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Bevaringsplan for den arkæologiske virksomhed. Pr. 01.01.2022. 
 
Museets bevaringsarbejde er stærkt forbundet med museets øvrige ansvarsområder 
og prioriteres således ud fra museets overordnede strategi med fokus på samlingens 
forsknings- og formidlingsmæssige værdier. Bevaringsarbejdet skal sikre, at 
samlingen bevares for eftertiden og gøres tilgængelig for forskning og formidling.  

Museum Skanderborg har i dag hovedsageligt to magasiner med arkæologisk 
fundmateriale, et kældermagasin under sundhedscentret i Skanderborg og et 
kældermagasin i en bygning i Hørning. Begge magasiner er alarmsikret, og der føres 
løbende tilsyn med klimaforholdene i de to magasiner, både ved museets forvalter og 
ved konservatorer fra Fællesmagasinet i Randers.  

En mindre del af samlingen (humane skeletter) er placeret i ADBOU - antropologisk 
samling i Odense samt Panum Instituttet i København. En anden mindre del af den 
arkæologiske samling er placeret i Fællesmagasinet i Randers. 

I forbindelse med at Fællesmagasinet i Randers skal udvides har Museum 
Skanderborg fået tilbudt plads i magasinet. Da omkostninger til de to eksisterende 
magasiner i Skanderborg og Hørning er høje og kælderlokalerne er utidssvarende, så 
er det planen at flytte arkæologiske samt nyere tids magasingenstande til et nyt og 
tidssvarende magasin i et nyt et nyt fællesmagasin i Randers. Magasinerne i 
Skanderborg nedlægges herefter. Processen forventes afsluttet i slutningen af 
perioden 2022-25 eller lige i starten af næste periode. 

Stort set alle konserverings- og naturvidenskabelige opgaver varetages af 
Konserverings- og Naturvidenskabsafdeling på Moesgård Museum. Det gælder fra 
konservering af nye fremgravede arkæologiske fund til stabilisering og 
genkonservering af genstande fra den eksisterende samling. 

Afdelingerne på Moesgård er også behjælpelige med rådgivning ved udgravning af 
følsomt fundmateriale og assisterer i felten om nødvendigt med optagning af 
genstande og præparater. Prøver som f.eks. pollenprøver udtages også af 
medarbejdere fra Moesgård eller der rådgives, således at vi selv kan udtage relevant 
prøvemateriale. 

Det Naturvidenskabelige område dækkes også af AMS-centret på Institut for Fysik og 
Astronomi, AU samt Geoscience på AU. 

Lejlighedsvis får vi udført CT-scanning af knoglemateriale, urnebegravelser eller 
jordpræparater på Retsmedicinsk Institut ved AU. 



                                                                                                                             

2 
 

 

I forbindelse med udstillinger gøres der brug af konservatorer og udstillingsteknikere 
fra både Nationalmuseet og Moesgård Museum til at sikre genstandes stabilitet og 
evt. fremstilling af støttende monteringer. Ligeledes er det konservatorer fra 
Moesgård Museum, der rådgiver om klimasikring af genstande i montre.  

I de tilfælde, hvor særlige genstande udstilles i montre, tilkobles der klima-
alarmenheder i montrerne. Museet råder p.t. over en montre i Skafor sikringsklasse 
Rød med monteret klimastyring og montrealarm. Her har hovedtøjet fra hesten fra 
Fregerslev eksempelvis været udstillet. Udstillingsrummet er desuden suppleret med 
videoovervågning. 

 

 

 


