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B E VA R I N G S P L A N F O R M O E S G A A R D M U S E U M
Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk ansvarsområde i kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø. Ligeledes er museet
det juridisk ansvarlige museum for marinarkæologien i Vestdanmark. Det marinarkæologiske ansvar forvaltes i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum. Museet varetager nyere tids kulturhistoriske bevaringsværdier, i Odder og Samsø kommuner og har samlinger knyttet hertil.
Herudover har museet en orientalsk afdeling, der foretager arkæologiske undersøgelser i Den Arabiske Golf, ligesom museet har en etnografisk afdeling med forskning, der
spænder meget bredt geografisk med et tidsmæssigt fokus på tiden efter 2. Verdenskrig
foruden en afdeling for konservering og naturvidenskab.

Faglig baggrund for bevaringsarbejdet
Moesgaard Museum har 5 personer ansat med konserveringsfaglig baggrund, fordelt på
1 ph.d., 2 cand.scient. cons. samt to oplærte konserveringsteknikere. Udstyrsmæssigt
er konserveringen i stand til at klare konservering af alt arkæologisk fundmateriale, inc.
frysetørring af vådfundet organiske genstande, digital røntgen samt glødning af metaller. Konserveringsafdelingen medvirker ved opbygningen af udstillinger, udfører materialetest og kontrol af montrerne i forhold til klima, samt klima og skadedyrskontrol i alle
magasinerne. Hertil kommer bistand ved udstillingsplanlægning, kurervirksomhed, tilstandskontrol med ind og udlån etc.

Genstandstilgang
Arkæologi: Det arkæologiske materiale bliver behandlet efter aftale med de ansvarshavende arkæologer. Der er klimastyrede opbevaringsforhold for genstande i proces hvor
dette er nødvendigt. Konservatorer kan tilkaldes til udgravningerne for at tage genstande ind i præparat når dette skønnes nødvendigt af udgraver.
Etnografi: Ny indkomne etnografiske materiale ordnes hovedsagelig af den etnografiske
afdeling i forbindelse med registreringen. Konservatorerne yder assistance i det omfang
dette er nødvendigt.
Nyere tid: På grund af en restriktive indsamlingspolitik er antallet af genstande fra Nyere Tid meget begrænset. Konserveringsafdelingen yder assistance i det omfang dette er
nødvendigt.

Udstillingerne
Moesgaard Museum råder over adskillige udstillingssteder. Der er løbende gennemsyn
af udstillingerne, f.eks. er hver mandag reserveret rengøring og kontrol i den nye museumsbygning. I udstillingsbygningen er alle udstillingsrum klimastyret i det overordnede niveau, hertil kommer klimaloggere i relevante udstillingsmontrer og mulighed for at
indrette montrer med særlige klimakrav. Tilsyn med udstillingen i Vikingemuseet, Odder
og Samsø er lagt ind i et årshjul.
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Der foreligger en redningsplan for genstandene i den nye udstillingsbygning og der er
etableret et nødberedskab til pludseligt opståede situationer. Der er forholdsordrer indbygget i redningsplan med henblik på, hvem der skal kontaktes og hvordan der skal
ageres i forskellige situationer.

Præventive bevaring – magasinerne
Korrekt magasinering er en del af den præventive bevaringsindsats. Moesgaard Museum
råder over flere typer af magasinforhold, som alle er under opsyn af konservatorerne
efter et fastlagt årshjul. Inden organiske genstande anbringes i det klimastyrede magasin bliver disse rutinemæssigt frysediscinficeret. Den langt overvejende del af samlingerne er anbragt i klimastyrede rum, hvor temperaturen er sat lavt i overensstemmelse med museets politik om giftfri skadedyrskontrol.
Enkelte store etnografiske genstande er uddeponeret på fællesmagasinet i Randers under klimastyrede forhold. Der er opmagasinering af genstande i eksterne magasinbygninger både ved Moesgaard, Odder og Samsø. På Moesgaard drejer det sig om et magasin med kontrolleret klima, men uden temperaturstyring.
Endelig råder Moesgaard Museum over et enkelt koldt magasin, hvor der især er opbevaret genstande af uforgængelig karakter (flint, sten etc.) samt et par containere, der
er anvendt til opbevaring af keramik. Det er hensigten, at disse containere tømmes og
indholdet anbringes i kældermagasinet under herregårdskomplekset.
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