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Standard-pakkeenheder i Fælles Museumsmagasinet 

For at optimere pladsudnyttelsen i magasinet bedst muligt skal genstandene pakkes i standard-

pakkeenheder. 

EUR-paller: Varmebehandlede, rene og intakte paller af træ. Paller af plast har aldrig vundet indpas i 

danske museumsmagasiner, da de er for dyre.  En EUR-palle er 120 cm x 80 cm og må højst belastes med 

1000 kg, og vægten skal være jævnt fordelt på pallen. EUR-paller passer perfekt ind i pallereolerne og gør 

det muligt at håndtere store genstande og pakkeenheder. Fælles Museumsmagasinet indkøber paller, 

som museerne kan bruge. Paller og pallerammer kan efter aftale leveres ud til museerne med den 

fragtbil, som henter de pakkede museumsgenstande på museet, når de skal overflyttes til Fælles 

Museumsmagasinet. 

Mellemstore og tunge genstande pakkes på palle, om nødvendigt med en eller flere pallerammer.  

Pallerammer: Vi bruger pallerammer af træ, og som Fælles Museumsmagasinet indkøber uden 

beregning for museerne. 

Pallestrør: Man kan vælge at lægge en krydsfinérplade eller pallelameller/strør i bunden, når der er fare 

for at genstande eller dele af dem falder ned mellem pallens brædder.  

Palletainer/Megakasser: En papæske der passer til EUR-pallens mål er velegnet til pakning af flere, 

mellemstore, relativt lette genstande. Denne papæske egner sig ikke til tunge genstande, brug hér i 

stedet pallerammer. 

Museumstjenestens æsker: De fleste af museerne i Fælles Museumsmagasinet bruger allerede 

Museumstjenestens magasinæsker (arkivæskerne, modulsystemet og supplementsæskerne, dragt- og 

tekstilæskerne, grafikæskerne, antropologiæskerne samt negativæskerne). Det er æsker af god kvalitet, 

udviklet til magasinering af museumsgenstande.  

Flyttekasser: Der er behov for kasser, der er større end supplementæsken fra Museumstjenesten.  586 

mm x 383 mm x 380 mm. Tykkelse 7 mm. Størrelsen benævnes F3 og er ideel til at udnytte hele pladsen 

på en palle. 

Specialæsker: I ganske særlige tilfælde vil Konserveringsværkstedet kunne være behjælpelig med at 

fremstille æsker til dækning af ganske særlige behov, som ikke kan dækkes med nogen af ovenstående 

emballagetyper. 
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