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Opgaven med at sikre bevaringen af Kroppedal Museums samlinger er placeret hos museets 
konservator i fællesskab med magasinansvarlige medarbejdere og i samarbejde med samlingernes 
respektive museumsinspektører. Bevaringsarbejdet koordineres med indsamling og registrering 
for bedst muligt at sikre bevaring af genstandes forsknings- og formidlingspotentialer. 
 
Kroppedal Museum driver et konserveringsværksted, som primært varetager den løbende 
konservering af jordfund fra museets arkæologiske udgravninger. Endvidere står museets 
konservator for vurdering og klargøring af genstande i forbindelse med udstillingsarbejde og står 
desuden for montering i nært samarbejde med andre medarbejdere, museumsteknikere og -
inspektører, som varetager udstillingsproduktion og -opsætning.   
 

Procesbeskrivelse 
Konserveringskrævende arkæologisk materiale indleveres fra udgravning til Kroppedal Museums 
eget konserveringsværksted. Museets konservator står for vurdering af konserveringsbehov og 
udførelsen af den nødvendige behandling – enten i eget værksted eller – for nogle enkelte 
materialers vedkommende – hos eksterne aktører med specifikke fagligheder og/eller udstyr til 
rådighed, som Kroppedal Museum ikke selv råder over.  
 
Efter afsluttet konservering og registrering af indkomne genstande, lægges stor vægt på korrekt 
nedpakning af genstandene i inerte materialer og afhængigt af de krav til optimal bevaring, som 
fordres af de enkelte genstandes materialegruppe. Kun personale med magasinansvar og fast 
adgang til museets magasiner står for at bringe til og hente genstande fra magasinerne, samt at 
forestå pladsregistreringen af de magasinerede genstande.  
 
Materialer der kræver særligt stabile og/eller kontrollerede opbevaringsforhold magasineres i 
klimaskabe (arkæologisk metal, organisk materiale, rav og glas) med reguleret fugtighed, der 
passer til den enkelte materialegruppe.  
 
Zoologisk materiale fra arkæologiske udgravninger opbevares efter aftale hos Statens 
Naturhistoriske Museer, på nær bearbejdet/forgivet materiale (smykker eller redskaber), som 
opbevares i klimaskabe på Kroppedal Museums egne magasiner.  
 
Antropologisk materiale fra udgravninger opbevares hos Panum (KU).  
 
Udlån 



Ved udlån fra museets samlinger forestår museets konservator bevaringsmæssig 
tilstandsvurdering af lånet, vurdering af låntagers facilitetsrapport, samt at lånet håndteres efter 
Kroppedal Museums retningslinjer, både hvad angår forsikring, transport og øvrige aftaler.  
 

Udfordringer og mål 
 
Magasiner 
Kroppedal Museum råder over 6 magasiner til opbevaring af genstande, fordelt på flere 
ejendomme. Kvaliteten af magasinerne, set i henhold til sikring af optimale bevaringsforhold for 
museets samlinger, er for nuværende af varierende karakter. Årsagen hertil er hovedsagelig, at de 
pågældende magasineringsløsninger er blevet løbende implementeret med ringe afsæt i 
strategiske overvejelser og i højere grad som følge af historiske og ressourcemæssige 
omstændigheder.  
Kroppedal Museum har derfor et stærkt ønske om at forbedre og optimere vores magasinforhold 
og -kapacitet, både i henhold til sikring, klima og øvrige risikofaktorer og også for at om muligt 
nedbringe antallet af magasinsteder, hvilket vil gøre organisering, pladsregistrering og logistik 
lettere til gavn for både de enkelte genstande, det overordnede samlingsoverblik og 
museumsmedarbejdernes arbejdsgange og tidsforbrug. Det er et vanskeligt mål, særligt fordi det i 
høj grad kræver ressourcer fra andre aktører end Kroppedal Museum, men museet arbejder 
løbende og fortsat på at finde ressourcer og muligheder for nye og bedre magasinløsninger.   
 
Nyere tid 
Der afsættes i indeværende år midler til konservering af genstand fra museets Nyere Tids samling. 
Vurdering og konservering i forbindelse med hjemtagning og registrering prioriteres, men det 
håbes og forventes også, at der løbende vil være mulighed for at udtage genstande fra den 
eksisterende samling til nødvendig konservering men henblik på optimering og sikring af 
bevaringen af disse.  
 
Arkæologisk jern 
Der afsættes i indeværende år midler til konservering af jerngenstande fra arkæologiske 
udgravninger, der af den ene eller anden grund ikke er dækket af de bygherrefinansierede 
budgetter (eksempelvis egenfinansierede udgravninger som mindre prøveundersøgelser). 
Sådanne arkæologiske jerngenstande fordrer behandling på et eksternt konserveringsværksted, 
idet Kroppedal Museum ikke selv råder over udstyret, som kræves til rette konserveringsmæssige 
behandling (røntgen og glødning), og hertil kræves midler til dækning af eksterne aktører.  
Det håbes og forventes også, at der løbende vil være mulighed for at udtage genstande fra den 
eksisterende samling til nødvendig konservering men henblik på optimering og sikring af 
bevaringen af disse.  
 
Håndteringspraksis 
Kroppedal museums konservator vil i de kommende år løbende fortsætte med at forestå 
instruktion og oplæring af museets øvrige medarbejderere i god håndteringspraksis, for at sikre at 
alle, som på den ene eller anden vis har museets genstande i hænde, håndterer disse korrekt. 



Denne indsats bør fremover gøres mere koordineret og lægges i fastere rammer end det hidtil har 
været tilfældet.  
 
Katastrofeplan 
Museet arbejder på en katastrofeplan. Arbejdet er endnu ikke færdiggjort, men kommer til at 
rumme en beredskabsplan for alle museets adresser.  


