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Nye reoler giver  
mere magasinplads til 
arkæologiske fund

Af 
Signe StidSing 
HAnSen 

I Samlingshuset i Vestbjerg opbevares de mange tusinde muse-
umsgenstande, som på nuværende tidspunkt ikke er en del af 
museets udstillinger. Samlingen har løbende vokset sig større 
siden 1863, hvor den ældste af museets afdelinger, Aalborg Hi-
storiske Museum, blev etableret.

Vi finder en bred vifte af genstande i museets samling, både 
hvad angår størrelse, alder og type, men også med hensyn til, 
hvordan de er blevet en del af samlingen. Fælles for to tredjedele 
af hele Nordjyllands Historiske Museums samling, svarende til 
omkring 130.000 genstande, er dog, at de er indlemmet i sam-
lingen via arkæologiske udgravninger og indsamlinger. 

Arkæologien fylder godt
En stor del af det arkæologiske materiale befinder sig i det af-
snit, som vi i Samlingshuset kalder for Oldtid 1. Her opbevares 
genstande af sten, keramik, træ, glas og knogler, da det alt sam-
men befinder sig godt i magasinets standardklima med en relativ 
luftfugtighed på 40-55%. Arkæologiske genstande af f.eks. jern 
kræver ekstremt tørre opbevaringsforhold for ikke at ruste og 
sprænges, og de opbevares derfor i særligt tørt magasin.

De mange genstande i Oldtid 1 er også kendetegnet ved, at de 
har en størrelse, der gør, at de kan ligge i en flamingokasse med 
målene 30x50 cm. De kan dermed forholdsvis nemt placeres i et 
ensartet reolsystem. Alt i alt findes der mere end 2000 hyldeme-
ter med arkæologiske genstande i Oldtid 1. 

Blandt de mange genstande i Oldtid 1 er fund fra den store 
udgravning af bebyggelse og gravplads ved Lindholm Høje i 
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1950’erne samt fra jernaldergravpladsen ved Sejlflod, som muse-
ets arkæologer udgravede i 1980’erne. Der er også mange fund 
fra middelalderen, som blandt andet stammer fra de mange ud-
gravninger i Aalborg midtby. Endelig findes der også en større 
mængde oldsager, som er indkommet i museets første levetid - 
uden nødvendigvis at stamme fra en større udgravning. Og arkæ-
ologerne graver (heldigvis) endnu og gør nye spændende fund, 
som tilvejebringer ny viden om vores fælles fortid. Det betyder, 
at samlingen hele tiden vokser, og at der konstant er behov for 
ekstra plads på magasinet.

Pladsproblemer 
Efter Samlingshuset i Vestbjerg blev etableret i 2012, og museets 
gamle magasiner blev nedlagt, har der været stor byggeaktivitet i 
museets ansvarsområde, og arkæologerne har haft tilsvarende 
travlt med at med at undersøge byggegrundene. De tomme hyl-

En stor del af museets oldsager 
opbevares i flamingokasser 

som disse. Kasserne er påført 
numre på de genstande, der 
findes i kassen. Denne kasse 

indeholder genstande fra sten
alderen indsamlet i museets 
første tid, hvor genstandene 
blev registreret fortløbende: 
1, 2, 3 osv. osv. Stenen til 

venstre i kassen har nummer 
2274 og er en 19 cm lang 

øksehammer fra Hadsund
egnen. Den blev købt i 1893 

af Thomas Christensen fra 
Randers for 70 kr.



57

der, som var sat af til nye arkæologiske fund, er derfor hurtigt 
blevet fyldt med spændende nye fund. 

Museets bestyrelse valgte derfor allerede i 2018 at afsætte 
680.000 kr. til at udvide opbevaringskapaciteten. Umiddelbart 
var der ikke plads til flere reoler i magasinet, men ved at erstatte 
de gamle stationære reoler med kompaktreoler på hjul kunne ka-
paciteten udvides betydeligt. Reolerne kan nu skubbes sammen, 
så kun et minimum af plads bruges til gange. Selv om de avan-
cerede reoler er kostbare, er denne løsning langt billigere end at 
udvide pladsforholdene ved at bygge ekstra kvadratmeter.

En større logistisk udfordring
Det siger sig selv, at en udskiftning af reoler, der er fyldt godt op, 
er en logistisk udfordring. Dertil skal lægges, at de gamle reoler 
ikke kasseres, men gemmes til fremtidig brug, hvor de kan indgå 
i en ombygning af den modsatte side af det magasinrum, der 

Der er ingen anden vej end at 
starte fra en ende af, når flere 
end 1100 hyldemeters flamin
gokasser skal genopsættes. 
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udgør Oldtid 1. At gemme tomme hylder kræver også plads, og 
i alt skulle 133 paller med oldsager samt 27 paller med reoldele 
nedtages og placeres andre steder i magasinet, før etableringen af 
de nye kompaktreoler kunne påbegyndes. 

Der var således tale om 160 paller, der helst ikke skulle stå i 
vejen for os selv eller Samlingshusets andre brugere, og – for old-
sagspallernes vedkommende – helst stå i en sådan orden, at den 
kommende genopsætning kunne gøres nemt og hurtigt. 

Kort før jul i 2019 stod de nye reoler klar til brug, og investe-
ringen i kompaktreoler har medført, at vi i eksisterende magasin-
rum har optimeret udnyttelsen af pladsen til opbevaring af muse-
umsgenstandene ganske betragteligt – uden at gå på kompromis 
med bevaringsforholdene. Der er dermed skabt ny plads til den 
løbende indsamling af oldsager fra de mange arkæologiske ud-
gravninger, som alle bidrager til ny viden om vores fælles fortid. 
Nogle genstande vil måske engang indgå i udstillinger eller andre 
formidlingstiltag, mens andre genstande vil indgå som byggesten 
til forskningsprojekter. Fælles for alle disse genstande er dog, at 
de nu opbevares under de bedst tænkelige forhold i Samlingshu-
sets afsnit Oldtid 1.


