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Hammerumpigen 

Øverst: I 2010 forsatte udgravning og konservering af det helt 
enestående gravfund fra Herning Museum, Hammerumpigen. Det 
er en hel grav, som er optaget i sin helhed i en trækasse. I graven 
var der en velbevaret kjole fra omkring 1. århundrede—d.v.s. at 
den er knap 2000 år gammel. Også kvindens frisure var bevaret, 
medens alt andet som f.eks. knogler, var som fordampet. 
Kjolen er lavet af et rektangulært stykke stof syet sammen til en 
cylinder. Den er derefter hæftet over skuldrene ved at  sammen-
holde en snip fra forsiden og én fra bagsiden. Normalt bruges en 
fibula, et dragtsmykke til dette formål, men på denne dragt kunne 
man ikke se rester af en fibula eller andet, selvom huller antyder, 
at der måske har været  en lille pind eller bennål.  
Til venstre: Arbejdet på konserveringscentret er yderst varieret! 
Da antropologerne ikke ville komme med et bud på højden af 
Hammerumpigen på baggrund af en kjole og rester af en frisure, 
måtte vi selv forsøge at finde en mulighed. Her er malerikonserva-
tor Satiness Schwindt lagt på gulvet med en kjole af samme facon 
på. På billedet overfor ses frisurens øverste punkt, d.v.s. øverste 
del af hovedet og man kan ligeledes se lårets placering i kjolen, 
fordi det er sunket sammen i en stor fold. Hermed kan ca. afstand 
fra isse til lårben i liggende stilling måles. På Satiness er dette mål 
75 cm, medens det på Hammerumpigen har været omkring 74 cm. 
Da Satiness er 1.55 cm høj, må vi antage at Hammerumpigen har 
været ca. 1.50 –1.55 meter høj, hvilket var normalt for en voksen 
kvinde i denne del af jernalderen. 

http://www.konsv.dk/
mailto:kons@konsv.dk


Årsberetning 

 
Året 2010 har budt på mangeartede udfordringer for de ansatte på Konserveringscentret. 
Færdiggørelsen af konserveringen af Hammerumpigen – en jernaldergrav med en fuld-
stændig bevaret kjole og frisure – krævede meget udviklingsarbejde. Vendingen af hele 
graven, så den kunne udgraves fra bagsiden, var især en udfordring. Kolleger over hele 
Europa blev kontaktet for at høre om erfaringer med lignende opgaver – men ingen hav-
de prøvet noget fuldt så stort og kompliceret. Erfaringer blev indsamlet, og der blev dis-
kuteret metoder og muligheder med udgraver og tekstilarkæolog. Resultatet blev så fint 
som man kunne ønske og samtidig er der taget hensyn til, at der ikke skulle anvendes 
metoder og tilføres imprægneringsstoffer, som kunne vanskeliggøre naturvidenskabelige 
metoder i fremtiden. 

Arbejdet med at udvide Fællesmagasinet er forsat og der har været mange møder og dis-
kussioner med det formål at skaffe gode magasinforhold for museer med s lavt energifor-
brug, som muligt. Desuden er arbejdet for at skaffe supplerende finansiering af Fælles-
magasinet forsat. Der har været meget forgæves arbejde – museumsmagasiner er åben-
bart for usynlige til at de har de private- og de grønne fondes bevågenhed. Selvom Fæl-
lesmagasinet skaffer gode bevaringsforhold for omkring 400.000 genstande på én gang, 
er det nok nemmere at skaffe bevågenhed for konservering af enkelte store og eneståen-
de genstande. 

I 2010 fik vi gang i arbejdet med at lave tekniske bevaringsplaner for museerne. Det er et 
arbejde, som vi i mindre omfang har arbejdet med i mange år. Men det at udvikle en 
skabelon for en bevaringsplan, som er dækkende og brugbar for museet, kan anvendes af 
Kulturarvsstyrelsen til bl.a. statistiske formål og er nem at opdatere, var et af de store 
projekter dette år. 

 
Organisation:  

En anden af de helt afgørende begivenheder i 2010 var da kulturminister Carina Chri-
stensen meddelte, at man ville igangsætte en udredning om hele museumsområdet. Kort 
efter kom der en regeringsomdannelse og Per Stig Møller forsatte arbejdet med udred-
ningen. Da konserveringscentrenes situation efter amternes nedlæggelse stadig var af 
midlertidig karakter, kunne vi konstatere, at udredningen kommer til at have meget stor 
betydning for konserveringscentrets fremtid og for de ansattes mulighed for at yde muse-
erne det bedst mulig stykke arbejde.  

På Konserveringscentret i Vejle har vi valgt at gøre så meget som muligt for at følge og 
påvirke udredningsarbejdet. Det har vi gjort fordi vi hidtil har haft endog meget frie ram-
mer til at arbejde for museerne. Der har ikke været en fordelingsnøgle for arbejdstimer 
museerne i mellem, som vi skulle leve op til. Og der har ikke været økonomi mellem 
museerne og Konserveringscentret i forbindelse med det almindelige konservering- og 
udstillingsarbejde. Vi har derimod nydt stor tillid fra både museerne og fra de bevilligen-
de myndigheder. Dette er grunden til, at vi på Konserveringscentret i Vejle har haft mu-
lighed for at arbejde med præventiv bevaring og med udbygning af Fællesmagasinet og 
med andre udviklingsprojekter, som i længden giver mere bevaring for pengene. 

I forbindelse med udredningen og med de udmeldinger, der er kommet, har bestyrelsen 

Fortsat udgravning af Hammerumpigen for Herning Museum og med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Vendingen af 
Hammerumpigen og udgravningen fra bagsiden var nok årets største og vanskeligst opgave. Ingen have prøvet 
noget lignende før, idet fundet er helt enestående. Kolleger i udlandet blev kontakter, deres og egne erfaringer 
med vending af mindre præparater blev sammenlignet og prøver i mindre udgave blev lavet med prøvematerialer, 
så vi havde et godt grundlag for at træffe beslutning om metoden. Vi valgte at få 3D scannet kjolens overflade og få 
lavet en negativ kopi i polypropylenskum af gravens overflade på baggrund af scanningen.  

Til venstre: Kopien af gravens overflade i polypropylen. 
Nederst til højre: Kalibrering af udstyr til fremstilling af 3D 
model. Øverst: konservator Louis Lange Wollesen,  har forstær-
ket kassen med graven efter at 3D modellen er lagt ned som låg 
og støtte for kjole. Herefter er der skruet træplade hjul på 
enderne af kassen og den kan forsigtig vendes, så udgravningen 
kan forsættes fra bunden og bagsiden af kjolen studeres. Det 
gik perfekt!! 



valgt at få sat tal på Konserveringscentrets ydelser. Vores revisor Hans Paustian fra BDO 
revision arbejdede et notat, som gennemregner Konserveringscentrets økonomi og fast-
lægger et niveau for, præcis hvor mange timer museerne kan forvente, at Konserverings-
centret kan arbejde for dem om året. Grunden til at det var vanskeligt at fastlægge præsist 
var, at allerede amtet fastlagde, at Konserveringscentret skulle begynde at arbejde mod 
betaling for private og firmaer. Gevinsten var, at man kunne ansætte flere konservatorer 
og dermed kunne tilbyde museerne flere konserveringsspecialer – f.eks. var der ikke mu-
lighed for at få maleri- og farvelagskonservering før – fordelen var desuden, at der kunne 
oparbejdes et overskud, som kunne bruges til apparatur, medarbejdernes efteruddannelse 
og til ekstra arbejde for museerne.  

 
Huset:  

I forbindelse med udbygningen af Fællesmagasinet, spurgte Nationalmuseets direktion 
om vi evt. kunne bygge yderligere 12.000 kvm magasin til dem. Problemet var, at Natio-
nalmuseet har store problemer med at skaffe gode magasinforhold til deres samlinger og 
de havde over flere år forsøgt at få placeret nybyggede magasiner af Vejle-modellen i 
nærheden af Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede nord for København. Det er nok 
et af de dyreste og mest vanskelige steder at placere en ny stor magasinbygning og derfor 
ville man undersøge muligheder og økonomi i at flytte Nationalmuseets samlinger til 
Vejle. En stor glæde for os og en blåstempling af kvaliteten af vores arbejde, som vi kun 
kan være stolte af. Resultatet blev dog, at Nationalmuseet blev tilbudt en grund i Hillerød 
og at der nu planlægges med et magasinbyggeri der. 

I 2010 blev Torben Lorentzen ingeniør fra Grontmij Carl Bro antaget til at arbejde med 
udbygningen Fællesmagasinets- og Konserveringscentrets udbygning 

 

Økonomi: 
Der var ikke væsentlige påvirkninger af økonomien i 2010.  
Revisionen havde ikke anmærkninger til årsregnskabet. 
Resultatopgørelse, se næste side. 

I 2010 blev der arbejdet intenst på planlægning af 
udbygningen af Fællesmagasinet og hjørnebygnin-
gen mellem Konserveringscentret i Fællesmagasi-
net.  
 
Øverst: Tegning af udbygningen, som den i skriven-
de stund er planlagt (maj 2011). 
 
Til højre: Nationalmuseets ledergruppe på besøg 
under arbejdet med at afdække mulighederne for, 
at deres magasin kunne ligge her. 
 
Nederst: Plantegning af udbygningen (med gråt).  På 
grunden er der yderligere mulighed for fremtidig 
udbygning.  



 

Konserveringscentrets målsætning 
 
Overordnet mål 

Formålet er at bistå de tilknyttede museer med bevaring af samlingerne og rådgivning vedrø-
rende konservering, magasinering- og udstillingsforhold på et højt fagligt niveau.  

Konserveringscentret arbejder på at gøre det lettere for museerne at prioritere bevaringsmæs-
sigt gode løsninger til magasiner og udstillinger. 
  

Delmål 

Hvad tilbydes: 

Målet er at give museerne konservering og rådgivning af høj kvalitet indenfor de givne økono-
miske rammer.  
Der tilbydes konservering indenfor følgende områder: 

Studietur til Odense:  
Øverst : Rikke Rau, Odense Bys Museer,  
fortæller om de arkæologiske fund i den nye 
permanente udstilling. Og udstillingsmonte-
ringer studeres. 
Til Venstre: Frokosten  blev indtaget hjemme 
ved Carl. Vi har ofte glæde af medarbejdernes 
forskellige baggrund - her en svensk speciali-
tet: Brødtorte. 
Nederst: Odense Bys Museer har fået  tilskud 
til et digitalt røntgenanlæg. Det gælder om at 
samle erfaringer om digital røntgen sammen, 
idet Konserveringscentrets analoge røntgen-
anlæg snart ikke kan anvendes mere, da 
produktionen af røntgenfilm er ophørt. 



 Arkæologisk- og nyere tids kulturhistorisk konservering  
Farvelags- og malerikonservering  
Grafisk konservering  
Tekstilkonservering 
Samlingsvaretagelse  

Vi arbejder tværfagligt og trækker på medarbejdernes akkumulerede viden. Hvis ekspertisen 
ikke er i huset, skaffes så vidt muligt adgang til øvrige konserveringsspecialer evt. via samar-
bejdsaftaler. 

Til hvem: 
Konserveringscentret i Vejle arbejder primært for de tilknyttede museer.  
Der tages indtægtsdækket arbejde ind, når det bidrager til at opretholde et bredt beredskab for 
museerne. 

Hvordan gøres det: 

Brugerne kan forvente at: 

Vi arbejder med langsigtet perspektiv og tager ansvar for helheden. 
Vi har indsigt i museernes behov og tilegner os indsigt i andre brugeres behov. 
Vi samarbejder, koordinerer, akkumulerer og deler viden, så alle fagligheder er i spil. 
Vi værdsætter planlægning, men er fleksible, når der er behov for det. 
Vi værdsætter nye udfordringer, undersøger problemet til bunds og arbejder på at finde den 
bedste løsning. 
Vi samarbejder nationalt og internationalt. 

Medarbejderen kan forvente: 

At have størst mulig frihed i sit arbejde med deraf følgende ansvar. 
At blive mødt med ligeværd. 
At blive informeret om og have indflydelse på sin arbejdssituation. 
At blive støttet i sin personlige udvikling gennem videreuddannelse/ efteruddannelse og kur-
ser.  
At arbejdspladsen indrettes så sundhedsskadelige påvirkninger undgås og så medarbejderen 
har korrekte ergonomiske forhold. 

Det forventes af medarbejderne: 

At man samarbejder mod fælles mål. 
At man holder sig fagligt opdateret. 
At man er interesseret i at offentliggøre sine resultater ved relevante og specielle arbejdsopga-
ver.  

 

Museernes brug af  Konserveringscentret 

 
De 7 statsanerkendte kulturhistoriske museer i det gamle Vejle Amt kan benytte Konser-
veringscentret vederlagsfrit. Det er: Koldinghus, Vejleegnens Museer, Museerne i Frederi-
cia, Give-Egnens Museum, Industrimuseet, Horsens Museum og Glud Museum. Vejle 
Amt har oprindeligt givet en normering på 4 stillinger til konservering for museerne. 

Når museerne har hastesager, f.eks. ved udgravninger, udstillinger, ved anvendelse af 

Unn Gelting arbejdede på Konserveringscentret i ???? måneder i 2010. Unn arbejde blandt andet med konserverin-

gen af  et fund af ravperler fundet i en grav fra stenalderen (????). Rav  findes i mange forskellige bevaringstilstan-

de. Nogle gange er det helt uforandret til trods for, at det er tusinder af år siden at et menneske tildannede ravet.  

Andre gange kan ravet være så nedbrudt, at det hurtigt forfalder og smuldrer, så der kun er noget er ligner brunt 

sukker tilbage. Her er det vigtigt at  konservatorerne kommer til så hurtigt som muligt efter at fundet er gjort.  

For den arkæologiske fortolkning af graven er det yderst vigtigt, at man kan afgøre perlernes oprindelige udseende. 

Ravperlerne bliver derfor  konserveret, så der ikke sker yderligere nedbrydning. Og derefter bliver de forskellige 

fragmenter forsøgt samlet. Selv små stumper som nedenfor kan ofte samles under mikroskop. Her hjælper det at 

holde meget godt styr på fragmenternes oprindelige placering, så det bliver små  puslespil af enkelte perler og ikke 

et stort  puslespil af en hel pelekæde. 



genstande til publikationer, ved hastesager vedrørende rapporter eller rådgivning; eller, 
når genstandenes bevaringstilstand vil blive væsentligt forringet ved at vente, så kommer 
opgaven først i køen og bliver klaret så hurtigt som muligt. 

Hvis genstande skal konserveres og opgaven ikke haster, så kan der gå lang tid før opga-
ven bliver løst. 

Der har ikke hidtil været en timefordelingsordning, hvilket har gjort, at der var mu-
lighed for at arbejde med større fælles projekter, f.eks. etableringen af Fællesmuse-
umsmagasiner.  

 

Hvad kan Konserveringscentret? 
 
- Konservering af tekstil, grafik, bemalede genstande, papirmaterialer, arkæologiske- og 
kulturhistoriske genstande. 

- Udarbejdelse af bevaringsplaner 
- Rådgivning i sikringsspørgsmål 
- Rådgivning i forbindelse med etablering af magasiner i eksisterende eller nyt byggeri. 

- Monteringer til udstillinger 
- Rådgivning vedr. materialevalg i udstillinger og magasiner 

- Kurér arbejde, hvor genstande skal pakkes, hentes og afleveres og/ eller tilstandsvurde-
res. 

- Optagning af genstande ved arkæologiske udgravningsarbejder. 

- Bistand ved indsamlingsopgaver - det bevaringsmæssige aspekt kan medtages ved over-
vejelserne om, hvorvidt en genstand skal indlemmes i samlingen eller ej. 

- Bistand ved auktioner. Bevaringstilstand, håndværksmæssige detaljer, bearbejdsnings-
spor, materialekendskab, forfalskning. 

- Konserveringsarbejde i udstillingen, f.eks. af nyligt fundne arkæologiske genstande, eller 
i forbindelse med aften arrangementer og vurderinger af folks egne genstande. Vi kan 
beskrive, hvordan genstande er lavet og hvordan man selv kan bevare dem bedst muligt. 

- Arrangement af emnedage om bevaring for museerne. 

- Rådgivning i forbindelse med ombygninger eller omflytninger på museet, hvor bevarin-
gen af samlingen bør indtænkes. 

- Ompakninger eller andre ændringer på magasinerne, hvor en bevaringsmæssig indsats 
kunne være ønskelig. 

- Praktikophold for nye ansatte på museerne, som skal have viden om håndtering af mu-
seumsgenstande. 

 - Analyse og konservering af arkæologiske tekstiler  
- Katastrofehjælp ved vand-, brand- eller andre pludseligt opståede problemer. 

- Afstøbning af museumsgenstande 

Konserveringscentret i Vejle arbejder pri-
mært for museerne i det gamle Vejle Amt, 
men andre museer—som ovenfor Sønder-
borg Slot—eller nedenfor  ???? Kirke, kan 
også få udført arbejde mod betaling. Over-
skuddet fra privat arbejde bruges bl.a. til 
ekstra arbejde for museerne. 

Øverst: 
Anette Aalling afrenser et maleri af Sønder-
borg Slot. Billedet er blevet vandskadet, så 
fernissen er blevet ”blændet” - d.v.s. den er 
blevet tåget og ugennemsigtig. Afrensningen 
er denne typer skader er ofte vanskelig, fordi 
malingslag og fernis kan afrenses af de 
samme opløsningsmidler. 
 
Til venstre: 
Harald Thrane, møbelsnedker på Konserve-
ringscenter Vest i Ølgod arbejder på Konser-
veringscentret i Vejle med restaurering af 
træarbejdet på en prædikestol fra ????kirke. 
Konserveringscentret har et omfattende 
samarbejde med andre konserveringscentre 
og konserveringsafdelinger på museerne.  
Udveksling af konserveringsspecialer, hvor vi 
f.eks. Udfører tekstilkonservering for Konser-
veringscenter Vest og de udfører  snedker 
mæssig restaurering for os er en måde at 
udnytte medarbejdernes specialer bedst 
muligt på tværs af landet. 



- Fremstilling af kopier af museumsgenstande eller f.eks. madvarer til udstillinger 
- Og meget andet! 

 

Konserveringscentrets historie 
 
Vejle Amts Konserveringsværksted, var en institution under Vejle Amts Undervisnings- 
og Kulturforvaltning indtil 31.12.2005, og overgik herefter til selveje under navnet: Kon-
serveringscentret i Vejle.  
Værkstedet blev oprettet i 1975 som fælles konserveringscenter for de statsanerkendte 
kulturhistoriske museer i amtet. Driften af konserveringsværkstedet var Vejle Amts pri-
mære tilskud til de kulturhistoriske museer. Siden blev det muligt også at arbejde for 
private og andre, der har brug for konserveringsbistand.  
I maj 2000 flyttede Vejle Amts Konserveringsværksted fra Staldgården ved Koldinghus 
til lokaler i den gamle centralinstitution for udviklingshæmmede i Brejning. Kort efter 
blev amtets bygninger i Brejning solgt til et ejendomsudviklingsselskab og konserve-
ringscentret stod igen for at flytte. 
Vejle Amts Undervisnings- og Kulturudvalg så udviklingsmuligheden i at bygge et nyt 
konserveringscenter sammen med det planlagte fællesmagasin for museernes samlinger 
og efter grundigt politisk forarbejde lykkedes det at sikre økonomien. 
I februar 2004 blev et nybygget Konserveringscenter kombineret med fællesmagasin for 
museerne/arkiverne beliggende på Maribovej i den nordlige del af Vejle indviet af Kul-
turminister Brian Mikkelsen. 
 

Konserveringscentrets fremtidige organisation 
 
Konserveringscentret modtog i en 4-års periode efter Vejle Amts nedlæggelse og frem til 
udgangen af 2010 tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Herefter var intentionen, at konserve-
ringscentrene så vidt muligt skulle overgå til kommunerne og tilskuddet overføres til 
bloktilskuddene. 
Både politikere, embedsmænd og ansatte på konserveringscentrene har været skeptiske 
overfor fremtidsperspektivet, hvor driftstilskuddet skulle skaffes fra de enkelte kommu-
ner, bl.a. p.g.a. at bloktilskuddet er størst, hvor der bor flest mennesker og konserve-
ringscentrene ligger ofte i udkantsområderne. Derfor har der i flere år været arbejdet 
med at sikre konserveringscentrenes fortsatte eksistens efter år 2010. I 2009 lykkedes det 
og derfor var glæden stor, da regeringen indgik aftale med Kommunernes Landsfor-
ening om, at de i sin tid bevilligede midler stadig skal tilfalde de museer og konserve-
ringscentre, som de oprindeligt var tiltænkt. Den praktiske forvaltning er efterfølgende 
tillagt Kulturarvsstyrelsen i en konsekvensændring i Museumsloven.  
I 2010 blev der imidlertid iværksat en udredning om museumsområdet af kulturministe-
ren og i skrivende stund ved vi, at dens anbefalinger kan gøre det meget svært i fremti-
den at opretholde den nuværende standart på bevaringsarbejdet for museerne.  
 
Bestyrelsen for både Konserveringscentret i Vejle og for Fælles museumsmagasiner har 
for flere år siden peget på det hensigtsmæssige i, at sammenlægge de to institutioner, 
men p.g.a. amtets nedlæggelse og den 4-årige overgangsperiode, har det ikke været klart, 
om en sammenlægning ville kunne lade sig gøre. I 2010 har vi fra Kulturarvsstyrelsen 

Kulturarvsstyrelsen udgiver hvert år publikationen ”Danske Museer i Tal” og  desuden bliver et antal museer hvert 
år kvalitetsvurderet af styrelsen. I begge dele indgår målinger af museernes arbejde med bevaring af samlingerne. 
Konserveringscentret i Vejle har i mange år arbejdet med at lave gennemgange af museernes samlinger og af 
opbevaringsforhold, når der har været ønske om det. Rapporternes  omfang og fokus har været aftalt fra gang til 
gang med museerne. Men nu er der så kommet mere enslydende krav. Der foreligger ikke nogen skabelon for 
arbejdet med tekniske bevaringsplaner. Konserveringscentret har derfor i 2010 udarbejdet en model, som dels 
gennemgår museets samling af genstande og tilstandsvurderer dem i 4 kategorier, dels en database, som bruges til 
at gennemgå udstillings– og magasinrum m.h.t. bevaringsforhold.  Slutteligt giver de tekniske bevaringsplaner i 
skemaform overskuelige anbefalinger til, hvor museet bedst kan anvende ressourcer på forbedringer.  
Øverst:  I 2010 blev der udført egentlige tekniske bevaringsplaner for 3 museer, Give– Egnens-, Horsens-, Horsens 
Industrimuseum, medens Vejle-egnens Museer og  Glud Museum fik lavet  mindre udgaver. 
Nederst tv: Maja har stået for koordinering af bevaringsplanerne, medens øvrige ansatte på konserveringscentret 
har skiftedes til at deltage i arbejdet. Arbejdet med bevaringsplaner er et godt grundlag for at forstå museernes 
arbejdssituation og dermed for at give bedre og mere målrettet rådgivning—derfor er det vigtigt at alle deltager. 

Nederst th.: Eksempel på lagkagediagram i de 
tekniske bevaringsplaner. Tilstanden vurderes 
på baggrund af størrelsen af de enkelte rum og 
der kan derfor opstilles en statistik. Hermed 
opnås et samlet overblik for museet for f.eks. 
problemer med for høj fugtighed, skadedyr etc. 



fået svar på, om en sammenlægning er mulig – det er det ikke, hvis vi vil opretholde 
Konserveringscentrets tilskud, idet tilskuddet er lovbestemt til det selvejende konserve-
ringscenter. Desuden har Fællesmuseumsmagasiner fået tilsagn om et tilskud til nybyg-
ningen på 2 mill. kr fra Kulturarvsstyrelsen. De kan ligeledes ikke udmøntes, hvis det er 
en anden institution, som bygger. Hermed må vi udsætte sammenlægningsplanerne på 
ubestemt tid. 
 

Bygninger og faciliteter 
 
Konserveringscentret er opført i år 2003-2004. Det er en to-etages bygning med en for-
bindelsesbygning til Fællesmuseumsmagasiner. Konserveringscentrets del af byggeriet er 
på i alt 1171 kvadratmeter. Konserveringscentret har faciliteter til arkæologisk-, grafisk-, 
tekstil-, maleri- og nyere tids konservering. 
I 2010 er det vedtaget at Konserveringscentret får en andel af det nye byggeri på ca. 122 
kvadratmeter i en ny hjørnebygning i forbindelse med den planlagte udvidelse af Fælles-
museumsmagasiner. Dertil kommer en garage på 40 kvm.  
 

Ansatte 2010: 

 
Anette Alling – 32 timer/uge 
Carl Brädde – 37 timer/uge  
Merethe Brock Didriksen – 37 timer/uge indtil 1. juni 
Katrine Brøndlund Jensen - 37 timer/uge 
Anne-Kathrine Kjerulff – 37 timer/uge – barselsorlov/uddannelsesorlov fra 1. jan. – 4. 
okt. 2010.  
Lise Ræder Knudsen - 37 timer/uge 
Maja Forsom Sandahl – 37 timer/uge 
Satiness Schwindt – 37 timer/uge  
Louis Lange Wollesen - 37 timer/uge 

 
Specialestuderende uden løn 2010: 

 
Soline Pesme 37 timer/uge  til  1. juni 2010.   

 
Samarbejde med andre konserveringscentre – udveksling af specialer 

Konservering af museumsgenstande er et mangeartet og vidt forgrenet felt. På Konserve-
ringscentret i Vejle råder vi over de fleste specialer indenfor uddannelsen, d.v.s. konserva-
torer uddannet med følgende specialer: 

Kulturhistorisk konservering (Metal, træ, glas, keramik, tekstil, rav, ben etc.) 

Kunstkonservering (maleri på lærred, bemalede overflader på træ etc.) 

Grafisk konservering (papir, bøger, fotos) 

Øverst: 

Vejle Amts Konserveringsværksted lå fra 
sin oprettelse i 1975 på Staldgården ved 
Koldinghus. 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: 
Vejle Amts Konserveringsværksted flyttede 
i år 2000 til nyindrettede lokaler i Kellers 
Gård i Brejning. I dag er der  5-stjernet 
konference– og spahotel i bygningen. 

 

 

 

 

 

 

Til venstre og nedenfor: 
I 2004 flyttede  Konserveringscentret til et 
nybygget bevaringscenter på Maribovej i 
Vejles nordlige del, hvor fællesmagasin for 
museerne og konserveringscenter ligger 
sammen. 

Fællesmuseumsmagasiner er en selvejende 
institution , hvis højeste myndighed er 
repræsentantskabet, medens Konserve-
ringscentret ved amtets nedlæggelse i 2006 
blev gjort selvejende ved lov.  



Monumental kunst (sten, bygningsdetaljer, udendørs skulptur etc.) 

 
Der er dog specialer, det ikke er rationalt at have alle steder, for eksempel er konservering 
af vådt, arkæologisk træ - et speciale, som kræver stort og vedligeholdelsestungt udstyr, 
samt en person, som primært arbejder med dette område. Vi har valgt, at vi får en kvali-
tetsmæssig og ressourcemæssig rigtig god løsning på denne opgave ved at samarbejde 
med konserveringen ved Øhavsmuseet. Samtidig har de ikke nogen malerikonservator og 
vi kan således bytte specialer. 

 
Konserveringscentret i Vejle har samarbejdsaftaler med Nationalmuseet, Museum Søn-
derjylland, Bevaringscenter Fyn v/Øhavsmuseet, Konserveringscenter Vest og med Vejle 
Stadsarkiv. 

Der er i samarbejdsordningen ydet 318,25 timers arbejde for vores brugermuseer. 

 
Samlet antal årsværk tabel 
 
 

Snejbjerg Kirke. Rammeværk med 

hoved, som er  skadet af borebiller. 

Der fremstilles en speciel kit, som fyl-

des i huller og revner. 

Hullet i hovedet udfyldes og der mo-

delleres facon, som så vidt muligt som 

den oprindelige. 

Hovedet er udfyldt og retoucheret, 

d.v.s. indfarvet, så skaderne ikke ses 

umiddelbart.  

 Udveksling af specialer mellem samarbejdspartnere år 2010 

  Konserveringscentret 
i Vejle har modtaget 
antal timer for muse-
erne/private 

Konserve-
rings-centret 
i Vejle har 
ydet antal 
timer 

Vi modtager Vi yder 

Museer Private 

Konserverings-
center Vest, Øl-
god 

163,50 122 540 Bistand fra 
snedker, hjælp 
til IT, grafisk 
tutor 

Rådgivning 
vedr. sikring, 
arkæologisk 
tekstil, maleri-
konservering 

Bevaringscenter 
Fyn v/
Øhavsmuseet 

33,25 0 0 Frysetørring af 
vådt træ 

Malerikonser-
vering 

Nationalmuseet 121,50 3,50 
  

19 Naturvidenska-
belige analyser, 
rådgivning 

Formidling, 
kopiering af 
madvarer til 
udstillinger, 
tekstilkonser-
vering 

I alt 318,25 125,50 684,50     



 

Timefordeling mellem 
museerne 

  

Museum 
Antal timers direkte 
arbejde for museet %-vis antal timer 

Give-Egnens Museum 619 12,7 

Glud Museum 559 11,5 

Horsens Museum 997 20,5 

Industrimuseet 521 10,7 

Museet på Koldinghus 986 20,3 

Museerne i Fredericia 231 4,7 

Vejle Museum 273 5,6 

Fællesmagasinet 676 13,9 

Direkte arbejde for muse-
erne i alt 4860 100 

Øverst: 
På studietur til Odense Bys Museer, her foran 
et skilt i Den Fynske Landsby—det var nok 
besætningen af bevaringstruede husdyrsracer, 
der henvises til—men vi troede næsten skiltet 
var sat op til vores ære! 

I midten til venstre. 
 Anette Aalling fortæller om konserverings af 
farvelag og malerier til en åbenthus-dag på 
Konserveringscentret.  Unge, som skal vælge 
uddannelse kunne komme på besøg og se, 
hvad vores arbejde indebærer. Det er vigtigt 
at Konservatorskolen i København til stadig-
hed har ansøgninger fra unge i hele landet , 
for at vi til stadighed har kvalificerede ansøg-
ninger ledige stillinger. 

Nederst til venstre:  
Tekstilkonservator Irene Skals var på udveks-
ling fra Nationalmuseet i en måned, medens 
vores tekstilkonservator var på Nationalmuse-
ets Bevaringsafdeling i Brede ved Kgs. Lyngby. 
 
Nederst til højre: 
Konservator Signe Hedegaard var ansat i en 
periode til at assistere med konservering af et 
maleri  tilhørende Give-Egnens Museum. 

 Navn Netværk og tillidshverv 

Lise Ræder Knudsen Næstformand i Organisationen Danske Museer (ODM) 
Formand for Konservatorskolens aftagerpanel 
Bestyrelsesmedlem Fællesmuseumsmagasiner i Vejle 
Bestyrelsesmedlem Wormianum/ Skalk 
Samlingsrevisor for Nationalmuseet 
Bevaringsnetværket under ODM 
Styregruppen for Samlingsnetværket under ODM. 
Kulturministeriets referencegruppe for Museumsudrednin-
gen. 
Medlem af den danske spejlkomité under Dansk Standard for 
udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarv 

  

Louis Lange Wollesen 

  
Arkæologisk netværk under NKF 
Koordinator på ODM’s faglige orienteringsmøde på Fuglsø. 

  

Anette Aalling 

  

Bestyrelsen for KEP (Konservatorernes efteruddannelsespulje 

 

Merethe Brock-Didriksen 

Tekstilnetværket under NKF 
Dragtpuljen. 

 

Maja Forsom Dissing Sandahl  

Iada, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Biblio-
theks- und Graphikrestauratoren 

 

Anne- Kathrine Kjerulff 

Arkæologisk netværk under NKF 
Dragtpuljen 

 

Katrine Brøndlund Jensen 

 
ODM’s netværk for administrativt personale. 

 

Carl Brädde 

 
Netværket for skulpturkonservering under NKF 
Arkæologisk netværk under NKF 



 
 
 

 
Medarbejdernes uddannelse og  kurser  2010 
 
Personalets kurser 2010 

 
Louis Lange Wollesen: 

24. august 2010 Metalseminar 
27. september 2010 Magasinstudietur til Oslo 

 
Unn Gelting: 

24. august 2010 Metalseminar 

Anne-Kathrine Kjerulf: 

15. november 2010 2.dels-kursus på Konservatorskolen 

Katrine Brøndlund Jensen: 

26-03-2010 Personalejuridisk håndtering 
04-10-2010 Database, Begynder 
11-10-2010 Database, videregående 

Maja Forsom Sandahl:  

17-05-2010 Tape-kursus 
07-10-2010 ICOM 
22-11-2010 Database, begynder 

Carl Brädde: 

22-11-2010 Database, Begynder 
11-11-2010 Salone del Restauro, Seminar i Firenze 
01-11-2010 Kursus: Lys på museet 
22-02-2010 Digital foto 

Satiness Schwindt: 

04-11-2010 Emballage 
22-11-2010 Database, Begynder 
25-05-2010 konference i Valencia (Cleaning 2010)  

Anette Aalling: 

23-03-2010 KEP seminar 
09-06-2010 Symposium Who Cares, Amsterdam 
09-09-2010 ODM kursus 

 

Øverst: Satiness renser et maleri for  nedbrudt fernis og snavs. 
 
Nedenunder til venstre: Papirer fra Søren  Knudsens samling  på Glud Museum før konservering.  
 
Nedenunder til højre:  Nogle af Søren Knudsens papirer efter grafisk konservering. Herefter har museet mulighed 
for at studere indholdet i papirerne og de kan desuden udstilles. 



 
 
 
  
 
 

Publikationer:  
  
Anne-Kathrine Kjerulff og Lise Ræder Knudesen: 

Udgravning og konservering af Hammerum-pigen 

Midtjyske fortællinger 2010, Museum Midtjylland, side 115-120 

Ulla Mannering, Hans Rostholm og Lise Ræder Knudsen: 
Pigen fra Hammerum 
Skalk nr.5, 2010, side 3-8 

 
 
Forskning og projekter 
 
De fleste større projekter er finansieret eksternt. Enkelte –f.eks. Konservatorernes Rejsehold 
har vi valgt at lægge arbejdstimer i uden at have sikkerhed for, om det blev til noget. Andre 
projekter – en del af de mindre tekstilprojekter – er for størstedelen udført i de ansattes fritid 
og for egne midler, med håbet om at det med tiden kan blive til egentlige, finansierede projek-
ter. Og nogle projekter er udviklet for museernes fælles timer, f.eks. udviklingen af en skabe-
lon til udførelse af tekniske bevaringsplaner. 

 
Analyse af fund af brikvævet tekstil fra Dürrnberg i Østrig for Naturhististorisches 
Museum, Wien. Fundet er gjort i en saltmine, som har været i brug siden jernalderen. 
Fundet er et helt enestående brikvævet bånd dateret til år 300 f. Kr. Uldtråd og farver er 
utroligt velbevarede p.g.a. saltet og det kolde, mørke miljø i saltminen. Båndet viste sig 
at være vævet i en yderst kompliceret teknik, som ikke er set før (Se foto og rekonstruk-
tionstegning side ?).  
 
Analyse af fund af brikvævet tekstil fra våbenofferfund dateret før år 400. Andel af 
et stort projekt initieret af Centre for Textile Reasearch, Københavns Universitet og 
finansieret af Grundforskningsfonden og Humanistisk Forskningsråd. Projektkoordina-
tor: Susan Müller-Wierring. Projektet afsluttet i 2010. 
 
Analyse af etruskiske arkæologiske tekstiler fra Verucchio. Del af EU-projektet 
Dress in the Roman Empire. Kontaktperson Dr. Annemarie Stauffer, University of 
Applied Science, Cologne. Projektet er meget omfattende og har stået på siden 1996 
med skiftende sponsorer. Tekstilerne fra Verucchio er dateret omkring år 700 f.Kr. og 
de er uden sammenligning de bedst bevarede etruskiske dragtdele, der er fundet. Ar-
bejdet består af et puslespil med at samle i 100-vis af fragmenter og få dem delt op på de 

Øverst: Kopier af sild på rugbrød og tørret torsk og 
fladfisk til Glud Museums udstillinger i frilandshusene. 
 
 
Til venstre: Først tager man en rigtig sild og rigtigt 
rugbrød, - det forbehandles og lægges i en form—her 
lavet af legoklodser. Herefter hældes der 2-komponent 
silicone på og efter en tørretid kan maden tages ud af 
formen og man har et hulrum, hvori der kan støbes en 
kopi . 

 

 

Nederst: Men man har kun faconen på madvaren. 
Herefter skal overfladen indfarves, så den ligner så godt 
som muligt. Her ses den færdige sildemad, som pri-
mært er lavet af gips. 



forskellige dragtdele, de har tilhørt. Desuden analyseres alle dele, og oprindeligt ud-
seende og arbejdsmetode for fremstilling af dragterne bestemmes så vidt muligt. 
 
Analyse af arkæologiske tekstiler fra Vorbasse. Del af større projekt ledet af profes-
sor Ulla Lund Hansen, Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. Finansieret af 
Humanistisk Forskningsråd. Arbejdet med tekstilerne er afsluttet i 2010, men arbejde 
med publikationen pågår. 
 
Bevaringsplaner 
Kulturarvsstyrelsens årlige publikation ”Danske Museer i tal” måler blandt meget andet 
på, om museerne har bevaringsplaner, og der ligger også i Kulturarvsstyrelsens kvalitets-
vurderinger spørgsmål om, hvorvidt museerne har opdaterede bevaringsplaner. Der 
findes ikke nogen egentlige skabeloner eller eksempler, hvor man kan se, hvordan disse 
planer bør udføres. Vi har derfor udarbejdet en skabelon og en arbejdsmetode for frem-
stillingen af tekniske bevaringsplaner (Billeder side ??).  
 
www.magasinmanualen.dk 
Udvikling og fremstilling af en web-portal, som samler erfaringer om etablering af nye 
museumsmagasiner og deres drift, blandt andet Fællesmuseumsmagasiner. Konserve-
ringscentret i Vejle har taget initiativ til projektet. Det er forankret i Organisationen 
Danske Museers Samlingsnetværk. Nationalmuseets huser hjemmesiden og Kulturarvs-
styrelsen finansierer udvikling og oversættelse. Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum i 
Randers er projektleder. Se: www.magasinmanualen.dk  
 
CEN standarder 
Videre arbejde i de 4 workgroups vedr. standarder eller retningslinier for håndtering og 
konservering af kulturarv på europæisk plan. Se: http://www.nationalmuseet.dk/
sw41744.asp 
 
Luftforurening i Fællesmagasinet 
Morten Ryhl Svendsen og Lars Aasbjerg, Nationalmuseets Bevaringsafdeling stod for et 
projekt via UMTS-midlerne, hvor luftkvaliteten i forskellige museumsmagasiner under-
søges. Der er ophængt måleudstyr både udendørs og inde i magasinet i Vejle. Måleresul-
taterne vil sandsynligvis kunne hjælpe os til at bestemme, om der er behov for ekstra 
filtre i ventilationsanlægget og i givet fald noget om, hvilken type, der vil være bedst 
egnet. Desuden har projektet bidraget til at give anvisninger på, hvordan man i fremti-
den kan bygge de bedst egnede museumsmagasiner med meget lavt energiforbrug.  
 
Opbevaringskasser til Fællesmuseumsmagasiner 
Normal anbefaling er at anvende syrefri papkasser i museumsmagasiner, idet man kan 
risikere at pap, der ikke er syrefrit, kan afdampe stoffer, der er skadelige for museums-
genstandene. Men syrefri papkasser er temmelig dyre og derfor har vi gerne villet under-
søge, hvordan afdampningen af papkasser er. Derfor har Anette Aalling iværksat et for-
søg, hvor paskasser af forskellig kvalitet, fyldte og tomme, opbevaret i magasinet og i 
almindeligt kontorklima bliver undersøgt for afdampning af skadelige stoffer. Projektet 
er udført samarbejde med Morten Ryhl-Svendsen, Nationalmuseet og afventer publikati-
on. 
 

Pc-system 

En stor del af vores it-udstyr blev indkøbt da 
centret lå i Brejning tilbage i 2000. Vi fik derfor 
lavet en tilstandsrapport på alle pc'er, printer/
kopimaskine, server samt it-sikkerheden her på 
Konserveringsværkstedet. Tilstandsrapporten 
viste, at der var en del af de bærbare pc'er, der 
trængte til udskiftning, og at også serveren 
burde udskiftes inden for den nærmeste frem-
tid. Efter et stort forarbejde med at undersøge 
hvilken software der kunne arbejde sammen 
med vores elektroniske systemer her i huset, 
lykkedes det for os med hjælp fra it-uddannede 
Lars Rust, konservator v. Konserveringscenter 
Vest, at få et nyt og tidssvarende it-system til at 
fungere. Det blev samtidig undersøgt om det 
var rentabelt at outsource en del af vores it, 
men det kunne desværre ikke betale sig.  
Arbejdet på Konserveringscentret kan indebæ-
rer ofte nye udfordringer—her det det vores 
administrative medarbejde Katrine, som ud-
skifter RAM i sin stationære computer. 

Lars Rust Jensen tog før han kom ind på Konservatorskolen en uddannelse som datamatiker. Lars er ansat på Kon-
serveringscenter Vest i Ølgod og da vi har en samarbejdsaftale med kollegerne , kunne vi bruge Lars til at hjælpe os 
med at få opgraderet vores computersystemer. Det er vanskeligt, fordi der kan være problemer med, at tilpasse 
nogle af vores computerafhængige systemer—f.eks. Hanwell dataloggerne i Fællesmagasinet og  Leica mikroskop-
systemet..  

http://www.magasinmanualen.dk/
http://www.magasinmanualen.dk/
http://www.nationalmuseet.dk/sw41744.asp
http://www.nationalmuseet.dk/sw41744.asp


Konservatorernes Rejsehold 
Da Trekantsområdets kulturaftale skulle formuleres ville vi gerne på Konserveringscen-
tret bruge lejligheden til at finde på nogle nye måder at anvende vores kunnen på. På et 
visionsseminar for alle ansatte opstod idéen med at lave et mobilt konserveringsværk-
sted, hvor vi kunne formidle vores arbejde i samarbejde med museerne. I 2009 kom der 
et samarbejde i gang med de øvrige 4 konserveringscentre/konserveringsafdelinger i 
Region Syddanmark og vi begyndte planlægningen, og arbejdet på at formulere ansøg-
ning om midler til projektet. I 2010 afviste Kultursarvsstyrelsen ansøgningen, med be-
grundelsen, at konserveringscentret ikke er ansøgningsberettiget – skønt det sådan set 
var Kulturarvsstyrelsens kontorchef, der havde opfordret os til at søge. Tre af projektets 
partnere er museer, nemlig: Museums Sønderjylland, Odense Bys Museer og Øhavsmu-
seet, medens den sidste partner er Konserveringscenter Vest i Ølgod. Det blev aftalt, at 
Odense Bys museer skulle aftale møde med Kulturarvsstyrelsen og det blev aftalt til 7. 
december. Kulturarvsstyrelsen meldte afbud til mødet og skulle vende tilbage med en ny 
dato – det er i skrivende stund (maj 2011) ikke sket. 
 
 

Besøgende 
Konserveringscentret og Fælles Museumsmagasiner har en del besøgende, idet magasinet 
er bygget efter nye byggeprincipper, som kombinerer høj kvalitet med lave drifts- og 
bygningsomkostninger, hvilket rigtig mange museer verdenen over har brug for. Desuden 
har udgravningen af Hammerumpigen, tiltrukket besøgende arkæologer og konservatorer. 
Graven er ca. 2000 år gammel og indeholder en enestående velbevaret jernalderkjole og 
en frisure med nakkeknude og mange små fletninger. 

 

16. februar: Lasse Krull, medlem af regionsrådet, Region Syddanmark. 

 
2. marts: Frans Howitz, DK4 TV, laver optagelser vedr. Hammerumpigen. 

 
17. marts: James Reilly, Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, 
Rochester, NY. Mogens Koch, Konservatorskolen, København. 

 
20. april: John Fristeen, sikringsekspert fra Nationalmuseet. 

 
22. april: Hans Schur, direktør og bestyrelsesformand for Industrimuseet, Poul Ulsøe, Medlem 
af Innovationsrådet og bestyrelsesmedlem for Industrimuseet, og Ole Puggaard, leder af Indu-
strimuseet. 

 
3. maj: Barbara Reeve, The Australian War Memorial, Canberra, Australien. 

 
25. maj: Anna Tjeldén, Moesgård museum + flere. 

 
16. juni: Nationalmuseets ledergruppe. 

 

Konserveringscentret købte i 2010 en Wacom Tablet—det er en  trykfølsom skærm, som kan bruges, når man vil  
fremstille  tegninger f.eks.  ved udgravning og dokumentation af forskellige lag , eller publikationstegninger af 
tekstiler. Anne-Kathrine, Satiness og Maja studerer det nye vidunder øverst. 

Nederst til venstre: Tegning af små fragmenter af arkæologisk tekstil fra Jernalderudgravninger ved Vorbasse.  
Nederst i midten: fotografi af et 2,0 cm bredt brikvævet bånd fra Dürrnberg i Østrig. Dateringen er ca. år 300 f.Kr.  
Nederst til højre: Rekonstruktionstegning af det brikvævede bånd. 



19. august: Vejle Kommunes Kulturudvalg. 

 
25. august: Per Hadsund, Konservator ved Nordjyllands Historiske Museum, og TL-byg, 9 
personer vedr. byggeri af magasin i Nordjylland. 

 
30. august: Fredericia Museum, 20-30 pers. 

 
14. september: Christian Adamsen, redaktør, Skalk. 

 
16. september: Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttetet, Københavns Universitet, og Bente 
Magnus, tekstilforsker, Norge. 

 
22. september: Ulla Mannering, CTR, Københavns Universitet. 

 
2. november: Per Hadsund, Konservator ved Nordjyllands Historiske Museum, og 3 muse-
umsansatte. 

 

 

Genstande indkommet til konservering i 2010 

 
Mange genstande er fundet ved arkæologiske udgravninger og en stor del af disse viser 
sig at være søm eller andet med mindre betydning. Når genstande kommer op er de 
imidlertid så dækkede af rust, at det ikke er muligt at se, om det er søm eller om det 
f.eks. er et smykke i form af en thorshammer. Derfor røntgenfotograferes alle arkæo-
logiske jerngenstande og arkæologen får så billederne tilsendt og kan afgøre, hvilke 
genstande, det er vigtigt at konservere og hvilke, der umiddelbart kan kasseres. 
Genstandsnumrene herunder dækker således over meget forskellig arbejdsindsats i 
konserveringen, nogle har taget ganske få minuter, medens andre kan tage op til f.eks. 
800 timer for altertavle og prædikestol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KonserveringsID Genstand Museum 
1/2010/maleri på lærred m prydramme Maleri på lærred med prydramme Byarkivet, Horsens 
2/2010/Amalie Lüdens Maleri på lærred med prydramme Byarkivet, Horsens 
3/2010/MKH 9186 Bemalet ur Museet på Kolding-
hus  
4/2010/MKH 01398X09857c Kniv med sølvskaft Museet på Kolding-
hus 
4/2010/MKH 01398X09857b Kniv med sølvskaft Museet på Kolding-
hus 
4/2010/MKH 01398X09857e Gaffel med sølvskaft Museet på Kolding-
hus 
4/2010/MKH 01398X09857d Kniv med sølvskaft Museet på Kolding-
hus 
4/2010/MKH 01398X09857a Etui til knive og gafler. 1700-tallet Museet på Kolding-
hus 
5/2010/MKH 01425X12501.B. Kopibog Museet på Kolding-
hus 
5/2010/MKH 01425X12501.A. Kopipresse Museet på Kolding-
hus 
6/2010/GEM 418-1998 Julepynt, Fugl. Give-Egnens Muse-
um 
7/2010/HOM 2247 X4658 Jerngenstand? Horsens Museum 
7/2010/HOM 2247 X1366 Jerngenstand "slagge?" Horsens Museum 
7/2010/HOM 2247 X1439 Jernslagge fra kulturlag Horsens Museum 
7/2010/HOM 2247 X3591 Jerngenstand Horsens Museum 
7/2010/HOM 2247 X4448 Jerngenstand Horsens Museum 
7/2010/HOM 2247 X4659 Jerngenstand? Horsens Museum 
8/2010/13051983 X 413/2-2 Grøn flaske m. indhold Glud Museum 
8/2010/13051983 X 414 Grøn flaske m. indhold Glud Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3036 Kobberholdig fod? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2639 Fragmenteret jernsaks Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2640 Fragment af større kobberholdig genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X659 17 stk. jerngenstande Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3157 Fragmenteret bæltespænde Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3156 2 jernnagler Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3155 Jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2662 2 jerngenstande Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2684 Kobberholdig genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2758 Jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3062 Fragment af større kobberholdig genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2903 Kobberholdigt fingerbøl Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3055 3 jernfragmenter Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3056 Kobberholdigt fingerbøl Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3057 Bly/tin fragment? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3058 Bly/tin smelte-klump Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3060 Bly/tin ende dub? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3154 Jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3153 Tynd jerngenstand i 3 dele Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2832 Lille jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3149 Tynd jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3147 4 stk. Jerngenstande Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3145 Jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X3144 Blylod? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2765 Jernnagle og jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1664 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1976 3 stk. jernfragmenter Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1960 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1782 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1781 2 jernfragmenter Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1777 Kobberholdigt beslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1726 Bly/tin kugleformet genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1715 3 stk. jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2006 Jernnagle og jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1697 Kobberholdig genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1742 Jernfragment Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1648 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2627 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2905 5 nagler Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1626 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1597 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1464 Jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1570 11 stk. div. Genstande Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1525 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1708 Fragmenteret hængselsbeslag Vejle Museum 

10/2010/VKH 7087/4 X2320 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2624 Lille jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2621 Jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2573 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2351 Fragmenteret kobberholdig genstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2345 Jernbeslag Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X1725 2 kugler af bly eller tin? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2335 Kobberholdig D-formet spænde Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2053 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2258 3 stk. jerngenstande Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2192 Jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2146 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2127 Jernnagle 2 dele Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2168 Kniv? Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2162 Jernnagle Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2131 Jerngenstand Vejle Museum 
10/2010/VKH 7087/4 X2111 Jernnagle Vejle Museum 
11/2010/u.nr. Skilt fra Hildesheim "ingen hjemme ingen adgang" Glud Museum 
12/2010/Ludovica Thornam Maleri på lærred med forgyldt ramme Horsens Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2577 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2520 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2641 Nagle søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2264 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2748 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2826 Nagle div. Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2832 4 stk. jerngenstande Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2606 Genstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2468 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2193 Genstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2313 Div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2007 Søm/nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2251 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X629 Jernklump Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2055 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2035 Div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2842 Div. Jerngenstande Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2031 Nitte Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3061 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1619 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1998 Kobberplade? Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/43478 Metalblik, Bly? Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X646 Jernnagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3180 2 stk. jerngenstande Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3148 Søm/nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3146 kobberplade Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3150 Div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3106 4 stk. jerngenstande Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2860 2 stk. jernnagler Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3059 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3054 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3053 Div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3052 Nagle div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3051 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3035 Ubestemmelig metal klump Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2904 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X2873 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X3143 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1649 Jernnagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1705 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1702 Søm nagle div. Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1701 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1699 Nagle jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1698 Plader smeltet kobber? Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1683 Søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1653 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1707 Søm nagle div. Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1615 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1622 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1573 Redskab? Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X0659 Genstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X0600 Jernsaks og jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X 1704 Smeltet bly/tin Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/2 X0419 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/2 X0415 Jerngenstand Vejle Museum 



13/2010/VKH 7087/2 X0406 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/1 X134 Jerngenstand Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1980 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1761 Søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1968 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1935 Vinkeljern søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1914 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1862 Nagle søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1848 Skruestækker Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1785 Nagle jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1783 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1780 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1709 Søm nagle div. Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1776 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1973 Jern Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1753 Søm Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1727 Jernnagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1724 Plade af kobberholdigt materiale Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1723 Nagle søm div. Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1722 Fragmenteret kobberholdig lysestage og kobberblik Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1720 Nagle og div. Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1719 Nagle Vejle Museum 
13/2010/VKH 7087/4 X1715 Nagle søm Vejle Museum 
14/2010/13051983 X446/1-2 Pejsestativ, metal slået itu. Glud Museum 
14/2010/13051983 X446/2-2 Brænde tang til pejsestativ. Glud Museum 
20/2010/pakning af malerier pilotprojekt flyttekasser Museet på Koldinghus 
24/2010/HOM 2579 X8 Fragmenter af bronzesværd Horsens Museum 
26/2010/u.nr. Kopiering af madvarer Glud Museum 
28/2010/Bevaringsplan for Glud Museum Ingen genstand Glud Museum 
30/2010/klargøring af malerier til magasinering Malerier på træ, pap, metal, lærred.. Museet på Koldinghus 
31/2010/skadedyrs eftersyn Kysters stue Museet på Koldinghus 
32/2010/Uden nr. 9 papirfragmenter fra udhængsskab (Søren Knudsens) Glud Museum 
36/2010/HOM 2580 X80 Præparat med bronzefad Horsens Museum 
36/2010/HOM 2580 X81 To papæsker med organisk materiale Horsens Museum 
43/2010/VKH 7270 X19 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X18 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X17 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X16 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X15 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X14 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X12 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X11 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X Ravfragmenter Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X20 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X32 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X10 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X42 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X9 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X8 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X51 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X50 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X49 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X48 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X47 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X46 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X45 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X43 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X41 Jordprøve Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X40 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X39 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X38 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X25 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X22 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X44 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X24 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X37 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X27 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X28 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X29 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X21 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X30 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X23 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X33 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X34 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X35 Ravperle Vejle Museum 

43/2010/VKH 7270 X36 Ravperle Vejle Museum 
43/2010/VKH 7270 X31 Ravperle Vejle Museum 
44/2010/Uden nr. Bevaringsplan Horsens Museum 2010 Horsens Museum 
45/2010/HOM 151 X508 Bronze rembeslag/spænde Horsens Museum 
45/2010/HOM 151 X512 Jernkniv m. bronze-ende dub Horsens Museum 
53/2010/MKH 15240 Vægkandelabre Museet på Kolding-
hus 
53/2010/MKH 15239 Vægkandelabre med knækket lyseholderarm Museet på Kolding-
hus 
54/2010/HOM 2628 X2 Præparat med jern Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X16 Jernfragment "dragtnål"? Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X7 Præparat med fragmenteret skålfibula Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X4 Knogle + metal Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X3 Jernfragmenter + metalfolie + knoglefragmenter Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X18 Jernfragmenter Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X17 Fragment af skålfibula hører nok til X1 og X7 Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X14 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X13 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X12 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X11 Jernfragmenter Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X1 Fragmenteret skålfibula af bronze hører nok til X7 Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X10 Jernfragmenter Horsens Museum 
56/2010/HOM 239 X15 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 
57/2010/3 fotomapper med registrehæfter Afmontering af fotografier Give-Egnens Muse-
um 
59/2010/Ingen genstand Bevaringsplan for Industrimuseet 2010 Industrimuseet 
62/2010/VKH 7256 X1 Fragmenteret ravsmykke fra grav, enkeltgravskultur Vejle Museum 
63/2010/VKH 6924 X522 Præparat med fragmenteret keramik urne. Vejle Museum 
64/2010/Jesus belærer de skriftkloge Maleri på lærred Horsens Museum 
65/2010/HOM 2666 X3 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 
65/2010/HOM 2666 X1 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 
65/2010/HOM 2666 X2 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 
66/2010/VKH 6924 X517 Jernnagle Vejle Museum 
66/2010/VKH 6924 X519 Jernnagle Vejle Museum 
66/2010/VKH 6924 X541 Jernnagle Vejle Museum 
67/2010/VKH 7276 X2 Jerngenstand Vejle Museum 
68/2010/HOM 2580 X946 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X937 Nagle Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X93 Jerngenstand, Hægte? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X89 Jern, halv dolk? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X609 Metalgenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X720 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X719 Div. Jerngenstande fra grube m. smedeaktivitet Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X718 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X652 Jernfibel? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X627 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X625 Jern/bronze kniv? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X721 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X333 Jernsøm Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X1003 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X100 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X608 Jernsøm Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X101 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X1010 Blygenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X916 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X192 Jern/bronze fragmenter, 2 æsker Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X437 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X438 Jernsøm? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X467 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X469 Jernsøm Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X501 Jernøkse/kile Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X502 Jerngenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X564 Metalgenstand Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X565 Jernkrampe? Horsens Museum 
68/2010/HOM 2580 X1024 Jerngenstand Horsens Museum 
69/2010/HOM 2580 X191 Præparat med flere jerngenstande Horsens Museum 
73/2010/HOM 1X3908 A Antependium Horsens Museum 
73/2010/HOM 1X3908 B Alterdug, lærred m. broderier. Ca. 1650. Horsens Museum 
74/2010/281X1 Stueur Give-Egnens Muse-
um 
74/2010/337X1 Vugge Give-Egnens Muse-
um 
74/2010/244X37 Blomsteropsats Give-Egnens Muse-
um 



74/2010/1226X1984 Sadelmagerklemme Give-Egnens Museum 
75/2010/Lillebæltsværftet Jollehuse Museerne i Fredericia 
76/2010/Uden nr. Broderimønster på millimeterpapir, monteret, 2 stk. Museet på Koldinghus 
78/2010/8318 Broche med hjortemotiv, udskåret knoglemateriale. Museet på Koldinghus 
79/2010/17 176 Indrammet Hammershøi-tegning Museet på Koldinghus 
80/2010/Uden nr. Viderearbejde med lysforholdene på Koldinghus Museet på Koldinghus 
81/2010/14325 Kort over Danmark, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
81/2010/6645 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
81/2010/6646 Kort over Holsten, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
81/2010/6641 Kort over Jylland, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
81/2010/7500 Kort over sydlige Jylland/Nordtyskland, i r. m. g Museet på Koldinghus 
81/2010/10525 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
81/2010/6640 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 
83/2010/VKH 2799 X4 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 
83/2010/VKH 2799 X3 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 
83/2010/VKH 2799 X1 Pålstav af bronze med ornamenter Vejle Museum 
83/2010/VKH 2799 X2 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 
84/2010/Uden nr. Modtagning af Vorbasse-funddele Vejle Museum 
85/2010/Ingen genstand Tilstandsvurdering af museets samlinger Vejle Museum 
86/2010/Ingen genstand Bevaringsplan Give-Egnens Museum 
87/2010/28.564 Gade i Hamborg Glud Museum 
87/2010/28.565 Kloster Klingenthal Glud Museum 
87/2010/Ingen genstand Kopiering af papirgenstande i Hildesheim Glud Museum 
87/2010/ Ramme med Fremmedbog, kontrakt mm Glud Museum 
87/2010/ Ramme med Overenskomst, opsigelse mm Glud Museum 
87/2010/ Ramme med vægfrise, fotos, regning mm Glud Museum 
90/2010/25245-2/2 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/13178 Pude fra Marthas hus-alkove Glud Museum 
90/2010/12.025 Babydyne/pude fra Rasmus Thomesøn-storstue Glud Museum 
90/2010/12073 Betræk til 13178 Glud Museum 
90/2010/12080 Betræk til 13179 Glud Museum 
90/2010/714X4 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/12019 Pude til Marthas hus-kammer Glud Museum 
90/2010/12018 Pude til Marthas hus-kammer Glud Museum 
90/2010/13.179 Pude til Badensminde-pigekammeret Glud Museum 
90/2010/13264 Betræk til 1975872/2 Glud Museum 
90/2010/16107-3/7 Betræk til 19370-1/2 Glud Museum 
90/2010/16107-4/7 Betræk til 19370-2/2 Glud Museum 
90/2010/16416 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/16988 Pude fra Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/19.762 Pude fra Badensminde-tjenestekarlens kammer Glud Museum 
90/2010/19365-1-2 Pude fra Rasmus Thomesøn-yderstuen Glud Museum 
90/2010/25245-1/2 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/19758/2-2 Pude fra Badensminde-bedstemors kammer Glud Museum 
90/2010/u.nr. Pude til Misserhuset-stue Glud Museum 
90/2010/19378-2/2 Pude til Misserhuset-køkken Glud Museum 
90/2010/19378-1/2 Pude til Misserhuset-køkken Glud Museum 
90/2010/19372 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 
90/2010/19370-2/2 Pude fra Badensminde-soveværelse Glud Museum 
90/2010/19370-1/2 Pude fra Badensminde-soveværelse Glud Museum 
90/2010/25246 Pude fra Rasmus Thomesøn-yderstuen Glud Museum 
93/2010/u.nr Klimaundersøgelse på tekstil og nye magasin Glud Museum 
94/2010/ud.nr Dåbskjole Museet på Koldinghus 
95/2010/HOM 2610 X160 Blyskive med tegn? Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X168 Jernnagle Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X195 Jerngenstand/værktøj? Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X170 Jerngenstand Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X169 Jernnagle Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X167 Jerngenstand Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X166 Metalkugle/vægtlod? Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X165 Metalkugle/støberest? Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X163 Remspænde af jern Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X161 Geværknap af bronze? Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X159 Blylod Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X158 Fibel/spænde af bronze Horsens Museum 
95/2010/HOM 2610 X162 Støberest af bly Horsens Museum 
96/2010/Uden nr./I Tegn. af Boller Slot: Indret. af hovedbyg., loft Horsens Museum 
96/2010/Uden nr./II Tegn. af Boller Slot: Indret. Af hovedbyg., 1. sal Horsens Museum 
96/2010/Uden nr./III Tegn. af Boller Slot: Indret. Af hovedbyg., stuepl Horsens Museum 
KonserveringsID Genstand Privat 
15/2010 Altertavle Dover Kirke  
17/2010/vandskadet maleri maleri Sønderborg Slot, 
Museet på  
18/2010 b Maleri på lærred, motiv "landskab Hans  Clemens Søren-
sen 

18/2010 a Maleri på lærred, motiv "hund" Hans  Clemens 
Sørensen 
19/2010 Pulpitstol Østbirk Kirke  
21/2010/Ingen genstand Opmåling af museets magasineringsbehov Middelfart Museum  
22/2010/Ingen genstand Opmåling af magasineringsbehov Museerne på Vestfyn  
23/2010/u.nr. Legetøj-vingerok i ben Gudrun Jessen 
25/2010/ud.nr. Glaseret keramikskål Ina Holst 
27/2010 Maleri på lærred med prydramme Bente Finnerup 
29/2010 Prædikestol Holsted Kirke  
33/2010/Uden nr. Kuvert fra 1944 - Tysk Klaus Böhm 
34/2010/34/2010 Altertavle Vejstrup Kirke 
35/2010 Aktiv borebillerangreb på hele kirkeinventar Hjerk Kirke  
37/2010/u.nr. Lampe designet af Mogens Berlin Vejen Kunstmuseum  
38/2010/dåbsfad Dåbsfad Vejstrup Kirke Gun-
nar M. Krag 
39/2010 Altertavle Værum Kirke  
40/2010/76974/5 Keramikvase måske persisk Jonna Borum 
40/2010/u.nr. Keramikfad af Knud N 70 Jonna Borum 
41/2010/Knud Nielsen Maleri på lærred fra 1948 Jonna Borum 
42/2010/"Verdenskrigen" Flerfarvetryk af de deltagende i 1. Verdenskrig Bent Bechmann 
46/2010/ Altertavle på træ Vejstrup Kirke Gun-
nar M. Krag 
47/2010/u.nr Glasfad med pærer Anne Bønløkke 
48/2010/u.nr Porselænskål med krebs i relief Anne Bjerrekær 
50/2010/u.nr. Nedpakning af vægtæpper hos DR Fyn Alectia  
51/2010/ud.nr. Glas til sengelampe Poul Riisager 
52/2010/u.nr. Keramikurne m. tilhørende stålstativ. Elly Poulin Voldhin 
Barkler 
58/2010/u.nr. Stentøjsfigur af kineser Jørgen Hansen 
60/2010/ Overslag på konservering af inventar Gjesing Kirke 
61/2010 Maleri på lærred - vandskade Nørre Felding Kirke 
70/2010/u.genstande Udlån af Bjørn Nørgaard skitser Christianskirken  
71/2010/ Inventar, tilbud Jørsby Kirke  
72/2010/u.nr. 2 stk. brandskadede dobbeltløbede hanegeværer. Torben Andersen 
77/2010/ Maleri på rulle Preben Bagger 
82/2010/ Kirke inventar, overslag Virring Kirke 
88/2010/v.a.2007 Matrikelkort over Øster sogn 1855 Konserveringscenter 
Vest  
89/2010/Rødding Sognekirke Messehagel og helskjorte (lang) Erik Koch 
91/2010/Sct. Ansgar Kirke Bramminge malerier med mug pletter Sct. Ansgar Kirke 
Bramminge 
92/2010/u.nr. Hårspænde af horn og sølv Poul Rasmussen 

 


