paris 

Maria Adolfsson    Riksantikvarieämbetet, Sverige 

Maria Dahlström    Statens museer för världskultur, Sverie 

Maria Ellior     Polismyndigheten, Sverige 

Marie Elisabeth Christensen    Nordisk Center for Kulturværdier og Væbnet Konflikt, Danmark 

Martin Johansson    Tullverket, Sverie 

Mathias Preisler    UNESCO Danmark 

Mille Gabriel     Nationalmuseet, Danmark 

Måns Pedersen    Riksantikvarieämbetet, Sverige 

Ok Kyong Park-Bhasin    Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Norge 

Peter Pentz     Nationalmuseet, Danmark 

Sunneva Sætevik    Kulturdepartementet, Norge 

Viveka Löndahl    Ålands landskapsregering, Åland 

Yngvild Greiner    Riksantikvaren, Norge 


