
Inventarliste
 

Udstillingsmontre (9 stk.) 

Montre nr. 1 – I alt 14 stk. genstande 
Stempel (84) 
Trækjern (80) 
Sko (102) 
Pigsko (92 og 93) 
Ridsespids (53) 
Bæger (112) 
Rund skive (91) 
Jernloop (118) 
Grydehåndtag (20 og 22) 
Del af bæltespænde (103) 
Ukendt del (97) 
Del til bæltespænde (103) 

Montre nr. 2 – I alt 9 stk. genstande 
Skejern (46, 47, 49, 50 og 51) 
Trækjern (54 og 55) 
Profi ltrækjern (57) 
Skraberedskab (56) 

Montre nr. 3 – I alt 1 stk. genstand 
Kæde (17)



Montre nr. 4 – I alt 14 stk. genstande 
Hammerhoveder (65, 66, 67, 68, 69, 70 og 
71) 
Lille ambolt (76) 
Ambolte (73 og 74) 
Ambolt (72) 
Spærhorn (75) 

Montre nr. 5 – I alt 10 stk. genstande 
Skarøkse (63) 
Øksehoved (64) 
Stemmejern (58) 
Stemmejern (83) 
Savblad (41) 
Sav (42) 
Stemmejern (59) 
Øksehoved (20, 61 og 62) 

Montre nr. 6 – I alt 10 stk. genstande 
Trækringe (87, 88, 89 og 90) 
Kniv (39) 
Skraber (60) 
Underlag (77 og 78) 
Nageljern (86) 
Søm 9 stk. (107 og 109) 

Montre nr. 7 – I alt 9 stk. genstande 
Smedetang (43 og 44) 
Pladesaks (45) 
Nedstryger (36) 
Raspe (37 og 38) 
File (32, 33 og 34) 



Montre nr. 8 – I alt 9 stk. genstande 
Vægt (1) 
Kistelås (ingen nummer) 
Nøgle (2 og 3) 
Hængelåse (10, 11og 12) 
Nøgle til hængelås (ingen nummer) 
Låsefjeder (7) 

Montre nr. 9 – I alt 14 stk. genstande 
Jernbarre (110 og 111) 
Pande (18) 
Hugpibe (52) 
Nitteværktøj (82) 

Tilbehør til montrene
9 stk. øverste hjørneholdere
9 stk. ben 

 
Plancher (29 stk.)

Jernudvinding (12 stk. i aluramme)
Der er 12 plancher omkring jernudvinding, 
de er mærket med A + billede nr. 



Originale illustrationer fra fundet (16 stk. i aluramme)
Der er 16 plancher med illustrationer af 
de originale fund, de er mærket med B + 
billede nr. 1 til 16.

Jernets tidslinie (1stk. i aluramme)
Der er 1 planche omkring jernets historie, 
den er mærket 1C. 

Malerier af historien (17) 
Der er 17 malerier med illustrationer af 
historien: “Vikingesmeden fra Mästermyr” 



Løse udstillingsgenstande (6 emner) 

Genstande der ikke er monteret i montre
3 stk. trækasser til malerier og plancher 
1 stk. specialsyet hørdug til stor trækasse
(kassen med dugen, kan bruges i 
udstillingen som bord til egetræskisten) 
1 stk. egetræskiste med lås
Flækøkse med skaft, monteret i stamme
Klokke (bjælde)
Grydestativ med kobbergryde 4 dele i 
alt:
 Kobbergryde
 Mellemled/krog
 Grydestativ
 Trepunktsfod af træ med reb 
Grydestativ med grillrist 4 dele i alt:  
 Grillrist komplet
 Mellemled/krog
 Grydestativ
 Trepunktsfod med reb
Jernudvindings højovn på ¼ palle
DVD: Øksefremstilling (til kontinuerlig 
afspilning på museets egen skærm og 
DVD afspiller)
CD med doc. af quizopgaver til børn 
samt facitliste (så museet selv kan printe 
opgaverne efter behov)
Historien ”Vikingesmeden fra Mästermyr”, 
Pixiblad (Der er lavet et oplag på 100 stk.
(husk at genbestille))
Regins smede-logomand, ca. 140 cm høj, 
med fod. Kan evt. stå med skilt/ vejviser 
m.m. (kan også vælges fra)
Udstilingstraileren. Der er plads i den 
lukkede trailer, til at udstillingen kan 
transporteres i den. (traileren kan evt. 
leveres tilbage.)


