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NKF-dk

LEDER

Hvad vil vi med NKF-dk?

Indkaldelse

til ordinær generalforsamling

N

KF-dk er en interesseorganisation for medlemmer, som
arbejder med konservering og bevaring i Danmark.
Bestyrelsen er valgt af medlemmer og arbejder med bistand
fra medlemmer. Men hvad vil vi egentlig med NKF-dk? Hvad er vores
retning og mål? Hvordan arbejder bestyrelsen for dig som medlem?
Og hvordan kan vi i bestyrelsen hjælpe hinanden, så vores arbejde
bliver mere smidigt? Disse spørgsmål tog bestyrelsen en drøftelse af
til en visionsworkshop i Arbejdermuseets kantine en regnfuld søndag
i februar. Formålet med dagen var at udarbejde en referenceramme
for bestyrelsesarbejdet, så vi er enige om, hvad vi vil have fokus på og
hvordan vi arbejder med det.
Ny og mere tydelig retning på NKF-dk
En tilbagevendende opgave er at arrangere NKF-dk’s
generalforsamling, som formentlig er den begivenhed de fleste ved
foregår – men de færreste deltager i. Men hvad gør vi ud over det?
Og mere væsentligt: Hvad vil vi gerne gøre? Skal NKF-dk være en
forening med faglig erfaringsudveksling? Skal det være en forening,
der fremmer faget politisk og samarbejder med andre organisationer?
Skal det være en forening med fornøjelige faglige aktiviteter? Skal
det være en forening for de få? I foreningens vedtægter står: ”Dens
formål er at fremme konservatorprofessionens interesse fagligt og
politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde
med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling
af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske
møder.” Med udgangspunkt heri brainstormede bestyrelsen om NKFdk’s kommende retning og mål og blev enige om følgende:
Bestyrelsen vil arbejde for, at NKF-dk er en forening, der har
fokus på at:
1. Samle og forene fagfolk, som arbejder med konservering og
bevaring i Danmark
2. Fremme netværk, sociale aktiviteter og faglig vidensdeling.
3. Arbejde for mere synlighed i den faglige og politiske debat for at
fremme konservatorprofessionens interesser.
4. Undersøge muligheden for at åbne NKF-dk og inkludere personer,
som arbejder med konservering og bevaring af natur- og
kulturarv, men som ikke nødvendigvis er konservatorer for at gøre
NKF-dk til en organisation, der repræsenterer konserverings- og
bevaringsfaget med én samlet stemme.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordisk Konservatorforbund Danmark, søndag den
21. maj 2017, kl. 11.00-16.00 på Museum Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur,
Musicon, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde.
RAGNAROCK åbnede d. 29. april 2016 og er et kulturhistorisk samtidsmuseum med nationalt ansvar.
Med musikken som omdrejningspunkt fortæller museet historien om ungdomskulturen fra 1950erne
og frem til nu. Musikken har gennem tiderne været de unges talerør og skabt grobund for politiske
holdninger, teknologier, sproglige trends, medier og mode. Museet huses i en spritny bygning,
designet af arkitekterne fra hollandske MVRDV og danske COBE, med ikoniske guldnitter, der glimter
i solskin, og en rød løber, der leder op til indgangen. Museet fungerer som et rummeligt kulturhus med
udstillingsfaciliteter, scene, arkiv samt undervisnings- og forskningsfaciliteter. Det er blevet nomineret
til flere priser: ”European Museum of the Year Award, 2017”, European Union Prize for Contemporary
Architecture Mies van der Rohe Award 2017² og Den Danske Lyspris 2016.”
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Men vi har også brug for din hjælp og opbakning
Bestyrelsen er alle enige om, at den regnvåde søndag i Arbejdermuseets
kantine har samlet os om et mere fælles mål. Vi har udpeget konkrete
arbejdsopgaver, der skal løftes for at synliggøre NKF-dk. Nu begynder
arbejdet med at fordele bestyrelsesmedlemmer på de enkelte teams,
så vi kan arbejde mere målrettet med opgaver og ingen arbejder
alene. Et stort ønske fra bestyrelsen er, at få en hjælpende hånd
fra foreningens medlemmer, da bestyrelsesarbejdet er frivilligt og
opgaverne mange. Den bevaringspolitiske netværks-gruppe under
NKF har tidligere udtalt, at de gerne vil agere bagland til politiske og
faglige sager. Vi håber at kunne få etableret et meget nært samarbejde
herom. Tillige har nogle få meldt sig til at støtte op om arbejdet med
arrangementer. Vi har brug for endnu flere hænder – så brænder du for
fremme af faget, vidensdeling, sociale aktiviteter og et godt netværk så
tøv ikke med at kontakte os – det er oven i købet hyggeligt!

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægternes § 6 Ordinær generalforsamling stk. 1.
Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen
valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned med en
dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:

Bestyrelsen, NKF-dk
Dato: 21. maj 2017

Tilmelding: jae@odense.dk.
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017

1. Formandens beretning for det forløbne år
2. Regnskabsaflæggelse og budget
3. Optagelse af ordinære og ordinær+E.C.C.O.-medlemmer
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. § 4)
6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside
8. Orientering om E.C.C.O.
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder NKF-dk på en let frokost og en øl/vand, hvorefter vi får en guidet
rundtur i udstillingen. Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding til arrangementet senest mandag
den 1. maj 2017 på mail til jae@odense.dk.

Plade spiller Foto: AV-Center
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Med venlig hilsen

Sted: Ragnarock, Roskilde
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Arrangementer og emnegrupper

Email: formand@nkf-dk.dk

Kommunikation til medlemmer

Formand for NKF-dk

Én bestyrelse, tre teams
I en tid hvor kravene på vore arbejdspladser øges og muligheden for
at arbejde med organisationsarbejde på arbejdspladsen ofte ikke er
muligt, kræves det, at bestyrelsen arbejder mere målrettet og støtter
hinanden. Hidtil har bestyrelsesmedlemmer stået meget alene om
særskilte opgaver, hvilket ikke fungerede optimalt. Vi blev derfor enige
om fremover at ændre form og arbejde i emneopdelte teams, hvor vi
får ansvar for enkeltopgaver samtidig med, at vi samarbejder og støtter
hinanden indenfor de enkelte teams:

Administration og fremme af faget

Af Camilla Jul Bastholm

Danseinstallation. Foto: AV-Center

Ragnarock. Foto: Rasmus Hjortshøj
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REFERAT

Kunne du tænke dig at lave faglig formidling til andre konservatorer?

Seminar: Museernes
samlingsvaretagelse

Bulletin mangler lige nu hænder i redaktionen

I redaktionen arbejder vi på at sammensætte et spændende og
alsidigt blad om konservering til konservatorer. Med bladet håber vi
på at kunne skabe inspiration og relation mellem vores skribenter og
læsere. Vi arbejder på at holde et højt kvalitetsniveau, selvom bladet
hviler på frivilligt arbejde - både fra vores skribenter og i redaktionen.
Som medlem i redaktionen får du mulighed for at have indflydelse på
indholdet i bladet, bruge dit netværk til inspiration og brainstorme med
de andre redaktionsmedlemmer.
Vi er pt. fire konservatorer, som sammen laver bladet, men jo flere vi er
jo bedre! Vi plejer at mødes to gange om året, et par måneder inden
deadline for det næste nummer og diskuterer indholdet. Da der indtil
videre har været flest placeret i Københavnsområdet er det også her
møderne har været afholdt, men vi har Skype og bruger det allerede.
Så sidder du i Nordjylland er det ingen hindring.
Det forventes ikke at du selv leverer tekst til bladet (selvom dette også
er meget velkomment), men at du har lyst til at bruge tid på at kontakte
potentielle skribenter og komme med ideer til indholdet i bladet.
Hvis dette har interesse, så kontakt et af Bulletins redaktionsmedlemmer:
Anne Marie Eriksen, anne.marie.eriksen@natmus.dk
Jannie Amsgaard Ebsen, jae@odense.dk
Signe Lillebæk, slillebk@outlook.dk
Tanja Probst-Dedenroth, tdedenroth@hotmail.com

I efteråret 2016 afholdte Slots- og Kulturstyrelsen tre seminarer om museernes samlingsvaretagelse i henholdsvis Aalborg, Vejle og København i samarbejde med Nordjyllands
Historiske Museum, Vejlemuseerne og Københavns Museum. De henvendte sig fortrinsvis til
museumsledere og inspektører med samlinger som en central del af deres arbejdsområde,
men konservatorerne var også godt repræsenteret.
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Af Signe Lillebæk
Naturhistorisk konservator
Email: slillebk@outlook.dk

Annonceansvarlig
Vi søger også en annonceansvarlig!
Da Bulletin er et medlemsblad, der blandt andet financierers
af annoncesalg, søger vi i øjeblikket med lys og lygte efter en
annonceansvarlig. Din arbejdsopgave vil dække hele området,
der vedrører bladets annoncører; fra fastlæggelse af prisniveau på
annoncer, kontakt til nuværende annoncører, fremskaffelse af nye og
øvrige tiltag, der kan være med til at gøre bladet økonomisk bæredygtigt.
Hvis du har lyst, er du også meget velkommen til at deltage i det øvrige
redaktionelle arbejde. Som resten af bladet, er arbejdet frivilligt, men
det giver rig mulighed for at få netværk i branchen og god kontakt med
typiske samarbejdspartnere og leverandører til museumsbranchen.

F

ormålet med seminarerne var, at få museernes input til en
eventuel national strategi for museernes samlingsvaretagelse.
Jeg deltog i det tredje og afsluttende seminar i København.

Initiativet til seminarerne er et led i styrelsens opfølgning på
Rigsrevisionens kritik i 2014 af museernes samlingsvaretagelse.
Styrelsen ønsker at adressere de udfordringer for musernes samlinger,
som Det Strategiske Panel formulerede i 2015, og som supplerer og
uddyber Rigsrevisionens kritik på området.

Seminarerne blev indledt med en velkomst og introduktion fra styrelsen
og efterfulgtes af et inspirationsoplæg omkring samlingsopgaverne og
varetagelsen af disse fra værtsmuseets repræsentant(er). Herefter blev
deltagerne delt op i mindre workshopgrupper, der hver skulle igennem
tre temadiskussioner med udgangspunkt i indsamling, udskillelse og
bevaring.
Hver gruppe skulle indenfor de tre temaer koge diskussionerne ned
til tre sætninger, som til slut blev delt med hele seminargruppen. Efter
en fælles opsamling, vil styrelsen nu gennemgå de forskellige input og
arbejde videre med hvordan museerne og styrelsen i samarbejde kan
løfte området for samlingsvaretagelse.

Vil du være vært under ICOM-CC´s kongres i 2017?

- så tilmeld dig consbnb!

ICOM-CC´s kongres finder sted i Tivolis kongrescenter i København 4.-8. september 2017. Som en
billig og hyggelig overnatningsmulighed vil vi tilbyde deltagerne at bruge consbnb, som er overnatning
hjemme hos en konservator.

International
Committee for
Conservation
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS

Ved at være vært for én eller flere kongresdeltagere får man mulighed for, at udvide sit faglige netværk.
Om muligt, vil man blive vært for en konservator med samme uddannelsesretning som en selv eller en
studerende, hvis du selv er studerende. Alle værter får per gæst 900 kr til at dække udgifterne.
Ønsker til vært;
- ophold fra søndag d. 3. til lørdag d. 9. september 2017
- madras og sengetøj.
- adgang til toilet og bad.
- morgenmad som i huset.
- beliggenhed maksimalt 4 zoner og maksimal rejsetid på 30 min i bus/tog (ekskl. gåtid) til Tivolis
Kongrescenter. Transportudgifter er på deltagerens egen regning.
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ICOM-CC

Det er ikke et krav, at man som vært
selv deltager i kongressen eller er
hjemme samtidig med sin gæst.
Er du interesseret så skriv en mail til
consbnb@gmail.com.
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1.
2.

NKF-dk’s høringssvar
- i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelser til loven om
begrænsning af dobbeltuddannelse

3.

Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke
benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.
Den gennemførte uddannelse har ikke været anvendt på
arbejdsmarkedet i 5 år.
Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller
bortfaldet.

Hvilket på ingen måder opfylder konservatorers meget stærke behov
for tværfaglighed. Det bør fremgå, at KADK kan undtages loven og
dispensere for dobbeltuddannelse gældende for det ganske lille
optag af studerende til Konservatorskolen, der sker hvert tredje år.
Det formodes, at der med ”Universitetet” menes de videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM’s område.

Ud fra et konserveringsfagligt synspunkt ses ovenstående udkast til
bekendtgørelser om adgang til bachelor- og kandidatuddannelser
ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM’s
område som unuancerede og uambitiøse. De vil på sigt føre til en
svækket og indskrænket konserveringsfaglighed i Danmark, som også
i et internationalt perspektiv vil miste konkurrenceevne. Tværfaglighed
er for konservatorer en nødvendighed i et fag, der spænder meget
bredt i sin videnskabelighed. Faget kombinerer naturvidenskab,
humanisme, kunst og håndværk: viden og kompetencer, som ikke
er mulige at opnå alene på en femårig uddannelse, men som er helt
essentielle for uddannelsen af de meget få eksperter, der skal varetage
den omfangsrige og komplekse opgave: at bevare Danmarks natur- og
kulturarv.

NKF-dk har d. 14.01 2017 indsendt et høringssvar i forbindelse med loven om dobbeltuddannelse med det ønske, at KADK kan dispenseres for det ganske lille optag af studerende til
Konservatorskolen, der sker hvert tredje år. Det skal ses i forlængelse af det høringssvar Bevaringspolitisk Netværksgruppe formulerede på vegne af bestyrelsen for NKF-dk i september 2016
om loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.
Særligt hårdt rammes konservatorer, der p.g.a. det 3-årlige optag ofte må vente nogle
år og derfor naturligvis forsøger at få tiden til at gå med noget fornuftigt som fx at tage
noget relevant uddannelse. Konservatorskolens aftagerpanel har i tæt dialog med KADK
og NKF-dk søgt at påvirke politikerne gennem høringssvar til selve lovændringen og de to

Af Camilla Jul Bastholm
Formand for NKF-dk
Email: formand@nkf-dk.dk

har afsluttet en uddannelse på bachelorniveau og 20% har været
indskrevet på en bacheloruddannelse (se bilag). NKF-dk frygter, at
loven vil påvirke fagets opretholdelse i Danmark grundet vigende
ansøgning til uddannelsen.

bekendtgørelser, der skal implementere den. Vi har dels redegjort for det uheldige i forhold
til, hvor meget det betyder for kvaliteten af den endelige uddannelse som konservator at
have visse akademiske forkundskaber og dels slået på, at uddannelsen burde omfattes af de
undtagelsesparagraffer, som bekendtgørelserne åbner mulighed for.

H

øringssvar
Nordisk
Konservatorforbund
Danmark:
Udkast til bekendtgørelsen om adgang til bachelor- og
kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner på UFM’s område.
Som tidligere anført i høringssvar til forslag om ændring af lov om
adgangsregulering ved videregående uddannelser (begrænsning af
dobbeltuddannelse), ønsker Nordisk Konservatorforbund (NKF-dk) i
lighed med Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur,
Design og Konservering (KADK), Rektorkollegiet for de Kunstneriske
og Kulturelle Uddannelser og Konservatorskolens Aftagerpanel en
undtagelse for loven om begrænsning af dobbeltuddannelse gældende
for konservatoruddannelsen på KADK.
Ønsket om undtagelse begrundes i, at Konservatorskolen kun optager
10 studerende hvert tredje år på hver af de fem specialiserede
linjer, hvilket naturligt medfører, at mange ansøgere har en tidligere
uddannelsesbaggrund. Ofte er det en akademisk eller professionsfaglig
baggrund, relevant for den specialisering, der vælges på
Konservatorskolen, og som understøtter de studerendes tværfaglige
viden om kunst, arkæologi, historie, kultur og håndværk. Viden, der
er essentiel for et fag, der spænder meget bredt i bestræbelsen på at
bevare Danmarks natur- og kulturarv.
Mulighed for dobbeltuddannelse tilfører konservatorfaget en væsentlig
tyngde, hvilket giver kompetente konservatorer i et snævert fag, som
beror på en meget lille gruppe eksperter til mange forskelligartede
bevaringsopgaver. En landsdækkende undersøgelse fra 2016 viser,
at 50% af de adspurgte konservatorer har været indskrevet på en
uddannelse relevant for specialiseringen i konservatorfaget, 30%
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Dobbeltuddannelse bør i forhold til Konservatorskolens meget lille
optag, ikke ses som en samfundsøkonomisk omkostning, men
tværtimod som en betingelse for, at et højt nationalt og internationalt
fagligt niveau fortsat kan opretholdes mhp. en tilstrækkelig bevaring
af vores natur- og kulturarv. Der bør være en anerkendelse af, at der
er en naturlig tværfaglig sammenhæng mellem uddannelser som
f.eks. malerikonservering og kunsthistorie/billedkunst, kulturhistorisk
konservering og historie/etnologi/arkæologi, grafisk konservering og
bogbinder/grafiker/fotograf, naturhistorisk konservering og biologi/
geologi og monumentalkunst konservering og stukkatør/arkitekt/
sten- og billedhugger. Derfor bør det fremgå af bekendtgørelsen
om optag på konservatoruddannelsen, at KADK kan dispensere for
dobbeltuddannelse for at opnå den rigtige faglige sammensætning
på de enkelte faglinjer mhp. på at uddanne de få specialister, der
i samarbejde med kulturarvsinstitutioner varetager bevaring af
Danmarks natur- og kulturarv.
I høringsnotatet (http://kbhkalprd01weba01/ords/wwv_flow.accept)
bebuder ministeren, at bekendtgørelsen om adgang til
bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelser
på UFM’s område, vil indeholde klare retningslinjer for, hvordan
uddannelserne fremover vil kunne dispensere for optag af studerende
med dobbeltuddannelser – herunder hvilke uddannelser, der vil blive
undtaget for loven.
Af udkast til bekendtgørelse om optagelse til bachelor- og
kandidatuddannelser
ved
de
videregående
kunstneriske
uddannelsesinstitutioner på UFM’s område (bilag 1-2), fremgår
det til trods herfor, at ingen uddannelser er undtaget reglerne om
dobbeltuddannelse. Ligeledes giver bekendtgørelsens §12 om
dispensation alene ”Universitetet” mulighed for dispensation for lov om
dobbeltuddannelse såfremt mindst én af flg. kriterier er opfyldt:

Den massive kritik af lovændringen har nu medført, at aftalegrundlaget er ændret, så der
indføres en karens på 6 år, i hvilken man ikke kan søge ind på en anden ligestillet eller højere
uddannelse.

Michael Højlund Rasmussen

Det er smukt og betryggende at se politikere reagere på kritik. MEN som aspirant til
konservatorfaget vil det nok være en beskeden trøst nu at skulle vente 6 år på at kunne blive
optaget, når man blot kan søge ind i et af vore nabolande – efter vores mening en tåbelig
måde at forvalte det i forvejen adgangsbegrænsede konservatorfag på.

Ledende konservator,
Konserveringscenter Vest
Fmd. for Konservatorskolens
Aftagerpanel
Email: mhr@konsvest.dk

Min BA i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet har været et godt grundlag for min
uddannelse som kulturhistorisk konservator og min specialisering i arkæologisk konservering,
Jannie Amsgaard Ebsen
Kulturhistorisk Konservator,
Odense Bys Museer
Email: jae@odense.dk

men uundværlig i den stilling, som jeg i dag har på Odense Bys Museer, hvor jeg dagligt er i
dialog og samarbejder med museets mange ansatte arkæologer. Her har jeg ofte brug for min
dobbeltuddannelse, når der skal tænkes på tværs af mine og min arbejdsplads fagligheder i
arbejdet med at bevare kulturarven.
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Konservering på
Instagram
Bulletin har i dette nummer valgt at sætte ekstra fokus på fagligformidling på de sociale medier.
Vi skal møde Annika og Young, begge naturhistoriske konservatorer, som er blevet stjerner
på Instagram med hhv. over 10.000 og 200.000 følgere. Fælles for dem er at de udnytter det
sociale medie Instagram til at dele billeder og historier om deres hverdag med andre.

Af Annika Normann Andersen
Naturhistorisk konservator
Email: annikarate@hotmail.com
Instagram profil: annika.nor

I

nstagram er en verdensomspændende billeddelings-app til
smartphones, som i december 2016 talte over 600 millioner aktive
brugere på månedsbasis (Statista, 2016). Instagram blev lanceret
tilbage i 2010 (Instagram, 2016) og hver eneste dag bliver mere end 80
millioner billeder og videoer delt på app’en (Statista, 2016).
Selvom de mest populære motiver på Instagram er selfies, billeder af
venner, mad, mode og kæledyr (Hu et al. 2014, s. 597), kan man også
som konservator eller museum drage fordel af at benytte app’en som et
mere seriøst formidlingsværktøj og dele billeder af det daglige arbejde
på museet eller i konserveringsværkstedet, og gøre opmærksom på
konserveringsfaget.
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Genstandene vil ofte tale for
sig selv, og man behøver
ikke at være fotograf for at
lægge billeder op...

Som konservator kan man med fordel bruge billedteksten til
kortere beskrivelser af genstandsbehandling, problemstillinger,
konserveringsprocesser og -teknikker, projekter, udstillinger osv.
Man har på den måde mulighed for, at fremvise og forklare hvad der
foregår ’behind the scenes’, så både museets besøgende, andre
konservatorer eller bare generelt folk som er interesserede, kan få en
indsigt i arbejdet med samlingerne. Det er desuden en god mulighed
for at fortælle historierne om de genstande som ikke er udstillet og som
publikum ellers aldrig kommer til at se.

Instagram er et visuelt medie, hvilket er en særlig stor fordel for de
brugere som har gode historier at fortælle gennem billeder eller
kortere videoklip. Da museerne netop indeholder store mængder af
interessante genstande og gode historier, er Instagram derfor et oplagt
medie at benytte sig af. Genstandene vil ofte tale for sig selv, og man
behøver ikke at være fotograf for at lægge billeder op, men det hjælper
naturligvis hvis man har en æstetisk tilgang til mediet, da det kan
medføre at opslagene når længere ud end blot til folk med interesse
for konservering.

Jeg startede med at formidle mit konserveringsarbejde via Instagram
i 2014, da jeg blev ansat på et konserveringsprojekt på Medicinsk
Museion i København. Museet havde besluttet at Instagram, Facebook
samt blogindlæg på museets hjemmeside, skulle være en aktiv del
af forberedelserne til deres kommende udstilling ’Det indsamlede
Menneske’. Man mente det var en oplagt mulighed at benytte sig af
flere forskellige medier, for at gøre opmærksom på udstillingen, bl.a.
ved at formidle den omfattende konserverings- og arbejdsproces, som
ellers tit bliver gemt væk for offentligheden.
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Der blev taget særlig godt imod de næsten daglige updates om
genstandene og konserveringsarbejdet på instagramprofilerne.
Følgerne var meget engagerede og deltog aktivt med både
spørgsmål og kommentarer på de forskellige billeder. Museet havde
i opstartsfasen været bekymrede for, hvordan museets gæster ville
tage imod flere af præparaterne som skulle indgå i den nye udstilling særligt præparaterne fra Den Saxtorphske Samling, som hovedsageligt
består af vådpræparerede menneskefostre. Her var Instagram en
oplagt mulighed for at introducere og se reaktionen på disse særligt
følsomme præparater, inden den egentlige udstillingsåbning. Det viste
sig dog hurtigt, at bekymringen var helt uberettiget, for følgerne på
Instagram tog enormt godt imod præparaterne og deres historier – og
det samme gjorde museets besøgende, da udstillingen åbnede.
Da teksterne på Instagram er forholdsvis korte, blev der i flere
tilfælde henvist til mere dybdegående blogindlæg på museets
hjemmeside, så følgerne havde mulighed for at indhente mere viden
omkring genstandene, de forskellige overvejelser som lå forud for
konserveringsprocessen samt information omkring det rent praktiske
arbejde. På den måde medvirkede Instagram også til at flere end
tidligere blev gjort opmærksomme på museets hjemmeside og
blogoplæggene.
Da projektansættelsen på Medicinsk Museion sluttede fortsatte jeg
med at bruge Instagram og formidle de efterfølgende projekter jeg
arbejdede på. Selvom det i dag er droslet betydeligt ned, fungerer
platformen godt til at vise det frem jeg interesserer mig for, både overfor
folk med samme interesser, men også for mine venner og bekendte,
som tidligere havde lidt svært ved at forstå præcis hvad det er, jeg går
rundt og laver.

Ved at lægge billeder op og benytte sig af forskellige hashtags, er det
desuden nemt at søge gode råd, hjælp og vejledning, ligesom hashtags
kan bruges til at finde yderligere information om bestemte emner.
Eksempelvis har jeg for nylig arbejdet med forrådnelsens afstøbning,
og da jeg ikke selv har erfaring med denne teknik, var jeg interesseret
i at tale med nogen som havde arbejdet med det. Jeg lagde derfor

206.000 kigger med
når jeg formidler

Instagram er altså et godt
redskab til at finde både
inspiration og udvide sit
faglige netværk...

Bulletin har i dette nummer valgt at sætte ekstra fokus på fagligformidling på de sociale medier. Vi skal
møde Annika og Young, begge naturhistoriske konservatorer, som er blevet stjerner på Instagram med
hhv. over 10.000 og 200.000 følgere. Fælles for dem er at de udnytter det sociale medie Instagram til at
dele billeder og historier om deres hverdag med andre.

et billede op med en forespørgsel, som et par stykker reagerede på
og efterfølgende skrev til mig, og kunne give et par gode råd med på
vejen. Jeg tilføjede billedet med #erosioncasting og #EmilyMeyer (en
kendt kunstner og taxidermist, som har arbejdet meget med netop
denne teknik). På den måde er det muligt for andre at finde mig senere
hen, hvis de selv står i samme situation.
Instagram er altså et godt redskab til at finde både inspiration og udvide
sit faglige netværk, da det er let at søge og få kontakt med folk, som har
de samme interesser og som arbejder med det samme som en selv.
I den forbindelse har jeg selv fået gode kontakter med konservatorer
rundt om i verden, og har også haft mulighed for at møde flere af dem
i virkeligheden, bl.a. konservatorer fra både Australien, Kina, England,
Holland og Norge.

Af Young Mee Rim
Kandidatstuderende, Konservatorskolen
Email: idri1312@edu.kadk.dk
Instagram profil: youngmeerim

J

eg har gennem de sidste 6 år brugt Instagram som visuel
dagbog (under navnet @youngmeerim). Den har de sidste 3
1/2 år, udover private billeder, også indeholdt billeder fra mine
studier på Konservatorskolen og alt hvad der er fulgt med af praktik
og studiejobs ved siden af. Jeg har siden mine teenage år altid været

Skriver man billedteksterne på engelsk kan man nå lidt bredere ud,
hvilket kan være en fordel, hvis man søger nye arbejdsrelationer,
inspiration osv. I forhold til et museum kan der dog være visse fordele
i at holde det på dansk, hvis man hovedsageligt vil henvende sig til
museets besøgende.
Begynder man at bruge Instagram, skal man dog være forberedt på at
man hurtigt kan komme til at bruge en del tid på det, både på at skrive
billedtekster og på at besvare folks beskeder. I mit tilfælde, hvor jeg har
arbejdet en del med knogler, får jeg ofte henvendelser med spørgsmål
om artsbestemmelse af forskellige knogler. I den forbindelse har jeg
været rigtig heldig at opholde mig meget på Kvartærzoologisk Afdeling
på Zoologisk Museum, hvor jeg har kunnet få hjælp til at besvare de
spørgsmål, som mine egne kompetencer ikke har rakt til.
Litteraturliste:
Hu, Y., Manikonda, L. & Kambhampati, S. (2014) What We Instagram:
A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types. In:
Proceedings of the Eighth International AAAI Conference on Weblogs
and Social Media, s. 595-598.
Statista (2016) Number of monthly active Instagram users from
January 2013 to December 2016 (in millions). In: The Statistic Portal.
https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthlyactive-instagram-users/
Instagram (2016) Our Story. In: Instagram Press News. https://www.
instagram.com/press/
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glad for at fotografere, både analogt og digitalt. Desuden har jeg haft
et naturligt forhold til at dele de billeder jeg tog med andre, selvom
det ikke nødvendigvis var banebrydende kunst. Jeg begyndte at
bruge Instagram i slutningen af 2010, hvor jeg mest af alt delte små
øjeblikke fra min hverdag. Efter noget tid gik der dog lidt sport i det,
og jeg begyndte at bruge mediet mere seriøst og begyndte at gå mere
op i kvaliteten af mine billeder. Med hjælp fra Instagram og diverse
features steg mit følger-antal væsentligt, og mit fokus har siden da
hovedsageligt været at dele rejse-, natur- og madbilleder.
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Efter noget tid gik der
dog lidt sport i det, og jeg
begyndte at bruge mediet
mere seriøst...

Da jeg blev optaget på Konservatorskolens Naturhistoriske linje i 2013
var det helt naturligt for mig også at dele billeder fra mine studier. Jeg
syntes selv det lå fint i tråd med mine tidligere billeder, som alligevel
oftest havde naturen i fokus, men det var ikke altid alle mine følgere
var helt enige. For mig handlede det om at ophøje de discipliner vi
gennemgik til noget æstetisk og dele den nye, spændende viden jeg
var ved at tilegne mig med alle, der ville lytte. Om det så var en strandet
hval, en markmus, der skulle dissekeres, sommerfugle der skulle
sættes op eller fossiler, der skulle præpareres. Det betød en masse

For mig handlede det om
at ophøje de discipliner
vi gennemgik til noget
æstetisk...
negative kommentarer i starten, især når det drejede sig om “søde”
dyr, som jo desværre ikke længere var levende. Det har dog været en
god mulighed for mig at lære at håndtere den negative omtale og tage
debatten direkte med de mennesker, som måske ikke helt kan se det
lærerige i at undersøge en mus indefra eller hvorfor det er en god idé
at bevare et hvalskelet.
For at jeg kunne holde mine billeder fra studierne samlet fandt jeg på
hashtagget #konservatorliv - et hashtag bruges på Instagram (og fx
Twitter) til at katalogisere og samle billeder (og eventuelle debatter) i
søgbare kategorier. Skrives hashtagget i teksten til billedet kan man
klikke på det og således finde frem til alle billeder, som er markeret
med samme hashtag. I dag har hashtagget sit eget liv (der er pt. i alt
614 opslag med #konservatorliv på Instagram) og bruges ikke længere
kun af mig, men også af andre studerende på Konservatorskolen og
konservatorer ude i den virkelige verden. Det er enormt spændende at
følge med i hvad andre i museumsbranchen laver, og jeg håber at flere
vil tage det i brug så vi både kan få kontakt og kendskab til hinanden
og vores respektive arbejde.
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Bibliotekslukningen i
Amaliegade
I sommeren 2017 nedlægges biblioteket i Amaliegade. Bøger og tidsskrifter flyttes til Holmen,
hvor de kommer til at indgå i KADKs nye fællesbibliotek. Grundet åbning af inderhavnsbroen
ventes det fra administrationens side at have overskuelige konsekvenser for bibliotekets brugere, men set fra denne side af vandet er beslutningen stærkt bekymrende.

Af Astrid Grinder-Hansen
Kandidatstuderende, Konservatorskolen
Email: asgr1381@edu.kadk.dk

D

et er en kold vinterdag i januar, og jeg har søgt tilflugt inde bag
søjlerne i det gamle bibliotek i den smukke nyklassicistiske
bygning i Amaliegade nr. 38, i daglig og kærlig omtale kaldet
A38. Den fredede bygning her i midten af det gamle København har
næsten alle dage gemt på store mængder viden indenfor forskning og
naturvidenskab, og selvom de tusindvis af bogrygge har ændret format
og titler mange gange igennem årene, så mødes man som besøgende
stadig af en ganske enestående atmosfære, når man træder ind i den
smukke, klassiske bibliotekssal. Rummet opfordrer til ro og fordybelse,
og selv uden et effektivt varmesystem er det stadig mit valg på en dag
som denne.
Biblioteket blev opført i 1795 af Peder Hersleb Classen, der
virkeliggjorde sin ældre, afdøde broder generalmajor Johan Frederik
Classens ønske om at lade offentligheden få glæde af hans betydelige
bogsamling. Siden 1974 har den Classenske biblioteksbygning været
i kulturministeriets eje, og i 2002 flyttede Det Kongelige Danske
Kunstakademis konservatorskole ind i de gamle lokaler. I 14 år har A38
været et uvurderligt skatkammer for konservatorer over hele landet, og
for undervisere og studerende har det lagt grundstenen for meget af
den forskning og undervisning, der gennem tiden har sikret det høje
niveau, skolen er kendt og anerkendt for. Nu er en æra ved at være
slut, for medio august 2017 bliver biblioteket rykket til bibliotekssalen
på Holmen, hvor det er målet, at bøgerne skal kunne nå at være på
plads i deres nye rammer inden studiestart i september.
KADK er blevet pålagt at neddimensionere sine arkitekt – og
designuddannelser med 30 procent med dertil knyttede bevillingsfald,
og sparerunder har derfor været et uundgåeligt onde hen over
årsskiftet. De samlede udgifter til bygninger skal nedbringes
sideløbende med faldet i studentertal på Arkitekt – og Designskolen
frem til 2023, og målet bliver i sidste ende at samle campus på Phillip
de Langes Alle på Holmen og skabe et koncentreret fagligt miljø. Dette
får i første omgang indflydelse på de mindre bygninger, der uden alt for
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store omkostninger kan opsiges mellem 2017-2019, men i det større
perspektiv er det ønsket at flytte hele Konservatorskolen til Holmen
i løbet af 2022. Det har før været på tapetet, men det økonomiske
aspekt spændte ben for den videre planlægning.
Det var en uendeligt trist dag, da vi i efteråret fik besked om planerne
for vores dejlige bibliotek. Som studerende bliver man meget bekymret
for, hvad denne flytning vil komme til at betyde for ens egen, men
også fremtidige studerendes uddannelse og studieliv. Det var derfor
naturligt, at vi var et par stykker, der strøg til tasterne og ilede til diverse
møder for at fremhæve især tre, stærkt forbundne hovedargumenter
imod en isoleret flytning af biblioteket fra Amaliegade. Afstanden og
de komplikationer, en forøgelse af den daglige færd til biblioteket ville
kunne medføre, tabet af studiepladser og en mærkbar indflydelse på
det generelle studiemiljø, og den faglige interaktion og bibliotekets
integritet. Den konklusion, der gik igen i de tre hovedargumenter, var
en stærk risiko for faglig forringelse.

Amaliegade 38. Foto: Astrid Grinder-Hansen

Bibliotekssalen i A38, som den ser ud i dag. Foto: Astrid Grinder-Hansen

At flytte biblioteket fra dets nuværende placering vil betyde, at der
kommer langt væk fra de mennesker, som har allermest gavn af det
- brugerne, de studerende. Hermed disponeres der, som om brugen
af biblioteket ikke er en integreret del af konservatoruddannelsen,
og dét får en højst uheldig konsekvens. Flytningen vil ramme
de konservatorstuderendes mulighed for at bruge biblioteket i
undervisningstiden, da konservatorstuderende ofte er bundet
af skemalagt undervisning fra kl. 9-16. En flytning vil betyde, at
studerende og ansatte ikke længere har mulighed for at tilgå biblioteket
i pauserne for at hente bøger og artikler til moduler og opgaver, og vi
har været bekymrede for, at det slet ikke ville være muligt for os at

nå på biblioteket, mens der var bemanding. Den seneste udmelding
går dog på, at der vil være bemanding fra 9.30-20.00, og at der
stadig vil være studiepladser til interne såvel som eksterne brugere.
Den øgede afstand og transporttid er dog stadig problematisk, og
særligt de studerende, der rejser med offentlig transport og pendler
over længere afstande, vil være hårdt ramt af beslutningen. Det vil
være vanskeligere at nå faglitteraturen og mindre attraktivt at bruge
biblioteket til studieplads eller under brainstorming/litteratursøgning i
forbindelse med en opgave eller på baggrund af en spontant opstået
interesse. Et resultat af denne problemstilling vil sandsynligvis være
faglig forringelse.
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Et ændret studiemiljø er en anden konsekvens. Det gode, inspirerende
studieliv som vi i mange år har nydt godt af, giver sig ikke blot til
udtryk i dygtige forskere og undervisere. Et godt studiemiljø kræver
ordentlige rammer og rum til de studerende, og biblioteket er en af de
vigtigste komponenter i denne sammenhæng. Det er altafgørende, at
de studerende lærer at søge, sortere og anvende praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden på en kvalificeret måde, og da KViC er
Nordeuropas største, mest fuldstændige samling af konserveringsfaglig
litteratur og rummer materialer, der ikke findes andre steder, så må
KViC ses som en komplet integreret del af selve Konservatorskolen.
Det er skolens vidensbank og de studerendes vigtigste værksted. Flere
nationale undersøgelser fremhæver bibliotekets centrale beliggenhed
som værende af stor betydning for de studerendes oplevelse af et
godt og givende studiemiljø. Efter en undersøgelse af bibliotekerne
som læringsrum og understøttelse for studiemiljøet konkluderes det
eksempelvis, at nøgleordene for et effektivt bibliotek er synliggørelse og
overskuelighed. Blandt andet er det vigtigt med synliggørelse af, hvilke
ressourcer der findes, både hos bibliotekaren og på biblioteket. Hvilket
understreger, hvor betydningsfuld en rolle bibliotekaren besidder,
og hvor afgørende det er, at bibliotekaren er synlig i de studerendes
hverdag og i biblioteksrummet. Flytter man Konservatorskolens
vidensbank og med dét hele rygraden i en uddannelse i konstant
bevægelse, river man tæppet væk under fødderne på de studerende.
Hertil kan der i et større perspektiv frygtes negative konsekvenser
for hele den danske konserveringsbranche, som også trækker på
bibliotekets sagkundskab.
Sammenlægningen af de to biblioteker er tænkt som en fremtidssikring
af både drift og udvikling inden for indkøb, biblioteksservices
og studiemiljøet på KADK, og det er heller ikke utænkeligt, at
sammenlægningen på længere sigt vil gavne studerende, såvel som
ansatte, på alle institutter under KADK. Tanken er blandt andet, at
biblioteket og vores fælles faglighed vil blive styrket, idet der vil kunne
”frigøres ressourcer til mere rådgivning, undervisning og tæt kontakt til
studerende, ansatte og forskere både internt og eksternt for eksempel
i forhold til at kvalificere valg af bøger og kilder” som bibliotekschef Lise
Møller Eriksson tidligere har skrevet ud i en mail til Konservatorskolens
studerende og ansatte. Den frigjorte tid hjælper desværre ikke de
konservatorstuderende, der som nævnt skal bruge tiden på transport i
stedet for hurtigt at kunne få hjælp til litteratursøgning med mere. I den
forbindelse vil det ikke være en faglig styrkelse, at der sker en fusionering
af bibliotekspersonalet, idet der vil være en lang overgangsperiode
med mindre effektivitet, inden bibliotekarer, der ikke hidtil har haft

ekspertise inden for konserveringsfaglig litteratur, vil kunne levere den
samme vejledning som den nuværende specialiserede bibliotekarstab
på KViC.
Den seneste udmelding lyder på, at det meste af KViCs
konserveringsfaglige samling vil kunne stå fremme i fællesbiblioteket
på Holmen, men dette kræver en gevaldig oprydning i begge samlinger
før sammenlægningen, og det kan forudses, at det vil påvirke
bibliotekets brugbarhed for ikke blot de studerende, men også de
mange internationale gæster, der kommer for at benytte Nordeuropas
største konserveringsfaglige videnscenter.

ANNONCE

Udkommet 15. december 2016:
Dorthe Aagesen og Synne Garff

Elisabeth-freskerne
Jais Nielsens udsmykning til Sankt Elisabeth Søstrenes hospital

Nøgternt set er det kun ved en samtidig flytning af hele Konservatorskolen
med administration, undervisningslokaler, laboratorier og bibliotek, at
de fleste, men ikke alle, af de nævnte problemer kunne begrænses, og
der ville muligvis kunne opnås nogle af de fusioneringsfordele, som Lise
Møller Eriksson med andre har fremhævet. Naturligvis er det endnu for
tidligt at male fanden på væggen, men vi må tage højde for, at vi kan
komme til at stå i en fagligt svagere position, hvis vi ikke bruger vores
indflydelse i den videre proces og deltager ivrigt i de projekter, som Lise
Møller Eriksson har inviteret os til i forhold til oprydning i samlingerne
her og på Holmen og generel dialog omkring det nye fællesbibliotek.
Administrationen på Holmen, Konservatorskolens ansatte, det
videnskabelige personale (bibliotekarer medregnet) og de studerende
må i denne proces samarbejde, for at også KViC og Konservatorskolen
kommer styrkede ud af denne kedelige proces. Vi har gennem vores
fælles kompetencer inden for det konserveringsfaglige felt en række
hensyn, ideer, ønsker og krav, som andre fagligheder ikke vil kunne
planlægge for, trods gode hensigter.

I årene 1928-1935 udsmykkede kunstneren Jais Nielsen forhallen
og alle murflader i det tre etager høje trappeløb på Sankt Elisabeth
Hospital på Amager. Et murmaleri, der skildrer den hellige Elisabeths
liv (1207-1231), og som skulle blive Danmarks næststørste fresko, kun
overgået af Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke.
Nu, 80 år senere, har konservatorer fra Nationalmuseet og Statens
Museum for Kunst med midler fra Ny Carlsbergfondet restaureret
freskerne. Ny bog kommer hele vejen rundt om både værket og
restaureringsprocessen, som netop er afsluttet.

Gennem mine tre år på bacheloruddannelsen har biblioteket været
en fuldstændig uvurderlig faglig og personlig ressource - både i form
af vores meget kompetente og dedikerede bibliotekarer, som kender
til den altid relevante og uundværlige litteratur og til bevægelser i
bevaringsverdenen, og så – og det er ikke ueffent – den personlige
og faglige gevinst, det giver at have et familiært og roligt rum for hjælp
og støtte, ro og fordybelse. Det vil være godt, hvis flytteplanerne kan
munde ud i, at biblioteket får mulighed for at styrke sin position. Men
når jeg sidder her ved vinduet og kigger ud på mørket, der langsomt
sænker sig over Amaliegade, kan jeg ikke lade være med at fyldes af
sorg over snart at miste denne nære kontakt til vores kære, gamle
bibliotek.

Ideen til kunstværket fik Jais Nielsen i mødet med kunstneren Giotto
di Bondones (1266/67-1337) fresker i San Francesco-kirken i Assisi,
hvor den hellige Frans’ liv skildres. Med kubismen som forudsætning
genfortolkede Jais Nielsen arven fra Giotto i sin helt egen version,
og freskerne blev et af Jais Nielsens hovedværker. De var, som det
fortælles i bogen, ”det projekt, hvormed han én gang for alle havde
vist, at han mestrede freskoteknikken og var i stand til at forløse en
billedlig idé i rummet.”

Et hovedværk i Jais Nielsens kunstneriske produktion
Jais Nielsen (1885-1961) fik opgaven med at udsmykke forhallen og
trappeopgangen på Sankt Elisabeth Søstrenes hospital i 1927. Otte
år senere – efter adskillige ekstrabevillinger fra opdragsgiveren, Ny
Carlsbergfondet – stod værket endelig færdigt i 1935.

Fra kubist til kirkemaler
I bogen fortæller Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforsker ved
Statens Museum for Kunst, om Elisabeth-freskernes tilblivelse og om
de kontroverser, der bl.a. opstod mellem Jais Nielsen og nonnerne
på Sankt Elisabeth Hospital. Dorthe Aagesen afkoder desuden
udsmykningen billede for billede og fortæller om Jais Nielsens udvikling
”fra kubist til kirkemaler” – og om, hvordan den store rumfortælling
hænger sammen med Jais Nielsens øvrige kunstneriske virke.

Bogens forord er skrevet af formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten
Ohrt. Forfatteren Synne Garff formidler i interviewform konservatorernes
overvejelser i forbindelse med restaureringen, og hvad de har gjort
for at genrejse værket. Synne Garff fortæller endvidere legenden
om den dybt religiøse Elisabeth, der afskrev både sine børn og sin
materielle rigdom for at hjælpe samfundets svageste. Hun døde kun
24 år gammel og er stadig efter næsten 800 år en af de mest elskede
helgener i Tyskland og Ungarn.
Elisabeth-freskerne. Jais Nielsens udsmykning til Sankt Elisabeth
Søstrenes hospital vil gribe alle med interesse for kunstneren Jais
Nielsen, udsmykningskunst i det offentlige rum, kunsthistorie,
freskoteknik og restaurering – samt legenden om den hellige Elisabeth.
Fakta om bogen
Forfattere: Dorthe Aagesen og Synne Garff
Titel: Elisabeth-freskerne. Jais Nielsens udsmykning til Sankt Elisabeth
Søstrenes hospital Omfang: 160 sider
Rigt illustreret, indbundet
Pris: Kr. 249,95
Forlag: Strandberg Publishing i samarbejde med Ny Carlsbergfondet

Bygningen og lokalerne på Holmen, Danneskiold-Samsøes Allé 50, hvor KViC flytter til i sommeren 2017. Fotos: KADK, biblioteket
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Konservatorens rolle
på museet
Nedskæringer i driftsbudgetter og kritik fra rigsrevisionen rammer museernes ansvar for
bevaring og magasinforhold hårdt. Derfor kommer det heller ikke som en overraskelse, at de
færreste museer landet over har ansat konservatorer som en del af museets drift. Skal vi ændre
denne tendens, må vi selv smøge ærmerne op og finde argumenterne frem.

Af Pernille Holm Mogensen
konservator Cand.scient
Email: Pernille.mogensen@gmail.com

I

tidsskriftet Danske Museer fra december 2016 skrev jeg en artikel med
udgangspunkt i min kandidatafhandling. Afhandlingens undersøgelse
og artiklens formål var at sætte spot på konservatorfagets
videnskabelighed, selvforståelse og samarbejdspotentialer, som en del
af museets tekniske og videnskabelige personale.

Pga. tidens politiske vinde er der rift om museernes lønningsbudgetter,
og hvis den traditionelle opfattelse af konservatoren på museum
er ensbetydende med oprettelse af dyre laboratorier og større
driftsomkostninger, vil der ikke være stort incitament til at
ansætte en konservator. Så hvordan kan vi ellers sælge vores
konserveringsfaglighed til museerne?
I denne artikel vil jeg give mit perspektiv på områder, hvor konservatoren
har potentiale for at indgå i museets drift, til gavn for både museer
og bevaringscentre. Som baggrund for dette belyser jeg her to
hovedpunkter i min kandidatafhandling.

Konservatorfagets naturvidenskabelige og håndværksmæssige
specialisering er en nødvendighed for museets forpligtelse til bevaring
af den danske natur- og kulturarv, og bevaringscentrenes centralisering
af den tekniske specialisering har gjort det muligt for museerne at
bekoste de ressourcekrævende konserveringsprojekter.

Den brede konservatorfagligheds potentialer
Anden del af min afhandling belyser, hvorledes konservatoren indgår
som en del af museets drift. Denne undersøgelse tog udgangspunkt
i konserveringsprojektet opbygning, proces og samarbejdspotentialer
på tværs af de museumsansattes fagligheder. Pointen i denne
undersøgelses resultater viste sig at være, hvorledes konservatoren
inkluderer både interne som eksterne interessenter for museet ved at
tage stilling til følgende aspekter:

Fig. 1: Fra kurset ”Project Management in conservation and collections
care”, Cambridge University. Foto: Pernille Holm Mogensen

Fig. 2: Iwona Szmelter (2002) The strategy of project decision-making
– design in conservation policy. Fra: The 5th European Commission
Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of
Cultural Heritage

I 2002 tegnede konservator ph.d. Iwona Szmelter en udvidet model,
som yderligere indførte præventiv konservering samt de immaterielle
værdier. I Szmelters model giver disse værdier sig til kende som
kulturel/historisk og kunsthistorisk kontekst samt fremtidig anvendelse
og funktion - herunder tilgængelighed for oprindelige ejere, publikum
og forskere (fig. 2).

Forståelsen for både den materielle som den immaterielle
værditilskrivning af en genstand er altså blevet et vigtigt redskab i den
konserveringsvidenskabelige argumentation, og hvis konservatoren
ikke skal komme til kort overfor sin egen etik, må nye teorier og
metoder fra de humanistiske og sociale videnskaber inkluderes. Vi
skal vise, at konservering ligeledes kan være inkluderende og socialt
interagerende på områder, som går ud over de klassiske foredrag og
”åbne værksteder”.

Hvor bliver konservatorerne
på museerne af?
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De nye begreber har været med til at inddrage en mere selvkritisk diskurs
i konserveringsfaget, og har udvidet perspektivet på kulturarvsbevaring
fra det primært materielle. Humanistiske og socialvidenskabelige teorier
er blevet nødvendige værktøjer i beslutningstagning om bevaring af
f.eks. etnografisk-antropologiske samlinger samt moderne kunstii og
samtidskunst. De ældre metodiske modeller til beslutningstagning
inden for konservering og restaurering kendes bedst fra kunsthistoriker
ph.d. Ernst van de Wetterings model fra 1987iii, der beskriver de faktorer,
som er afgørende for en restaureringsstrategi: Funktion, autenticitet,
historie, restaureringsetiske normer, æstetiske og forståelses-mæssige
aspekter, økonomiske og tekniske muligheder samt lovmæssige
forhold. Denne model ses dog primært ud fra materielle værdier og
primært som en metode til aktiv konservering/restaurering.

En teoretiske tilgang til konservering indeholder altså både
materielle (naturvidenskabelige) som immaterielle (humanistiske/
socialvidenskabelige) perspektiver. Dette cementerer konservator
og prof. Salvador Muñoz Viñas ligeledes i sin bog ”Contemporary
theory of Conservation”, hvor den naturvidenskabelige objektivitet
alene kommer til kort. Viñas teori bygger på erkendelsen af subjektet,
opgøret med autoriteten og en inklusion af genstandens interessenter,
på linje med museologiens nye postmoderne museumsetik.

Valget af tidsskriftet var helt bevidst: Danske Museer når ud
over konservatorfagets snævre kreds, og en undersøgelse af
konserveringsvidenskabens bidrag til bevaring, forskning og formidling
på museet er med til at gøre os selv samt vores museumsfaglige
kolleger bevidste om de potentialer, der ligger i konservatorens
faglighed.

Men hvor bliver konservatorerne på museerne af? Og hvem har
ansvaret for at sikre kvaliteten i museernes forpligtelse til bevaring og
korrekt magasinering? Med betegnelsen museer i denne artikel mener
jeg ikke de større museer som Nationalmuseet, Moesgaard og Statens
Museum for Kunst med egen bevaringsafdeling, men de mindre
museer, afhængige af bevaringscentrenes udbud.

Videnskabelig konservering: Flere videnskaber i én
For at undersøge konservatorfagets relevans og nødvendighed for
museet belyser første del af min afhandling, hvorledes konservatorfaget
har udviklet sig videnskabeligt sideløbende med den museologiske
udvikling. Det er tydeligt, at konserveringsvidenskab bygger på et solidt
naturvidenskabeligt fundament, men at videnskabelig konservering –
sideløbende med museologien – har inddraget et mere holistisk syn
på bevaring. Den nye konserveringsteori og –etik har siden 1990’ernes
fokus på kulturel diversitet og pluralisme, i henhold til UNESCOs
definitioner af kulturarvsbegrebet, indført endnu et vigtigt begreb:
Immaterialitet. i

•
•

Vurdering af genstandens kontekst og værdier
Skaberens budskab/intention samt udførelse og tekniske

•
•
•
•

sammensætning
Autenticitet/konservering vs. reproduktion/restaurering
Etiske og lovgivningsmæssige normer
Tekniske og økonomiske muligheder
Museets ansvar overfor det omgivende miljø, genstandens ejere,
kunstnere og besøgende

At håndtere disse aspekter kræver et tæt samarbejde med museets
øvrige museumsfaglige kolleger, fra forsknings- til teknisk og
administrativt personale. Konservatoren er på den måde med til at
skabe et tværfagligt samarbejde internt på museet. Konservatoren er
også i direkte kontakt med museets eksterne interessenter i forståelsen
af genstanden kontekst og værdier, budskaber og udførelse samt de
tekniske muligheder for konservering (genstandens ejere eller arvinger,
tekniske eksperter og udbydere).ii
Det eksterne samarbejde falder godt i hak med den nye museumsetik,
hvor museet skal være en inkluderende institution, både indenfor som
udadtil.iv En etik, som mange museer i dag gør deres bedste for at
efterleve i form af brugerstyring og social interaktion, og som potentielt
allerede ligger iboende konserveringsprojektet.
Et større konserveringsprojekt er ofte komplekst, hvilket Viñas også
sætter spot på. I min afhandlings komparative undersøgelse af
konservatorens metode og projektledelsesteoriv viser det sig, at
den projektorienterede konservator arbejder med håndtering af
kompleksitet i form af forandring, usikkerhed og uforudsete reaktioner
undervejs i processen, samt håndtering af tidsforløb, ressourcer mm.
Dette er særkompetencer, som udvider perspektivet på konservatorens
faglige potentiale, og som kan bidrage til museets drift, udvikling og
bevaringsstrategi.
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Fig. 3. ICOM-CC’s interaktive overblik til de forskellige museumsstillingers funktioner. Bemærk at de samme områder hos konservatoren som hos collections
manageren er markeret. Link: http://www.icom-cc.org/330/about-icom-cc/what-is-conservation/conservation:-who,-what-amp;-why/#.VD932ouUeYk

Konservatoren som museumsinspektør: En collections
manager?
Tilbage til spørgsmålet: Hvordan sælger vi så vores
konserveringsfaglighed til museerne? Mit forslag er, at vi skal dyrke
de potentialer, der ligger hos konservatoren som hhv. specialist og
generalist. Når vi ansøger til museumsstillinger med samlingsansvar,
herunder ansvar for museets bevaringsstrategi og magasinering, kan
vi bidrage til museets udarbejdelse af en god økonomisk som praktisk
strategi for præventiv og aktiv konservering samt magasinering. Måske
kan vi se konservatoren i en rolle som museumsinspektør?
Kvalitetssikring af museets bevaringsansvar ved hjælp af
konserveringsvidenskabeligt personale vil give museet mere bevaring
for pengene og skabe mere arbejde til konserveringscentrene, som
de aktive udøvere af konservering. Museet kan via. konservatorens
strategiske planlægning undgå dyre nødløsninger og økonomisk stabile
konserveringsbudgetter i samarbejde med konserveringscentrene.
Fusioneringen af de mindre museer rundt om i landet giver mulighed
for ansættelse af konservatorer i inspektørfunktioner, og måske er det
her vi skal slå til.
I opløbet på Rigsrevisionens heftige kritik af museernes bevaringsog magasinforhold, skal vi dyrke potentialet i vores tekniske viden,
tværfaglige tilgang og projektorienterede arbejdsmetode, for at
gøre museerne opmærksomme på nødvendigheden af strategisk
samlingshåndtering og –pleje.
’Collections manager’ har længe været en stillingsbetegnelse på
udenlandske museer, og måske er det netop i denne stillingsbetegnelse,
at konservatorens faglighed har sin relevans på de mindre museer.
Ifølge ICOM-CC definitioner af museumsstillingernes funktioner, ligger
de to ansvarsområder i hvert fald ikke langt fra hinanden (fig. 3). En
stilling som samlingsinspektør eller ’collections manager’ kræver dog,
at den enkelte konservators selvforståelse flytter sig fra specialist til
generalist, med fokus på problemløsning, tværfagligt samarbejde og
ikke mindst en solid baggrund i den museologiske teori og etik.
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Her til slut er det derfor værd at stille spørgsmålet: Udbydes
muligheden for uddannelse af konserveringsspecialister såvel som
bevaringsgeneralister? Diskussionen om uddannelsens udformning,
indhold og udvikling vil jeg lade svæve ud i det danske kulturlandskab
og jobmarked uden flere kommentarer. Til gengæld håber jeg, at
denne artikel har inspireret til at se vores absolut nødvendige fag i et
større musealt perspektiv.
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er nogle af emnerne som gymnasieeleverne skal igennem. De skal
bl.a. lave modeller for udstillingsopsætninger og lave lyssætningen på
genstandene.

Papir
emnegruppemøde

I Odense har man tidligere også lavet en ”materialequizz” som led i
formidlingen til børn og unge.
Vin i udstillingsrum er blevet et større problem – der er flere kunst- og
kultursteder hvor det ønskes at events kan holdes i selve udstillingen
og det giver udfordringen mht. skader efter spildt rødvin.

på Odense Bys Museer

Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 10-15 blev der afholdt møde i NKF-DK´s emnegruppe papir
på Odense Bys Museer. De 12 deltagere startede med en inspirationsrunde, hvorefter der blev
holdt oplæg.

Eventuelt: I Vejle anvendes et Hollandsk anlæg der kan skabe et iltfrit
miljø frem for frysning af genstande og erfaringerne er indtil videre
gode.

Deltalje af håndskrift af Emil Christian Zangenberg (NKS 2404), hvor det lille
område der undersøges via microfading ses som en lys prik i midten.
Foto: Birgit Vinther Hansen

Blue Shield Danmark afholder fredag den 11. november 2016 sit første
Heritage Fridays arrangement på Nationalmuseet.
Kolding Stadsarkiv har et projekt med tilgængeliggørelsen af en større
samling glasplade negativer med kollodium emulsion, en metode der
blev opfundet i 1851, Aagaardsamlingen.

Af Christina Krüger Henningsen
Konservator, Kongelige Bibliotekr
Email: cnh@kb.dk

Deltagere: Pia Hansen, Jens Nymose, Tenna Kirkeby, Ulla Krogh,
Lotta Jönsson, Ditte Duus, Birgit Vinther Hansen, Mette Humle, Maja
Sandahl, Elisabeth W. Kristensen, Lisbeth Præstegaard og Christina
Krüger Henningsen (referent).
Inspirationsrunde, hvor alle fortæller om egne projekter inden for
konservering, materialekøb m.m. På mødet blev følgende erfaringer
videregivet:
•
Speciale afsluttet med titlen ”Indlejrede metadata - en anvendelig
teknologi for museer, arkiver og bevaringscentre?”
•
Nedpakning og støvsugning af samlinger inden magasin flytning
•
Den faglige ændring der opleves generelt med øget fokus på
præventivt arbejde frem for konservering af enkelte genstande.
•
Forberedelse af store udlån til Asien/Tyskland
•
Digitaliseringsopgaver
•
Omorganisering af arbejdspladsen og værksteds flytninger
•
Større fokus på indtag af indtægtsdækkende virksomhed
•
Projektledelse for flere faggrupper
•
Olie på karton monteret under et glasloft på et apotek
•
Behandling af foxing
•
Gennemgang af større negativ samlinger
•
Fremstilling af faksimile, skråtobak
•
Etablering af en Modtagelse så nye samlinger straks bliver
sorteret, kasseret i, støvsuget, emballeret og katalogiseret.
Microfading og lyspolitik på Det Kongelige Bibliotek, v. Birgit
Vinther Hansen
På det Kongelige Bibliotek (KB) blev der i 2015 indkøbt og opstillet et
apparatur der ved hjælp af en fokuseret lysstråle måler farveændringer
på overfladerne.
Tidligere målte man farverne før og efter en udstilling og kunne dermed
konstatere om der var sket en ændring hvorimod der nu kan måles
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forud hvilke ændringer der kan forekomme. Det er et godt redskab til
udstillings- og udlånsbrug.

En anden kunne berette fra flytning af Orlovsmuseet der har givet
udfordringer mht. nye lysforhold for de udstillede modeller.

Blækkvaliteter har altid varieret, men nu kan man med sikkerhed sige
om det er forsvarligt at udstille. På KB accepteres en akkurat synlig
farveændring efter 25 år. Alle test er lavet op mod Blue wool 1-4.
Målingerne noteres i konserveringsjournalerne og udlånsprotokollen
som følger genstanden.

Man bør også være opmærksom på standen af opsatte UV-filter på
vinduer - er de krakelerede og bør de skiftes eller opdateres for at virke
optimalt.

Implementeringen af Microfading på KB har medført at erfaring og gæt
er afløst af fakta og man kan i nogle tilfælde give efter for ønsket om
mere lys på de udstillede genstande.

I samarbejde med Rødkilde Gymnasium er der indgået et projekt med
fokus på fysik undervisningen. Det er projektpenge via Interface der
støtter projekt om ”Hvorfor bevare” hvor spottest og lys nedbrydning

I 2013 blev der udført et stort stykke arbejde for at kortlægge det
høje dagslysniveau i udstillingsstederne i Den Sorte Diamant på de
forskellige årstider. Det har været et meget nyttigt arbejdsredskab for
Kulturafdelingen og Bevaringsafdelingen når de i samarbejde har lavet
udstillinger.
Der blev spurgt til indkøb af lysmåler og 754 Elsec blev forslået, men
andre findes på markedet. Andre brugte Kulturstyrelsens vejledning
om lys til den årlige gennemgang af de tilknyttede museer. En App
”Sun Surveyor” blev anbefalet til at måle og forudsige lysindfald og
eventuel påvirkning af udstillingsrummet.

Næste års møde:
3. oktober 2017 klokken 10:00 – 15:00 i Odense.

Temamøde:

Implementeringen af
Microfading på KB har
medført at erfaring og gæt
er afløst af fakta...
Lys og papir, del din egen case om lys og papir, enten
nedbrydningsskader, udstillingsudfordringer eller eksempler
på konkrete anbefalinger, kort oplæg fra Birgit om ”Lyskortet”
udarbejdet på Det Kongelige Bibliotek og derefter alle.

Alle der er interesserede i Papirgruppens møder opfordres til at tilmelde
sig mailinglisten via NKF´s hjemmeside. Dermed kan dagsorden og
mødedato komme ud til så mange som muligt.

Museernes samlingsberedskab
ODM afholdt i januar temamøde om museernes samlingsberedskab i Helligåndshuset i Randers.

Af Tanja Probst-Dedenroth
Konservator
Email: tdedenroth@hotmail.com

S

et i lyset af de store akutte hændelser der har fundet sted i
både det danske og udenlandske museumslandskab gennem
de sidste mange år, er der naturligt kommet et større fokus
på samlingsberedskab, både hos de enkelte museer og hos Slotsog Kulturstyrelsen. Temamødet i samlingsnetværket gav indblik og
inspiration til, hvordan man kan starte arbejdet med samlingsberedskab
op og ikke mindst hvorfor, det er en rigtig god idé, at have taget højde
for worst case scenario.
Mødet åbnede op med information fra Slots- og Kulturstyrelsen
om, hvilke krav og anbefalinger der foreligger på området.
Generelt af museerne godt med når det drejer sig om tyveri- og

brandalarmring i udstillinger og magasiner. Dog halter en stor del efter
i beredskabsplanlægning, så særligt dette område vil fremover være i
fokus.
Herefter fortsatte mødet med indlæg fra forskellige museer omkring
erfaringer fra hændelser, der allerede har fundet sted, over hvilke
foranstaltninger, både planlægningsmæssigt og rent praktiske
installationer, man har taget for at forhindre og håndtere eventuelle
skadesforløb. Der var oplæg om blandt andet risikovurdering,
værdiredningsplaner, beredskabsplaner, prioritering af genstande,
førstehjælpskasser med sikringsudstyr, aftaler med skadeservicefirmaer
og brandsikring med inertgas anlæg.
Det kunne til slut konkluderes at særligt med de hyppigere
vejrfænomener i Danmark, kræver det en større bevidsthed om de
risici, der kan true vores fælles kulturarv. Samlingsberedskab er derfor
et område, der til stadighed kræver opmærksomhed og udvikling, og
især erfaringsudveksling og vidensdeling. Deltagelse i temamødet var
en lærerig oplevelse.
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Når dagslyset bliver
slukket
- runesten fotograferer man om aftenen

På en kold og klar oktoberaften i 2010 gik en runolog og en fotograf i gang med at fotografere de to runesten på kirkegården i Jelling. Det blev startskuddet til et projekt om
fotografering og formidling af runesten i Danmark, som kom til at vare i næsten seks år.
Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna og runolog Lisbeth Imer, har rejst Danmark tyndt
for at fotografere runesten, og nu har de udgivet bogen ’Danmarks runesten – en fortælling’.

Af Lisbeth M. Imer
Seniorforsker, Nationalmuseet
Email: lisbeth.imer@natmus.dk

Af Roberto Fortuna

Fig. 2. Bagsiden af den lille Jelling-sten, hvor man aner de to
ormehoveder, som afslutter hver side af skriftbåndet øverst. Den fulde
tekst lyder ’Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyra sin kone,
Danmarks bod.’

Fig. 3. Det kunstige lys lader det store dyr på den ene af den store
Jellingstens tre sider spring livagtigt frem af stenen. Den fulde tekst lyder
’Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og Thyra sin
moder, den Harald som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde
danerne kristne.’.

Fotograf, Nationalmuseet
Email: roberto.fortuna@natmus.dk

I

årene 2006-2008 gennemførte Nationalmuseets Bevaringsafdeling
en omfattende undersøgelse af bevaringstilstanden for de to
runesten, som står på Jelling kirkegård; Gorms sten som blev rejst
efter Thyra, og Haralds runesten som han rejste efter sine forældre, men
som i dag er bedre kendt som Danmarks Dåbsattest. Undersøgelserne

af de to nationalmonumenter. Stenene blev lyslagt omhyggeligt med
sidelys for at få runer og ornamenter til at træde så tydeligt frem af
stenen som overhovedet muligt (Fig. 2 og 3). Aftenens optagelser
blev startskuddet til et årelangt samarbejde, hvor vi har rejst landet
rundt på jagt efter runesten i skumringstimerne. Det har naturligvis ikke

Et slid og et slæb har
det været – og samtidig
et vidunderligt og nyttigt
arbejde, som ingen af os
ville have været foruden.
viste, at de to stens bevaringstilstand var så kritisk, at man for at sikre
dem for eftertiden besluttede at bygge en klimastyret afskærmning
om de to sten. Dette blev fuldført i 2011 (Fig. 1), men inden da rejste
vi til Jelling for at sikre et par runologisk gode og tidssvarende fotos
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Fig. 1. Jelling-stenene står nu lukket inde i en klimastyret afskærmning, som
skal sikre de to nationalmonumenters bevaring i mange år fremover.
Alle fotos: Roberto Fortuna

været et fuldtidsarbejde. Der har også været andre opgaver, som har
krævet en fotografs eller en runologs tilstedeværelse, og vigtigst af alt
har det været at fotografere i de kolde måneder fra oktober til marts,
hvor det bliver tidligt mørkt. I de lyse sommermåneder står solen højt
på himlen alt for længe, og det har været altafgørende for billedernes
kvalitet, at dagslyset så at sige har været slukket, så det kunstige lys
har kunnet dirigeres præcis derhen på stenen, hvor det har gjort størst
nytte. I nogle enkelte tilfælde har det givet mening at vise en runesten
eller en gruppe af runestens placering i landskabet, og i disse tilfælde
er billederne optaget i tusmørket, eller det man i fotografsprog kalder
’blue hour’, ’den blå time’, det vil sige kort tid efter solnedgang eller
kort tid før solpgang (Fig. 4).
Vi har i alt fotograferet omkring 200 runesten i hele Danmark, Slesvig
samt Skåne, Halland og Blekinge, og vi har været på besøg på rigtig
mange forskellige steder; i kirker og på kirkegårde, langt ude på heden
og dybt inde i skoven, på herregårde og museer, i parker og private
haver. Og overalt hvor vi er kommet frem, er vi blevet mødt med
interesse og venlighed. Bilen har været tæt pakket med udstyr til de
mange kilometer på landevejene. Et kamera skal der til, digitalt og af
Hasselblads det bedste, en computer så hvert enkelt foto kan studeres
nøje og udvælges på stedet, mindst fire lamper, forlængerledninger
og kabeltromle, en flashgenerator og helst én i reserve, barn doors til
lamperne, sort klæde til at dække gulv i kirkerne, notater som angiver
præcis hvor stenen befinder sig (det kan være svært at finde runesten i
mørke) og endelig en benzindrevet generator, som bruges i de mange
tilfælde, hvor der ikke er en stikkontakt i nærheden. Et slid og et slæb
har det været – og samtidig et vidunderligt og nyttigt arbejde, som

ingen af os ville have været foruden. Ud over at alle nu kan glæde
sig over runestensbillederne, er en registrering af deres tilstand også
bevaret for den næste generation.
Billederne ligger nu digitalt på samlinger.natmus.dk, så man kan sidde
derhjemme og kigge på de monumenter, som folk for 1000 år siden lod
rejse. Eller man kan tage sin mobil i hånden og drage ud i landskabet
og møde vikingetidens mennesker ansigt til ansigt. Det er i hvert fald
vores anbefaling.

Fig. 4. Västra Strö-monumentet i Skåne fotograferet i tusmørket eller ’den
blå time’. Resultatet bliver næsten magisk.
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Lad os skære det ud i pap: Vi har aLt tiL
indramning, præsentation og embaLLage

Vi skærer igennem alle formater

skulle dit behov række ud over
vores sortiment af størrelser, har

vi skæremaskiner, som fx denne

Fortæl os om dine behov

vertikalskærer, til at løse dine

Hos J&M Handel skal du ikke lede længe efter materialer til indramning,

– så ruller vi os ud!

opgaver. samtidig kan vi hulle,
false, udstanse og pakke
opgaven klar.

opklæbning, præsentation og emballage. Vi fører nemlig alle kendte
materialer og formater – plus de skæve størrelser, de mindre kendte
materialer, alt det nødvendige tilbehør og de kreative skæreløsninger.
Her kan du se noget af det vi kan hjælpe dig med.

Vi har udstyret i orden
Vi fører alt til faget hørende tilbehør og
hjælpemidler, så du selv kan håndtere alle
materialetyper. Du kan finde alt fra skæremåtter
og – hjul, til knive, lim, tapeproduter osv.

En bred vifte af kartoner
Vi fører det absolut største og bredeste program
af eksklusive kartoner og plastprodukter til
præsentationer, samt et kæmpe udvalg af lækre
skumplader i mange farver og tykkelser.

Udnyt vores store
klæbehjerne
Vores skumpladesortiment
er uden tvivl skandinaviens
største – vi lagerfører
størrelser fra a4 op til 140
cm til 300 cm i hvid, sort,
grå og brun, med eller uden
klæb, samt skumplader
uden linier til arkitekt og
modelbyggeropgaver – i
tykkelser fra 1 - 80 mm.

Vi er ikke firkantede
Vi løser også dine
specialopgaver,
som fx eksklusive
rammeemballager,
alle former for arkivkasser mv.
fortæl os blot, hvad du har brug for.

Du skulle se vores usynlige glas
Vi repræsenterer de førende
glasproducenter og fører deres mange
glasvarianter, fx UV glas, antirefleksivt glas
(usynligt glas), museumsglas samt float

Der findes ikke den
opgave, vi ikke kan
løfte!

glas – også på specielle mål fra fabrik.

Passepartout
der passer til alt
Vores ramme- og
galleriprogram med
bl.a. passepartout er et
af vores kerneprodukter.
på lager har vi markedets
største og bedste producent

af passepartout, moorman
karton, i et væld af nuancer,
tykkelser og størrelser – alt
sammen i fineste kvalitet
med egenskaber som
syrefrihed mv.

du får mange gode kVaLiteter hos J&m handeL

Det er tilbehøret der gør’et
alt i skruer, øskner, ophæng, og beslag til alurammer
er bare lidt af alt det tilbehør vi kan tilbyde, kontakt
os – vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

handler du hos J & m handel kan vi love dig mange gode kvaliteter.

Et samarbejde af format

det være sig:

Vi er tossede med alle former for materialer til indramning, opklæbning, præsentation, emballage, og som det seneste, materialer til foto.

° kompetent samarbejde
° omfattende knowhow
° kvalitetsprodukter
° god service

Vi lagerfører materialet fra a4 størrelse og helt op til kæmpeformater
på over 300 cm i længden og ruller fra 10 cm bredde og op til 240 cm
i bredden.
– så kontakt os og fortæl os dine ønsker; vi kan mere end du tror!

det er for os de værdier, som vi har arbejdet efter siden J & m handel
blev stiftet i 1999, og som vi hver dag stadig forsøger at yde alle vores

Tlf.: 7015 3620

kunder over hele landet. hos J & m handel er ingen opgaver for store
eller for små. Vi betjener alle efter bedste evne og kan med vores

info@jmhandel.dk

mange års erfaring altid bidrage med god sparring til valg af materiale
i forhold til opgaven.
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Komplette pakkeløsninger
Vi lagerfører et bredt program af
emballageprodukter, emballagetape
i plast og papir med og uden
logotryk, handywrap
strækfilm alle former for
beskyttelsesemballager,
bølgepap, skummaterialer,
boblefolie i bredder fra 25 cm
til 2,4 m og meget meget mere”.

www.jmhandel.dk

Vi indfører millimeterdemokrati
Vi udlejer og forhandler de imponerende Wizard
skæremaskiner til passepartout opgaver. den
computerstyrede skæremaskine kan skære de mest
fantastiske passepartouter, og vi arrangerer gerne en
præsentation af den maskine, vi har stående i karlslunde –
og som kan lejes på månedsbasis for en meget rimelig pris.
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Gramhavets liv kan
stadig ses
Man har fundet rester af fossile hvaler i det 10 millioner år gamle ler fra Gramhavet så længe
der har været gravet ler i Gram teglværksgrav. Etableringen af en åben museums Lergrav, hvor
publikum kan finde fossiler har også givet mange interessante fund. Her beskrives og vises en
del af præparationen af et hvalfund gjort derude.

Af Frank Osbæck
Konservator, Museum Sønderjylland
Email: frankosbaeck@gmail.com

P

å værkstedet i Gram er jeg i øjeblikket i gang med at præparere
en 1 m. lang underkæbe fra en fossil næbhval, en tandhval der
minder om en langsnudet delfin. Kæben er fundet i Gramleret
der er en ca. 10 millioner år gammel marin aflejring fra Miocæntiden.
Den gamle teglværksgrav hvor den er fundet for et par år siden, er en
del af Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi, her kan
museets besøgende selv finde fossiler og hvis de er meget heldige
altså også sådan en hvalkæbe.
Fossilerne i Gramleret ligger i såkaldt glimmerler, hvor mineralet glimmer
ligger som små lysende punkter i det gråbrune ler. Der er også omkring
og i større fossiler dannet kalkstenskonkretioner. Mineralet pyrit
(FeS2) forekommer også, ikke kun i leret men også i hvalknoglerne,
hajtænderne og sneglene, ja faktisk kan pyrit forekomme i alle fossiler
der findes i Gramleret.

Det palæontologiske præparationsværksted på Museum Sønderjyllands
Konserveringsværksted Gram. Præparatet på bordet er underkæben af
Næbhvalen. Alle fotos: Frank Osbæck
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Snuden af næbhvalen, som jeg har renset ler af ved hjælp af afkortede
pensler og Paraloid B72. Lige ved siden af (ovenover) underkæbestykket
ses tungebenet, som jeg nu har fjernet så det kan studeres nærmere.

Underkæben hvor tungebenet er fjernet, man ser gips kappen og
trækonstiverne under fossilet.

Pyrit giver mange geologiske konservatorer rundt om i verden
hovedpine, fordi det kan begynde at oxidere, denne pyritnedbrydning,
som også kaldes svovlpest danner svovlsyre og andre hygroskopiske
nedbrydningsprodukter, der som nedbrydende faktor nok på
verdensplan er den største trussel for fossiler.

Selve præparationen foregår med forskellige værktøjer. Til
kalkkonkretionerne, der er hårde, benyttes et tryklufthåndstykke der
som en lille mejsel virker ved at der springes små stykker af stenen væk
fra fossilet og et roterende værktøj med skæreskiver kommer også
ofte i brug.

Hvis den rene acetone, som jeg bruger som opløsningsmiddel, bruges
til afrensning med pensel, fordamper den meget hurtigt og man opnår
ikke at få ret meget ler fjernet fra stykket, med paraloiden opslemmes
lerpartiklerne derimod lidt ligesom i en sæbeopløsning og kan ret let
fjernes.

...faktisk kan pyrit
forekomme i alle fossiler
der findes i Gram leret.

Meget af tiden arbejder jeg dog med en skalpel i hånden, det er et af
universalværktøjerne sammen med forskellige dentalinstrumenter. Der
skæres, skrabes og stikkes når matrix består af tørt Gramler, der er
blødere end kalkkonkretion, men alligevel temmelig hårdt. Ideelt skulle
fossilerne præpareres med det samme når de kom fra Lergraven, så
kunne man udnytte at leret er meget lettere at arbejde med når det er
fugtigt og man ville kunne bruge en lille smule vand i processen, hvad
der absolut ikke er tilrådeligt når først leret er tørt.

Hvalenjeg for øjeblikket præparerer skal senere beskrives videnskabeligt
af Dr. Benjamin Ramssami, der er specialist i disse næbhvaler. Vi har
et inspirerende samarbejde, som for mig som konservator er vigtigt,
da jeg jo ikke lige kan hente en afhandling der viser morfologien af
det fund jeg sidder og arbejder på, når det jo netop er det der skal
undersøges og beskrives.

Eneste effektive forholdsregel overfor nedbrydningen er ud over at
opbevare fossilerne i RF under 30%, vil være at opbevare dem i iltfri
atmosfære, noget vi gør i lille skala på museet ved at svejse nogle
af fossilerne i plastikposer med silica gel og oxygenscavengers. I
udstillingsmontrerne holder vi RF på 45+/- 10%. Det perfekte ville være
at opbevare fossilerne i en kvælstofatmosfære, både i magasiner og
udstillingsmontrer - et stort ønske for fremtiden.

Underkæben med kæbeledene til venstre på billedet, der scalpelpræpareres
og børstes.

Det lyder måske mærkeligt men afrensningen af leret som ikke kan
foregå ved hjælp af vand, på grund af fossilernes indhold af pyrit, kan
gøres særdeles effektivt ved hjælp af paraloiden som jeg ellers bruger
til at konsolidere fossilerne med.

Forskeren har udbytte af at jeg sidder og arbejder med stykket helt ned
i detaljen time efter time hvorfor jeg ofte kan erkende detaljer der ikke
lige stikker i øjnene. Her er det meget interessant at CT scanninger,
som kan være supergode, ind i mellem slet ikke viser spor af en knogle
som jeg som konservator både kan se og præparere ud. Dette sker på
grund af at røntgenstråler kun viser densitetsforskelle. Der er stadig en
del præparation på stykket men arbejdet skrider frem så hvalkæben
snart kan blive videnskabeligt beskrevet.

Tungebenet der er ved at blive afrenset med pensler, børster og scalpel og efterfølgende konsolideret med Paraloyd B72 i Acetone.
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Vanddrukne materialer
emnegruppemøde
på Moesgaard Museum

Fredag d. 27. januar 2017 mødtes omkring 20 kollegaer på Moesgaard Museum til en dag i de
våde organiske materialers tegn. Vi var så heldige at have besøg fra både Tromsø og Trondheim.
Vi havde en rigtig god og uformel dag med masser af faglig snak og idéudveksling.

Af Nanna Bjerregaard Pedersen
Konservator, Nationalmuseet
Email: nanna.bjerregaard.pedersen@natmus.dk

Deltagere:
Anders Henk, Anna Tjelldén, Anne Marie Eriksen, Carsten Korhauer,
Cecilie Odderskov, Gerd Nebrich, Ida Hovmand, Inger Bojesen
Koefoed, John Hansen, Katja Niere, Knud Botfeldt, Lars Brock

Andersen, Lars Rust Jensen, Mari Gravgaard, Marte Iversen Rønning,
Martin Mortensen, Nanna Bjerregaard Pedersen, Pernille Stenby, Peter
Mikkelsen, Poul Jensen og Steen Jensen
Vi startede dagen med formiddagskaffe og kollegasnak. Derefter
en hurtig bordet-rundt med en kort præsentation af alle deltagere
og de projekter, der bliver arbejdet med pt. rundt omkring. Herefter
drøftede vi muligheden og interessen for at afholde et 3-dages
efteruddannelseskursus i frysetørring med Lars Brock-Andersen og
Poul Jensen som undervisere. Der var stemning for at arbejde videre
med ideen.

Gruppen er samlet på taget af den nye udstillingsbygning på Moesgaard Museum.
Foto: Helle Strehle, MoMu

Der blev plads til tre faglige indlæg før frokost. Knud Botfeldt fra
Konservatorskolen og Nanna Bjerregaard Pedersen fra Nationalmuseet
præsenterede Young Me Rim’s kandidatspeciale, da Young desværre
var forhindret i at komme. Young vil i de kommende år undersøge den
birkebark, der er bevaret i tørmurene i Maglehøj jættestue for at få en
forståelse for hvorfor det er bevaret, hvordan det er nedbrudt og hvad
man kan gøre for at bevare det der er tilbage in situ.
Pernille Stenby, der også er kandidatstuderende på Konservatorskolen,
præsenterede sit projekt ”gummi” knogler fra Star Carr. Pernille er i
gang med at fremstille moderne gummiknogler til at afprøve en lang
række konserveringsmetoder til at stabilisere decalficerede knogler,
der nærmest består af ren collagen. Som med birkebarken er det
bestemt ikke et materiale konservatorerne får i hånden hver dag, men
der var bred enighed om, at vi mangler viden og erfaring med gode
konserveringsteknikker til disse materialer.

Carsten Korthauer fra Museum Østjylland fortalte om sidste og forrige
års udgravning af Skandinaviens ældste plankevej som paradoksalt
nok blev nød-udgravet fordi et naturgenopretningsprojekt udtørrer det
engområde, der ellers har beskyttet vejanlægget.
Inden der blev serveret lækre sandwich i studenterkantinen var der
tid til en kort erfaringsudveksling omkring konserveringsstrategier
af kompositte genstande af træ og metal. Et uudtømmeligt
diskussionsemne uden nogle lette løsninger.
Efter frokost gav Poul Jensen fra firmaet Akut en gennemgang
og demonstration af den nyudviklede woodprofiler, der kan måle
densitetsprofiler i vanddrukkent arkæologisk træ over eller under vand.
Poul gav desuden et indblik i vejen fra de første pilodynmålinger på
trækonservering i Brede i 2001 til arbejdet med at udvikle en prisvenlig
woodprofiler til værkstedsbrug. Det ser vi frem til.
Herefter gik turen til Moesgaards vådkonserveringsafdeling, hvor
der blev kigget på imprægneringskar og frysetørre. Vi var desuden
så heldige at Helle Strehle fra Moesgaard Museum kunne fremvise
træ fra Maglebrænde ved Fribrødre Å på Falster, som både Inger
Bojesen Koefoed og Poul Jensen havde været med til at konservere.
Genstandene har gennemgået konservering over en periode på
10-15 år og repræsenterer et lille stykke konserveringshistorie, da
der blev eksperimenteret utroligt meget med forskellige metoder på
Nationalmuseet i denne periode.
Efter kaffe og kage i solen på taget af Moesgaard Museums
imponerende udstillingsbygning afsluttede vi dagen med at Peter
Hambro Mikkelsen fra Moesgaard Museum gav en guidede tur rundt
i den ny-åbnede stenalder udstilling. Meget smuk og stemningsfuld.

Tv: Lars Rust Jensen kigger nærmere på genstandene impregneringskarene under rundvisningen i konserveringsværkstedet.
Th: Inger Bojesen Koefoed og Poul Jensen, tidl. medarbejdere fra Nationalmuseet, har været med til at udføre konserveringen af genstandene fra
Maglebrænde ved Fribrødre Å på Falster. Fotos: Anne Marie Eriksen
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Poul Jensen demonstrere brugen af den woodprofiler til densitetsmålinger,
som han i fællesskab med Robert Pedersen har udviklet i forbindelse med
det EU financierede SASMAP projekt.
Foto: Anne Marie Eriksen

Tak for en rigtig god dag til alle deltagere. Vi ses på Odense Bys
Museer næste år (jan.-feb. 2018), hvor alle interesserede er velkomne!
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Før konservering

Konservering af oxideret natskjorte
af hør med borhybridbehandling

Før og efter konservering

Konserveret af Bevaring Sjælland:
Kristine Spejlborg Bønnelykke
Fotos: Kristine Spejlborg Bønnelykke, Bevaring Sjælland
Nedbrydning af historiske tekstiler kommer ofte til udtryk ved gule
misfarvninger, små brunlige pletter (foxing) eller som en generel gulning
af hele tekstilet. Misfarvningerne kan være specielt forstyrrende for det
overordnede indtryk af genstanden, hvilket var tilfældet ved denne
natskjorte fra Køge Museum som i foråret 2017 indgår i en af museets
udstillinger.

Bulletin kører en billedeserie med før og efter billeder fra værkstederne. Her kan man se og
høre om nogle af de opgaver kollegaer fra hele landet står med. Har du haft eller sidder du
med en spændende opgave du gerne vil dele, så send dine billeder med lidt tekst til Bulletin
redaktionen: bulletin@nkf-dk.dk

Før konservering

Natskjorten blev først tørrenset ved støvsugning for at fjerne løst
bundet snavs og partikler før behandlingen i borhydrid, da urenheder
kan dekomponere borhydriden i badet. Det benyttede kar blev foret
med PE plast. Plasten kan med fordel bruges til at begrænse karets
størrelse og derved tilpasses genstanden bedst muligt. Her begrænses
mængden af væske i badet også.

Efter konservering

Efter konservering

Før konservering

Konservering af Viggo Jarls statue
“Narsissus”
Konserveret af Nationalmuseet, Bevaring & Naturvidenskab:
Anders Ekstrøm Løkkegaard
Fotos: Anders Ekstrøm Løkkegaard, Nationalmuseet, CC-BY-SA
Bronzestatuen er udført af billedhugger Viggo Jarl i 1913, og er opstillet
ved Hempels Glasmuseum på Annebjerg nær Nykøbing Sjælland
i 1965. Den blev hjemtaget til Nationalmuseets Skulpturværksted i
34 // BULLETIN

Brede i 2012, og er én ud af 7 bronzestatuer som er opstillet i parken.
Ud over denne statue blev der konserveret 6 bronzebuster som er
udstillet indendørs. Henholdsvis før og efter konservering blev alle
statuer og buster, på nær én statue behandlet in situ, registreret ved
360 graders fotooptagelser.
Den konserverende behandling bestod af vask, mekanisk afrensning,
og en afsluttende overfladebehandling med en voksopløsning. Enkelte
statuer og buster blev desuden pletpatineret før voksbehandlingen.
Før genopstilling blev der tildannet nye støbte sokler i beton samt
forankringer til statuerne.

Konservering af tinskeer fra
metroudgravningen ved Gammel
Strand
Konserveret af Nationalmuseet, Bevaring & Naturvidenskab:
Karen Stemann Petersen
Fotos: Karen Stemann Petersen, Nationalmuseet
Ved Københavns Museums arkæologiske undersøgelser på Gammel
Strand forud for City-Metroringens etablering af stationer blev der blandt
andet fundet adskillige tinskeer. Disse og andre optagne genstandes

Natskjorten blev efter tørrensningen nedsænket i borhydridbadet
(1,134 g natriumborhydrid / 1l demineraliseret vand) i 2 timer. Herefter
blev genstanden vasket på vaskebord (0,5 g Symperonic A7/ 1l
demineraliseret vand) og tørret.

Efter konservering

tilstand blev dokumenteret ved foto ved ankomst til Nationalmuseet,
Bevaring og Naturvidenskab.
Historiske brugsgenstande af tin er legeret med en begrænset mængde
bly. Disse genstandes korrosionslag betragtes gennemgående for ret
stabilt og beskyttende for metallet under. Fra Gammel Strands kulturlag
er det mørkt og sulfidholdigt. For at gengive skeerne en vis tinglans
blev de kortvarigt behandlet ved en potentialestyret elektrokemisk
proces i 0,1 M Na2SO4 opløsning, skyllet og tørret. Resultatet af
afrensningen ses i figur 2. Man kunne også have valgt at pudse og
slibe sig til glans, men korrosionslaget er meget hårdt og lader sig kun
fjerne med slibemidler med betydelig hårdhed. Slibning havde givet et
lidt andet resultat med mere glans på fremspringende kanter mv.
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Før konservering

Efter konservering

Konservering af Helge Holms
springvand “Fugl og fisk” på
Fisketorvet i Hillerød

In situ under vand

Efter optagning

Konservering af en 7100 år gammel
stenalderbue
Konserveret af Konservering og Naturvidenskab,
Moesgaard Museum:
Finn Laursen, Cecilie Odderskov og Mari Gravgaard
Fotos: Moesgaard Museum
Buen er et marinearkæologisk fund fra udgravninger ved Hjarnø Sund.
Buen er C14-dateret til ca. 5100 f.Kr., hvilket placerer buen i Ældre
Ertebølle kultur.
Ved indlevering blev buen udvandet i ferskvand over 8 måneder.
Træet blev afrenset og pakket i tyndt og vådt skumgummi, som
blev fikseret til rustfrie stålplader ved at omvikle strimler af brødfolie
(perforeret plastfolie) omkring genstanden og ned igennem hullerne i
stålpladen. Enderne af plast-båndende blev herefter svejses sammen
ved hjælp af en lille loddekolbe for at fastholde indpakning og genstand.
Træet blev imprægneret med PEG 2000 over ca. 8 måneder. Den
første måned blev det imprægneret i 10% PEG 2000, hvorefter
koncentrationen blev forøget hver uge over de efterfølgende fem
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Efter konservering

Konserveret af Nationalmuseet, Bevaring & Naturvidenskab:
Anders Ekstrøm Løkkegaard
Fotos: Anders Ekstrøm Løkkegaard og Rikke Bjarnhof, Nationalmuseet,
CC-BY-SA

måneder op til en slutkoncentration på 38%. De sidste to måneder
af imprægneringsforløbet blev træet mættet ved slutkoncentrationen.
Imprægneringen skete under omrøring ved en temperatur mellem 2527˚C for at opløse og fordele PEG’en bedst muligt.
Efter endt imprægnering, blev træet frysetørret i 3,5 måned i følgende
intervaller:
Trin 1 (189 timer): Nedfrysning til ca -33˚C.
Trin 2 (200 timer): Vakuum tilsluttet processen, temperaturen blev
fortsat holdt på -33˚C
Trin 3 (1300 timer): Temperaturen blev langsomt forøge, mens vakuum
forblev tilsluttet
Trin 4 (800 timer): Temperaturen blev stabiliseret mens vakuum fortsat
var tilsluttet
De sidste to uger af frysetørringsprocessen lå trykket stabilt på 0,03 m.
bar, der foregik ingen vægtændring i prøvetræet og der er intet behov
for vandaftapning, hvorfor frysetørringsprocessen var afsluttet.
Efter frysetørringen blev buen rengjort for løst PEG-2000 med pensel
og træpinde. Resten af PEG`en blev varmet ind i overfladen. Buen blev
afslutningsvist limet med polymerlim i acetone (Archäocoll 2000).
En meget lignende bue fra samme område og tidsperiode er udstillet i
vores nye stenalderudstilling på Moesgaard.

I 2016 blev Helge Holmskovs springvand konserveret, da springvandets
spy og skulpturer havde været udsat for hærværk. Springvandet er
opstillet på Fisketorvet i Hillerød i 1973, og spyene er udfærdiget af
kobber, hvor fugle og fisk er udfærdiget af stål.
Metaldelene blev demonteret og behandlet på Nationalmuseets
Skulpturværksted i Brede, og sokkelstenen blev konserveret in situ af
Nationalmuseets stenkonservator. Manglende dele af kobber til spyene
blev tildannet, loddet på og patineret. Deformationen af vingen blev
udbedret blandt andet ved at skære en del af vingen op og svejse
forstærkninger i. Fugle og fisk af stål blev mekanisk afrenset for
kalkaflejringer og algedannelser.

KEP
KEP – Konservatorernes Efteruddannelses Pulje – holder arrangementer for alle konservatorer:
Kurser, workshops, foredrag, fyraftensmøder, to-dages symposier, ekskursioner – meget er
muligt!
Næste KEP symposium afholdes i 2018:

Vi i KEP-bestyrelsen vil gerne
have lidt feedback om vi er på
rette spor og gerne en masse
god inspiration og ideer fra dig J
Så find os her:

KOMMUNIKATION & FORMIDLING PÅ SOCIALE MEDIER
Det vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som både de små og de store
konserveringsvirksomheder møder når de markedsfører sig selv på Facebook, Instagram,
YouTube, mm.
Alle idéer og forslag/vinkler til temaet må gerne mailes til Kep-bestyrelsen.

www.kep-dk.dk
Mange gode hilsner
KEPs bestyrelse

Pt summer vi på efterårets planer, fx dette udpluk:
Fundraising, papirkonservering, studietur til stenbrud, retningslinjer for kurervirksomhed,
byvandring til monumenter/bygninger, møbelkonservering, mørtler II.
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Felttur til Sharga
Gobi, Mongoliet
I mit speciale undersøgte jeg genetisk diversitet hos den mongolske saigaantilope ved at se på
mitokondrie DNA og mikrosatellitter i samarbejde med Paula Campos og Center for GeoGenetik
på København Universitet.I forbindelse med specialet var jeg på indsamlingstur til Sharga Gobi i
Mongoliet.

Indfangning af saigaantilopekid, som er godt kamufleret på den tørre steppe
Foto: Paula Campos

Indsamling af data og vævsprøve fra kiddet
Foto: Paula Campos

Verdensnaturfonden (WWF) Mongolia en tur til Sharga Gobi i det
vestlige Mongoliet for at indsamle flere prøver.

af mitokondrie DNA hos den mongolske saigaantilope har vist en lav
genetisk variation. Derudover har undersøgelserne vist en nukleotid og
haplotype variation, hvilket er forventet hos en lille population som den
mongolske saiga antilope der har haft store udsving i antal (Kholodova
et al., 2006). Vores nyindsamlede prøver skal bruges til at sige mere om
den mongolske saigaantilope og bruge de nyudviklede mikrosatellitter
til at se på diversiteten af arten og generelt beskrive den mongolske
saigaantilopes udvikling og bevaringsstatus.

Paula og jeg fløj til Mongoliet og landede i hovedstaden Ulan Bator. Vi
lagde ud med at se byen og de vilde heste på stepperne, samt møde
de ansvarlige for indsamlingsturen. Efter et par dage fløj vi til Khovd i
det vestlige Mongoliet, hvorfra vi kørte videre til Sharga Gobi, hvor vi
skulle bo i telt mens vi indsamlede prøverne.

Af Jeanne Hjort
Konservator, Skandinavisk Bio-medicinsk institut
Mail: jeannehjort@hotmail.com

S

om naturhistorisk konservator er det ikke kun bevaringen
af den indsamlede naturarv, som har min interesse, men
også den del af naturarven, som fortsat findes i naturen.
Da muligheden bød sig valget jeg derfor at skrive speciale om den
mongolske saigaantilopes bevaringsstatus og naturbevaring ved hjælp
af DNA undersøgelser for at kortlægge artens udvikling og genetiske
variation.
Saigaantilopen er et lille nomadisk dyr på størrelse med en domesticeret
ged, som kan løbe op til 70 km/t, men som de færreste nok kender.
Dens mest bemærkelsesværdige træk er dog en snabellignende
næse, som om vinteren sikrer at luften bliver opvarmet før den når
lungerne og udskiller støv indåndet fra de tørre stepper, hvor den lever
(Campos, 2009). Hos saigaantiloper har hannen horn som kan blive
op til 20-25 cm (Bekenov et al., 1998).
De første tegn på saigaantilopen er fossile fund helt tilbage til Sen
Pleistocæn (ca. 130.000 til 11.700 år før nu). Saigaantilopen havde ved
den sidste istid den største geografiske udbredelse, som strakte sig fra
England til Canada, og fra de Nysibiriske øer til Frankrig og Kaukasus.

Rangerne som sad og spottede fødende saigaantiloper
Foto: Jeanne Hjort

Fossiler af saigaantilope er også fundet i Danmark og Statens
Naturhistoriske Museum har en udstoppet saigaantilope i udstillingen.
I dag findes der to underarter Saiga tatarica mongolica, som lever i vest
Mongoliet og den mere udbredte Saiga tatarica tatarica, som lever i
Rusland og Kasakhstan (Sher, 1974).
I mit speciale havde jeg primært lidt ældre prøvemateriale, som ikke
tidligere var undersøgt, til rådighed. Til en bredere undersøgelse af den
genetisk variation hos den mongolske saigaantilope havde jeg brug
for yderligere materiale, så derfor søgte jeg midler ved Foundation
Idella for at få mulighed for at indsamle flere prøver. Det lykkedes
og i den allersidste fase af mit speciale kom jeg i samarbejde med

Sharga Gobi hvor vi i boede og indsamlede vævsprøver fra saigaantilopekid
Foto: Jeanne Hjort
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Det foregik ved at de lokale
rangere sad med store
kikkerter...
Prøveindsamlingen foregik ved at de lokale rangere sad med store
kikkerter og spottede saigaantiloper, der var klar til at gå i fødsel og
fulgte dem indtil de havde født. Når fødslen var overstået tog vi bilen
og kørte efter rangernes anvisninger ud for at finde og indfange kiddet.
Hvis det nyfødte kid og moderen føler sig truet lægger kiddet sig ned
og moderen løber væk. Kiddet benytter sig af den naturlige kamuflage
som omgivelserne skaber og er meget svær at se, hvis man ikke ved
præcis hvor det ligger. Når faren er overstået vender moderen tilbage
til kiddet. Dette gav os muligheden for at undersøge kiddet og tage en
vævsprøve fra navlestrengen, mens moderen var væk.
Saigaantilopen er i dag på IUCN’s rødliste over truede dyrearter, hvor
den er registeret som kritisk. Den mongolske underart er ydermere
registreret som sårbar og derudover er arten også registreret på
appendiks 1 i CITES (Buuveibaatar et al., 2009), hvilket gør den
til en af de mest udrydningstruede dyrearter, som er beskyttet af
konventionens import- og eksportforbud. Saigaantilopen er truet af flere
menneskeskabte faktorer, som blandt andet pres på de oprindelige
levesteder, opførelse af vandingskanaler, hindring af naturlig spredning
og migration, vejrændringer, ukontrolleret jagt for kød og krybskytteri
efter horn til salg til kinesisk medicin (Kholodova et al., 2000).
Populationsstørrelsen hos den mongolske saiga antilope er meget
svingende og det laveste antal var efter vinteren 2001-2002, hvor
populationsstørrelsen var nede på 750 individer. Tidligere undersøgelser

Bekenov, A., Grachev, I. A. & Milner-Gulland, E. (1998) The ecology
and management of the saiga antelope in Kazakhstan. Mammal
Review, 28, 1-52.
Buuveibaatar, B., Young, J. & Fine, A. (2009) Mongolian saiga in Sharga
Nature Reserve: are domestic dogs a threat to saiga. Mongolian
Journal of Biological Sciences, 7, 37-43.
Campos, P. F. (2009) Phylogeny and Population Genetic Analyses of
Pleistocene/Holocene Bovids Using Ancient DNA. In: Department of
Biology. Copenhagen University, pp. 1-200.
Kholodova, M., Lushchekina, A., Neronov, V., Strelkova, M.,
Niyambayar, N. & Amgalan, L. (2000) Comparative analysis of the
Kalmyk and Mongolian Saiga genetic diversity. Doklady
Biological Sciences, 376, 102-104.
Kholodova, M., Milner-Gulland, E., Easton, A., Amgalan, L., Arylov,
I. A., Bekenov, A., et al. (2006) Mitochondrial DNA variation and
population structure of the Critically Endangered saiga antelope Saiga
tatarica. Oryx, 40, 103-107.
Sher, A. V. (1974) Pleistocene mammals and stratigraphy of the Far
Northeast USSR and North America: American Geological Institute.

Saigaantilopekid
Foto: Paula Campos
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Er svampe en trussel
mod den grønlandske
kulturarv?
Langs Grønlands kyster ligger et skatkammer af arkæologiske bopladser fra hele fire kulturer, der har haft sit
daglige liv i dette øde, kolde men utroligt smukke land i en periode på over 4000 år. Netop det kolde klima er
den væsentlig årsag til at vi nu finder knogler, skind og træ i en så fantastisk god bevaringstilstand i de
rige affaldslag ved bo- og fangstpladserne. Men hvad sker der med dette skatkammer når klimaet ændre sig og
bliver varmere?

Af Nanna Bjerregaard Pedersen
Konservator, Nationalmuseet
Email: nanna.bjerregaard.pedersen@natmus.dk

I

et to årigt projekt er målet at få et mere indgående kendskab til de
vednedbrydende svampe, der bruger arkæologisk træ som fødekilde. Det er ikke just en klassisk konserveringsopgave, men det overordnede formål er netop, at få en bedre forståelse for den nedbryd-

Det vil give en bedre
mulighed for at beskytte de
tusindevis af genstande...
ning, der forgår in situ på pladserne. Det vil give en bedre mulighed for
at beskytte de tusindevis af genstande, der ligger på fundpladserne,
og at lave en mere velovervejet prioritering af eventuelle udgravninger
og konserveringsopgaver.
Permafrosne jorde virker som en permanent fryser uden tilgang af ilt
og lys – og uden mulighed for fysisk tilgang til genstandene. Kort sagt
og lidt sat på spidsen: En konservators drøm for organiske materialer. Genstande fra sådanne jordlag er i uhyre god bevaringstilstand og
trægenstande vil kun have overfladisk nedbrydning af erosionsbakterier. En permafrossen jord vil ofte bestå af et øvre aktivt lag. Aktivt i
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den forstand at det tør op om sommeren og er substrat for biologiske
processer, hvor den væsentligste nedbrydningstype i trægenstandene
er gråmuldsvampe. Det er dog en kort aktiv periode og selv eksponeret træ ved eroderede kyststrækninger eller træ som ligger direkte på
jordoverfladen har lange nedbrydningstider. Både erosionsbakterier og
gråmuldsvampe nedbryder kun dele af træcellevæggene og efterlader
et 3D skelet af materialet. Derfor fremstår genstandene svage, men
velbevaret i forhold til overfladedetaljer, 3D struktur og vedanatomiske
karakteristika (Figur 1). Sådanne genstande har en høj arkæologisk
værdi selv ved meget fremskreden nedbrydning. Brun- og hvidmuldsvampe står for den mest omfattende vednedbrydning under varmere
himmelstrøg. Disse typer er både meget mere effektive vednedbrydere
og langt mere destruktive end gråmuld- og bakterienedbrydning, da
hele træstrukturen nedbrydes (Figur 1).
De igangværende klimaforandringer har allerede resulturet i mindre
udbredelse af permafrost og dermed et større volumen af aktive jordlag i Grønland. Desuden længere og varmere somre og mere sne om
vinteren. Det skaber bekymring for, at de mere destruktive brun- og
hvidmuldsvampe får bedre levevilkår og dermed øger nedbrydningshastigheden af det arkæologiske træmateriale betragteligt – og tilmed
efterlader genstandene med lav eller slet ingen arkæologisk værdi.

De igangværende
klimaforandringer har
allerede resulteret i mindre
udbredelse af permafrost...

Figur 1: Skanning elektron mikroskopi billeder af fremskredne nedbrydningsstadier af erosionsbakterier i rødgran (1) of gråmuld i lærk (2). Midtlamellen
nedbrydes ikke. Det bevarer træstrukturens vedanatomiske detaljer og materialets 3D struktur og giver dermed genstandene høj arkæologisk værdi på
trods af materialets fremskredne nedbrydningsstadie. Hvidmuld (3) nedbryder alle celledele og efterlader huller/tomrum. Overfladen forsvinder derfor ved
fremskredne nedbrydningsstadier. Brunmuld (4) nedbryder ikke midtlamellen, men efterlader den meget tynd og kemisk modificeret. Dette resulterer i
forvredne celler, der smuldrer ved udtørring.

Projektets formål er ved hjælp af arkæologisk træmateriale indsamlet
på 10 pladser i Vestgrønland fra Thule i nord til Igaliku i syd at kortlægge om de destruktive brun- og hvidmuldsvampe er til stede i det

arkæologiske træmateriale. Og i så fald hvilke arter og i hvor høj grad.
Desuden at korrelere dette med miljø- og klimadata fra de arkæologiske pladser for at få en større forståelse for, om de overordne klimaparameter spille en afgørende rolle for udbredelse fra syd mod nord, eller
om det lokale miljø er en mere afgørende faktor for artsdiversiteten og
vækstraterne.

...kortlægge om de
destruktive brun- og
hvidsvampe er til stede...

(1)

(2)

Lys- og elektronmikroskopiering samt spektroskopiske teknikker er
vigtige analyseværktøjer i projektet sammen med artsbestemmelse af
de aktive vednedbrydende svampe vha. DNA teknikker (Figur 2).

(3)

(4)

(5)

Figur 2: Arbejdsgang ved artsbestemmelse af vednedbrydende svampe i de arkæologiske trægenstande. Ganske små træspåner udtages af trægenstanden
(1). Træspånerne placeres på vækstmedier og de fremvoksende svampe isoleres på nye vækstmedier. (2). DNA ekstraheres fra de rene svampekulturer
(3) og amplificeres ved hjælp af Polymerasekædereaktion, PCR. (4). PCR produkterne sekvenseres
(5) og sekvenserne matches med eksisterende kendte arter i database.
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Abstracts fra
Konservatorskolen
Der er tradition for at bringe abstracts fra Konservatorskolens kandidatafgange i Bulletin. Vi
bringer her abstracts fra de afgange, der har været siden sidste nummer af Bulletin.

Gennemgang af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
samlinger - med vægt på den Patologiske Knoglesamling
og Husdyrbrugssamlingens skelletter.
Annika Kistrup Normann Andersen, Naturhistorisk linje
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg
kan spores tilbage til 1773 og eksisterede frem til fusionen med
Københavns Universitet i 2007, hvor det blev til fakultetet LIFE. I 2012
fusionerede skolen igen, og LIFE blev splittet op i to dele og underlagt
fakulteterne SUND og SCIENCE.

Ud fra de gennemgåede love, retningslinjer og strategier er der blevet
udarbejdet en samlet ’Indsamlingsmodel’, som museerne kan benytte
sig af, både i forhold til overtagelse af Landbohøjskolens samlinger,
men også generelt. Modellen et et flowchart som fungerer som en form
for tjekliste, der samler de vigtigste spørgsmål og sørger for at de mest
relevante forhold bliver overvejet og afklaret, inden overtagelsen. På
den måde sikrer man sig, at ulovlige genstande, genstande uden data
eller genstande som ligger udenfor museets ansvarsområde osv. ikke
bliver indsamlet og bevaret. Man sikrer derved, at museet ikke bruger
unødvendige ressourcer på bevaring og konservering af genstande,
som man ikke har interesse i eller ønske om at anvende.

De resterende af Landbohøjskolens 25 omfattende studie- og
forskningssamlinger hører i dag under de forskellige institutter,
men der bliver ikke afsat ressourcer til bevaring af disse samlinger.
Da samlingerne nu er en del af Købehavns Universitet, er de to
universitetsmuseer Statens Naturhistoriske Museum (SCIENCE) og
Medicinsk Museion (SUND) kommet på banen for muligvis at overtage
flere af Landbohøjskolens gamle samlinger.
Specialet er derfor skrevet med henblik på at give et samlet og mere
overskueligt overblik over de mange samlinger. De bliver derfor
gennemgået, både rent historisk, men også i forhold til den mere
praktiske viden omkring samlingerne og deres nuværende situation,
så som indhold, tilstand, dokumentation, registrering, tilgængelighed
og ansvarsforhold. Informationen er indsamlet med henblik på at
gøre det nemmere for de involverede museer at udarbejde et konkret
løsningsforslag, så samlingerne kan blive bevaret for eftertiden.
I specialet bliver der ligeledes set på hvilke faktorer, i form af love, regler
og krav, der gør sig gældende for museer, og som en konservator skal
have kendskab til, når et museum overtager eller indsamler genstande
eller samlinger. I den forbindelse er der blevet set nærmere på
Museumsloven, Kulturstyrelsens Retningslinjer for Indsamling, ICOM’s
Etiske regler og CITES, både generelt for museer, men særligt i forhold
til hvordan Statens Naturhistoriske Museum og Medicinsk Museion
skal agere og forholde sig til dem - samt hvordan det fungerer i praksis.
Særligt med henblik på overtagelsen af netop Landbohøjskolens
samlinger. Yderligere bliver K. Botfeldts ’De fire Indsamlingsstrategier’
gennemgået, både som et værktøj for at gøre indsamlingsprocessen
lettere, ved at redegøre for genstandens formål på museet, men også
for at klarlægge, hvad man i givet fald vil skulle være opmærksom på i
forhold til en eventuel konservering.
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Ozons
indvirkning
på
materialenedbrydning
i
frilandsmuseer - En undersøgelse af hvordan
tilstedeværelse af ozon påvirker materialenedbrydning i
samspil med klimafaktorerne relativ luftfugtighed og lys
Siri Wahlstrøm, kulturhistorisk linje
Udendørsgenereret ozon er et stærk oxidationsmiddel, og dets
nedbrydende effekt på organiske materialer har i længere tid været
anerkendt i litteraturen. Det bliver i opgaven undersøgt om og hvordan
ozon påvirker materialenedbrydningen i samspil med klimafaktorerne
lys og relativ luftfugtighed. Formålet er at skabe en større indsigt i
materialenedbrydning på frilandsmuseer, hvor der oftest ikke er eller
kun er meget begrænset klimakontrol.
I projektet udvikles en metode, hvor indvirkningen af ozon ved 8 forskellige
eksponeringer undersøges. Effekten af forsøgseksponeringerne
vurderes ved hjælp af forskellige analyser af prøvematerialet, herunder
FTIR spektroskopi, CIE L*a*b* farvemåling og trækstyrkemåling
for at kunne vurdere i hvor høj grad ozonpåvirkningen influerer på
materialenedbrydningen henholdsvis alene og i forbindelse med et
forhøjet lys- og relativt luftfugtighedsniveau.
Resultaterne af forsøgene viser en klar tendens til at tilstedeværelsen
af ozon påvirker nedbrydningen af en række af de udvalgte materialer
i forbindelse med samtidig eksponering med lys ved både lav og høj
relativ luftfugtighed. Tilstedeværelsen af ozon er derfor en væsentlig
faktor, der bør inddrages i overvejelser i forbindelse med præventiv
konservering i blandt andet frilandsmuseer og kirker med begrænset
klimastyring.

Stabilisering af arkæologiske kompositter – En kompleks
og kompromiskrævende udfordring.
Trine Wiinblad, Kulturhistorisk linje
Bevaringstilstanden, materialesammensætningen samt de forskningsog formidlingsmæssige ønsker for en arkæologiske genstand er
grundlæggende parametre for, hvilken konserveringsmetode man
vælger. Specialet tager udgangspunkt i de konserveringsudfordringer
der er i forbindelse med stabilisering af arkæologiske kompositter
bestående af jern og knogle/tak/tand, for derigennem at afprøve
et konserveringskompromis med det formål, at finde et alternativ til
behandlingen af nævnte kompositter.

Projektets forsøgsopstilling hvor prøvematerialet eksponeres under
forskellige klimaforhold
Foro: Siri Wahlstrøm

Der findes ingen ideel metode til at konservere kompositter og
materialerne skilles ofte ad og behandles hver for sig. Derfor
undersøges om potentialstyret elektrokemisk udvaskning med fordel
kan benyttes, når genstandene ikke kan skilles ad. I undersøgelsen
tages der udgangspunkt i arkæologiske kompositter (knive) af jern og
knogle/tak/tand fundet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger
på Rådhuspladsen i København. Tre kompositter behandles ved
potentialstyret elektrokemisk udvaskning ved et fast reduktionspotential
på -1300 mV(SSE) med 0,03M natriumsesquicarbonat som
elektrolyt (pH 10). Elektrolyttens indhold af chlorid bestemmes ved
ionchromatografi IC. Det anvendte reduktionspotential bestemmes ud
fra polarisationskurver udarbejdet på nyt referencemateriale samt på
arkæologiske kompositter. Polarisationskurverne sammenholdes med
Pourbaix-diagrammer beregnet ud fra Computerprogrammet HSC
5.1. Kompositternes stabilitet vurderes vha. måling af genstandenes
iltforbrug. Basens påvirkning på det organiske materiale undersøges
vha. splittingfaktoren, som bestemmes ved FTIR-analyser. Analyserne
sammenholdes med nyt recent materiale af både jern, koknogle
og rensdyrtak. Derudover sammenholdes analyserne med tre
arkæologiske kompositter (knive), der tidligere er konserveret ved
udvaskning i 0,03 M natriumsesquicarbonat. Specialet belyser de
udfordringer, der ligger i ønsket om at stabilisere kompositter uden at
skulle skille dem ad.

Save the dates!
Monterede skelletter fra den Patologiske Knoglesamling, der er magasineret
i et loftslokale på Frederiksberg Campus.
Foto: Jens Wejs

Til sidst bliver beslutningsmodellen ’Domæneteorien’ forklaret, da den
vil være anvendelig i en overtagelsesproces, for at sikre en grundig og
struktureret kortlægning af hele situationen. På den måde er man med
til at sikre, at man kommer omkring de vigtigste emner, og kommer
frem til en realistisk løsning, som er både er lovlig, velovervejet og
brugbar for de involverede parter.

4-8 september
ICOM-CC 18th Triennial Conference

Theme: Linking Past and Future
The 18th Triennial Conference of the International Council of Museums Committee for
Conservation (ICOM-CC), will attract international keynote speakers and up to 800 delegates,
including conservators, scientists, historians and art historians, curators, librarians, archivists,
students, collection managers and directors from the world’s leading cultural institutions and the
private sector.

International
Committee for
Conservation
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS

ICOM-CC

For more information:
www.icom-cc2017.org
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J & M Handel er lagerførende i
følgende inden for UV-beskyttende
og anti-reflektivt glas

Lad os sige det gLaskLart
J & M Handel aps er lagerførende i det
største og mest interessante program i alt
fra UV-beskyttende glas
til Museum glas og Museum acryl.
Nøgleord for J & M Handel:

Service, leveriNgSSikkerHed og kvalitet

TRU VUE
– UltraVue
Waterwhite anti-reflektivt glas med
en UV-beskyttelse på 65%.
TRU VUE
– Conservation Clear
Conservation Clear er et glas med
en UV-beskyttelse på over 98%.
TRU VUE
– Museum Glass
Museum glass er toppen af kvalitetsglas, som både er anti-reflektivt og
samtidig har en UV-beskyttelse på
over 98% i reflektion.
Schott
– AR+ med UV-beskyttelse
AR+ er anti-reflektivt med en
UV-beskyttelse på 84%.
GroGlass
– Artglass Waterwhite
Waterwhite anti-reflektivt med
en UV-beskyttelse på 70%.

Henrik Madsen
hm@jmhandel.dk

Brian Jensen
bj@jmhandel.dk

TRU VUE
– Optium Museum Acrylic
optium Museum acrylic er
anti-reflektivt, ridsefast, antistatisk
og med en UV-beskyttelse på 98%.

saMMenLign seLV ForskeLLen

Museum Glass

mellem Museum Glass og andet anti-reflekterende produkt

NEKROLOG

Mindeord om
Karl Søndergaard
Konservator, fhv. sektionsleder v. Nationalmuseet
Verner Thomsen, skriver mindeord om konservator,
kirkekonsulent Karl Søndergaard, Holte, 86 år.
Karl Søndergaard kom fra Randersegnen, og bragte de bedste
håndværksmæssige traditioner med sig til København. Her blev han
assistent hos kunstmaler Aage Sørensen, og senere blev han fastansat
som konservator på Nationalmuseet.
Karl blev en respekteret konservator med speciale i restaurering af
farvelag på træ, og han blev betroet istandsættelse af mange store
altertavler og prædikestole for en lang række kirker rundt om i landet.
Karl var i besiddelse af mange kompetencer. Hans særlige egenskaber
gav ham muligheden for at gennemføre de mange krævende
opgaver, som han var ansvarlig for. Han stillede store krav til sig
selv, ligesom han også forventede at se en indsats fra sine kolleger.
Hans restaureringer bar alle præg af stor håndværksmæssig og
kunstnerisk kvalitet. Samtidig evnede han at udarbejde en forbilledlig
restaureringsdokumentation. Med sin sirlige og letlæselige håndskrift
kunne Karl skrive restaureringsrapporter, som var læseværdige allerede
inden de blev renskrevet på maskine. Han arbejdede meget med
formulering af det skriftlige sprog. – Drejede sagen sig om tyverisikring
af en træskulptur i en kirke, anvendte han ikke nødvendigvis ordet
tyverisikring, men i stedet skrev han: ”Sikring imod uretmæssig
tilegnelse”.
Karl var også et legende menneske, som på sin egen diskrete måde
registrerede dagligdagens tørre humor. Med et smil i øjnene tilbød han
gerne i en velfortjent pause at formulere og renskrive kollegernes mere
eller mindre absurde programmer til et yderliggående politisk parti, –
vel vidende at vores ideologier heldigvis aldrig ville nå længere end
til værkstedets opslagstavle. Partiets programpunkter var fortrinsvis
af samme kategori som Jacob Haugaards: ”Mere medvind på
cykelstierne”.

Andet anti-reflekterende produkt

Karls gode evner også til de mere seriøse skrifter gjorde det naturligt,
at han på et tidspunkt blev udpeget til rejsende kirkekonsulent. Hans
opgave var nu at udarbejde genstandsbeskrivelser, tilstandsrapporter
og restaureringsforslag samt overslag vedr. de økonomiske
omkostninger i forbindelse hermed. Det var et meget ansvarsfuldt
arbejde, og et nødvendigt grundlag for myndighedsgodkendelse og
for gennemførelse af et forsvarligt restaureringsarbejde.
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J&M Handel aps ° silovej 32 e+F ° dk 2690 karlslunde
tlf.: 7015 3620 ° Fax: 7015 3630 ° www.jmhandel.dk ° info@jmhandel.dk

Karl Søndergaard. Foto: Privat

I de senere år, da Karls arbejdsopgaver fortrinsvis var af teoretisk art,
var det tydeligt at han stadig nød at udføre praktiske skriftopgaver
med oliemaling, pensel og skrivestok, når der ind imellem bød sig en
lejlighed dertil. Skriftarbejdet krævede en fordybelse, og der blev ikke
sagt mange ord imens arbejdet stod på.
Trods stort engagement i sit arbejde gav Karl sig tid til at nyde
samværet med sin familie, som i øvrigt blev stiftet på Nationalmuseet
og i Kartoffelrækkerne på Østerbro. Selvom Karl var tilbageholdende
med at skilte højrystet med sine nære relationer, er der ingen tvivl om,
at familien betød umådelig meget for ham.
Da Karls hustru, Ingegerd ringede og fortalte, at Karl efter en
sygdomsperiode var død 21.01. 2017 i hjemmet på Vejlemosevej
talte vi om, at Karl ligesom os andre har haft et godt arbejdsliv på
Nationalmuseet. – Det er en rar tanke at have med, når vi skal herfra.
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TIPS & TRICKS

Materialer fra
feltkonservatorens
arbejdsmark

fleksible. Nålene har vist sig at være meget anvendelige i forbindelse
med nummerering af store mængder af nedbrudt arkæologisk træ,
hvor det var ønskeligt, at både manillamærker med genstandsnummer
og trædelenes indbyrdes placering/orientering kunne sættes fast. Her
var den lange nål ideel, da den kan ”slides” ind sidelæns i de ”bløde”
nedbrudte trædele.
Kubiske prøveforme (Figur 5 & 6) af aluminium uden top og bund
til sedimentprøver og mindre præparater udskåret af standard seks
meter langt alu-firkantrør med mulighed for at få dem fremstillet med

– Indlæg på ODM´s Orienteringsmøde

en bestemt indre volumen. Disse formes kanter kan eventuelt skærpes
til, så de fungerer bedre i felt. De pågældende små forme er udskåret
med stor præcision af smedefirmaet Børge V. Jensen i Odense i 2014
til ca. seks kr. pr. styk (eks. moms).
Plastik- rørfolie/tubeplast af polyethylen fra A6 Plast A/S (figur 7)
har vist sig, at være meget brugbart i forbindelse med indpakning af
arkæologisk trægenstande/konstruktionstømmer i felt. Plastikrøret kan
tapes med gaffa eller lukkes med strips i enderne (figur 8).

Figur 5

Figur 7

Figur 6

Figur 8

Under emnet ”Tips & Tricks” på ODMs årsmøde i november 2016 var der et enkelt indlæg
med fokus på forskellige materialer, som konservatorerne ved Odense Bys Museer gennem de
senere år har fundet nyttige i forbindelse med arkæologisk feltkonservering. I indlægget blev
nedenstående materialer præsenteret.

(2-12 cm) og kan købes fra for eksempel firmaet MEDIQ. Det er muligt
at genbruge elastikbindet og der har været god respons fra museets
arkæologer, da elastikbindet er let at bruge og håndtere i felten.

Af Jannie Amsgaard Ebsen
Konservator, Odense Bys Museer
Email: jae@odense.dk

S

elvhæftende elastikbind Coban LF fra 3M lavet af polyester,
neopren og spandex (figur 1). Det selvhæftende elastikbind har
vist sig at fungere som et godt alternativ til gipsgaze til mindre
arkæologiske præparater (figur 2). Elastikbindet fås i forskellige bredder
Figur 1

Figur 2

Syntetisk vat Cellona lavet af polyester (figur 3). Vattet kan for
eksempel puttes i arkæologiske fundposer og bruges som afstøttende
og udfyldende puder i forbindelse med mindre arkæologiske
præparater.
CARBO® akupunkturnåle (figur 4) af lavet af rustfrit stål med
alu”greb”. Nålene fås i forskellige længder og er meget tynde og
Figur 4

Figur 3
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At skabe et troværdigt
historisk miljø på TV
Det er 35 år siden at Erik Kjersgaards danmarkshistorie rullede over skærmen og en ny samlet
TV-dokumentar om hele landets historie er ved at være færdig.
Her ses flintesmeden på stenalderbopladsen. Fund af flintøkser fra perioden kan fortælle os noget om størrelsen på det netværk, som mennesker
herfra havde for mange tusind år siden. Foto: Thomas Roger Henrichsen

Af Bjarke Kristensen
BA i Historie, Kostumeassistent på DR Historie og
Tro
Email: B-kristensen1@hotmail.com

P

remieredatoen for DR Histories største projekt nogensinde
nærmer sig, og sidste hånd er ved at blive lagt på
klippeprocessen til 1. sæson af Historien om Danmark. Fem
søndage frem mod sommeren vil dokumentarserien optage bedste
sendetid på DR1. Efter sommerferien vender 2. sæson tilbage med
landets yngre historie.
At lave TV om noget så ambitiøst som hele Danmarks historie stiller høje
krav til den historiske korrekthed i såvel indholdet i manuskripterne,
som dragter og rekvisitter, og museerne giver en stor håndsrækning
ift. at være med til at skabe de historisk troværdige miljøer, som er
nødvendige for en sådan dokumentarserie.
Som bare ét af mange greb i dokumentaren er der valgt, at fremføre
rekonstruerede historiske scenarier. Skuespillere og statister genopfører
dermed ofringen af Tollundmanden, Mor Sigbrits politiske spekulationer,
Christian d. 4’s kroning og helt almindelige hverdagssituationer med
fiktive karakterer.

Egtvedpigens dragt er sammensat af rekonstruktioner fra Nationalmuseets
undervisningsafdeling, Sagnlandet Lejre og Egtved Handelsforening.
Foto: Thomas Roger Henrichsen.
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For at vi som seere skal forføres af illusionen om autenticitet, er der
brug for hjælp fra fagfolk, som kan rekonstruere et troværdigt historisk
miljø, som man er vandt til at gøre på museer og kulturinstitutioner
landet over.
På en TV-produktion som denne mærkes det, hvor ambitiøst landets
museer og kulturinstitutioner går til arbejdet med formidlingssøjlen.
Eksperter og fagfolk rundt i landet, der brænder for deres fag og sidder
med de fem søjler i museumsloven hver dag har en viden, som er
essentiel, når man forsøger sig med at vise historie på TV.

På en TV-produktion som
denne mærkes det, hvor
ambitiøst landets museer
og kulturinstitutioner
går til arbejdet med
formidlingssøjlen.

Skrydstruppigen med sit karakteristiske hårnet. Hun er klædt i en lysere uld,
som måske har været mere eksklusiv og dyr end mørkere uld.
Foto: Thomas Roger Henrichsen.

Konservatorer og tekstileksperter kan f.eks. fortælle hvorfor ulden i
bronzealdergravenes tøj ikke altid har været brun, som den fremstår
nu. Dette giver os et grundlag for at vælge hvilket tøj vi skal bruge til
de fiktive og historiske karakterer, der indgår i seriens rekonstruktioner.
Andre fagfolk eksperimenterer med rekonstruktioner af selvsamme

Der vil selvsagt være
gange, hvor der vil være
tvivl om hvordan fortidens
mennesker egentlig er gået
klædt...

Vi ved ikke meget om bronzealderens dragter. Her har Sagnlandet Lejre
rekonstrueret en hue, der er fundet i en af egetræskisterne ved Borum
Eshøj. Foto: Thomas Roger Henrichsen

tøj, og kan give os bud på hvordan menneskene for 3000 år siden
bar deres tøj. Skuespillere kan efterfølgende gøre disse fortidens
mennesker levende og sammen har alle parter bidraget til en ny
sanselig tilgang til en oplevelse af og læring om vores fælles historie.
Der vil selvsagt være gange, hvor der vil være tvivl om hvordan fortidens
mennesker egentlig er gået klædt og hvilke genstande, redskaber og
smykker som de har haft til rådighed. Takket være en museumsverden
der deler ambitionen om at formidle historien så korrekt som muligt
kan vi komme lidt tættere på at give et bud på hvordan hverdagen
har set ud.

Historien om Danmark er en dokumentarserie i 10 afsnit. Serien sendes 10
søndage på DR1 kl. 20.00 i løbet af 2017. Grafik: Uffe Raupach Jensen.
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Brumleby Museum
- Levende kulturarv i en historisk perle
I det følgende vil der blive givet eksempler på, hvordan et lille lokalt forankret
museumsprojekt i Lægeforeningens Boliger fra 1853 har søgt at forene brugernes ønsker med
brugsforeningshistorie og bevaringshensyn. Bygningen blev opført i 1871 bl.a. med henblik på
at etablere rammerne for Københavns første brugsforening, Østerbros Husholdningsforening,
der blev stiftet nogle år før i 1868.

Af Lykke L. Pedersen
Seniorforsker på Nyere Tid og Verdens Kulturer,
Nationalmuseet
Email: lykke.pedersen@natmus.dk

L

ægeforeningens Boliger – i dag Brumleby - var én af Danmarks
første store bebyggelser for mindrebemidlede arbejdere og
blev en social mønsterbydel uden for Københavns volde.
En kreds af filantropiske læger - bl.a. E. Hornemann og F.F. Ulrik stod efter koleraepidemien i 1853 bag oprettelsen af et helt anlæg
af sunde boliger på Øster Fælled omkranset af lys og luft. Ideen
var at sprede den overfyldte storbys beboere uden for voldene. Da

bebyggelsen var på sit højeste i 1870’erne, boede der omkring 2.000
mennesker, heraf 800 børn. Til bebyggelsen blev der efterhånden
knyttet en lang række institutioner: Mødesal, asyl, badeanstalt,
sløjdskole og endelig en brugsforening med butiksudsalg og bibliotek,
kaldet Østerbros Husholdningsforening. De første brugsforeninger
hed ”husholdningsforeninger” – arbejderfamilierne skulle lære at
”holde hus” med ressourcerne. Gennem ansvarlighed i det små
skulle medlemmerne lære at blive ansvarlige og demokratiske
samfundsborgere.

Hvorfor rekonstruere
noget, når man har
en perle ved hånden?
Brumleby indeholder historien om et eksperiment, hvor sunde
boliger, den systematiske hygiejne og det gode fællesskab udgjorde
fundamentet i bekæmpelsen af fattigdom gennem hjælp til selvhjælp.
I dag er bebyggelsen ramme om et moderne hverdagsliv, hvor gode
udlejningsboliger, nabofællesskab og grønne områder er karakteristisk.
Bebyggelsen var dog i løbet af 1960’erne blevet så nedslidt, at der
var planer om at rive det hele ned og bygge moderne højhuse på
stedet. Sådan gik det ikke. Gennem en lang beboerkamp er boligerne
blevet bevaret for eftertiden og er i dag fredede og et af Danmarks
internationalt anerkendte eksempler på den industrielle kulturarv.

Lægeforeningens Boliger med de første otte blokke i lige rækker. Der var
plads til 31 boliger i hver blok med fælles vaskehuse og haver på begge
sider af boligerne Fra: ”Flyveskriftet af 12. November 1853”.
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Forskning, dokumentation og restaurering
I løbet af 1990’erne blev de 18 blokke renoveret. Der blev lagt toiletter
ind; der havde før været udendørs lokummer. De små boliger blev slået
sammen til større enheder. Det var et lokalt ønske, at der blev indrettet
”mindestuer”, hvor man ved selvsyn kunne studere de beskedne vilkår,
arbejderne havde levet under i den tidlige industrialisme. Undervejs
blev ideen med at rekonstruere en bolig skiftet ud med ønsket om at
bevare Danmarks ældst eksisterende brugsforening, der stort set stod,
som da huset blev bygget i 1871. Hvorfor rekonstruere noget, når man
havde en perle lige ved hånden? De tilsvarende brugsforeninger, bl.a.

Den tværfaglige projektgruppe på studietur til Rochdale ved Manchester, hvor verdens ældste brugsforening fra 1844 nu er museum.
Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.

den første i Danmark, Thisted Kjøbstads Arbeiderforening fra 1866,
var for længst revet ned. En arbejdsgruppe gik i gang med at gøre den
gamle brugsforening til et lokalt drevet museum i tre etager med butik,
bibliotek, kontor, uddelerlejlighed, karlekammer og hørkramkælder m.v.,
og bevare en autentisk helhed in situ. Nationalmuseet blev kontaktet,
og der blev igangsat bygningsundersøgelser samt registrering af
genstande og arkivalier. Aftalen med Byfornyelsesselskabet blev,
at lokalerne blev undtaget fra den generelle renovering, og at en
museumsgruppe - bestående af lokale ildsjæle og museumsfolk skulle stå for at rejse midler til at restaurere bygningsinteriørerne og
oprette et museum. Det er dette arbejde, der nu er ført til ende. Den
16. november 2016 åbnede museet for publikum.
Inden projektet var kommet dertil, var et intensivt forarbejde bragt til
ende. Projektet fik i 2014 en velvillig donation fra A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, der gjorde, at

projektet kunne realiseres. En betingelse fra fonden var, at opgaven
blev løftet i professionelt regi, og Nationalmuseet fik til opgave at
stå for arbejdet. Der blev nedsat en tværfaglig projektgruppe, der
bestod af flere enheder på Nationalmuseet. Kernen i projektet var,
at det var organiseret som et forskningsprojekt, der skulle opsamle
viden og kvalificere projektet undervejs. Mange fagekspertiser har
været engageret i projektet. Nogle gennem hele forløbet, andre
i kortere tid. Der har ligeledes været en tæt kontakt til den lokale
museumsbestyrelse i Brumleby, der havde stået for fondsansøgningen
og som skal overtage driften efter projektets afslutning.
Undersøgelsen af huset har bestået dels af bygningshistoriske
undersøgelser af konkrete spor, dels undersøgelser i form af
inddragelse af et væld af historiske kilder, herunder også erindringer,
biografier og interviews m.v. Ny viden er således skabt om husets
skiftende udseende og funktion, grundplan osv. Undersøgelserne

TV: Butiksudsalget måtte have nyt gulv, så alt inventar blev taget ned 2015.
Th: Butiksudsalget efter åbningen 2016 med varegrupper fra forskellige perioder og en lille
Museumsbutik. Fotos: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.
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har dannet baggrund for de valg og fravalg, der er foretaget. Det
stod fx ret hurtigt klart, at der var en pointe i så vidt muligt at føre
lokalernes udseende tilbage til 1871, da der var bevaret store dele
af det oprindelige interiør. Østerbros Husholdningsforening er i dag
landets ældst bevarede brugsforening, mens der er bevaret flere
yngre brugsforeninger rundt om i landet. Vi blev dog nødt til at indgå
nogle kompromisser, da den største ombygning var foretaget i 1886,
hvor biblioteket blev udvidet til det udseende, det har i dag. Også
uddelerlejligheden på første sal havde undergået nogle forandringer,
bl.a. var bogholderens kontor tillagt en nabolejlighed og er således ikke
med i det endelige projekt. Den tidligere hørkramkælder til grovvarer
blev bevaret i sin rustikke form, men indrettet i en moderne, enkel stil
beregnet til aktiviteter og skiftende udstillinger. Nyt køkken og toilet gør
lokalerne mere brugbare.
Dele af bygningen var så nedslidte, at det bl.a. var nødvendigt at lægge
nye gulve i hele stueetagen. Inventaret i butik og bibliotek måtte derfor
nedtages. Det blev kørt på værksted på Bevaring & Naturvidenskab i
Brede, hvor det blev istandsat og nye dele sat i, hvor de manglede eller
var slidt ned. Det hele er herefter sat op igen. Da reolerne i biblioteket
blev taget ned, dukkede der flere interessante ting op. De gamle
egetræsådrede døre, der var blevet blændede ved ombygningen
i 1886, stod i deres oprindelige udseende. Bag reolerne dukkede
også nogle bøger op, der må være faldet ned for lang tid siden. Man
kan ikke lade være med at tænke på, om bibliotekaren vidste, hvor
bøgerne havde taget vejen?
Endvidere dukkede der også en hilsen op fra to bestyrelsesmedlemmer,
der i 1886 - før bibliotekets reoler blev sat op - har skrevet deres
navnetræk på væggen som en hilsen til fremtiden. Inskriptionen er dog
nu igen forsvundet bag reolerne, da de blev genopstillet.
Farvearkæologiske undersøgelser og farveholdning
En af de største overraskelser undervejs i arbejdet udgjorde de
farvearkæologiske undersøgelser, der er foretaget i alle rum. Tidligere
undersøgelser af farveholdningen i Lægeforeningens Boliger påviste, at

Farvetrappe på reolerne i biblioteket, hvor de tidligste lag med
egetræsådring og guldstafferinger dukker frem.
Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.

farvesætningen af lejlighederne i 1853 var et bevidst valg fra arkitekten
M.G.B. Bindesbølls side, da alle lejligheder fulgte samme farveskema.
Lige som på Thorvaldsens Museum var inspirationen hentet i de
pompejanske farver. Anden fase af Lægeforeningens Boliger fra 1866
og frem havde V. Klein som arkitekt, og også han har haft en klar
opfattelse af, hvordan farverne skulle tage sig ud. Der er lagt megen
energi i at få de enkelte rum til at stå præsentable og værdige. I butikken
dukkede de gamle farver frem: blå, lilla og lyse egetræsådrede reoler
med rosa indre, ligesom en bort af skabelonmalede liljer afsluttede
den lilla vægfarve mod loftet. I biblioteket var alle reoler ligeledes lys
egetræsådring med guldstaffering, mens væggene var rosa.
På første sal dominerer de stærkt blå farver, bl.a. i folkerummet til de
ansatte, mens stue, kontor og karlekammer har mere afdæmpede
nuancer. Køkkenerne er gule, både inventar og vægge.
Farveundersøgelsernes resultater ligger til grund for istandsættelsen,
hvor rummenes farveskala og materialer er søgt så tæt på de originale

Tv: Østerbros Husholdningsforenings hørkramkælder i 1930’erne med regnskabsfører, udsælger, medhjælper og bybud. Foto: Brumleby Museum.
Th: Østerbros Husholdningsforening er nu blevet Brumleby Museum. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.

interiører som muligt. I de enkelte rum vidner farvetrapper om mange
perioders skiftende smag med hensyn til farvesætning.
Genstande
Museet består først og fremmest af genstande, der har været i brug
i lokalerne. Butikken var i drift frem til 1984, hvor nøglen blev drejet
om. Alle disse genstande fra Østerbros Husholdningsforening er
blevet registreret og fotograferet og indlagt i en database. Ud over
genstande fra brugsforeningen har lokale indsamlet bygningsdele og
genstande fra beboere i Lægeforeningens Boliger. Gennem arkivalier
kan man nøje følge, hvilke varer, der blev indkøbt. Det første udsalg
handlede med dagligvarer som smør, brød, ost, fedt, gryn, mel, øl,
mælk, fløde, sennep og svovlstikker. Senere kom også kolonialvarer
som kaffe, sukker og krydderier til. Varerne findes naturligvis ikke mere,
men sporene er bevaret i form af emballage, dåser, krukker, vægte
osv. Foreningen havde almindelige udsalgspriser, men forskellen var, at
man sparede mellemhandlerne, da medlemmerne selv ejede butikken,
og overskuddet blev delt mellem medlemmerne som dividende.

Biblioteket blev voldsomt
populært, og især
kvinderne i bebyggelsen var
ivrige lånere.
I butikken dukkede en sjov ting frem, da konservatorerne adskilte
butiksdisken, der bestod af to plader lagt oven på hinanden. Den første
plade var blevet slidt, så havde man vendt den om, herefter brugt
bagsiden og til sidst havde man lagt en ny ovenpå. Mellem pladerne
dukkede ekspedientens huskeseddel op med de aktuelle sukkerpriser
på ”hugget Melis, stødt Melis, Dansk Sukker, Liverpolrør (rørsukker) og
Raasukker”.

Tv: Køkkenet bag butikken før bygningsrestaureringen og konserveringen gik i gang i 2015. Th: Køkken blev tilbageført til de oprindelige gule farver 2016.
Fotos: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.
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I biblioteket er der bl.a. bøger fra det oprindelige bibliotek, der nu
befinder sig i det originale bogskab. Brugsforeningen i Brumleby bygger
på Rochdale-principperne fra den engelske brugsforeningsbevægelse,
hvor et af punkterne er, at 2,5 % af overskuddet skal gå til ”Oplysningens
Fremme”. Allerede fra begyndelsen i 1868 oprettede man et bibliotek

og en foredragsforening. Biblioteket blev voldsomt populært, og især
kvinderne i bebyggelsen var ivrige lånere. Højtlæsning i familien var
en yndet aktivitet, der kunne forenes med fx håndarbejde. Forfatteren
Martin Andersen Nexø (1869-1954), der i sine erindringer skildrer sin
barndom under fattige vilkår i Brumleby, beskriver levende, hvordan
bøgerne giver fantasien fart og indblik i andre måder at leve på.

Prislisten på butiksdisken, hvor ekspedienten har kunnet få en oversigt over
de forskellige sukkerpriser. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.

Formidling
Museet bygger på enkle virkemidler og formidlingsprincipper. Der
arbejdes både med interiørudstillinger (butik, bibliotek, kontor, køkken
og uddelerlejlighed) og med tematiske nedslag, der skal fortælle de
mange historier på tværs om menneskene, bygningen og foreningen.
Der er opbygget en lokal gruppe af engagerede formidlere, der
gennem mundtlig formidling udfolder historien gennem udvalgte
nøglegenstande i de enkelte rum. Tilsammen fortæller husets historie
og bevarede genstande om boligområdets særtræk, brugsforeningens
hverdag og familielivet blandt de fattige beboere. Historien gøres på
denne måde nærværende og konkret. Den konkrete, lokale historie
forbindes ligeledes med de internationale kooperative principper. Den
kooperative kulturarv perspektiveres ligeledes til nutidens udfordringer,
hvor det ikke er billige dagligvarer og simpel overlevelse, der er på
dagsordenen i vores del af verden, men hvor fælles løsninger på en
række problemer fx overforbrug og madspild kan være vejen frem.
Kernen i hele projektet er kombinationen af en museal del, hvor
interiører og genstande bevares for eftertiden og en nutidig del,
hvor de kooperative elementer i en nutidig kontekst videreføres.
Fællesskaberne i lokalområdet vil her få et sted, hvor nye aktiviteter vil
kunne udspringe.
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Medlemskab
Ordinært medlemskab
Ordinære medlemmer har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. For at blive ordinært
medlem skal man som minimum have en 3-årig konserveringsfaglig uddannelse.
Kontingentet er 400 kr.
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MØBLER
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Ordinær+E.C.C.O.-medlemskab
Ordinær+E.C.C.O.-medlemmer har udover, hvad der kræves som ordinært medlem, yderligere
to års konserveringsfaglig uddannelse - i alt fem års uddannelse samt ét års erhvervserfaring.
Kontingentet er 400 kr.
Associeret medlemskab
Alle, der ønsker det, kan blive associeret medlem af foreningen, men har ikke stemmeret.
Kontingentet er 350 kr.
Æresmedlemskab
er kontingentfrie og har status som ordinære medlemmer.
Institutioner
kan være medlemmer og har status som associerede medlemmer.
Kontingentet er 550 kr.

Ved flytning bedes du melde
adresseændring til kasserer
Carsten Korthauer:
ck@museumoj.dk

Pensionistkontingent
er for medlemmer der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år).
Kontingentet er det halve af ordinært medlemskab: 200 kr.
Studentermedlemskab
er et associeret medlemskab med reduceret kontingent. Studerende med tidligere ordinært/
ordinært-plus medlemskab vender automatisk tilbage til dette efter studenterstatus ophør.
Ansøgning om studentermedlemskab
samt dettes varighed behandles og besluttes af bestyrelsen. Kontingentet er halvdelen af det
ordinære: 200 kr.
Studerende på konservatoruddannelser i Danmark er kontingentfrie mens de læser på
bachelorniveau. Tidsskrifter til disse studerende vil blive sendt samlet til uddannelsesinstitutionen.
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Hver emnegruppe har mulighed for at få
dækket udgifter op til 1000 kr. pr. år til møderne, mod at gruppen afleverer små eller
større indlæg til Bulletin.

Læs mere om medlemskab
af NKF-dk og find
tilmeldingsblanket på:
http://nkf-dk.dk/om_
foreningen/medlemsskab

Skriv til Bulletin
Her er plads til dit indlæg

Kære medlemmer,
Fra redaktionens side vil vi gerne bringe en opfordring til jer medlemmer. Vores blad er altid godt,
men bedst, når det bliver skrevet i samarbejde med jer ’derude’. Derfor er I altid velkomne til at
bidrage med billeder, notitser og artikler, små som store.

Send dit indlæg til
bulletin@nkf-dk.dk

Vi i redaktionen står altid klar til at give løbende feed back og inspiration.
Hilsner Redaktionen
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