
Bilag 4: Udstilling 3 
 

 Udstilling Kommentarer  

 Museum Museum Skanderborg 
Udstillingens navn Skanderborg Bunkeren 
Adresse Kindlersvej 7, 8660 Skanderborg 
Ejerforhold  Skanderborg Kommune 
Brugt til udstilling siden, år 1980, renoveret i 1998, 2004 og 2021 
Samlet antal m2 udstilling 130 m2 
Udstillingstype Udstilling af bunkeren, samt genstande forbundet med 2. 

verdenskrig og den tyske værnemagt.  
Genstandsgrupper Våben, tekstiler, papir, div. Inventar og møbler 

Bygningen  Bygningen udvendige 
vedligehold 

Står næsten som forladt 

Bygningens skal ift. 
klimaregulering 

Perfekt, tyk beton bygget ind i bakke.  

Risiko for oversvømmelse Nej, der kan dog være vand i bakken. 
Luftforurening Nej  
Indvendige vedligehold Bunkerne står meget original 
Transportforhold i udstillingerne Der er tale om små rum 

Klimaforhold 

og skadedyr 

Klimaregulering af 
udstillingslokalerne 

Affugtning, ingen varme. 

Klimamålinger  Der måles ikke kontinuerligt, eller systematisk 
Lysforhold, gardiner Ingen vinduer 
UV-film? Ingen vinduer 
Lysstyrke, lux I bunker 1 er der halogenlys. Under besigtigelsen måltes 100 – 

250 lux. I bunker 2 måltes ét sted 800 lux på jakke. Generelt 

for meget lys i bunker 2. 
Monitorering af skadedyr Nej, der er ikke opsat klisterfælder. Der er ikke set andet end 

bænkebidere 
Behandling mod skadedyr Der er sprøjtet en enkelt gang.  
Rutiner for tilsyn med genstande Kustoderne runderer 

Sikring  Sikring af genstand i Montrer Ja, brudsikkert glas på udvalgte montre, men ikke 

sikkerhedsmontre 
Sikring af genstandene, 
afskærmning 

Nej  

Mekanisk sikring af 
genstandene 

Ja, nogle genstande 

Sikring af genstandene, 
tyverialarm 

Ja, på rummene  

Videoovervågning Nej, der er en video i bunker 2, men det er udelukkende for at 

kunne holde øje med hvad der sker derovre, da kustoden kun 

sidder i bunker 1. 
Brandalarm  
Sikring mod vandskade Ikke relevant, ingen vandrør 

Kommentarer Bunkeren er opført af den Tyske værnemagt i 1944 

 Ift. vandskade, i efteråret er der ofte fugtigt/vådt ved indgangsdøren. Dette skyldes blade, der 

forrådner.  

 Der er ingen varme, men temperaturen ligger meget stabilt på 10-12 grader året rundt.  

 Der er ingen ventilationsskakter i rummene ud over de oprindelige.  

 Bunkeren er kun åben i sommerhalvåret, bortset fra for skoleklasser. 

  

 


