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Bevaring som kriterium
for fremtidig fordeling af
statstilskud?
Af Camilla Jul Bastholm
Formand for NKF-dk
Email: formand@nkf-dk.dk

Tak!
Når man mærker efter sidder den stadig i kroppen og hjernen: ”The
18th ICOM-CC Triennial Conference”. Et storslået arrangement
med mere end 1000 deltagere fra hele verden faciliteret af ICOMCC, Nationalmuseet, SMK, KB, SNM, KADK og CATS og afholdt i
København, 4.-8. sep. 2017. Det var en spændende uge, hvor vi kom
rundt om alle aspekter indenfor bevaring og konservering, og der var
rig mulighed for at netværke. Vi er mange, der sætter stor pris på det
store arbejde, der blev lagt i planlægningen og afviklingen.
Forestående reformer af støttesystemet til statsstøttede
museer
Nu har hverdagen meldt sig igen og hermed også bestyrelsens to-do
liste for efteråret. Her har ét punkt særligt fokus. I juni 2017 nedsatte
Kulturminister Mette Bock to visionsgrupper udpeget på baggrund af
personlige kvalifikationer. Grp. 1 består af Lene Bak, partner hos Pluss
og Frank Birkebæk, tidligere direktør for ROMU, mens Grp. 2 består
af Astrid Gade Nielsen, kommunikationsdirektør i Danish Crown og
Christian Nissen, forfatter, rådgiver og foredragsholder. De fire skal
komme med forslag til en fremtidig fordeling af museernes statstilskud
og overveje, om der er behov for ændringer i museumsloven. Der er
udarbejdet et kommissorium og ministeren opfordrer til at der leveres
inputs før 1/12 2017. Visionsgruppernes indstilling præsenteres i
januar 2018. Herefter indledes den politiske proces frem mod reformer.
NKF-dk arbejder i skrivende stund på et forslag. Vi ønsker, at
museernes indsats for samlingsvaretagelse – herunder bevaring af
kulturarv – skal indgå som et kriterium i den fremtidige fordeling af
statstilskud. Museernes tilskud bør de facto fordeles på alle de fem
søjler omfattet af museumsloven. Men bevaring halter desværre stadig
mange steder. Det har den konsekvens at kulturarven på nogle museer
nedbrydes hastigt pga. bl.a. klimaskader. Selvom museer i de seneste
år er fusioneret til større enheder, betyder det ikke nødvendigvis, at
de har opgraderet til at have bevaringsfagligt personale. Samlingernes
opbevaringsbetingelser vækker også bekymring. I 2006 udgav ODM
en rapport om magasinforholdene på de statsanerkendte museer i
Danmark. Den konkluderede at mange magasiner havde en decideret
nedbrydende effekt på samlingerne. En del museer har sidenhen
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valgt at løfte byrden i flok ved at etablere store lavenergimagasiner
med gode bevaringsforhold. Men langt fra alle museer er med. I 2014
udarbejdede statsrevisorerne en beretning om de statsanerkendte
museers sikring af kulturarven. Den konkluderede, at museernes
arbejde ikke var tilfredsstillende og at samlingerne stadig var truet af
magasinforhold, der kunne nedbryde kulturarven. Kulturministeriets
forvaltning og Kulturstyrelsens tilsyn blev erklæret mangelfuld.

...mange magasiner havde
en decideret nedbrydende
effekt på samlingerne.
Kvalitetssikring af bevaring
Det kan det ikke undre, at der mangler overblik på bevaringsfronten.
Der findes ingen detaljeret standardmetode til Slots- & Kulturstyrelsens
kvalitetsvurdering af museers bevaringsindsats. Dette giver i princippet
metodefrihed. Metodefrihed giver kvalitetsvurderinger, der ikke kan
sammenlignes nationalt, der ikke kan indgå i statistikker med henblik
på at skabe overblik og som derfor ikke kan anvendes som en rettesnor
for fremtidige indsatser. Konservering/bevaring er en videnskab, der er
baseret på målbare parametre, og som refererer til standarder. Det burde
være relativt enkelt at udarbejde en standardmetode, der kan anvendes
til kvalitetsvurdering af museernes bevaringsindsats. En detaljeret
standardmetode vil være et godt redskab for de konservatorer, der
laver kvalitetsvurderingerne for Slots- & Kulturstyrelsen og vil desuden
skabe et nationalt overblik over bevaringsindsatsen på de museer, der
modtager statstilskud. I samme moment kunne der udarbejdes kriterier
for bevaring, som museerne skal leve op til, for at modtage statstilskud.
NKF-dk håber, at museernes indsats for samlingsvaretagelse kan blive
et af de nye kriterier, der vil indgå i visionsgruppernes overvejelser om
en fremtidig støttestruktur. Det kunne give museerne incitament og lige
vilkår til at løfte den lovbundne forpligtelse til bevaring end de vilkår, de
har i dag, hvor statstilskuddene er historisk betingede. Og det vil sikre,
at statens støttemidler til museer anvendes til at bevare vores fælles
kulturarv for eftertiden. NKF-dk håber derfor, at man vil lægge vægt på
samlingsvaretagelse i den fremtidige fordeling af statstilskud.

NYT FRA NKF-DK

NKF-dk på facebook
Er du på facebook, og har du fundet vores side ”Nordisk
Konservatorforbund Danmark”?
Så undrer du dig måske over, hvorfor der også ligger en gruppe med
navnet ”NKF-dk”.
Der er nemlig forskel på en side og en gruppe:
Siden ”Nordisk Konservatorforbund Danmark” er NKF-dks officielle
ansigt, hvor vi poster nyheder og info. Gruppen ”NKF-dk” er et
fælles demokratisk forum for konservatorer og kolleger der arbejder
videnskabeligt med kulturarv i Danmark. Her kan alle slå nyheder,
stillingsopslag eller anden info og spørgsmål op, og skrive svar og
god rådgivning tilbage til hinanden.
Hvis du ikke allerede har liket vores side og meldt dig ind i vores
gruppe, så gør det endelig. Gruppen er din, og er til for at du kan
komme i hurtig kontakt med dine kolleger.
På vegne af bestyrelsen i NKF-dk

Nye funktioner i maillisten
Husk at få gentilmeldig dig mailinglisten og
opdater dine præferencer og emnegrupper!
NKF-dk har fået nyt mailsystem til nyhedsbreve og annoncer
mm.
Derfor kan du nu selv redigere dine præferencer direkte online, og
bl.a. vælge hvilke emnegrupper du ønsker at modtage mails fra. Det
er også her du kan redigere navn og e-mail adresse.
Gå ind på www.nkf.dk/om_foreningen/mailingliste
BULLETIN // 5
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Bulletin mangler hænder
i redaktionen.
Kunne du tænke dig at lave faglig formidling til andre konservatorer?
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. fem 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 diskutere 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
Line Ryge Christoffersen, lineryge@gamil.com
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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, men det er ikke et krav. 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.

Konkurrence
Vind to biografbilletter!
Hvad er det man ser på billedet?
Vi konservatorer kommer tættere på genstandene, som udgør vores
fælles kultur- og naturarv, end de fleste andre mennesker. Men
hvad er det man ser her på billedet? Bulletin og NKF-dk udlover 2
biografbilletter til den læser, hvis bud er tættest på det korrekte svar.
For at deltage, så send dit svar til bulletin@nkf-dk.dk. Husk at oplyse
navn og adresse ved deltagelse.
Vinderen får direkte besked og offentliggøres i næste nummer af
Bulletin. Svar senest 1. januar.
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Nyt redaktionsmedlem i Bulletin
Line Ryge Christoffersen er nyt redaktionsmedlem i Bulletin. Bulletin
#2 2017 er den første Bulletin udgivelse Line har været med til at lave.
Line afsluttede sin bacheloruddannelse fra Konservatorskolens
kunstlinie i 2016. Hun interesserer sig blandt andet for moderne kunst
og nyere materialer, og er særligt optaget af de udfordringer, der kan
opstå når materialernes komplekse sammensætning begrænser
behandlingsmulighederne og værkernes levetid trues.
Hendes afsluttende bachelorprojekt omhandlede afrensning af
sprittusch fra et mat og monokromt akrylmaleri udført af Per
Arnoldi. I dette projekt gik opgavens tekniske undersøgelser og
behandlingsstrategier hånd i hånd med konservatorens etiske overvejelser i et moderne teoretisk perspektiv.
Efter endt uddannelse har Line været projektansat som konservator,
B.Sc. hos Nationalmuseet, hvor hun i sommeren 2016 var med til at
restaurere loftet over den gamle scene på Det Kongelige Teater.
Line er tidligere uddannet sygeplejerske med speciale i akut
hjertemedicin og har arbejdet en årrække på Rigshospitalet inden hun
startede på Konservatorskolen. Derudover har hun sideløbende med
konservatorstudiet været kostumesyerske på Bellevue Teatret.

Line i virksomhedspraktik på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
Foto: Winnie Odder

Denne sommer er Line blevet mor til Olga. Hun er jobsøgende når hun
vender tilbage fra barsel.

Undskyld!
I sidste nummer af Bulletin, #1 2017, oplevede vi en del udfordringer
med vores trykkeri. Desværre var bladet blevet trykt på forkert papir,
hvilket gjorde billederne uhensigtsmæssigt mørke og uskarpe.
Desuden var flere sider blevet klippet og samlet forkert.
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LEDER

HVAD VIL VI MED
NKF-DK?

Vi som redaktion er frygteligt kede af denne trykkerifejl. Vi er dybt
taknemlige for de indlæg vi får fra jer og vil gerne være med til at kunne
sende et lækkert og flot blad ud til vores læsere. Det er derfor meget
beklageligt når sådanne fejl opstår. Vi beklager derfor og har gjort hvad
vi kan for at dette ikke sker igen.

TEMA

KONSERVERING PÅ
INSTAGRAM

BOGUDGIVELSE

Vi håber I stadig vil være med til at bidrage med indlæg og ikke mindst
læse bladet. Bulletin er kun relevante så længe I vil være med til at
forme indholdet. God læselyst!

NÅR DAGSLYSET
BLIVER SLUKKET

BULLETIN // 7

REFERAT

Understanding Leather
- from Tannery to Collection

I slutningen af juni 2017 blev efteruddannelseskurset ”Understanding Leather - from Tannery
to Collection” afholdt på Northampton Universitet. I det følgende berettes der om kurset,
som kan have relevans for konservatorer, der arbejder med såvel recent som arkæologisk
læder - og for alle andre, der også er fascineret af læder, som materiale.

Af Jannie Amsgaard Ebsen
Kulturhistorisk konservator,
Bevaring/Kulturarv, Odense Bys Museer
Email: jae@odense.dk

F

ra den 26. - 30. juni deltog jeg sammen med et internationalt
hold af konservatorer og arkæologer i efteruddannelseskurset
”Understanding Leather - from Tannery to Collection” på
Northampton Universitet i England. Kurset blev i år afholdt for fjerde
gang og er resultatet af et tæt og frugtbart samarbejde mellem
institutionerne ”The Institute for Creative Leather Technologies” (ICLT)
og ”The Leather Conservation Center” (LCC), som begge har til huse
på selvsamme campus (1). Deltagelsen i kurset var foranlediget af
et igangværende tværfagligt forskningsprojekt om middelalderbyens
ressourceudnyttelse og produktion af læder, som forskningscenteret
UrbNet, Aarhus Universitet og Bevaringsafdelingen, Odense Bys

Figur 1: Der arbejdes med afrensning af sener, bindevæv og kødrester på
skavebom og skavemaskine. Foto: Jannie Amsgaard Ebsen
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Museer pt. samarbejder omkring. I projektet arbejdes der blandt andet
med artsbestemmelse af arkæologisk lædermateriale fra tre større
middelalderlige byudgravninger i henholdsvis Ribe, Viborg og Odense
(2).
Vegetabilsk garvning har siden middelalderen været den dominerende
garvemetode til fremstilling af læder i Europa indtil kromgarvningens
introduktion i midten af 1800-tallet. I Northampton og Northamptonshire
har læderfremstilling været et udbredt erhverv siden middelalderen og
området har også op igennem historien været kendt for sin produktion
af kvalitetslædersko, som også knyttes til garveriernes markante
historiske udbredelse på egnen. Denne lokale og lange forankring af
garverifaget i området udgør i dag det historiske grundlag for de to
institutioners placering i Northampton.

Og så var det ellers på
med de obligatoriske
gummistøvler, handsker,
sikkerhedsbriller og
kitlen, så vi kunne tage
fat på de indledende trin i
garveprocessen.
”Understanding leather” kurset er bygget op omkring både teoretiske
forelæsninger om blandt andet læders opbygning, fremstilling, historie
og nedbrydning, samt praktiske øvelser, analyser og demonstrationer i
garveriet og laboratoriet på ICLT. Kursusugens praktiske hovedprojekt
for alle deltagerne var at gennemføre en komplet vegetabilsk garvning
af en gede- eller kalvehud, samt at afprøve forskellige efterbehandlingsog dekorationsmetoder til læder.

REFERAT

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.’.

Figur 2: Skindene behandles med ”maling” af kalk og natriumsulfid for at løsne hårene. Foto: Jannie Amsgaard Ebsen

Garvningen af huderne blev på grund af kursets tidsmæssige
begrænsninger udført ved hjælp af garveriets ”moderne” automatiske
garvetromler og maskiner. Sideløbende blev alle trin i den ”traditionelle”
manuelle vegetabilske garveproces afprøvet i garveriet og suppleret
med materialedemonstrationer og film, samt case story fortællinger
fra ICLT´s garvemanager Dave Sherwood. Dave er 3. generation i en
gammel engelsk garverfamilie og har omkring 50 års praktisk erfaring
i læderfremstilling, siden han som 9-årig startede med at hjælpe til i
faderens garveri.

Den første dag blev vi vist rundt i konserveringsværkstedet på LLC og
i garveriet på ICLT, hvor der blev givet en grundig introduktion til både
historiske og moderne garveteknikker. - Og så var det ellers på med
de obligatoriske gummistøvler, handsker, sikkerhedsbriller og kitlen, så
vi kunne tage fat på de indledende trin i garveprocessen. Førstedagen
stod på udvaskning, vådrengøring, skavning og afhåring for at fjerne
henholdsvis saltet fra de saltkonserverede huder, urenheder, samt væv,
hinder og kødrester fra kødsiden og hårene fra narvsiden. Så vi fik for
eksempel afprøvet skavning på en traditionel skavebom med en skærfet

Figur 3: Tre vegetabilsk garvede skind spændt ud og hængt til tørre. Foto: Jannie Amsgaard Ebsen
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andre efterbehandlinger i form af polering, blødgøring og dekoration
med stempelpunsling, samt reliefprægning med forskellige træforme
og med en hydraulisk prægningsmaskine. Til alle disse forsøg
arbejdede vi med mindre stykker af vegetabilsk garvet gede- og
kalvelæder, som forberedelse til hvordan ens eget store stykke læder
skulle efterbehandles på kursets afsluttende dag (se figur 4).
Desuden arbejdede vi i ugens løb også praktisk med at
artsbestemme et større udvalg af ukendte læderprøver på LCC´s
konserveringsværksted. Denne øvelse var tilrettelagt af konservator og
daglig leder på LCC, Yvette Fletcher, som også står for at planlægge
og koordinere hele kursusforløbet. I den forbindelse blev vi præsenteret
for LCC´s imponerende referencesamling af læder, der tæller alt lige fra
fisk til elefant - og selvfølgelig alle de ”klassiske” lædertyper, som ko,
ged og får, i et utal af garve- og efterbehandlingskombinationer (se
figur 5).
Kurset kan varmt anbefales til alle, der ønsker at få uddybende
teoretisk og praktisk viden om læderfremstilling. Kursets undervisere
var meget ”dynamiske” og der opstod løbende mange spændende
diskussioner i forhold til kursisternes egne igangværende projekter,
og der var mulighed for at indarbejde relevante mindre ”sideforsøg”
undervejs. - Og selvfølgelig ingen kursusuge i England uden en ”pint”
på undervisernes yndlingspub, dog ikke uden et fagligt tvist, da et af
Northamptons mange garverier tidligere har ligget på den adresse,
hvor ”Phipps Pub and Brewery” har til huse i dag.

Figur 4: Forsøg med efterbehandling i form af smøring med talg, fiskeolier
mm. Foto: Jannie Amsgaard Ebsen

skavekniv og på en moderne skavemaskine (se figur 1). Herefter fulgte
”maling” af huderne med en blanding af kalk og natriumsulfid, som
effektivt løsner hårene (se figur 2). Efter huderne havde ligget tildækket
med ”maling” i nogle timer var det tid til at smide dem på bommen igen
og komme i gang med den stumpe afhåringskniv.

Noter
(1). Nærmere oplysninger om henholdsvis ICLT og LCC kan findes
på deres respektive hjemmesider; https://www.northampton.
ac.uk/research/research-institutes/institute-for-creative-leathertechnologies/ og http://www.leatherconservation.org
(2) Projektgruppen består af forhistorisk arkæolog, post doc Luise
Ørsted Brandt, Urbnet/AU og middelalderarkæolog, ph. D. stud.
Kirstine Haase, UrbNet/AU, samt undertegnede.

Kurset kan varmt anbefales
til alle, der ønsker at få
uddybende teoretisk
og praktisk viden om
læderfremstilling.
De følgende dage fortsatte vi den vegetabilske garveproces med pyring,
pickling og behandling med forskellige kombinationer af vegetabilske
garvestoffer i garveriets automatiske tromler. Garveprocessen blev
løbende kvalitetskontrolleret ved hjælp af forskellige tests inden
huderne blev vasket og så fortsatte videre til næste trin i processen.
Efter behandling med garvestofferne blev alle læderstykkerne spændt
ud og hængt til tørre (se figur 3). Den næstesidste dag arbejdede
vi med at afprøve forskellige former for efterbehandlinger i form af
smøremidler, som talg, klovolie, fiskeolie mm. Desuden afprøvedes
indfarvning med naturlige farvestoffer fra frugt og grøntsager, samt
10 // BULLETIN

Figur 5: Artsidentifikation af referencesamlingen af læder på LLC.
Foto: Luise Ørsted Brandt

J & M Handel er lagerførende i
følgende inden for UV-beskyttende
og anti-reflektivt glas
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RH

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%.
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

Andet anti-reflekterende produkt

J&M Handel Aps ° Foldagervej 3-6 ° 4623 Lille Skensved
Tlf.: 7015 3620 ° Fax: 7015 3630 ° www.jmhandel.dk ° info@jmhandel.dk

KONSERVATORER I ANDRE ROLLER

konservator med lille k
Konservator eller ej – det er spørgsmålet. Svaret er nok et nej og så alligevel et rungende ja. Min
erfaring er under alle omstændigheder, at arbejdslivet er en plastisk størrelse, hvor fagligheder, interesser og held i uheld kan forme nye spændende muligheder – hvis du er åben, stoler på din egen
dømmekraft og er lidt modig.

Af Joakim Engel
Naturhistorisk konservator og selvstændig
udstillingskonsulent
Email: engel.exhibit@gmail.com
website: www.engel-exhibit.dk

U

dsigten fra skrivebordet ved værelsets dobbeltvindue tilbyder
kun et lille udsnit af den omgivende verden. En kile af himmel,
trækroner, en bunker fra 2. verdenskrig, en svævebane og
et piratskib. Resten er lodrette flader af røde mursten. Dagen er grå
og jeg er 300 km hjemmefra, men alligevel giver stedet på forunderlig

vis en hjemlig fornemmelse. Scenen er Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg, hvor jeg netop er blevet indrulleret som ansvarlig for design og
produktion på en kommende jubilæumsudstilling. Det samme museum
hvor jeg i starten af årtusindet testede mine spæde, nyuddannede
vinger som bachelor i konservering. I jobtræning bevares, men dog
mit første møde med andet end studiejob og skolebænk. Nu er jeg
her mere i kraft af det jeg har arbejdet med igennem de sidste 15 år

Lige pludselig havde jeg
været tilknyttet museet i
knap 17 år
end i kraft af min konservatoruddannelse - men konserveringsfaget
gennemsyrer alligevel min professionelle løbebane som selvstændig.
Den er ikke sådan at slippe af med alt den konservering.
Når nu jeg ikke arbejder direkte med konserveringsfaglige
problematikker som freelancer, hvorfor så overhovedet ytre sig i et
fagblad som Bulletin? Hvad kan jeg bidrage med, som kan inspirere
andre konservatorer der står over for at tage den selvstændige vej?
Jamen måske kan der faktisk være en pointe i, at der findes andre
muligheder, når man er uddannet konservator? Muligheder hvor
konservatoruddannelsen kan blive fundamentet du står på fremfor
dit fag i dagligdagen. Og måske er det en pointe andre kan bruge til
noget?

Opsætning af glasedderkopper til særudstilling på Zoologisk Museum
i København. Krydsfeltet imellem kunst, videnskab og formidling har
altid tiltrukket mig. Til udstillingen ”edderkopper” fik jeg fremstillet 5
glasskulpturer af en engelsk glaskunstner. De blev fragtet til museet i 25
forede transportkasser og skulle samles in situ.
Foto: Joakim Engel
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Jeg har tegnet og elsket naturen så langt tilbage jeg kan huske.
Kombinationen af de to lidenskaber er faktisk det, der bragte mig
til Konservatorskolens – dengang funklende nye – naturhistoriske
linje sidst i 1990’erne. Med et usædvanligt elendigt gennemsnit
fra gymnasiet og helt horrible matematiske evner skrumpede mine
drømme om biologistudiet ind. Det var nu ikke nogen stor drøm.
I virkeligheden bare det mest naturlige valg i betragtning af mine

KONSERVATORER I ANDRE ROLLER

Visualisering af udstillingsdesign til planlagt dinosaurmuseum i Sydtyskland. Rummeligheder, størrelser og former kan fint afprøves i et 3D univers. Denne
opgave - som jeg i skrivende stund stadig arbejder på - involverer en enkelt kunde, der har en privat samling som inkluderer to T-rex skeletter; en drøm for en
dino-nørd. 3D-visualisering: Joakim Engel

interesser. Men løsningen kom fra et uventet sted. Da jeg til sessionen
trak ingeniørtropperne i Farum valgte jeg i stedet at aftjene som
militærnægter på Zoologisk Museum i København. 10 måneder der
set i bakspejlet har været fuldstændigt definerende for min videre
professionelle karriere. Pludselig kunne jeg bruge min omfattende
viden om fugle og natur… og den blev taget alvorligt og værdsat! I
månederne på Zoologisk Museum dukkede konservatorskolen således
frem af tågerne som en mulighed.
Zoologisk Museum blev til Statens Naturhistoriske Museum, en ny
udstillingschef kom til, mit studiejob gennem konservatorskoleårene
blev til en deltidsansættelse som blev til en fuldtidsansættelse, og lige
pludselig havde jeg været tilknyttet museet i knap 17 år. Allerede fra
starten var konserveringsfagligheden for mig mest en indgang til at
lave de ting jeg allerhelst ville. Være kreativ og meddefinerende i det
jeg beskæftiger mig med. Under en chef der gav plads til at man kunne
vokse, gik jeg fra at være modelmager og allround udstillingstekniker,
til medskribent på udgivelser, idégenerator til udstillinger og til sidst
projektleder på museets særudstillinger.

En dag ved computeren
kunne jeg bare mærke,
at det var helt forkert.
For et par år siden kunne jeg mærke en metaltræthed indfinde sig.
Tog mig selv i at være en af ”de gamle sure”. Var træt og brugt og
stresset og tilstrækkelig uenig i de ledelsesmæssige beslutninger
til, at det var holdbart i længden. Så jeg tog skridtet og sagde op.

Fra en fast fuldtidsstilling, en rolle hvor jeg navigerede fuldstændig
hjemmevant, med en udmærket løn, feriepenge, barns anden sygedag,
omsorgsdage osv. Jeg sagde også op fra det sted jeg nærmest var
vokset op. Det vilde er, at det var en kæmpe befrielse! Meget større end
jeg havde troet. Og det var en beslutning jeg fuldstændigt ærligt kan
sige, at jeg ikke på noget tidspunkt har fortrudt. Selv når økonomien
har gjort rigtig ondt.

Hvad var det egentlig
jeg kunne? Hvad var det
egentlig jeg ville?”
Det var en impulsiv handling at sige op. En dag ved computeren kunne
jeg bare mærke, at det var helt forkert. Jeg gik ind til chefen og lagde
min opsigelse. Så der var ingen plan. Det var først flere måneder
senere, at jeg valgte at forsøge mig som selvstændig. Der var ikke
rigtig noget derude som passede på min ”smalle” profil, ligesom jeg
egentlig ikke havde brug for en ny, tung organisation at danse med.
Men hvad skulle jeg så? Hvad var det egentlig jeg kunne? Hvad var
det egentlig jeg ville? Lidt af hvert var det svar, der formede sig, og
helst noget sjovt. Igennem de sidste mange år har jeg af ren interesse
leget med 3D programmer. Nørdet aften efter aften med at lære mig
de komplicerede brugerflader fordi jeg simpelthen ikke kunne lade
være. 3d modellering, indretning, design, registrering og reproduktion.
I årene som projektleder på Statens Naturhistoriske Museum viste
det sig mere og mere at blive noget jeg med fordel kunne integrere
i det jeg lavede. Der var ingen der bad mig om det og det lå ikke i
min stillingsbeskrivelse – men det var anvendeligt og mere og mere
efterspurgt. Og så synes jeg det er hamrende sjovt!
BULLETIN // 13
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Skitse af udendørs ”playscape” miljø til hvalmuseum i Nordnorge. Håndtegnede skitser kan noget andet en naturalistiske 3D renderinger. De kan formidle et
koncept på et idémæssigt plan uden at gå i detaljer.
Illustration: Joakim Engel

Så jeg startede et lille enmandsfirma i november 2015 med intentionen
om at finde opgaver der kombinerede 3D teknikker, projektledelse,
museal erfaring, grafiske evner, kreativ knowhow og naturvidenskabelig
viden på et højt niveau. Med andre ord en niche med stort N. Det

har være utroligt udfordrende og vanvittigt spændende. Udfordrende
fordi opgaverne ikke bare flyver ind ad døren og fordi pengene
ikke automatisk går ind på kontoen hver måned. Og ikke mindst
udfordrende fordi man pludselig er alene. Ingen kollegaer at drikke

3D-print af hovedet til en lille fjeret dinosaur med det yndige navn Sinosauropteyx prima. 3D-modellen er modelleret i programmet ZBrush og den fysiske
model er printet på en 3D-printer med ekstremt høj opløsning hos et firma i England. Den lille dreng der holder printet er min Mikkel på 4 år.
Foto: Joakim Engel
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FAKTA BOKS

5 bulletpoints til den der står på vippen til selvstændighed:
•
•
•
•
•

Forvent at få følelsen af at stå alene og at savne kollegaer i
dagligdagen – det vil komme og gå.
Bliv ikke overvældet af teknikaliteterne ved at stifte firma – Selvom
det kan synes uoverskueligt i starten får du hurtigt overblikket.
Stol på din intuition og dig selv og ”massér” så meget af det du er
god til ind i din egen jobbeskrivelse.
Husk at nyde friheden - det er den du har genvundet. Sæt dig ud
i solen når den er der.
Plej dine gamle kontakter, kollegaer og netværk! Det er dem der
kommer til at skaffe dig arbejde, Ikke LinkedIn, hjemmeside eller
Facebook.

morgenkaffe med, ingen chef til at sætte retning og ingen at holde
julefrokost med. Men spændende fordi du ikke kender fremtiden og
ved hvad du skal lave om et par uger. En friskhed og en intensitet
og ikke mindst en frihed som for mig var helt ny og som jeg stadig
nyder. En vidunderlig ting jeg har genopdaget er, hvor meget man
faktisk kan få fra hånden, når man kan arbejde koncentreret, målrette
og uden afbrydelser i timevis. Uden flere daglige møder, afbrydende
samtaler på tværs af fælleskontoret og et forvirrende mylder af små
og store ”hovsa-opgaver” der så rigeligt trænger sig på i museale
organisationer, er det simpelthen imponerende, hvad en otte timers
arbejdsdag kan producere.
Selvom det har været trængt økonomisk har jeg indtil nu været
heldig med at få sjove opgaver. Indretning af et dinosaurmuseum i
Sydtyskland, grafik til foldere og plakater med fossiler, 3D modellering
af dinosaurhoveder til 3D-print, oversætter for National Geographic,
fugletæller for Roskilde Kommune, kursuslærer i 3d teknologier,
konsulent på museumsprojekt i Norge – og, nå jo… registrering og
konserveringsfaglig vurdering af en naturvidenskabelig skolesamling.
Hvilket bringer mig frem til pointen. Det kan jo synes som om

jeg blot har valgt at gå andre veje end det jeg tog en akademisk
uddannelse indenfor. Men I virkeligheden har jeg nærmere ”strakt” det
konserveringsfaglige begreb. For det er faktisk med mig i stort set alt
hvad jeg gør. Det er helt klart mine interesser og mit drive indenfor bl.a.
naturvidenskab, 3D teknikker og lysten til at forme processer, der er
drivkraften bag det jeg gør, men det konserveringsfaglige er den røde
tråd der giver fundament, tyngde, kontinuitet og sammenhæng. Når
jeg laver 3D indretning af udstillinger trækker jeg konstant på min viden
om lys, temperatur, genstande og materialer. Det ligger jo i baghovedet.
Den naturvidenskabelige tilgang giver overblik og viden om samlinger
og forskning giver tyngde når man skal bidrage til kreative processer i
videnskabelige miljøer. Kort sagt er tværfagligheden en kæmpe styrke
– ikke mindst når man er ude på egen hånd og skal være parat til
opgaver af vidt forskellig karakter. Så godt nok er jeg konservator med
lille k, men det er på ingen måde et forsvindende lille k, og det kan
kombineres og rekombineres med andre interesser og fagligheder
og skabe nye nicher og muligheder - hvis man tør tænke skævt og
anderledes.

I virkeligheden har jeg
nærmere ”strakt” det
konserveringsfaglige
begreb
Jeg er her stadig. Med skinnet på næsen og gladere og med mere
overskud end for to år siden. Med optikken stillet skarp på en
udstillingsåbning i april 2018 er der udsigt til et halvt år med knald på
og med kollegaer i et team. På den anden side af april ved jeg ikke hvad
der sker. Det må tiden vise. Det er vel både charmen og forbandelsen
ved selvstændigheden.

3D-skitseforslag til udstillingselement i kommende udstilling på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Et oplæg der leger med kontraster og samspil i materialitet
og indhold. Laserskåret, korroderet corten-stål og printede sort-hvid portrætter af fiskere der har levet et langt liv på havet. (Anvendte fotos i skitsen er
billedmateriale fra nettet). 3D-visualisering: Joakim Engel
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Indtryk fra ICOM-CC
konferencen
Den 18ende triennale ICOM-CC konference blev i år, fra d. 4 til d. 8. september, afholdt i Tivolis
Kongrescenter i København og over 1000 konservatorer og konservatorstuderende fra hele verden deltog. Deriblandt en stor del studerende fra den danske konservatorskole, der alle så dette
som en helt fantastisk mulighed for at snuse lidt til den verden, de er ved at blive en del af.

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

D

a jeg d. 4. september, lidt i 9 om morgenen, kaster min cykel
fra mig og iler ind gennem glasdørene til Tivolis kongressal, er
det sandt at sige med en vis ængstelse for at blive mødt af
lukkede døre og dermed få en lidt lunken start på min første konference
nogensinde. Hendes Majestæt Dronningen har nemlig givet tilsagn om
at deltage ved åbningsceremonien, og konferencedeltagerne er blevet
bedt om at være på plads i salen i god tid. Min stolthed er derfor lidt
på prøve, da jeg ankommer rød og prustende, men de hjælpsomme
frivillige får hurtigt gennemført min registrering, så jeg kan slippe ind
gennem dørene til den store kongreshal – en halv time – skal det vise
sig – før dronningen ankommer.

og fornøjelse at sidde her side om side med konservatorer og forskere
fra hele verden og føle sig som en del af et vigtigt fællesskab - og jeg
er ganske stolt over, at min by, København, har fået lov til at lægge hus
til denne den 18ende triennale ICOM-CC konference, som samtidig
er markeringen af 50 år med ICOM-CC, the International Council of
Museums – Conservation Committee. Årets tema er ”Linking past and
future”, og der sættes fokus på vigtigheden af at forbinde tidligere
fremskridt med fremtidige udfordringer. I sin korte tale til de deltagende
fremhæver Søren Pind blandt andet et kendt udtryk indenfor
konservering: ”To prepare for the future we must look to the past”,
og denne tankegang bliver også understreget af årets taler, Kathleen
Dardes fra the Getty Conservation Institute, GCI, hvis oplæg handler
om konserveringsfagets eksplosive udvikling og de udfordringer, faget
møder i dagens samfund. Hun beder os alle stille os kritisk til den noget
forældede definition af faget – frembragt af ICOM-CC i 1984 – og i
stedet overveje, hvor faget er på vej hen, og hvordan vi kan styrke det,
så vi er bedre rustet til fremtiden.

Det er en stor ære og
fornøjelse at sidde her side
om side med konservatorer
og forskere fra hele verden
og føle sig som en del af et
vigtigt fællesskab
Fra balkonen i den enorme sal har jeg godt udsyn til talerpodiet og de
godt 1000 deltagere, og mens vi bydes velkommen af Jesper Stub
Johnsen fra Nationalmuseet, Kristiane Strætkvern og Suay Aksoy fra
ICOM, samt den danske kulturminister, Søren Pind, er det ikke svært
at genfinde en smule af morgenens tabte stolthed. Det er en stor ære
16 // BULLETIN

Der er kamp om pladserne til de enkelte oplæg.
Foto: Astrid Grinder-Hansen
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Professor Eske Willerslev på slap line. Foto: Astrid Grinder-Hansen

Efter velkomsten og en enkelt udenlandsk deltagers brave forsøg
på at starte en klapsalve, da Hendes Majestæt forlader salen, er
det tid til at indtage den første af mange kopper te. Indgangshallen i
kongrescentret bliver hurtigt fyldt med lyden af summende stemmer og
højlydt latter, og overalt lyser ansigter op ved gensynets glæde. Selv
med min forholdsvist korte karriere indenfor bevaringsverdenen får jeg
hurtigt øje på diverse konservatorer, jeg har lært at kende under mine
praktikker, og ved mere end en lejlighed løber jeg dem ivrigt i møde
med begejstrede udbrud. En kollega fra Nationalmuseet stemmer i
og lyder lige så euforisk som jeg selv, da vi får øjenkontakt på tværs
af rummet og springer hinanden i møde. Jeg undgår ikke at lægge
mærke til, at vores overstrømmende hilsen frembringer brede smil på
læberne hos de nærmeststående.
Under pauserne bliver der også rig lejlighed for at netværke med nye
kolleger og indsamle inspiration fra de 19 forskellige udstillere. Jeg lader
mig hurtigt friste af bogsalget på GCI og siver, noget fattigere, videre
gennem menneskemasserne for at se på de andre stande og tale med
blandt andre den venlige Robin fra RH Conservation Engineering. Jeg
har også det skumle mål at få David Saunders i tale for at overække
ham en publikation fra CATS. Han er en populær mand, og jeg får
længe lov til at luske rundt i baggrunden eller stå og smile til ham bag
diverse andre studerende og kolleger - nervøs for at bryde ind - før han
grinende forbarmer sig over mig.

Posterområdet i en stille stund. Foto: Astrid Grinder-Hansen

Ugens program er tætpakket, og der er planlagt
mange fascinerende oplæg
om konserveringsfaglige
problemer, forskning i
nicheområder og nye
teknikker.
Det bliver ikke den sidste gang jeg bliver ”starstruck” ved mødet med
konserveringens rockstjerner, og jeg er hele ugen ganske høj. Min
stakkels teenagesøster har svært ved at følge min begejstring, men
hun lytter da venligt til mine beretninger om alle de dygtige mennesker,
jeg har mødt og har talt med. For ikke at glemme: lyttet til. Ugens
program er tætpakket, og der er planlagt mange fascinerende oplæg
om konserveringsfaglige problemer, forskning i nicheområder og nye
teknikker. Til tider næsten for mange, for er man tilpas ivrig, må man
næsten løbe fra rum til rum for at få så mange oplæg med som muligt.
Det betyder at man enten går glip af slutningen, spørgerunden, på ét
foredrag, eller begyndelsen på et andet. Samtidig er der kamp om
pladserne i de 4 ud af 5 konferencerum så det gælder om ikke at
ankomme for sent.
Det er nu mit indtryk at folk gladeligt sidder på gulvet eller står i bunker
ved døren, for det her er en helt unik lejlighed for at suge ny viden og
forskning til sig, og jeg noterer mig da også, at mine medstuderende,
ligesom jeg, forsøger at presse citronen til sidste dråbe. Jeg får hørt
mange interessante foredrag om præventiv konservering, specifikke
problemstillinger indenfor konservering af malerier, kalkmalerier og
moderne kunst, fagets udvikling, bl.a. i forhold til undervisning af
nye konservatorer, og udfordringerne ved at hæve et mange tons
BULLETIN // 17
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tungt hvalskelet op under taget på the National History Museum i
London - og jeg når endda at få lidt frokost ind imellem. Det jeg ikke
når, må jeg læse mig til i de 150 artikler, der ligger til baggrund for
ugens præsentationer, og på de over 80 posters, der er ophængt til
refleksion og diskussion blandt konferencens deltagere. Og så må jeg
jo erkende, at jeg løfter øjenbrynene i beundring hver eneste gang det
går op for mig, at en taler ”blot” er kandidatstuderende – ligesom jeg
selv. Hvilken fantastisk, skræmmende følelse det dog må være at stå
på podiet foran så mange kvalificerede tilhørere, og invitere dem ind i
sin egen lille boble. Nogle oplægsholdere ser også lidt usikre ud ved
oplevelsen, mens andre, som eksempelvis den gode professor Eske
Willerslev, bestiger og betvinger podiet som en fisk boltrer sig i vandet.
Det er i det hele taget et meget underholdende, anderledes oplæg han
giver, og han gør det med en forfriskende naturlighed, der får de fleste
til at trække på smilebåndet – eller endog grine larmende.

På dette tidspunkt har
konferencen virkelig
udviklet sig til den rene
fætter-kusine fest, og folk
falder hinanden i armene,
uddeler kindkys og visitkort,
og glæder sig til at gense
hinanden om 3 år
De lange dage og det omfattende program er dog godt skruet sammen,
og det er heldigvis ikke sådan at tage pippet fra konferencedeltagerne.
Dette sættes ellers på prøve onsdag eftermiddag, hvor der er planlagt
technical visits til flere forskellige museer og gallerier. I det sekund vi
bereder os på at træde udendørs, begynder det at styrtregne, og som
guides på de såkaldte walking tours får mine herboende kolleger og
jeg travlt med at uddele festlige regn-ponchoer til de brave deltagere.
Jeg tager selv del i at lede en gruppe bestående af hollandske og
tyske konservatorer ud på en 45 minutter lang spadseretur gennem
København, og må i det skjulte more mig let over vores fortrinlige
timing.

Konferencedeltagerne lytter interesseret til et oplæg om Van Goghs
falmende farver. Foto: Astrid Grinder-Hansen

posterområdet, ser jeg altid indtil flere deltagere, der har besluttet sig
for at satse på networking i højere grad end foredrag og oplæg og roligt
står og sludrer over en kop kaffe. Muligvis diskuterer de den kedelige
mangel på kage eller andet sødt til de sene eftermiddagstimer, og
muligvis er der tale om en dybere, konserveringsfaglig diskussion, men
jeg bilder mig ind, at de meget vel kan være lige så overvældede som
jeg selv og har brug for at trække sig lidt væk.
For det er en lang uge, og der er mange indtryk. Måske især for en
så grøn konferencegænger som mig, og jeg er umanerligt udmattet,
når dagens program lakker mod enden. Jeg er ikke ene om den
følelse, og flere af mine medstuderende og danske kolleger udtrykker
beundring for de deltagere, der efter dagens oplæg, hyggesnak og
løbeture mellem de farverige rum i konferencecentret stadig har mod
på at gå ud til de mange sociale arrangementer. Jeg er selv kun med
til onsdagens udflugter og reception på Statens Museum for Kunst,
og så afskedsreceptionen på Kongernes lapidarium. Et morsomt og
originalt sted til en sammenkomst, men jeg har indtryk af, at ikke alle
føler sig overbevist om komforten og derfor fravælger arrangementet.
Ligesom det var tilfældet i oplægssalene, er pladserne begrænsede,
men jeg og flere andre får tiltusket os billetter på sidste-øjebliks afbud,
og jeg noterer mig - med let bekymring - at de kolleger fra Tyskland og
Østrig, som jeg tidligere har vist vej og har vejledt udi byens herligheder,
aldrig dukker op til receptionen.

Tilbage i Tivolis kongressal hersker den gode stemning stadig, og
når jeg kommer travende med min notesblok gennem pause - og

På dette tidspunkt har konferencen virkelig udviklet sig til den rene
fætter-kusine fest, og folk falder hinanden i armene, uddeler kindkys og
visitkort, og glæder sig til at gense hinanden om 3 år. Jeg kigger min
egen samling af visitkort igennem og føler mig ganske tilfreds med min
egen indsats. Jeg har fået et par nye kontakter, lidt inspiration til mit
speciale og en del forslag til aktiviteter efter afleveringen, og jeg glæder
mig til at se, hvor jeg befinder mig i verden og i min karriere, når jeg for
anden gang i mit liv tager til ICOM-CC konference, med lidt held, om
tre år, og, forhåbentlig, ankommer i noget bedre tid.

Troels Filtenborg fra Statens Museum for Kunst viser rundt på
maleriværkstedet. Foto: Astrid Grinder-Hansen

Oplæg ved Kim Brasen på Statens Museum for Kunst.
Foto: Astrid Grinder-Hansen
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Ei Blot til Lyst –
Istandsættelsen af Gamle Scenes ni muser
Det Kongelige Teaters Gamle Scenes teaterrum og loft blev istandsat sommeren 2016.
Nationalmuseets konservatorer stod for prosceniet og Museloftet. Det smukke lofts ni
musemalerier bærer præg af teaterets virkemidler og bød på særlige udfordringer inden for
konservering og restaurering.

Af Nina Wajnman Køie
Konservator, B.Sc.
Email: Nina.wajnman@gmail.com

I

Museloftet
Projektet var spændende, omfattende og forskelligartet og indeholdt
mange udfordringer, som varierede alt efter område, farvelag og
skadessituation. Vigtigst var det, at salen til slut fremstod som en
helhed og kom til sin ret igen. Man havde fra Det Kongelige Teaters side
besluttet, at salens lysekrone fremover efter istandsættelsen skal kunne
hejses op og ned i forbindelse med forestillingerne, (salens kroneskakt

sommeren 2016 stod Det Kongelige Teaters Gamle Scene fra
1874 over for en gennemgribende og omfattende istandsættelse.
Siden sin indvielse er scenen blevet ombygget flere gange, senest
i 1983-85. Ved disse lejligheder har man rengjort og restaureret
udsmykningerne i tilskuerrummet og loftet. Istandsættelsen i 2016 blev
foretaget som et samarbejde mellem Nationalmuseet og malerfirmaet
C. Møllmann & Co. samt Rønnow arkitekter. Nationalmuseet skulle
stå for restaurering og konservering af Museloftet og prosceniet, hvor
resten af salens istandsættelse blev varetaget af C. Møllmann & Co.
Jeg selv var ansat af Nationalmuseet som projektleder på projektet
med ansvar for kommunikation mellem konservatorer, malerfirma og
arkitekter, samt tidsstyring og afrapportering.

Gamle Scene var kun
sommerlukket i ti uger,
derfor måtte alt arbejdet i
salen foregå på blot otte
uger...
Gamle Scene var kun sommerlukket i ti uger, derfor måtte alt arbejdet i
salen foregå på blot otte uger, da der skulle bruges en uge først og sidst
til stilladsarbejdet. Så vi var mange konservatorer fra Nationalmuseet
på projektet over en relativt kort periode, for at kunne nå at færdiggøre
den store opgave, det var.
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På højre side af billedet er maleriet renset, på venstre side kan man se, hvor
mørke malerierne var før rens, og hvor omfattende nogle af retoucherne var.
Foto: Lise Wolfert
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En stor flænge/revne i et af malerierne repareres. Der varmes med
varmespartel for at aktivere BEVAen på den isatte strimmel på bagsiden af
lærredet. Man kan se de generende skygger, revnerne kastede.
Foto: Nina W. Køie

er også blev renoveret, således at hejseværket igen fungerer optimalt),
og tilmed hænge lavere end den ellers har gjort. At lysekronen skal
hænge lavere nede end tidligere, medfører at Museloftet vil blive mere
belyst og få mere opmærksomhed. Derfor var det vigtigt med et særligt
fokus på Museloftet. Denne artikel vil specifikt beskæftige sig med de
ni musemalerier på teaterrummets loft, da vi med dem stod over for
nogle usædvanlige problematikker og overvejelser.
Loftet i Gamle Scenes teaterrum er kendt for afbildningen af de ni
muser, som det også har fået navn efter. De er malet af C.F. Aagaard
efter forlæg af Constantin Hansen, mens tilskuerrummet er dekoreret
af N. Fristrup og Carl Lund. Med musemalerierne stod vi over for nogle
særlige udfordringer, da de materiale- og monteringsmæssigt adskiller
sig fra, hvad man oftest ser ved lærredsmalerier på lofter. Nede fra
gulvet er det ikke muligt at se detaljer som montering eller specifikke
materialer, så det var derfor først da stilladset var sat op, at man tydeligt
kunne se, hvordan det stod til med malerierne.

Særlige udfordringer
Hele museloftet såvel som musemalerierne fremstod mørke og
smudsige inden konservering og restaurering, og det var derfor
nødvendigt at rense hele overfladen. Da vi ikke kunne anvende fugt og
vand på grund af farvelagets fugtfølsomhed, blev musemalerierne
(ligesom limfarvedekorationerne på loftet) tørrenset med sod- og
’Wishab’svampe, hvilket gav et virkelig godt resultat. Det viste sig
at malerierne var lærredsmalerier, men at der var limet papir på hele
forsiden og hele bagsiden. Farvelaget var antagelig en emulsionsfarve,
da den var helt mat og sugende, men ikke vandopløselig (som
limfarvedekorationerne på resten af loftet var). Efter rensningen
fremstod malerierne langt klarere og mere farverige, end de havde
gjort før.

Efter rensningen fremstod
malerierne langt klarere
og mere farverige, end de
gjorde før.
Teatervirkemidler
C.F. Aagaard har været med til at dekorere mange berømte rum, men
har i de tilfælde primært stået for at male landskaber. Det er således
Aagaard, der har malet salens smukke Akropolistæppe. Det var uvant
terræn for ham at male figurer, og det virker som om, Aagaard har
taget nogle af teaterets virkemidler til sig, da han malede de ni muser.
Farverne er usædvanligt kraftige og kontrastrige – også mere end hvad
der var normen i tidens dekorationer. Der er virkelig knald på, når man
ser dem helt tæt på.

Der skulle mange hænder til at lime flængerne sammen. Her er Line Ryge Christoffersen og Kevin Kohler i gang med at holde på skaden med hænderne, så
BEVAen nedkøles under tryk. Foto: Nina W. Køie
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En af vandskaderne på musemalerierne kunne ses som en stor, mørk plet
på ca. 30 cm i diameter. Foto: Nina W. Køie

Måske er det også teatrets indflydelse, at der er set bort fra typiske
valg inden for materialer og montering på musemalerierne. Det har
skullet se smukt og farvestrålende ud på afstand, men der er gået
alternativt til værks.
Revner i lærrederne
Lærrederne var ikke spændt op på en blændramme, som man
ellers normalt ville gøre, men var sømmet direkte på pudsen gennem
forgyldte trælister. Omkring en tredjedel af musemalerierne var i god
stand og krævede ikke noget videre arbejde, dog var det fælles for alle
malerierne, at de ikke hang plant med loftet, der hvor de havde sluppet
pudsen, men i stedet hang i en blød bue. Dette skønnede vi, ikke var
et problem, da man hverken kunne se det fra gulv eller balkoner. Til
gengæld var fire af malerierne gået op i nogle af syningerne i lærredet,
og der var derfor åbne revner i lærredet, helt op til to meter lange. De
skulle selvfølgelig repareres, men her havde vi en særlig udfordring på
grund af maleriernes materiale og montering.

For det første viste det sig hurtigt, at vi ikke kunne afmontere malerierne
uden at beskadige dem. Pudsen under malerierne var meget skrøbelig
og smuldrede ved berøring. Desuden var der ingen blændramme,
som malerierne var spændt ud på, så man kunne håndtere dem.
Derfor måtte behandlingen ske, mens malerierne blev i sin originale
montering. For det andet var papiret og farvelaget uden på lærredet
meget mat og stærkt sugende, hvilket gjorde, at vi måtte udelukke
at anvende vandige materialer i reparationen af flængerne, for ellers
ville der komme skjolder på malerierne. Vi valgte at lave nogle strimler
af polyesterlærred påsat en BEVA-film. Polyester reagerer ikke på
fugtudsving og kunne derfor regnes for at være stabilt, og BEVA-filmen
fungerer som en lim uden at trænge ind i materialet og lave skjolder.
Disse strimler lagde vi på indersiden af malerierne, langs med revnerne
i lærredet og derpå kunne BEVA-filmen aktiveres fra forsiden ved hjælp
af varme. Dette viste sig at virke rigtig fint. Vi udkittede revnerne og

Det virker som om, C.F.
Aagaard har taget nogle af
teaterets virkemidler til sig,
da han malede de ni
muser.
retoucherede udkitningen med gouache og pastelkridt. Vi havde stadig
en blød bue i lærredet, men nu ingen revner, der kunne ses fra salen.
Retouchering af gamle skader
Farvelaget på malerierne var ved en tidligere behandling blevet forrenset
og derefter retoucheret og overmalet med pastelkridt. Retoucherne var
ikke blevet foretaget med let hånd og dækkede flere steder over store

Vandskaden kunne vi ikke gøre andet ved, end at retouchere den med pastelkridt så den ikke var så synlig mere og ikke længere generede maleriets
helhedsudtryk. Foto: Line Ryge Christoffersen.
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En af muserne efter konservering og restaurering. Flængerne i maleriet er ikke længere synlige og de kraftige farver fremstår klart og tydeligt.
Foto: Nina W. Køie

områder af ubeskadiget originalt farvelag. Derfor besluttede vi så vidt
muligt at fjerne de gamle retoucher og derefter selv retouchere, med
lettere hånd, der hvor vi fandt det nødvendigt. Vi fjernede de gamle
retoucher i forbindelse med den overfladerensning, vi alligevel foretog
på malerierne.

væk fra loftet, de enkelte skader, og de usædvanlige materialevalg fra
kunstnerens side. Endvidere var arbejdet også præget af den vigtige
kulturarv, vi stod med i hænderne. Der er så mange mennesker,
der har et forhold til Gamle Scene og Museloftet på Det Kongelige
Teater, hvilket også helst skal afspejle sig i resultatet. Forhåbentlig har
muserne fået nyt liv.

Enkelte af malerierne var fugtskadede og havde derfor lokale, mørke
skjolder. Disse skjolder kunne ikke fjernes, så derfor måtte vi retouchere
oven på skaderne, så de blev mindre synlige. Til det formål var
pastelkridt det bedste retoucheringsmiddel, da retoucherne blev matte
ligesom maleriernes overflade, og fordi pastelkridt bare lægger sig på
overfladen, og derfor ikke går ned i strukturen og påvirker farvelaget.

...som konservator skal
man finde på den bedst
mulige løsning i den givne
situation.
Kulturarv
Behandlingen af de ni musemalerier er et eksempel på, hvordan man
som konservator skal finde på den bedst mulige løsning i den givne
situation. Der var forskellige faktorer at tage højde for: iblandt dem
tidshorisonten, logistikken omkring at stå på et stillads max. to meter

Flængen efter konservering og restaurering. Foto: Nina W. Køie
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Referat
af NKF-dks generalforsamling 2017

Velkomst
Bestyrelsesformand Camilla Jul Bastholm bød velkommen til årets
generalforsamling og orienterede kort omkring ændringen af dato
for generalforsamlingen fra efterår til forår.
Valg af referent
Signe Lillebæk blev valgt som referent.
Valg af ordstyrer
Tanja Probst-Dedenroth blev valgt som ordstyrer. Ordstyrer
konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt.

1. Formandens beretning for det forløbne år

Formandens beretning dækkede i år ikke et helt kalenderår, men
perioden 24. september 2016 – 21. maj 2017. Bestyrelsen har valgt
nu at flytte NKF-dk’s generalforsamling fra efterår til forår, for at
lette det fælles nordiske samarbejde med henblik på beslutninger
i Forbundsrådet.
Ved GF i 2016 blev følgende bestyrelse valgt:
•
Formand Camilla Jul Bastholm
•
Næstformand Katja Storkholm
•
Kasserer Carsten Korthauer
•
Bestyrelsesmedlem Jannie Amsgaard Ebsen
•
Bestyrelsesmedlem Julie Kofod Hansen
•
Bestyrelsesmedlem Maj Ringgaard
•
Bestyrelsesmedlem Nanna Gerdes
•
Bestyrelsesmedlem Pernille Holm Mogensen
•
Suppleant for Pia Christensson
•
Suppleant Johs Hamilton Stephensen
•
Suppleant Torben Ernst (E.C.C.O-repræsentant)
Revisorer siden sidste GF har været:
•
Susan Ritterband
•
Micka Steinrud
Bulletins redaktion består af:
•
Redaktør Anne Marie Eriksen
•
Redaktion Signe Lillebæk
•
Redaktion Jannie Amsgaard Ebsen
•
Redaktion Tanja Probst-Dedenroth
•
Redaktion Line Ryge Christoffersen
Nanna Gerdes og Katja Storkholm træder ud af bestyrelsen ved
denne GF. Tusind tak til begge for deres arbejde i bestyrelsen.
Tilsvarende afgår Susan Ritterband som revisor, som også skal
have stor tak.
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Medlemstal
Ved GF var der i alt 379 medlemmer. 211 ordinære + ECCO, 7
ordinære, 135 associerede, 22 Institutioner og 2 æresmedlemmer.
Bestyrelsen ønsker en ny og tydelig retning for NKF-dk
Det bestyrelsen primært har arbejdet med siden sidste GF er ”at ryste
posen” med henblik på at få en ny og mere tydelig retning på NKFdk. Afsættet blev en visionsworkshop d. 05.02.17, hvor bestyrelsen
tog udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad vil vi med NKF-dk? Hvad
er vores retning og mål? Er vi en forening til erfaringsudveksling?
Er vi en forening, der fremmer faget politisk? Er vi en forening for
faglige aktiviteter? Er vi en forening for de få? Hvordan arbejder
vi for medlemmerne? Og hvordan kan vi arbejde mere smidigt?
Formålet med dagen var at udarbejde en referenceramme for
bestyrelsesarbejdet, således at bestyrelsesmedlemmerne er enige
om, hvad de fremover vil have fokus på, og hvordan de arbejder med
det. På workshoppen tog bestyrelsen udgangspunkt i foreningens
formål jf. vedtægterne:
”Dens formål er at fremme konservator-professionens 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.”
Efter brainstorm og diskussion blev bestyrelsen enige om at arbejde
for flg. retning og mål:
•
Samle og forene fagfolk, der arbejder med konservering og
bevaring i Danmark.
•
Understøtte og fremme netværk, sociale aktiviteter og faglig
vidensdeling.
•
Arbejde for mere synlighed i den faglige og politiske debat for
at fremme konservatorprofessionens interesser.
Undersøge muligheden for at åbne NKF-dk og inkludere personer,
der arbejder videnskabeligt med konservering og bevaring af naturog kulturarv, men som ikke nødvendigvis er konservatorer, da NKFdk skal kunne repræsentere alle i faget.
Én bestyrelse, to eller tre teams
I en tid hvor krav på arbejdspladserne øges og muligheden for
at arbejde med organisationsarbejde mindskes, kræves det, at
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bestyrelsen arbejder mere målrettet og aflaster hinanden, da arbejdet
sker på frivillig basis. Hidtil har bestyrelsesmedlemmer stået meget
alene om opgaver, hvilket ikke er optimalt. Bestyrelsen blev derfor
enige om at ændre arbejdsform og arbejde i to eller tre emneopdelte
teams, hvor de samarbejder og påtager enkeltopgaver indenfor
teamets ansvarsområde: Administration, politik, kommunikation,
medlemmer og emnegrupper.
Workshoppen har samlet bestyrelsen om et mere fælles mål.
Bestyrelsen har udpeget konkrete arbejdsopgaver, der skal løftes for
at synliggøre NKF-dk og har fordelt arbejdet på de enkelte teams,
så de kan være mere målrettede i opgaveløsning og ingen arbejder
alene. Bestyrelsen har diskuteret om de skulle arbejde i to eller tre
teams og vil træffe endelig afgørelse efter konstituering i 2017.
Implementering af vedtægtsændring
Ved GF i september 2016 blev der stemt for en vedtægtsændring,
hvor kravet om 1 års erhvervserfaring på et anerkendt værksted blev
sløjfet. Derfor følger NKF-dk nu samme optagelsesregler som den
svenske sektion og mange europæiske søsterorganisationer. Siden
GF har bestyrelsen ændret procedure for optag og formaliseret et
samarbejde med KADK med henblik på at vurdere udenlandske
uddannelsers niveau. Bestyrelsen mener, at et bredere optag
gavner NKF-dk som forening. Konserveringsfaget er så lille et fag,
at foreningens opgave bør være at samle medlemmer frem fra at
splitte på baggrund af en anerkendelse, bestyrelsen selv har svært
ved at definere. Bestyrelsen håber, at det gode budskab rygtes
blandt kolleger, og at det vil få flere til at melde sig ind i NKF-dk. Jo
flere medlemmer des stærkere står vi. Trods ændringen af reglerne
om optag er 36 % af foreningens medlemmer stadig associerede.
Husk at ændre status til ordinært medlem efter de nye regler om
optagelse. Det kan ske ved at sende en mail til kassereren.
Samarbejde med emnegruppen BPN om høringssvar om
dobbeltuddannelse
NKF-dk emnegruppen Bevaringspolitisk Netværk (BPN) blev stiftet
på et åbent møde på Konservatorskolen i 2016. Man besluttede, at
styreformen med en formand for emnegruppen ikke var tilstrækkelig,
og der blev i stedet nedsat en styregruppe. Styregruppen består af:
•
•
•
•
•
•
•

Anders Rørvig Abildgaard
Camilla Jul Bastholm
Julie Kofod Hansen
Maiken Ploug Riisom
Pernille Holm Mogensen
Trine Wiinblad
Signe Lillebæk

Formålet med den nye emnegruppe er at lægge op til
bevaringspolitiske diskussioner, der vedrører konservatorer på
tværs af geografisk placering, uddannelsesniveau, fagforening og
konserveringsspeciale. Emnegruppen ønsker at sætte bevaring på
den politiske dagsorden indenfor kultur- og naturarvsområdet. BPN
vælger selv de sager, de vil gå ind i. NKF-dk’s bestyrelse har haft et
nært og frugtbart samarbejde med Bevaringspolitisk Netværk, der i
mange vigtige sager har ageret bagland for bestyrelsen. BPN skrev i
september 2016 på vegne af NKF-dk et høringssvar i forbindelse med
et lovforslag om adgangsregulering ved videregående uddannelser,
der skulle begrænse dobbeltuddannelse. I januar 2017 skrev NKFdk’s formand Camilla Jul Bastholm i sparring med BPN høringssvar
II om samme sag i forbindelse med udkast til bekendtgørelsen om
adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske

uddannelser. I januar foranledigede Anders Abildgaard, at NKFdk kunne stille et §20 spørgsmål til ministeren relateret til loven
om dobbeltuddannelse. Trods et ihærdigt arbejde både fra NKFdk, KADK og Konservatorskolens aftagerpanel lykkedes det dog
desværre ikke at få dispensation for konservatoruddannelsen i
forbindelse med vedtagelse af loven.
Forbundsrådsmøde i Nordisk Konservatorforbund
Forbundsrådsmødet i 2016 fandt sted i Hamar i Norge. Tilstede
var formænd fra den islandske, norske, svenske, finske og danske
sektion af NKF samt redaktionsmedlemmer for det fælles nordiske
tidsskrift Meddelelser om Konservering (MOK). En vigtig beslutning
på mødet var, at videreuddannelsesseminaret, hvor NKF-dk er
vært blev udskudt fra 2017 til 2019 pga. ICOM-CC kongressen i
København i 2017 og NKF-kongressen på Island i 2018. Et andet
vigtigt emne var en diskussion af det fælles nordiske tidsskrift MOK.
Der var også diskussion om tidsskriftets form (papir vs. digitalt),
økonomi og løn til redaktøren. Inden næste forbundsrådsmøde,
skal MOKs økonomi klarlægges og det skal undersøges,
hvilken påvirkning udgivelsesformen får på bladets status som
fagfællebedømt tidsskrift. Ligeledes skal det undersøges om
NKF-F og NKF-S kan trække sig fra MOK samarbejdet ifølge de
fælles nordiske vedtægter. Loa Ludvigsen trådte af som redaktør
efter forbundsrådsmødet. En meget stor tak til Loa for det flotte og
ambitiøse arbejde, hun har lagt i MOK, hvor hun har stået i spidsen
for at højne tidsskriftets kvalitet betragteligt. Rikke Melin blev valgt
som NKF-dk’s nye kandidat til redaktørposten. Redaktøren vælges
blandt kandidater fra de nordiske sektioner på forbundsrådsmødet
i november 2017.
Bulletin
Bulletin er fortsat i gode hænder hos en effektiv redaktion med
Anne Marie Eriksen i spidsen. Bladet er fyldigt med gode indlæg og
artikler. Det fik stor ros for sin kvalitet af de øvrige nordiske sektioner
på forbundsrådsmødet i Hamar. NKF-dk har i 2016 investeret i
licens og kursus i InDesign til redaktionen med henblik på at fordele
ansvaret for bladets layout på flere hænder end redaktørens.
Sociale medier, hjemmeside og mailinglisten
Nanna Gerdes har i 2016 været administrator af NKF-dk’s Facebook,
postmaster for mailinglisten og vedligeholdt hjemmesiden. Da
Nanna har valgt ikke at genopstille, skal der findes nye tovholdere
til at varetage disse opgaver indenfor teamet ”kommunikation til
medlemmer”.
Faglige arrangementer
Sidste års GF fandt sted på Odense Bys Museer, hvor vi fik en
spændende rundvisning på den store arkæologiske udgravning i
Thomas B. Thriges Gade. Ellers har der kun været arrangementer i
emnegrupper. Hvis du har en idé til et medlemsarrangement, f.eks.
et smugkig bag en udstilling, en rundvisning, en spændende opgave
eller noget helt andet, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.
Museernes nye samlingsregistreringssystem SARA
Slots- og Kulturstyrelsen udskød ibrugtagningen af det nye nationale
samlingsregistreringssystem SARA fra 2016 til 2017. Det forventes
at gå i luften efter sommerferien. Carsten Korthauer og Camilla
Jul Bastholm har på vegne af NKF-dk arbejdet for at systemet
skulle blive til gavn for konservatorer. De har siddet i Slots- og
Kulturstyrelsens livlinegruppe og har fået mulighed for at få indført
og tilpasset konserveringsrelevante funktioner i SARA. Vi håber, at
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de aftalte funktioner er implementeret og kommer til at fungere efter
hensigten. Det vil vise sig, når systemet tages i brug.
ODM’s museumsfaglige orienteringsmøde
Husk at det er muligt at benytte NKF-dk medlemskab til at få rabat
på ODMs orienteringsmøde, der afholdes hvert år i november. Det
er et vigtigt for konservatorer at være synlige på dette møde, da
størstedelen af de danske museer er repræsenteret. Man får derfor
mulighed for både at profilere konserveringsfaget og skabe netværk.
Der arrangeres i år kun en enkelt dag for konservatorer pga. ICOMCC kongressen. ODM har lovet, at vi kan deltage billigere denne
dag. Koordinatorerne for ODM’s møde i 2017 er Unn Gelting, Jette
Bell og Signe Lillebæk. En stor tak til dem.
OPRÅB - NKF-dk mangler hænder!
En forening består af sine medlemmer. Lige nu er det primært
bestyrelsen, der tegner foreningen og afgør dens aktivitet. Det
vil de meget gerne ændre og dele med medlemmerne for at
gøre foreningen mere levende. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og
opgaverne mange. Et stort ønske fra bestyrelsen er derfor, at få
en større dialog med foreningens medlemmer og en hjælpende
hånd fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen har fået en meget
stor hjælp fra emnegruppen BPN til politiske og faglige sager,
men de håber også at kunne etablere et nært samarbejde med
andre medlemmer. Det kunne f.eks. være hænder til hjælp til
videreuddannelsesseminaret og arrangementer. Der er dog også
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 bestyrelsen – det er oven i købet hyggeligt!

2. Regnskabsaflæggelse og budget

Kasserer Carsten Korthauer fremlagde foreningens regnskab for
2016, samt budgettet for 2017. Han kunne dog ikke love ligeså
gode toner, som formandens beretning, idet foreningens revisorer
desværre endnu ikke havde godkendt regnskabet for 2016.
Den manglende godkendelse af regnskabet betyder, at det er
nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor
budget og regnskab godkendes.
Regnskabet og budgettet blev dog gennemgået og uddybet for de
fremmødte.
Generelt har problemer med Danske Bank og adgangen til
foreningens netbank i forbindelse med skift af kasserer skabt
problemer for fakturering og betaling af regninger i udgangen
af 2016, hvilket medfører af nogle af posterne først vil figurere i
regnskabet for 2017. Der har desuden været rod i medlemslisterne,
hvilket blandt andet har fordyret portoen ved udsendelse af MOK,
samt givet forstyrrelser ved kontingentopkrævninger. Det opfordres
kraftigt at medlemmer tilmelder sig betalingsservice, da dette vil
lette en del af arbejdet med kontingentopkrævningen.

3. Optagelse af ordinære og ordinær+ E.C.C.O.medlemmer

Som følge af sidste års vedtægtsændringer indstiller og
godkender bestyrelsen medlemsansøgninger i dialog med KADK
vedr. uddannelsesniveau. Siden sidste GF er der modtaget 22
ansøgninger, som alle er godkendt. Af de 22 er 2 godkendt til
ordinært medlemskab og 3 til ordinært medlemskab + ECCO,
resten er associerede medlemmer og primært studerende fra den
nyeste årgang fra Konservatorskolen. Desværre har der også været
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4 udmeldinger.
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at følge bestyrelsens
indstilling.
Der blev fra forsamlingen spurgt ind til, om der fra bestyrelsens
side blev arbejdet på at hverve nye medlemmer og bestyrelsen
bekræftede, at de stod over for at etablere en kampagne på
netop dette område. Både for at få flere af de nye studerende
med i foreningen, men også for at samle op på de mere garvede
inden for faget, som er blevet tabt gennem de seneste mange
år. Lempelsen af foreningens krav til medlemskab efter sidste
års generalforsamling håber bestyrelsen vil kunne inkludere flere
indenfor konserveringsfaget og kultur- og naturbevaring mere bredt.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer, hvorimod
bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring.
Vedtægtsændringer
I forlængelse af de vedtægtsændringer, som bestyrelsen foreslog
og GF stemte igennem, havde bestyrelsen endnu engang et
forslag til ændring af vedtægterne. Bestyrelsen ønskede at rette
en mindre grammatisk fejl i §1 og derudover sende følgende
vedtægtsændringer til afstemning.
Forslag til ændring af §2, stk. 1 og 4. Afsnit vedrørende
ansøgningsproces flyttes fra stk. 1 til stk. 4 og ændres:
”Skriftlig ansøgning om ordinært eller ordinær+E.C.C.O.medlemskab stiles til bestyrelsen tre måneder inden
generalforsamling. Ansøgningen skal indeholde oplysninger
om ansøgerens uddannelse. Bestyrelsen træffer afgørelse, om
hvorvidt ansøgeren opfylder optagelseskriterierne, samt hvilke
konserveringsværksteder og uddannelsesinstitutioner, der kan
anerkendes. Generalforsamlingen godkender optagelsen på
baggrund af bestyrelsens indstilling.”
Forslag til ændring af §5, stk. 1 vedrørende regnskab:
”Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet, der føres
af kassereren, skal være færdig fra dennes hånd den efterfølgende
15. januar, og inden afholdelse af ordinær generalforsamling, være
revideret af revisorerne både talmæssigt og kritisk.”
Forslag til ændring af §7, stk. 1 vedrørende ordinær generalforsamling:
”Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed
og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår forår inden
udgangen af november juni måned med en dagsorden, der minimum
skal indeholde følgende punkter:
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
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag
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til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen.
Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan
stemmes ved fuldmagt – hver person kan kun medbringe en
fuldmagt.
Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på
førstkommende bestyrelsesmøde og publiceres i foreningens blad.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når en
fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ved
ekstraordinær generalforsamling er samme regler gældende som
ved ordinær generalforsamling.”
I forbindelse med optagelse af nye medlemmer blev det
specificeret, at man ved medlemsansøgning direkte indplaceres
som ordinært medlem, hvis man har en afsluttet bachelor og
ordinær+E.C.C.O-medlem, hvis man har en afsluttet kandidat, samt
som associeret medlem, hvis man er studiemedlem eller ikke har en
konservatoruddannelse, men på anden måde har interesse for feltet
og det arbejde NKF-dk laver.
Ydermere blev det specificeret at medlemmer pr. automatik
ville blive flyttet fra associeret medlem til ordinært medlem eller
ordinær+E.C.C.O.-medlem ved dimission fra Konservatorskolen.
Der blev fra forsamlingens side spurgt ind til, hvorledes
bestyrelsen ville holde styr på hvilke medlemmer, som dimitterede
fra Konservatorskolen og hvornår, samt hvorledes de ville
få information omkring eventuelle godkendte udenlandske
konserveringsuddannelser. Bestyrelsen bekræftede, at der vil være
lidt problemer i opklaringsarbejdet, men at Konservatorskolen
har indvilget i at være behjælpelig med info om dimittender og
akkrediterede udenlandske konserveringsfaglige uddannelser.
Bestyrelsen vil arbejde på at fastlægge en procedure for denne form
for oprykning af medlemmer fra en kategori til en anden.
Alle vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere
suppleanter (jf. § 4)
Ved renskrivning af referatet blev det opdaget at formanden i
”kampens hede” ikke havde været på valg. Dette punkt vil komme
på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nanna Gerdes og Katja Storkholm havde valgt ikke at
genopstille til bestyrelsen og der skulle derfor vælges to nye
bestyrelsesmedlemmer.
Af suppleanterne ønskede Torben Ernst at stille op som
bestyrelsesmedlem. De resterende suppleanter vil gerne fortsætte
som suppleanter. Ydermere havde bestyrelsen opfordret to nye,
hvilket foranledigede kampvalg:
En kort præsentation af de opstillede kandidater:
Torben Ernst
Som NKF-dk’s repræsentant i E.C.C.O, ønskede han at knytte
E.C.C.O samarbejdet tættere til bestyrelsens arbejde. Både for at
synliggøre NKF-dk i E.C.C.O og for at synliggøre E.C.C.O i NKF-dk.
Sigrid Ninel Kledal
Nyuddannet fra Konservatorskolens Monumentalkunst Linje.
Hun ønskede at komme til at arbejde med foreningens sociale
arrangementer og udbredelsen af faget.

Anne Trollehave (ikke til stede, men via mail til bestyrelsen)
Ønskede at bidrage til foreningens kommunikation og formidling,
samt arbejde med etablering af en ny CMS-baseret hjemmeside. Ud
over hendes konserveringsfaglige baggrund har hun en baggrund
indenfor kommunikation, videnskabsteori og kulturpolitik, som
ligeledes vil kunne bidrage til bestyrelsens virke.
Kampvalget blev af ordstyrer på foranledning af forsamlingen afholdt
ved lukket afstemning, hvor alle stemmeberettigede fik en blank
seddel, hvorpå to af de opstillende kandidater skulle påskrives.
Grundet de tidligere vedtægtsændringer omkring medlemskab
var der 22 stemmeberettigede til stede ud af 25 i forsamlingen.
Cecilie Gottfred og Berit Bunk blev i kraft af deres associerede
studiemedlemskab og derved manglende stemmeret valgt som
stemmetællere.
Anne Trollehave og Sigrid Ninel Kledal blev valgt som nye
medlemmer af bestyrelsen.
Valg af suppleanter
Alle tidligere suppleanter valgte at genopstille. Dertil opstillede
Maiken Ploug Riisom ligeledes som suppleant til bestyrelsen.
Idet, der ifølge vedtægterne, ikke er begrænsninger for antallet af
suppleanter blev alle valgt enstemmigt af forsamlingen.

6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

Micka Steinrud genopstillede som revisor, mens Susan Ritterband
ønskede at trække sig fra positionen. Derfor skulle der vælges én ny
revisor og en suppleant.
Ditte Duus opstillede som revisor og Anne Sophie Bonde
Andreassen opstillede som suppleant. Begge blev valgt enstemmigt
af forsamlingen.

7. Orientering om E.C.C.O.

Årets E.C.C.O-generalforsamling var i år blevet afholdt i Stokholm
af NKF-S. Torben Ernst kunne referere at der blev gjort et stort
stykke arbejde i fortsat at synliggøre sig ved konserveringsfaglige
og bevaringsmæssige europæiske tiltag indenfor det kulturelle
område. Ydermere kunne han berette at E.C.C.O som organisation
fortsat voksede og at der på europæisk plan vil være fokus på
kulturarvsbevaring i 2018 (The European Year of Cultural Heritage
2018). I den forbindelse vil det som organisation under E.C.C.O
måske være relevant at se på hvordan man kan benytte sig af dette
fokus til eventuelle fondsansøgninger eller arrangementer indenfor
konserveringsfaget, som kan skabe opmærksomhed.
Som organisation er E.C.C.O desuden begyndt at synliggøre sig
mere på de sociale medier. Særligt Twitter er deres foretrukne
kommunikationslinje under #EuropeanHeritageAlliaance.
I forhold til organisationers medlemskontingent blev der ved
generalforsamlingen stemt om en kontingentforøgelse. Kun
Danmark og Tyskland stemte imod og der blev derfor vedtaget
en forøgelse af kontingentet. Heldigvis blev den minimal med en
forøgelse på 1 Euro pr. medlem.
Næste års generalforsamling vil foregå på Malta,
medlemsorganisationernes formænd også vil være inviteret.

hvor

8. Eventuelt

Maiken Ploug Riisom og Signe Lillebæk orienterede kort om, at de
arbejder på at oprette en naturhistorisk emnegruppe.
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Bulletinredaktionens repræsentanter i forsamlingen appellerede
desuden til medlemmerne at redaktionen gerne vil have flere hænder,
samt meget gerne en annonceansvarlig til salg og opretholdelse af
annoncer i Bulletin.
I forbindelse med NKF-dk’s afholdelse af videreuddannelsesseminar
i 2019 vil styregruppen bestående af Maj Ringgaard og Torben Ernst
gerne have flere hænder til projektet at planlægge seminaret, samt
ikke mindst hjælpe med fondsansøgninger.

Anders Abildgaard takkede bestyrelsen for det store arbejde der var
lavet siden sidste generalforsamlingen og opfordrede forsamlingen
til ligeledes at give en stor tak, hvilket alle var enige om.
Afslutning
Generalforsamlingen blev afsluttet med god ro og orden, hvorefter
der var rundvisning på RAGNAROCK, museet for pop, rock og
ungdomskultur.

Generalforsamlingsdeltagerene på den store pladespiller under rundvisningen på Ragnarock. Foto: Signe Lillebæk

Referat
af NKF-dks ekstraordinær generalforsamling 2017
14. JUNI 2017 KL 18.00. Arbejdermuseet, København,
Til stede: Ditte Duus (revisor suppleant), Micka Steinrud (revisor),
Johs Stephensen, Sigrid Ninel Kledal, Camilla Bastholm, Karen
Borchersen, Pernille Holm Mogensen, Jannie Amsgaard Ebsen,
Anne Trollehave, Pia Christensson, Maiken Ploug Riisom.
1.
2.

Valg af dirigent: Karen Borchersen
Valg af referent: Pernille Holm Mogensen
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3.
4.
•

•
5.

Der er indkaldt med 14 dages varsel som i følge vedtægterne.
Indkommende forslag:
Godkendelse af regnskab: revisorerne har godkendt
regnskabet, og der er ingen yderligere kommentarer.
Regnskabet er godkendt enstemmigt med 11 fremmødt + to
brevstemmer.
Valg af formand: Camilla Bastholm stiller op som formand,
som den eneste og bliver enstemmigt genvalgt.
Evt.: Ingen kommentarer til evt.

MALERIKONSERVERING

Compoboard
- Tanker fra en malerikonservators forundringsarkiv
Får man chancen for at gennemgå en hel malerisamling grundigt vil der uvægerligt være ting
der dukker op som vækker både genkendelse og forundring. Dette kan gælde fænomener relateret til konserveringshistorie; men sandelig også til kunstnernes materialebrug. Her kommer et
eksempel på det sidste.

Af Winnie Odder
Farvekonservator
Email: winnie.odder@gmail.com

N

år vi konservatorer går på udstilling er der mange ting at holde
øje med: selve de udstillede værker selvfølgelig; men dertil
kommer ofte observationer af ophæng/montering, sikkerhed,
klima – ja, undertiden kan man også overraskes over den beskrivende
tekst. Det gjorde jeg i hvert fald da jeg så Johannes Larsens maleri:
Hvinænder i en våge – hvor der tydeligt stod, at det var malet på
Compoboard. Maleriet tilhører Ordrupgård samlingen.

Navnet Compoboard
kan jo betyde nærmest
hvad som helst, der afviger
fra rene træplader, direkte
udskåret fra træ.
Nådada – det må de sandelig være sikre på, tænkte jeg, for at ville
udsige noget så specifikt. Og hvad var nu dette compoboard for
noget? Jeg kendte det ikke. Men snart skulle jeg få 7 malerier mellem
hænderne som alle var udført på dette materiale – et af dem havde
endda et herligt stempel på bagsiden som udbasunerede COMPO
BOARD PATENT.
Alle 7 tilhører gruppen af Fynbomalere (eller familiært tilknyttet) - idet
jeg og malerikonservator Dawid Poplawski denne forsommer har
gennemgået samlingen af malerier på Faaborg Museum med henblik

Bortset fra flossede hjørner og kanter virker compoboard pladerne til at
være ganske stabile. Foto: Dawid Poplawski

på at tidssætte de nødvendige konserveringstiltag. Vi undersøgte
derfor værkerne grundigt både for og bag. Og kan fortælle, at en
compoboard-plade består af 2,2 – 2,3 cm brede træstave sammenlimet
på kant, derpå er limet kraftigt pap på begge sider. Pladen er totalt 1,0
cm tyk.
Angiveligt er disse plader fremstillet til møbelindustrien. Og
sandsynligvis findes der mange forskellige patenter af denne type:
navnet Compoboard kan jo betyde nærmest hvad som helst, der
afviger fra rene træplader, direkte udskåret fra træ.
En klassisk størrelse på plader til byggebranchen er i dag 4 x 8
engelske tommer, eller som vi bedre kender det: 122 x 244 cm.
Dette format går tilbage til 1800-tallets industrielle produktion af
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De tynde hvide linjer på tværs af kanten er limfugerne mellem træstavene.Foto: Dawid Poplawski

standardiserede materialer, der dels skulle være holdbare, stærke og
nogenlunde vandfaste samt ikke for tunge eller særligt brandbare til
et standardiseret og hurtigt byggeri, der kunne pakkes/stakkes og
sendes med jernbane eller båd fra producent til forbruger.
Hvorvidt compoboard har haft netop dette format har jeg visse
indikationer på. Af de 7 værker fra Faaborg Museum er det ene nemlig
af Harald Giersing, der sit kunstnerliv igennem i stor grad benytter
sig netop af compoboard, og vi kan fra hans oeuvre drage mulige
konklusioner på pladens oprindelige format. I perioden 1907-22

maler han (minimum) 9 gange på et plademål af dimensionerne 122
x 92 (eller meget tæt på disse mål – her kan f.eks. forskellig måle/
registrerings-nøjagtighed spille ind). Af hans samlede oeuvre har
omkring ¼ compoboard som bærende materiale. Blandt de 7 malerier

... hvilken fattig, ung
kunstner prøver ikke noget
nyt OG billigt?
i Faaborg har 2 også dette format. Ellers har de registrerede malerier
allehånde individuelle mål.

Stempel fra fabrikanten. Foto: Dawid Poplawski

FAKTA BOKS

Compo-board
Er tynde plader, sammenlimede af tyndt træ og papir. Bruges til skabe
og lette vægge. Salomons konversationsleksikon, 2. udg. 1915-30.
Krydsfiner
Er træplader af tynde lag af træ, lagt vekselvis i forhold til fiberretningen
og sammenlimet
Spånplade
Plade fremstillet af ret store træfibre og lim i en våd proces
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Og så var der tiden – hvornår bruger d’herrer kunstmalere dette noget
afvigende materiale?
Det ældste daterede værk jeg p.t. har fundet er det ovenfor omtalte af
Johannes Larsen, der er fra 1899. Derudover har jeg fundet følgende
enkeltværker: Edvard Weie fra 1907; Ernst Goldschmidt fra 1908;
Oluf Hartmann fra 1909; Jens Søndergaard i 1934: samt minimum 3
eksempler fra Peter Hansen i årene 1901/1907/1910. Dertil kommer
så de 57 værker (af de totalt 203) fra Harald Giersings hånd jeg indtil
videre har spottet i perioden 1906 – 27, som er malet på compoboard.

Masonit
Plade fremstillet af træfibre, der ved damp og tryk formes til plader.
Opfindes 1924 af Ingeniør William Mason, USA. I produktion fra 1929.
Har en glat og en riflet side. Også kaldet Hård masonit.
Blød masonit/cellutex/celotex er en meget porøs og let version af hård
masonit. Fremstilles ved damp og tryk. Ofte anvendt som isolering.
HDF/MDF plader
Meget findelte træfibre og lim i en tør proces

MALERIKONSERVERING

Det er på bagsiden af Peter Hansens ikoniske værk: Pløjemanden vender, på Faaborg Museum udført 1901-2, vi fandt det herlige stempel.
Den opmærksomme betragter vil se, at langs venstre sides kant sker der noget. Peter Hansen har øget pladen fra 122 til 124 cm her.
SMK har et studie til dette værk, på lærred, udført ca. 1900, som motivisk helt svarer til dette før øgningen i venstre side.
Vedr. motivbeskæring se litteraturtips. Foto: Dawid Poplawski

Hvor har de det så fra, monstro? Ja, hvilken fattig, ung kunstner prøver
ikke noget nyt OG billigt? Og kan man få billige afkap fra trælasten
er det vel ideelt? Selv før Facebook og andre sociale medier havde
også de deres faglige og familiære netværk og snakkede sammen,
udvekslede tips og tricks. Johannes Larsen – som i denne lille oversigt
repræsenterer den ældste bruger – var jo købmandssøn…mon ikke
han har haft tilgang til og kundskab om alverdens materialer? Og via
det nære venskab til Fritz Syberg kan Peter Hansen være kommet
underfund med dette. Giersing besøger Fyn første gang i 1906 og
gifter sig ind i Fynbomalerkredsen 1917. Osv.osv.osv. Her er et dejligt
område at forske i for den som lyster. En del brevarkiver er under
digitalisering disse år – så snart bliver det lettere at komme ind i
kunstnernes tanker og overvejelse, må vi tro.
Alternative malematerialer og deres særlige konserveringsmæssige
udfordringer er da lige noget for en frisk konservatorstuderende? Det
lille jeg nu ved og div. oversigter giver jeg hjertens gerne videre som
inspiration til det videre arbejde.
Og DU kære læser, du ved måske en hel masse om dette emne?
Tøv ikke med at tage kontakt om både småt og stort til
winnie.odder@gmail.com og dawid.poplawski@gmail.com .

I sidelys ses tydeligt, at compoboard-pladens træstave ligger horisontalt af
motivet. Foto: Dawid Poplawski

Tak til Troels Filtenborg, SMK og Mikkel Scharff, KADK , Nis Rattenborg,
Langeland, Lennart Gottlieb: Giersing. Maler-kritiker-menneske. 1995
Finn Terman Frederiksen: Billedfeltets afgrænsning, i Philipsen og
Fynboerne, 2001
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Typeeksemplarer
- de naturhistoriske skatte

Samlingerne på de naturhistoriske museer indholder nogle helt unikke typer af genstande:
Typeeksemplarerne. Disse enkelte individer har lagt krop til beskrivelsen af deres art og er derfor
både videnskabelige- og naturhistorisk helt specielle.

Af Kristian Murphy Gregersen
Naturhistorisk konservator, Statens Naturhistoriske
Museum
Email: kgregersen@snm.ku.dk

I

de Kvartære Samlinger på Statens Naturhistoriske Museum ligger
der millionvis af knogler. Knogler der kan stykkes sammen til et
komplet skelet af en urokse fra Danmark, eller et kæmpedovendyr
fra Brasilien, eller hvirvler af en tusinde år gammel blåhval, en tand fra en
vildhest, en kæbe fra en lille desman. Der står kassevis af måltidsrester
fra vore forfædre, efterladenskaber som de første danskere, eller
grønlændere, smed på møddingerne. Rester som vidner om deres liv
og kultur - rester fra dengang man måtte jage for føden, eller fra den
tid man først begyndte at forsøge sig med dyrehold og agerbruget.
Alle disse millioner og atter millioner af knogler, eller stumper deraf,

Inden for taxonomien (systematisering og klassificering af alle kendte
organismer) er det kutyme at når man finder en ny organisme, en ny
art, der ikke før har været kendt for videnskaben, så beskriver man
den, placerer den iblandt de andre kendte organismer (klasse, orden,
familie, osv.) og giver den et videnskabeligt navn (slægt og art, f.eks.
vildsvinet Sus scrofa Linnaeus, 1757). Dette gøres inden for rammerne
af et specifikt system sat i værk af Carl von Linné (Linnaeus) tilbage i
det 18. århundrede, og sidenhen opretholdt og kontrolleret af ICZN
(International Komite for Zoologisk Nomenklatur), og er stadigvæk den
mest praktiske måde for os mennesker at prøve at sætte system og
orden på naturen – selvom naturen ikke altid lader til at være klar over
dette. Det er samtidigt et eftertragtet mål for enhver taxonom da ens
navn for evigt vil være associeret med arten.
Når den nye mus, fisk, eller myre så har fået et navn, og en
videnskabelig artikel med en detaljeret beskrivelse af den nye art er

...så er det vigtigt, det er
faktisk en pligt, at man
stiller et eksemplar af den
nye art til rådighed...
har alle stor betydning for den samlede forståelse af vores fortid,
og selvom man kan slå ned i samlingen og plukke guldklumper ud,
så som dådyrene fra Hollerup, bjørnen fra Røsnæs, eller de tidlige
domesticerede får fra Iran, så er det helheden af dem alle som samlet
der betyder mest. Der er dog en lille gruppe knogler som alligevel har
en helt særlig betydning for videnskaben, selvom de måske ikke virker
særligt imponerende ved første blik.
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Knoglerne fra en køkkenmødding (Mejlgaard) udgravet i 1800-tallet.
Foto: Kristian Murphy Gregersen.
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Smilodon populator kranium fra Argentina, sammen med tanden fra publikationen.Foto: Kristian Murphy Gregersen

blevet publiceret, så er det vigtigt, det er faktisk en pligt, at man stiller
et eksemplar af den nye art til rådighed, i et museum, for den brede
videnskabelige sfære, så at alle kan komme og studere den. Men det
er ikke ligegyldigt hvilket eksemplar man stiller til rådighed – det skal
være det eksemplar (eller de eksemplarer) som beskrivelsen er lavet
ud fra. Et sådanne eksemplar kaldes derefter for typeeksemplaret
(holotypen), eller bare typen, og er grundlaget for den nye art og dets
navn. Dette gør disse eksemplarer helt unikke, og derved helt specielle

inden for de naturhistoriske samlinger rundt omkring i verden. Det er
faktisk sådan at selvom en anden forsker skulle komme forbi og påvise
at det gældende typeeksemplar alligevel ikke var en ny art, og at den
faktisk tilhørte en anden, og allerede, beskrevet art, så vil dets status
aldrig helt falme. For selvom det for en stund, måske for evigt, vil være

Dette gør disse eksemplarer
helt unikke, og derved
helt specielle inden for de
naturhistoriske samlinger
rundt omkring i verden.
synonymt med en anden type som blev beskrevet af en anden forsker
på et tidligere tidspunkt, så kan det jo være at man en gang i fremtiden
finder ud af (f.eks. ved nye analyse metoder) at den alligevel var en ny
og selvstændig art – og så kan man genoprette den som type igen.
Derfor bliver alle sådanne eksemplarer gemt for al evighed, som regel i
helt særlige afsnit af samlingerne.

Tegning af Smilodon populator tanden som Lund anvender, men hvor
spidsen endnu ikke er med. Det er taget fra Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs Naturvidenskabelige og Matematiske
Afhandlinger, XII, 1844.
Foto: Kristian Murphy Gregersen

Men enkelt er det dog ikke altid – specielt når man arbejder med
gamle knogler, som oven i købet blev beskrevet tilbage før ICZN blev
oprettet i 1895. Som et eksempel har vi i den sydamerikanske del af
de Kvartære Samlinger – mere specifikt i den P.W. Lundske Samling fra
Lagoa Santa i Brasilien – en hel fantastisk type, nemlig typen for den
store sydamerikanske sabeltandede kat Smilodon populator Lund,
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1842. Men det er dog ikke en holotype, for dengang da Peter Wilhelm
Lund beskrev arten, gjorde han det på baggrund af flere tænder og
knogler, fra flere individer, uden at udpege en af de udvalgte tænder
eller knogler som den mest karakteristiske. Derfor er alle de elementer
han anvendte i sin beskrivelse typer for arten, og så kalder man dem
syntyper. Skulle der så komme en forsker engang i fremtiden og
beslutte sig for at én af dem kunne anvendes som hoved typen, så
kan han vælge at udpege den som en såkaldt lectotype. I tilfældet
med Smilodon bliver det dog endnu mere kompliceret. For nogle år
tidligere, i 1839, anvendte Lund faktisk nogle af de samme elementer
til at navngive en ny form for hyæne, Hyaena neogaea Lund, 1839.
Det var først da han fandt en af hjørnetænderne at det gik op for ham
at han havde taget fejl, og at der faktisk var tale om en sabeltandet
kat i stedet – men det var også efter at han i mellemtiden også havde
beskrevet endnu en art, Felis protopanther Lund, 1839 ud fra andre
elementer.

Men hvad sker der så for hans tidligere navne? Hans beskrivelse af
hyænen var meget beskeden, og derfor har man senere valgt at anse
det for et nomen nudum – et nøgent navn – altså uden betydning. Med
hensyn til protopanteren så vil det indgå som et synonym for Smilodon
populator (et iblandt omtrent 30 andre). Som en ekstra lille krølle til
historien om typen for Smilodon populator, hører med at da Lund
skulle illustrere nogle af knoglerne som han havde anvendt som basis
for sin beskrivelse, så valgte han at illustrere den hjørnetand som havde
ledt ham på sporet. Der mangler dog bare en lille detalje – spidsen af
tanden. Den har han måtte indtegne med en stiplet linje. Men tanden,
som den tager sig ud i dag, er dog komplet. For noget tid efter at han
havde fået udført illustrationen, fandt han den manglende spids som,
i hans egne ord, ”(…) befundne nöiagtig, som den paa Tegningen var
antydet i puncteret Omrids.”!

The XXI International NKF Congress
IIC-Nordic Group
Cultural heritage facing catastrophe:
Prevention and recoveries
September 26 – 28 2018 at Harpa Conference Centre, Reykjavík, Iceland
Please visit our homepage www.nkf2018.is or follow us on Facebook for more information

Emnegruppemøde
- Vanddrukne Materialer
Næste års møde i NKF emnegruppen Vanddrukne Materialer finder sted onsdag d. 17. januar
2018 kl. 10-16 på Odense Bys Museer.

Vel mødt!
Jannie og Nanna

Vi starter med oplæg og diskussioner og slutter dagen af med en rundvisning i særudstillingen
”Knuds Odense - Vikingernes by” - med mange af de nye flotte fund fra Thomas B. Thriges
Gades udgravningerne.

jae@odense.dk //
nanna.bjerregaard.pedersen@natmus.dk

Emnegruppemøde
- Arkæologi
Næste møde i NKF-Arkæologigruppen afholdes torsdag den 12. april 2018 på Odense Bys
Museer.
Så sæt allerede et kryds i kalenderen nu og nærmere info vil følge i starten af det nye år.
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Vel mødt og på glædeligt gensyn i
Odense!
Jannie Amsgaard Ebsen, koordinator
jae@odense.dk

NEKROLOG

En læremester og en mester
- mindeord om Arne Bäck

D

et er med stor sorg og med respekt, at jeg har modtaget
meddelelse om at Arne Bäck er gået bort efter lang tids
sygdom.

Det var i Frederiksberg Kirke, der i øjeblikket er under en meget hård
restaurering, hvor man bla. har taget og destrueret, det originale 1.
pulpitur, at jeg mødte Arne Bäck for første gang. Det var for 40 år
siden, da jeg selv var i lære som maler. Det var i forbindelse med den
dengang store restaurering af Frederiksberg Kirke - maj/juni 1977. Her
blev kirkens søjleværk marmoreret af Arne Bäck og her fik jeg lov til at
medvirke ved marmoreringen af baser og med anlæg af forgyldninger
på pulpituret.
Arne Bäch var søn af en snedkermester, og fulgte traditionen inden
for håndværk, ved at komme i lære indenfor et håndværk: Ikke som
snedker, men som vognmaler og skiltemaler. Senere blev det til
omfattende arbejder for private, i danske kirker, på slotte, på herregårde
og på offentlige bygninger. Ja, nogle vil hævde at Arne Bäck fyldte for
meget i det danske bevaringslandskab. Forklaringen er dog ganske
enkel - han var den bedste i sin tid.
Arne Bäck var en kapacitet som underviste i marmoreringens og
ådringens kunst. Disse discipliner som så mange har nedgjort, når
de uvidende har ment, at det var en billig imitation af den ægte sten
eller det ædleste stykke træ. Bäck kunne få marmoreringen til at
leve og han forstod den enkelte marmors geologiske opbygning og
kunstneriske muligheder, strukturer og karakter. Samtidig, kunne han
komponere en marmor, der virker fri, men er kompositorisk styret i
detaljen og overordnet det enkelte rums arkitektur. Dette ses specielt
i Kuppelsalen på Fredensborg Slot, hvor Arne Bäck, godt støttet af
Dronning Ingrids æstetiske overblik og engagement, fik lov til,at udføre
dette sit hovedværk, ud i marmoreringskunsten, Hvor, marmoreringens
sande mester den Kgl. Hofmarmorer Green er den nærmest abstrakte
malede marmors mester. men modsat Green der sin præcision og
brutalitet malede og komponerede, så er Arne Bäcks marmor en mere
fabulerende og lyrisk en af slagsen.
Arne Bäck var en sand mester ud i ådringens kunst. Han kendte træets
væsen i hvert et ved og vred, og i hver en åre og i hver en magstråle.
Tone og karakteren af de hårde eksotiske træsorter som nød, citrus og
den nu udryddet Cuba-mahogni, men også de nordiske træsorter som
eg, bøg, elm, og ask. Han udførte mesterligt malede intarsia-arbejder
og inkorporerede dekorative elementer på møbler og inventar med
naturen som inspiration og kunsten som virkemiddel. Her kom hans
opvækst i et snedkerhjem og hans vognmalerbaggrund, ham virkelig til
gode og han kapitaliserede dette gennem størstedelen af sit liv.
Arne Bäck var også på mission. Missionen var klar - denne del
af malerfaget skulle holdes i live. Traditionen skulle fastholdes og
forstærkes indenfor fagets egne rækker og kvaliteterne i disse
teknikker skulle fortælles og genfortælles. Dette blev gjort gennem

Et af de sidste billeder taget af Arne Bäck. Foto: Privat

et omfattende, pædagogisk og uddannelsesmæssigt arbejde,
der strakte sig ud over det danske malerfags uddannelser, over til
Kunstakademiets Konservatorskole samt skoler og laug i det meste
af Skandinavien.
Noget af det sidste betydelige, han lavede, ud over festsalen i Prinsens
Palæ, var den åbne balkon på Det kongelige Teater i København. Den
balkon, der så sent som sidste år, bliv hårdhændet istandsat og i dag
står som en nyslået teaterdekoration.
Ser man på dødsannoncen, offentliggjort i dagbladet Politikken,
vil man opdage Arne Bäcks sirlige monogram. Et monogram AB
udført i ægte syttenhundredtals stil, med en spejling af begyndelse
bogstaverne i hans for- og efternavn. AB, er, inddekoreret i alle de
arbejder som han har udført sådan som traditionen har foreskrevet
inden for malerkunsten og dekorationskunsten siden slutningen af
middelalderen. Ved at signere sit arbejde stod maleren samtidig ved
den kunstneriske og kvalitetsmæssige udførelses af arbejdet.
Vi er mange der skylder AB tak og som vil stå solidt på hans skuldre
i et forsøg på at videreføre det du har påbegyndt. Samtidig med, at
han vil blive husket som det meget elskelige og meget betænksomme
menneske har var, men dine arbejder står i Danmark og i stort set alle
Nordiske lande med din håndskrift.
AB du har om nogen stået for en videreførelse af den ypperste del af
malerhåndværket i forlængelse af en fornem tradition, der i disse år
er under betydelig forandring og som vi kun har set en skræmmende
begyndelse på.
Ære være hans minde.
Af Torben Ernst
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Konsolidering af
prøvemateriale in situ
Det kan være en udfordring at udtage uskadt prøvemateriale fra historiske genstande, her
eksemplificeret ved materiale fra historiske bygninger. Forfatteren imødegår udfordringen ved at
konsolidere prøvematerialet før udtagningen. Her anvendes samme medie til konsolidering som
efterfølgende indstøbning af prøven. Fordele og ulemper ved metoden gennemgås og afslutningsvis
gives også et eksempel på anvendelse af flygtigt bindemiddel til konsolidering af prøvemateriale.

Af Nynne Raunsgaard Sethia
Farvekonservator, Den Gamle By
Email: nrs@dengamleby.dk

U

dtagning af prøvemateriale fra historiske genstande er et
led i mange konservatorers arbejde. Det er en proces, som
typisk involverer forundersøgelser, tålmodighed og en lille
smule held. Det sidstnævnte skal som regel til, for at prøvematerialet
ikke går i stykker under udtagningen, da historisk materiale ofte er
skrøbeligt. I mange tilfælde er fremstillingsteknikker og stratigrafi
væsentlige elementer i undersøgelsen, men tolkningen af disse
vanskeliggøres, hvis prøverne går i stykker under udtagelsen. I denne
artikel fremlægges processen med udtagning af prøver fra historiske
bygninger, som eksempel på konsolidering af prøvemateriale in situ.
Der er udgivet en EU-standard for udtagelse af prøver fra
kulturhistorisk materiale, nemlig EN 16085:2012 Methodology for
sampling from materials of cultural property. Hvad angår den fysiske
udtagelsesproces står blot ”Sampling requires appropriate tools and
care needs to be taken to avoid contamination of the sample(s). Health
and safety regulations should be followed for the protection of the
person(s) who are sampling.” (note: Udgivet med tilladelse fra Fonden
Dansk Standard).
I Den Gamle By udføres regelmæssigt farvearkæologiske undersøgelser
med henblik på rekonstruktion af tidligere farveholdninger og
malingstyper. En af de tilbagevendende udfordringer ved processen er
selve udtagelsen af prøver til farvesnit. Ofte er der tale om overflader
med mange og nedbrudte farvelag, og det er nærmere reglen end
undtagelsen, at prøvematerialet ikke bevares som et samlet hele men
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splittes op i flere, mindre fragmenter. Det besværliggør tolkningen
af maleteknikken, og gør prøvematerialet uegnet til fotografering i
forbindelse med formidling, rapporter m.v.

…det er nærmere reglen
end undtagelsen, at
prøvematerialet ikke
bevares som et samlet
hele..
I nogle tilfælde er det ikke et problem, hvis en prøve skal tages
om, da der er rigeligt prøvemateriale. I andre tilfælde er det
derimod meget vigtigt, at prøveudtagelsen lykkes i første forsøg.
Forfatteren havde sådan en oplevelse ved en undersøgelse af
kanten af et hul fra en dendrokronologisk undersøgelse af en stolpe i
Borgmestergåden, Den Gamle By. Netop denne stolpe var interessant,
da bygningsarkæologiske undersøgelser indikerede, at den stammede
fra en ombygning af gården få år efter opførelsen i 1597. Ved hjælp af
et transportabelt mikroskop kunne det konstateres, at der på kanten
af hullet var et lille område, hvor der var bevaret flere farvelag end
resten af kanten. I renæssancen og barokken var rummet malet med
kalkfarve, som er temmelig porøs, og da gården blev flyttet to gange,
gik det meste originale farvelag tabt (note: Gården blev flyttet i 1909 fra
Lilletorv i Aarhus til landsudstillingen i Tangkrogen samme by. Senere
flyttedes den til den nuværende placering i Botanisk Have, hvor den
åbnede som museum i 1914). Denne situation ansporede forfatteren
til at foretage en lokal konsolidering af farve- og underlag, for at undgå
den typiske fragmentering af prøvematerialet.
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Klar til at konsolidere prøvematerialet, som her er bemalingen på en
revledør: Inden konsolideringen er udtagningsstedet udvalgt og navngivet.
Da der er valgt et tokomponent medie, medbringes begge komponenter
i hhv. en petriskål og pipette, og de mixes på stedet. Derfor er der også
medbragt kemikaliehandsker og sikkerhedsbriller.
Foto Nynne Raunsgaard Sethia

Kanten af hullet fra en dendrokronologisk undersøgelse gav den optimale
tredimensionelle struktur til konsolidering af prøvematerialet. Prøven, der
bl.a. består af nogle meget porøse farvelag, blev udtaget helt og uskadet.
Foto Nynne Raunsgaard Sethia

Som konsolideringsmateriale er det oplagt at overveje typiske
produkter til konsolidering af farvelag. Af disse ville traditionelle
bindemidler som f.eks. animalsk lim potentielt kunne blive tolket som
et autentisk malemateriale ved fremtidige analyser. Derfor egner de
moderne materialer, som ikke anvendes til bindemiddel for maling,
sig bedre til formålet. De syntetiske bindemidler, der anvendes til
konsolidering af farvelag, er typisk termoplastiske, og flere af dem
har en glasovergangtemperatur (Tg), som ligger omkring eller under
stuetemperatur. Hvis de blev brugt ved en prøveudtagning, vil den
efterfølgende polering af farvesnittet blive vanskelig. Et udbredt
konsolideringsmateriale som Paraloid B72, hvis Tg er 40˚C, ville
muligvis kunne anvendes med fint resultat.

atter haft tendens til at fragmentere. For at undgå dette kan det
være nødvendigt at udtage prøvematerialet, før mediet er fuldt
hærdet op. Det kræver, at man planlægger arbejdet, således at
udtagningsstederne f.eks. konsolideres om formiddagen og prøverne
udtages om eftermiddagen samme dag.

Forfatteren har dog valgt at anskue processen fra en anden synsvinkel
og tage udgangspunkt i det endelige produkt. For at får en homogen
indstøbning af farvesnittet, hvor kemiske, fysiske og optiske egenskaber
samt ikke mindst ældningsegenskaberne er ensartede, blev det
besluttet at anvende det endelige indstøbningsmedie til konsolidering
af prøverne in situ. Denne beslutning har givet nogle udfordringer:
For det første er indstøbningsmediet (en to-komponent polyester)
sundhedsskadelig før hærdning, og de nødvendige foranstaltninger
skal træffes både for at beskytte sig selv, men også i forhold til andre
personer, som kan tænkes at berøre det påførte medie, inden det er
færdighærdet.
Næste udfordring er, at det konkrete indstøbningsmiddel ikke hærder
under 16˚C, hvilket i de fleste måneder vil sætte krav til opvarmning
af lokaliteterne. Det har dog vist sig, at selv om der ikke i første
omgang finder en hærdning sted, vil det fleksible medium stadig
have en vis konsoliderende effekt på prøvematerialet, så det i stedet
for at fragmentere blot får enkelte revnedannelser. Efter prøverne
transporteres til laboratoriet, hærder indstøbningsmediet op.
Sidste udfordring har vist sig at være tilfælde, hvor underlaget er
ekstremt sprødt og mediet er fuldt hærdet. Her har prøvematerialet

Endnu en faktor, som har indflydelse på metodens succes er
prøvematerialets tekstur. Det giver næsten sig selv, at en vis grad af
tredimensionalitet er at foretrække, da konsolideringsmaterialet derved
omslutter mere af prøven (farvelag har en begrænset porøsitet, og
mediet penetrerer derfor ikke dybt ind i prøvematerialet).

…en vis grad af
tredimensionalitet
er at foretrække, da
konsolideringsmaterialet
derved omslutter mere af
prøven…

På trods af de nævnte udfordringer, opvejer fordelen ved metoden
ulemperne, da det har vist sig, at succesraten ved udtagning af prøver
er væsentligt højere. Metoden praktiseres derfor fortsat under arbejdet
i Den Gamle By.
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konsolidering af prøvemateriale inden udtagelse satte gang i en masse
refleksioner hos tilhørerne. Det gav anledning til at antage, at princippet
kan udbredes til flere materialetyper – både i forhold til prøvematerialer
og konsolideringsmaterialer. Her sætter kun fantasien grænser. Det
kan for eksempel også overvejes, om det i nogle tilfælde er en fordel at
anvende flygtige bindemidler til konsolideringen.

Ved 6th Architectural Paint Research Conference blev der lejlighed til at
fremlægge metoden og få feedback fra kolleger fra hele verden. Nogle var
f.eks. interesserede i metodens anvendelighed på metal- og pudsunderlag,
hvilket ikke er blevet afprøvet i Den Gamle By. En oplagt mulighed for
nærmere studier. Foto Nationalmuseet, Anja Liss Petersen

Den 15. til 17. marts 2017 deltog forfatteren i 6th Architectural Paint
Research Conference på Columbia University i New York, USA med
oplægget On-site Pre-embedding of Samples for Cross-sections
(note: Støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til løbende formål). Her
blev tankerne bag metoden og erfaringerne fremlagt for et publikum
på knap 200 deltagere. Der var flere spørgsmål og kommentarer
efter oplægget samt enkelte personlige henvendelser, som kunne
være interessante at fremhæve her. En farvearkæologisk konservator
gjorde opmærksom på, at materialets udseende ændres væsentligt
ved en konsolidering. Hvis man udtager prøver, som efterfølgende skal
vurderes med det blotte øje, kan det derfor være en fordel udtage en
del af prøven ikke-konsolideret og en del konsolideret.
To henvendelser drejede sig om, at der allerede findes en praksis,
hvor der anvendes sekundlim til konsolidering af prøvematerialet
inden udtagning. Det har den indlysende fordel, at sekundlimen
hærder umiddelbart efter påføring, og temperaturproblematikken
er mindre kritisk. Forfatteren har ikke kendskab til sekundlims
ældningsegenskaber, men antager at de varierer fra produkt til
produkt. Dette har naturligvis indflydelse på prøvens arkivholdbarhed.
Endelig kom der også nogle henvendelser, som afslørede, at emnet

Her udføres midlertidig konsolidering af en limfarvedekoration ved
påstrygning af silkepapir imprægneret med cyclododekan.
Foto Erik Bjerre Fisker
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I enkelte tilfælde har konsolidering med flygtige bindemidler været
anvendt i Den Gamle By. Et eksempel er, da Den Gamle By hjemtog et
hus fra Adelgade i Skanderborg. De pudsede overflader, som indgår
i etageadskillelser eller indre skillevægge, hjemtages kun i mindre
prøver. En af prøverne bestod af hjørnet af et limfarvemalet loft i
jugendstil fra omkring år 1900. For at tage hensyn til den skrøbelige
limfarvedekoration blev overfladen konsolideret med silkepapir
imprægneret med det flygtige bindemiddel cyclododekan, inden der
blev bygget en beskyttende bund og ramme til prøven.

I enkelte tilfælde har
konsolidering med flygtige
bindemidler været anvendt i
Den Gamle By.
Efter at have ligget opmagasineret i fire år, blev loftsprøven opsat på et
eksisterende loft i et andet hus i Den Gamle By som led i en udstilling,
der illustrerer arbejdet med at nedtage og flytte huse. Det flygtige
bindemiddel var for længst væk, og silkepapiret lå løst på overfladen af
farvelaget. Overfladen havde ikke taget skade af flytningen og kunne
udstilles uden yderligere behandling.
Forfatteren kan derfor kun opfordre alle konservatorer, som udtager
prøvemateriale, til at overveje om der er potentiale indenfor netop
deres arbejdsområde for at optimere udtagelserne vha. konsolidering.

Her er loftsprøven monteret i en udstilling, som fortæller om Den Gamle Bys
arbejde med nedtagning og genopføring af bygninger.
Foto Nynne Raunsgaard Sethia
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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.

Kunstnerintentionen og beslutningsprocesser i moderne
kunst – En kritisk vurdering på baggrund af en case

Bagbeklædninger til lærredsmalerier
Anne Thøgersen , Monumental linje

Jannie Panourgias, Kunst linje

Kurt Trampedach er en kendt dansk kunstner fra det 20. århundrede.
Blandt hans værker er en gruppe gipsskulpturer fra 1970’erne, som
findes i flere danske museers samlinger. Disse værker viser flere tegn
på nedbrydning, men der er endnu ikke foretaget dybdegående
undersøgelser, for at forstå nedbrydningsfænomenerne eller for
at vurdere, hvorvidt disse ændringer har indflydelse på værkernes
betydning.
Moderne kunst og samtidskunst adskiller sig fra tidligere kunstformer
ved, at kunstneren ofte har valgt utraditionelle materialer og
ukonventionelle arbejdsmetoder under udarbejdelsen af sit værk.
Kunstneren har ofte tillagt disse valg egne iboende betydninger. Inden
en konserveringsfaglig beslutning kan tages er det derfor vigtigt at forstå
betydningen af værket og at dokumentere kunstnerens intentioner.
Men i mange tilfælde, som med Kurt Trampedach, er kunstneren gået
bort og har ikke efterladt sig tilkendegivelser for betydningen af værket
eller forskrifter for fremtidig bevaring. Det kan derfor blive relevant at
foretage interview med kunstnerens pårørende.

Dette speciale omhandler bagbeklædningers mulige klimastabiliserende
effekt på lærredsmaleriers mikroklima. Emnet undersøges gennem
eksperimentelle forsøg i henholdsvis et naturligt klima på ydervæggen
i et historisk hus og ved accelererede temperatursvingninger, mens en
kvalitativ interviewundersøgelse giver et indblik i danske konservatorers
aktuelle praksis.
Formålet er at belyse mekanismerne i dannelsen af maleriers
mikroklima, samt at vise hvordan forskellige bagbeklædningsmaterialer
kan påvirke dette. Desuden undersøges det, hvordan klimaet bag
blændrammen afviger fra maleriets øvrige mikroklima med henblik
på at udvikle en bagbeklædning, der kan efterligne blændrammens
mikroklima og dermed skabe ensartethed i mikroklimaet bag lærredet.
Resultatet
viser,
at
damptætte
bagbeklædningsmaterialer
dæmper omgivelsernes RF-svingninger markant, mens der ved
temperatursvingninger opnås gode resultater med en isolerende
bagbeklædning placeret nær lærredet.

Ud fra en case, Kurt Trampedachs skulpturtableau, Morgen (19721973), Statens Museum for Kunst, er dette speciales formål at
bedømme anvendeligheden af The decision-making models, 1999
i forhold til at kortlægge kunstnerintentionerne uden kunstnerens
deltagelse. Kunstnerintentionen som begreb undersøges indenfor
den konserveringsfaglige disciplin, og det vurderes, hvorvidt interview
med pårørende, der havde et nært kendskab til kunstneren og hans
værk, kan erstatte kunstnerinterviewet som redskab til at dokumentere
kunstnerintentionen.

Kultur-, naturhistorisk og
kunstfagligt årsmøde 2017
Organisationens Danske Museers årsmøde finder sted i år sted på Munkebjerg Hotel i Vejle den
15.-16. november.
Den konserveringsfaglige møde finder sted om torsdagen den 16. november fra 9-17.

For mere information og tilmelding se
www.dkmuseer.dk
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Bakteriel cellulose
– et nyt konserveringsmiddel til
arkæologisk træ?
På ICOM-CC i september blev der præsenteret en bred vifte af den nyeste forskning og
konserveringsprojekter inden for faget. Der var mange bidrag fra den danske konserveringsverden,
blandt andet kunne man opleve David Gregory fra Nationalmuseet fremlægge et projekt omkring
bacterial cellulose. Vi bringer her en forkortet version af artiklen, som kan læses i ICOM-CC 2017
proceedings. Original artiklen er skrevet af David Gregory og Yvonne Shashoua fra Nationalmuseet,
samt Nanna Braunschweig Hansen, Konserveringscentret i Vejle og Poul Jensen fra AKUT.

Af David Gregory
Seniorforsker, Nationalmuseet
Email: david.john.gregory@natmus.dk

N

år vanddrukkent træ ligger begravet nedbrydes det ved
mikrobiel aktivitet. Formålet med konserveringen er derfor at
tørre og stabiliserer det nedbrudte materiale. Hvis ikke træet
konserveres med den rette teknik, men efterlades til at udtørre, vil
cellerne kollapse og træet miste sin form. På Nationalmuseet er det
almindelig praksis under konserveringsprocessen at erstatte vandet i

nye konsolidant til konservering af vanddrukkent arkæologisk træ.
Cellulose er en integreret del af træets struktur og den overordnede ide
med undersøgelsen var at forsøge at få bakteriel cellulose til at vokse
i vanddrukkent arkæologisk træ og dermed fungerer som en støtte
for træets celler. Bakteriel cellulose er en organisk komponent med
den kemiske struktur (C6H10O5)n og er produceret af en bestemt type
bakterie. Hvor cellulose er en basiskomponent i de fleste planter, så
produceres den altså også af bakterier primært fra slægen Acetobacter,
Sarcina ventriculi og Agrobacterium.
Bakteriel cellulose har nogle andre egenskaber end plante cellulosen
og er karakteriseret ved at det har en høj renhed, styrke, formbarhed

...den overordnede ide
med undersøgelsen var
at forsøge at få bakteriel
cellulose til at vokse i
vanddrukkent arkæologisk
træ...
træets celler (og i cellevæggen) med en syntetisk polymer, her er det
ofte polyethylen glykol (PEG) der benyttes, og derefter frysetørres træet
under vakuum.
Formålet med dette forsøg har været at undersøge potentialet
og de praktiske muligheder for at bruge bakteriel cellulose som en
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En ren bakteriel cellulose film efter tørring.
Foto: Nationalmuseet, Yvonne Shashoua
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Bakteriel cellulose med vedhæftet Munktel filter papir. Ved brug af denne type papir fik man den stærkeste vedhæftning med en forbehandling af acetone.
Foto: Yvonne Shashoua

og øget evne til at holde på vand. Bakterierne anvender sukker i deres
produktion af cellulose.

Bakterie film voksede
frem på overfladen og
inde i porerne af det
imprægnerede Nydam
mose træ...

Disse foreløbige resultater kræver nærmere undersøgelser, specielt
for at optimerer bakteriel cellulose produktion inde i træets celler.
Tilstedeværelsen af ilt inde i træets celler vil derfor være i fokus i
fremtidige undersøgelser sammen med studier af hvad der sker med
bakterie cellulose under og efter en kontrolleret tørring eller frysetørring
af det behandlede træ.
Note: Dette indlæg er en forkortet udgave af en artikel, der blev
præsenteret til ICOM-CC 18th Triennial Conference i Københaven i
september.
Se den fulde artikel i:
Gregory, D., Y. Shashoua, N. Braunschweig Hansen, and P. Jensen.
2017. Anyone for a nice cup of tea? The use of bacterial cellulose for
conservation of waterlogged archaeological wood. In ICOM-CC 18th
Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017,
ed. J. Bridgland, art. 2004. Paris: International Council of Museums.

For at undersøge brugen af bakteriel cellulose som et
konserveringsmiddel blev prøver af yderst nedbrudt træ fra det
arkæologiske område ved Nydam mose i Sønderjylland imprægneret
med en sukker opløsning (fruktose) og en ren kultur af den cellulose
producerende bakterie Acetobacter xylinum blev tilsat. Ideen var at
bakterierne ville bevæge sig ind i træet og omdanne sukkeret i træet til
cellulose, som efter kontrolleret tørring eller frysetørring ville stabiliserer
det nedbrudte træ.
Bakterie film voksede frem på overfladen og inde i porerne af det
imprægnerede Nydam mose træ, men hæftede dårligt og kunne
meget let skrabes af. Desuden sås andre bakterier også i mediet –
muligvis bakterier der kom fra selve træet. Bakterie cellulosen voksede
mest effektivt på overfladen af det imprægnerede Nydam mose træ i
mediet. Hvilket fik det til at virke som om bakterie filmen gav styrke til
det nedbrudte træs overflade hvor ilt niveauet var højt (Acetobacter
kræver ilt for at kunne respirerer).

På trods af udfordringer med at få bakteriel cellulose helt ind i træet celler,
så var der en tydelige forskel ved tørring af prøver, som havde været
imprægneret (venstre) og dem der ikke havde (højre).
Foto: Yvonne Shashoua
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Fresko i stort format
på Færøerne
Dette er en lille beretning om feltforholdene for et hold konservatorer fra Nordisk Konservering, der
under en udstationering på 9 måneder i 2012-13 udførte en gentransport af Joakim Skovgaards
fresko ”Det store Gæstebud” i Klaksvík på Færøerne.

Af Tom Egelund
Malerikonservator, partner i Nordisk Konservering
Email: tom@nordiskkonservering.dk

H

vordan Joakim Skovgaards 57 m2 store freskomaleri ”Det
store Gæstebud” fra 1901 forlod sin væg i Viborg Domkirke,
tog midlertidigt ophold på Statens Museum for Kunst
i København og siden flyttede til Færøerne er i sig selv en lang og
forrygende historie om feltarbejde i flere omgange. Ultrakort fortalt
startede det med Skovgaards ønske om at hugge maleriet ned pga.
tidligt opståede saltudblomstringer, Kunstmuseets ønske om at bevare
det og endelig hvervningen af den italienske aftræksspecialist Franco
Steffanoni, der i starten af 1900-tallet turnerede i Europa med sine
færdigheder. Resultatet var et freskomaleri delt i to, klæbet på lærred
og opspændt på to enorme trærammer. Sådan hang maleriet fra 1913
i museets festsal, men blev i 1963 bevilget uddeponeret og følgelig
atter rullet og sendt på skibsrejse til Færøerne for at fungere som
altertavle i Klaksvíks nye kirke.

Jeg indledte personligt opgaven med en kort prolog hjemme på
værkstedet i Raadvad for at pudse stilen af på nogle testaftræk af
et freskomaleri. Kald mig bangebuks, men jeg følte mig bare ikke
så rutineret og frimodig som Steffanoni og hans assistent i Viborg
Domkirke, hvor de ifølge en samtidig beskrivelse ”i løbet af en

...farvelaget sad sitrende
løst på underlaget, som ville
det igen ud på rejse...
times tid” rullede hele det forsidesikrede maleri ned fra væggen i ét
stykke! Mine mere ydmyge teststykker blev efter Steffanonis metode
præpareret med en bagsidearmering af lærred og kalkkasein for at
imitere opbygningen af maleriet i Klaksvík, og gennemgik så hele det

Af et freskomaleri at være havde ”Det store Gæstebud” således
fra starten været lidt af en globetrotter med en omskiftelig og
strabadserende tilværelse, og da Christianskirken nærmede sig sit
50-års jubilæum var det tydeligt at farvelaget sad sitrende løst på
underlaget, som ville det igen ud på rejse - men nu en mere terminal
af slagsen.
Christianskirkens kirkeråd og Færøernes kirkelige myndigheder havde
i flere år arbejdet for en restaurering, og da planlægningen tog fart fra
slutningen af 2011 blev det meget hurtigt besluttet at snyde maleriet
for dets nye udflugtsmulighed: Skovgaardprojektet skulle foregå i
selve Christianskirken, altså som endnu ét i rækken af feltarbejder på
maleriet.
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Christianskirken i Klaksvík på Færøerne. Foto: Tom Egelund
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Maleriets to dele efter nedtagning og parkering på staffelierne.
Foto: Jakob Skou-Hansen

Maleriet påføres en forsidesikring af tyndt hampefiberpapir og harelim, og
armeres efterfølgende med ostelærred. Foto: Tom Egelund

påtænkte forløb i form af ny forsidesikring, fjernelse af lærredsarmering,
imprægnering, montering af en ny armering, opklæbning på en let
konstruktionsplade (honeycomboard) samt fjernelse af forsidesikringen.
Resultatet var nogle betryggende velbevarede stykker freskomaleri i
et overbevisende A4-format - men også nogle klimakammertests,
der viste et skrækindjagende potentiale for dimensionsændringer
pga. den stærkt hygroskopiske hudlim til forsidesikringen. Det 9
meter høje maleri i Klaksvík stod til at krympe 4-5 cm. i højden, med
mindre luftfugtigheden i de forventeligt knastørre vintermåneder i den
vel opvarmede kirke blev kontrolleret og holdt relativt høj. To store
luftbefugtere blev sat på en hastigt voksende indkøbsliste.

d’Art de Catalunya studere en samling af aftrukne kalkmalerier,
monteret og udstillet i fuldskalakopier af de oprindelige kirkerum.
På konserveringsafdelingen indviede de lokale kolleger os i deres
erfaringer med forskellige behandlingsmetoder og materialer, og
fremviste metervis af magasinreoler med tæthængende aftræk, for
en dels vedkommende forsynet med forsidesikring og kælenavnet
”klipfisk” pga. deres flade og tørre fremtoning. Dette bragte os tilbage
på kursen mod Færøerne, som vi ankom til for at starte arbejdet i
september 2012.

Konservatorer skulle der også til, og jeg havde sammensat en
projektgruppe med en dansk, en islandsk og hele to spanske
medarbejdere. Tilfældigvis havde en litteraturgennemgang ledt mig på
sporet af Cataloniens nationale kunstmuseum, der siden 1920’erne
havde etableret en omfattende samling af romanske kalkmalerier fra
kirker i Pyrenæerne, bl.a. aftrukket af ingen ringere end vor italienske
ven fra Viborg, Franco Steffanoni. Projektgruppen viste ingen større
modstand mod ideen om at varme op til det færøske ophold ved
at mødes i Barcelona, og snart kunne vi derfor på Museu Nacional

I Christianskirken var der i mellemtiden blevet opført et stort stillads i
form af en arbejdsplatform, stående på høje stolper mellem kirkens
øvre gallerier. Hele stilladsrummet var indkapslet i plastvægge for at
kunne klimastyre arbejdspladsen, der stod som en isoleret arbejdscelle
inde i det store kirkerum for at kirken kunne fungere nogenlunde
uforstyrret i hele projektperioden. Bag gallerierne var der adgang til
rindende vand, og som en heldig sideeffekt kunne der indrettes depot
og omklædningsrum samt kontor og kaffestue med udsigt over byen,
fjorden og de bagvedliggende fjelde. I alle måder en feltarbejdsplads
på højt niveau.

... Nordisk Konserverings
julefrokost det år fandt sted
på Færøerne, hvor næsten
halvdelen af firmaet alligevel
befandt sig...

Det forsidesikrede farvelag renses på bagsiden, mens det rulles fra det ene
til det andet rør. Foto: Tom Egelund

Halvandet års forudgående møder i Klaksvík havde givet mig lejlighed til
en grundig kortlægning af de lokale muligheder for rigtig shopping, og
både tømmer, træbearbejdningsmaskiner og solidt isenkram ventede
derfor på indkøbslisten. Takket være halvandet døgns tiltrængt telefonog internetfri arbejdsro på færgefarten over Nordatlanten var et antal
arbejdstegninger gjort klar, og i løbet af opstartfasen i Klaksvík kunne
vi derfor hurtigt fremstille to 4,5 meter høje staffelier på hjul samt en
fotoplatform og to lystårne til brug for fotograferne fra Statens Museum
for Kunst. Arbejdspladsen begyndte at få sin egen, lidt rå æstetik.
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Stilladset i kirkerummet. Kirkeskibet i forgrunden øverst er en 8-mands færøjolle i fuld skala! Foto: Tom Egelund.

Arbejdet havde stor bevågenhed på Færøerne, og under hele opholdet
blev vi støttet hjerteligt af alle involverede omkring projektet. Til gengæld
blev vi i starten distraheret af modstand fra en helt uventet kant: jeg
havde simpelthen ikke forudset, at de to spanske medarbejdere
med EU-arbejdstagerrettigheder og flere års ophold i Danmark ikke
også automatisk kunne påregne opholds- og arbejdstilladelse i
andre dele af Rigsfællesskabet. Dette førte til en hel del foruroligelse
og timelange opkald til Udlændingeservice, men sagsbehandlingen
endte dog med tilladelser. Som EØS-land viste Færøerne sig desuden
som en toldmæssig udfordring i sammenligning med den vante og
smidige samhandel mellem EU-landene, og flere materialeleverancer
blev forsinket eller fanget i misforståelser omkring forsendelsen eller
fortoldningen, et forhold der gennem hele projektet resulterede i
flere tilfælde af enerverende lange ventetider for udstyr og materialer
der måtte rekvireres fra Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig og
Storbritannien, og hvor allerede selve skibstransporten i forvejen var
en tidsrøver.

Projektplanlægningen blev heldigvis også fraveget mere positivt:
National Geographic havde netop kåret Færøerne som “most
appealing destination in the world” og ingen af projektdeltagerne
opførte sig som planlagt. Alle blev nemlig så vidt muligt på øerne frem
for at gøre brug af muligheden for jævnlige hjemrejser til Danmark,
og i stedet kom venner og familie på besøg, lige som to af os havde
selskab af vore bedre halvdele under hele opholdet. Livet på projektet
fik dermed en helt anden ro og fokus end tilfældet ville have været,
hvis alle kun var der i rent arbejdsøjemed. Nuvel, helt uventet var
dette så heller ikke: projektet havde netop lejet 4 huse og lejligheder
til indkvarteringen i Klaksvík, også for at åbne mulighed for at have
korttidstilknyttede eller andre besøgende boende, og det viste sig altså
at være en overordentlig meningsfuld investering. Det gik så vidt, at
Nordisk Konserverings julefrokost det år fandt sted på Færøerne, hvor
næsten halvdelen af firmaet alligevel befandt sig i forvejen!

30 m2 honeycombplade fires i position. Foto: Tom Egelund

Den rensede bagside imprægneres med Paraloid B 72. Foto: Tom Egelund
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Forsidesikringen vaskes af maleriet, der nu er lamineret på
honeycombplade. Foto: Tom Egelund

Staffeliet køres i stilling til en mellemlanding af maleriets nedre halvdel, inden
det fires ned til sin plads på østvæggen. Foto: Tom Egelund

For at udnytte stilladspladsen bedst muligt havde hjælpekonstruktionerne flere forskellige anvendelser: fotoplatformen fungerede som
reol og staffelierne kunne nedfældes og bruges som mobile understel
for maleriet i liggende position. Men skønt stilladsdækket havde
forekommet arenalignende stort ved projektets start begyndte det
alligevel snart at opleves trangt, når de store formater skulle vendes og
drejes for skiftende behandlinger. Under tagkonstruktionens hanebånd
var der kun akkurat plads til at rejse maleriets halvdele op i lodret position,
og meget bedre blev det ikke når de skulle placeres vandretliggende.
Anskaffelsen af store paprør til oprulning af maleriet havde efterladt
gulvpladsen endnu mere sparsom, og enhver behandling indledtes
efterhånden med en rundkredsdiskussion og gennemgang af mulige
scenarier for logistikken. Inden konstruktionen af de 30 m2 store flader

laminering med BEVA-folie på honeycombpladen af samme grund må
skrottes? Så opstår heldigvis én af feltarbejdets lykkestunder, hvor
omgivelserne byder sig til med alternative løsninger! Maleriet i Klaksvík
blev kort og godt planeret under krydsfinerplader og belastning i
form af al den dødvægt vi kunne finde i depoterne, herunder den nu
detroniserede vakuumpumpe. Supplerende tonnage blev hentet på
det lokale skibsværft, hvor vi fik fremstillet et stort antal små, men tykke
stålplader med påsvejsede håndtag. Proceduren for den efterfølgende
opklæbning af maleriet blev modificeret kraftigt og gennemført som
en håndholdt og minutiøs punktaktivering og fiksering af BEVA’en vha.
strygejern, stopur og stålplader. Vi var tilbage på sporet, og efter endnu
en omgang shopping og konstruktionsarbejde kunne vi stige på en
mobil arbejdsplatform, der kunne føre os hen over det liggende maleri
mens forsidesikringen blev vasket af.

af honeycombplade så jeg mig lige frem nødsaget til at plotte hele
herligheden i form af kirkerum, stillads og plader ind i en 3D-model
for sikre mig, at der rent faktisk ville være tilstrækkeligt manøvrerum
mellem kirkens betonsøjler og gelænderstandere (hvilket der så
heldigvis også var, med en margin på komfortable 4 centimeter).
Ved afrejsen til Klaksvík havde jeg egentlig tænkt at vi var relativt
velforberedte, for nu at udtrykke det afdæmpet, men der opstår jo altid
uventede situationer og behov for planændringer. Hvad nu, når 57 m2
bulet maleri for eksempel viser sig for stift til, at en planering med den
nyanskaffede vakuumpumpe lader sig gøre, og der på ingen måde er
tid til at rekvirere en kraftigere? Eller når den kalkulerede kombination
af vakuumpumpe og varmelamper til aktivering og fiksering af maleriets

Faktaboks
”Det store Gæstebud” udføres i 1901 af Joakim Skovgaard, assisteret
af Niels Larsen Stevns og Viggo Madsen, som en del af udsmykningen
i Viborg Domkirke.
I 1913 forestår Franco Steffanoni et aftræk af maleriets ca. 0,5 mm.
tykke kalkfarvelag, der bagsidearmeres med kalkkaseinbundne baner
af ostelærred og stykker af hørlærred inden det opspændes på to
store rammekonstruktioner. Samtidig udføres maleriets version 2 i
Viborg Domkirke.
Fra 1913 hænger maleriet i Festsalen på Kunstmuseet, det senere
Statens Museum for Kunst.
I 1963 indvies den nyopførte Christianskirke i Klaksvík, tegnet af Peter
Koch og med ”Det store Gæstebud” hængende på østvæggen, der er
udformet til maleriet.

Mængden af isenkram på stilladset kunne efterhånden afvikles og
trykket lettes, men nu pressede afleveringsdatoen til gengæld alvorligt
på frem mod udgangen af maj 2013. Der blev retoucheret skulder
ved skulder i slutfasen, hvor der blandt meget andet også lige skulle
forberedes nye ophængningspunkter på væggen og maleriet, gives
interviews til lokale medier og gøres klar til afmontering og nedpakning
af hele arbejdspladsen. Det 9 måneder lange arbejde i kirken blev
afsluttet med en overskridelse på få timer i forhold til deadline, og efter
at have været hjemme i Danmark for at hvile ud samledes hele holdet
igen en måned senere for at deltage i det helt store gæstebud ved
kirkens 50 års jubilæumsfest.

I 2012-13 bliver farvelaget aftrukket fra Steffanonis lærredsarmering og
overført til et fast underlag af 50 mm. tykke plader af aluminiumsceller
og glasfiberarmeret polyester.
Behandlingen i 2012-13 udføres af Nordisk Konservering ved
konservatorerne Blanca Puyuelo Vasquez, Camilla Ipsen, Signe Skriver
Hedegaard, María Martínez Sánches, Sólveig Jónsdóttir og Tom
Egelund, med konservator Isabella Brajer fra Nationalmuseet i Brede
som konsulent og faglig sparring.
Safran Film producerer og udgiver en dokumentarvideo om
restaureringen.
Restaureringen er gennemført med støtte fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,
Augustinusfonden, Beckett-Fonden samt Folkakirkjan, den færøske
folkekirke.
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Farvel til Københavns
Farvehandel
Den 30. juni 2017 lukkede Københavns Farvehandel deres døre efter i 108 år at have fungeret
som en de førende forhandlere af materialer til kunst, kunsthåndværk, restaurering og traditionelle
malerteknikker. En samtale med forretningens ejer, Lars Bo Foldal, giver svar på, hvilke årsager der
ligger til baggrund for lukningen af den gamle farvehandel.

Af Tine Slotsgaard
Malerikonservator, ph.d. studerende, KADK.
Email: tine.slotsgaard@gmail.com

K

øbenhavns Farvehandel blev etableret i 1909 under navnet
Frederiksberg Farvehandel og lå på hjørnet af H.C. Ørstedsvej
og Rosenørnsallé. Allerede i 1930 flyttede forretningen til
Badstuestræde 8, hvor den skiftede til sit nuværende navn. Her lå
den indtil 1990, hvor den flyttede tværs over gaden til nr. 9. Inventaret
var stadig det originale og at træde ind i forretningen var som at tage
et skridt ind i fortiden. Her blev man mødt af Lars Bo Foldal, den
nuværende ejer, og Paul Skovbo Jensen. Lars overtog forretningen fra
Paul i 2004, som selv havde overtaget den fra sin far i 1984. Det var
Pauls farfar som åbnede den oprindelige forretning på Frederiksberg.
Paul fortsatte med at arbejde mindst 2 dage om ugen i forretningen,
og give ud af sine erfaringer, selvom han i dag er fyldt 80 år. Lars
var kun 16 år da han startede i forretningen og har igennem næsten
40 år opbygget en helt særlig viden og ekspertise, som ingen kan
læse sig til. Med lukningen har København mistet en af sine levende
kulturskatte, samt adgangen til viden om håndværk og materialer,
opnået af livslange erfaringer og nedarvet gennem generationer.
Overvejelserne om at lukke har været i Lars’ tanker igennem mere end
5 år, og er et resultat af både økonomiske, praktiske og personlige
årsager. I en samtale fortæller han om de tendenser og overvejelser
som ligger bag beslutningen.
Finanskrise og ændrede salgsmønstre
”I de første mange år fokuserede forretningen hovedsagligt på
kunstnerartikler. Dengang var konkurrencen ikke så stor for der fandtes
kun to forretninger i København som virkelig havde kunstnerartikler,
Københavns Farvehandel og Stelling som stadig eksisterer i dag.
Konkurrencen på kunstnerartikler har i nyere tid været stigende og
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det er kun blevet værre på grund af internettet,” fortæller Lars. Særligt
i de seneste 10 år, siden finanskrisen startede i 2007, har butikken
oplevet en ændring i salgsmønstre. Tidligere levede de mere af
etablerede kunstnere samt institutioner som Nationalmuseet og
Konservatorskolen: ”Konserveringsværkstederne har meget få penge
til at købe materialer for, og der bliver købt meget lidt ind i forhold til i
gamle dage. Materialemæssigt er budgettet nok en tiendedel af, hvad
det var for 15 år siden. Før i tiden kunne der godt komme en konservator
sidst på året og sige, ’Vi skal lige købe for 50-60.000 kr. fordi vi har
nogle penge tilovers og så har vi tingene på lager til fremtiden’. Det
er en del af effekten som startede med finanskrisen, hvor man politisk
udhulede en masse ting og lavede spareøvelser, nogle folk er blevet
afskediget og der er sket et generationsskifte,” fortæller han. Særligt
kunstnere med specifikke behov som skulle have vejledning i brug af
materialer, handlede fortsat kunstnerartikler i butikken, samt de ældre
malere, som stadig værdsætter de gamle malerteknikker og stiller krav
til kvalitet.

Med lukningen har
København mistet en af
sine levende kulturskatte...
Det var deres oplevelse, at den yngre generation har et bredere
kunstbegreb og ofte laver alle mulige andre former for kunst end
egentlig billedkunst. Når de gør, anvender de ofte billige akrylfarver,
som man kan købe alle steder: ”Der er færre unge som maler med
oliemaling, teknikken går ikke tabt, men der er færre af dem. Ældre
malere kan du ikke bare sælge et vilkårligt stykke lærred, for så suger
det ikke som de vil have det eller er spændt op på den rigtige måde.

REPORTAGE
De unge ved ikke sådan noget. Og det er måske meget naturligt, for
de skal jo lære det og spørgsmålet er så, om de finder ud af det med
tiden,” fortæller Lars. Han forklarer, at mange står med akrylfarver og
føler, at de ikke kan komme videre med dem, hvilket stopper dem
på en eller anden måde. Man kan ikke arbejde med akrylmaling på
samme måde som med oliemaling, og når nogle pludselig fandt ud af,
at de ville arbejde med oliemaling, oplevede han at niveauet var lavt.
De havde ingen indsigt i, hvordan man skulle bruge den, eller hvad der
kunne blandes op med: ”Min fornemmelse er, at de unge mennesker
ligger længere fra at kunne lære det med oliemaling end de gjorde for
bare 20 år siden. Der er en manglende bevidsthed om mulighederne
og manglende introduktion til materialerne, for skolerne må ikke bruge
det, og det kræver at man tager nogle specialkurser,” siger Lars.
Egne produkter og unik viden
Det mindskede salg af kunstnerartikler har forretningen dog været
på forkant med. Efter at Paul overtog forretningen gik de over til at
fokusere mere på restaureringsprodukter, limfarve, linoliemaling og
kalkfarver. Hvilket har været de primære salgsprodukter de sidste
20-25 år. Forretningen har altså levet mere og mere af deres egne
produkter og i at tilfredsstille specielle behov indenfor forskelligt
traditionelt malerarbejde og håndværk. De er blevet specialister på
deres område og har opbygget en årelang erfaring med pigmenter
og bindemidler, og viden om de praktiske anvendelser. ”Folk kom
ind med en pind med en gammel farve på og spurgte, om ikke jeg
kunne lave den farve. Med øjnene kunne jeg tone farven ind for folk,
og det er det, som er det usædvanlige, det er unikt, for der er ikke
mange, der kan lave farve på den måde. Det er virkelig svært, for der
er mange fælder man skal gå i, igennem årene og lære af,” siger Lars.
”Mange af de gamle huse inde i byen (København, red.), for eksempel,
som er malet gule, står og bliver mere orange og røde gennem tiden.
Der har man simpelthen kalket med kuglekalk med okker i og så har
man tilsat jernvitrioler. Når man først kalker ser det bare gult ud, men
jernvitrioler er små jernstykker, som ruster i takt med at de bliver udsat

for regn og fugt, og så bliver farven mere orange med tiden og får
en forskelligartethed og skjoldethed, som man slet ikke kan lave på
andre måder. Det skal man vide. Sådan er der 1000 kombinationer,
som man kun kan lære gennem års erfaringer, og hvis man har begået
alle fejlene.”

Jeg er godt klar over, at der
er en masse søde kunder
med specielle behov, som
jeg på en eller anden måde
vil svigte, men det kan jeg
ikke leve af.
Københavns Farvehandel har været de specialister, som andre
farvehandlere har henvist til og de har fået flere og flere private kunder
med særlige behov, som elskede at komme i den gamle forretning:
”Hvis man skal male et gammelt hus med linoliemaling eller limfarve,
kan man ikke bare gå i de kommercielle forretninger og få den
vejledning det kræver. De sælger det ikke, og de ved ikke nok om det.
Et 200 år gammelt bindingsværkshus må man ikke give en moderne
facademaling udenfor og en plastikmaling indenfor, så tager du livet af
huset, fordi det ikke kan ånde. Men kalker man ude og maler limfarve
indenfor, så har du omstændigheder som gør, at huset kan trække
vejret og blive 200 år mere.” Han forklarer, at mange malere og murere
heller ikke ved, hvordan man gør sådan noget i dag, med mindre de
har specialiseret sig. Nogle få ved det, men der er mange som ikke
ved, hvordan man gør det og det er to forskellige håndværkskulturer.

Facaden af Københavns Farvehandel i Badstuestræde 9. Foto: Tine Slotsgaard
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kom Lars frem til beslutningen om at stoppe. Han har lavet slutsalg
med sine leverandører, enderne er mødtes, og han mener, at han har
handlet med rettidig omhu, også inden han blev for gammel til at sadle
om: ”Jeg føler ikke, vi har gjort noget forkert. Vi kunne i princippet godt
have fortsat et andet sted og til en billigere husleje, men forretningen
var også meget afhængig af mig. Jeg havde aldrig mere end 14 dages
ferie, og sådan har det kørt i mange år. Jeg er kommet til et sted, hvor
jeg gerne vil noget andet,” fortæller han.

Interiøret af Københavns Farvehandel med det oprindelige inventar af skabe,
skuffer og den gamle apotekerdisk. Foto: Københavns Farvehandel

Lars føler, at det er lidt af et paradoks at lukke, for det er ikke fordi
han kedede sig. Størstedelen af salget de sidste ti år har været egne
produkter og han tjente okay på det. Alligevel så han ikke nogen
positiv udvikling i salget og forretningens økonomi, som gjorde det
bæredygtigt at fortsætte: ”Jeg er godt klar over, at der er en masse
søde kunder med specielle behov, som jeg på en eller anden måde vil
svigte, men det kan jeg ikke leve af,” siger han tydeligt berørt. Måske
kunne de godt have gjort en større indsats i at etablere sig mere på
nettet, udtrykker Lars, men også, at det nok ikke havde gjort den
store forskel. Desuden kræver det mange penge, et stort antal varer,
meget lagerplads og at varerne er billige i indkøb: ”Det er slet ikke der
vores ekspertise ligger. Så skulle man hyre nogle andre eller få en ny
generation på banen. Det er ikke min force. Det er min force, at vi kan
tale sammen, udveksle, lære og dele den viden vi har. Netsalg er slet
ikke mig,” siger han.
Andre parametre end økonomi
Det er dog ikke kun på grund af økonomi og ændrede salgsmønstre,
at Lars har valgt at lukke forretningen. Paul, den tidligere ejer som nu er
fyldt 80 år, var fortsat af interesse i butikken to dage om ugen, men ville
gerne stoppe. Dette ville gøre, at Lars nu blev alene om forretningen
da der ikke var råd til at ansætte en til at hjælpe. Desuden er det ikke
nemt at finde nogen, som har den viden og ekspertise det ville kræve:
”Selvom min bror gerne ville prøve måtte vi erkende, at der efter 10
minutter ville komme det første problem, fordi spørgsmålene er så
voldsomt specialiserede. Så skulle der have været en lært op i butikken
eller fundet en med erfaring fra branchen, til at komme et par dage
om ugen,” siger Lars. Lokalet som butikken lå i var desuden blevet for
dyrt at være i. Det er et ejerlokale med høje ejendomsskatter og store
fællesudgifter. Hvis butikken skulle fortsætte, skulle den have været
flyttet til en ny lokalitet. I kombination med det nedadgående salg

Efterspillet
Der er nærmest ikke gået en dag siden butikken lukkede, hvor Lars
ikke er blevet ringet op af kollegaer i branchen. ”Det er et problem
fordi folk nu står i en situation, hvor de føler de ikke kan blive hjulpet,”
siger han. Det er dog alligevel kommet lidt bag på ham: ”Jeg havde
nok troet, jeg kunne løbe forsigtigt ud af bagdøren og begynde på
noget andet, men jeg kan godt se, at det kommer til at forfølge mig
i lang tid på den ene eller anden måde.” I et forsøg på at give nogle
erfaringer videre, har han allerede lavet aftenkurser for forretningen
”Naturmaling” i Vendersgade, hvor han mener de har mulighederne,
men mangler ekspertisen. Ligeledes er der et par større malerfirmaer,
der plejede at købe hos ham, som han ikke ville lade i stikken, som
han også har afholdt kurser for. Han påpeger, at andre fabrikker som
laver linoliemaling, ofte forsøger at lave farverne med en tonemaskine,
men at det slet ikke giver den samme effekt. En rigtig chromoxidgrøn,
som man ofte fandt om vinduerne i 1800-tallet, kan ikke blandes af blå
og gul. Han er bevidst om, at der ikke er mange steder at gå hen nu,
og selvom han ikke mener de er uundværlige, så er det klart et tab for
branchen: ”Jeg skal ikke sætte os op på en piedestal for der hører vi
ikke til, men der en nogle ting omkring det vi gik og lavede, som der
ikke er nogen opfølgning på,” siger han. Jeg spørger, om han kunne
finde på at skrive en bog for at dele sin viden. Til det svarer han: ”Nej,
så skal jeg have hjælp til det. Jeg har aldrig nogensinde lavet noget i mit
liv, hvor jeg skulle sidde stille. Jeg har ikke den fornødne ro i kroppen til
at sætte mig ned og skrive en bog. Så skulle der komme en hver dag,
tøjle mig og sige ’nu tager vi to timer’, og så på den måde komme
igennem det, ellers ville det ikke blive til noget.” Lars har besluttet sig
for at gå andre veje, men ved at folk fortsat vil ringe og spørge ham:
”og det skal de have lov til,” siger han, ligesom, at hjemmesiden indtil
videre også forbliver åben.
Butikken i Badstuestræde 9 er nu lukket. Det originale interiør er blevet
solgt til antikvaren Green Square. I slutningen af året vil man, som det
er tendensen i indre by, i stedet finde at København er blevet et galleri
med bespisning rigere, mens andre nok vil mene at byen er blevet en
anelse fattigere.

Den nuværende ejer, Lars Bo Foldal, og den tidligere ejer, Paul Skovbo Jensen, foran butikken i 2010. Foto: Alexander Kaiser Lauritzen
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Kunstkonserveringens afd.
Vest er flyttet til Silkeborg
Kunstkonserveringens værksted i Jylland er flyttet ind i nye lokaler i Silkeborg. Efter en lang proces med
at finde det helt rigtige sted, er det en stor tilfredsstillelse og lettelse for alle medarbejdere, at velegnede
lokaler nu er fundet.

Af Katrine Clante
Kommunikationskonsulent, Kunstkonserveringen
Email: katrine@kunstkonserveringen.dk

S

om landsdækkende konserveringscenter for de danske
kunstmuseer har Kunstkonserveringen - det tidligere
Fælleskonserveringen - både et værksted i Helsingør, afdeling
Øst, som dækker Sjælland og Fyn, og en afdeling Vest, som varetager
opgaver i Jylland. Kunstkonserveringens afd. Vest har fra 2006 til 2016
haft til huse på ARoS i Aarhus, men da ARoS selv fik behov for at
bruge de pågældende lokaler, stod værkstedet pludselig uden tag over
hovedet.
Derfor gik jagten ind på at finde nye velegnede lokaler, der fremover
ville kunne danne rammen om Kunstkonserveringens virke i Jylland.
Der var selvfølgelig både geografiske, pladsmæssige, tekniske,
sikkerhedsmæssige og prismæssige krav, der skulle tages hensyn til,
så det kom til at tage en god rum tid at finde det helt rigtige sted. I
mellemtiden måtte værkstedets konservatorer udvise stor kreativitet
og smidighed for at kunne løse arbejdsopgaverne for de jyske museer
uden at have et reelt værksted til rådighed. To mindre rum blev stillet

til rådighed på ARoS, et par konservatorer måtte midlertidigt arbejde
på Gl. Dok i København, mens en del konserveringsopgaver måtte
udføres in situ på de respektive museer.
Det var derfor en stor lettelse, da det helt rigtige sted, efter lang tids
søgen og rundture til diverse potentielle nye værksteder, endelig
dukkede op i Silkeborg. Her har Kunstkonserveringen nu indrettet
sig i rummelige og lyse lokaler, der har kunnet udstyres med alle de
forordninger, konserveringsarbejdet kræver. Samtidig er placeringen
central i forhold til Kunstkonserveringens medlemsmuseer.
Kunstkonserveringens nye adresse er A. C. Illumsvej 4c, 8600
Silkeborg.
Kunstkonserveringen blev stiftet i 1978 af danske kunstmuseer
med det formål at styrke opsynet med og opbevaringen af kunst.
Kunstkonserveringen er ejet af sine medlemsmuseer, som består
af mere en 90 % af alle danske kunstmuseer. Kunstkonserveringen
arbejder desuden for en række kulturhistoriske museer, kommuner,
slotte, herregårde, kirker og andre offentlige og private kunstsamlere.
Læs mere på kunstkonserveringen.dk

Konservatorer der arbejder på det nye værksted i Silkeborg. Fotos: Kunstkonserveringen
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Nyt Ph.d.-projekt skal sikre
ren luft i lavenergimagasiner
Otte biblioteker, arkiver og museer i Danmark står over for store investeringer i nye
lavenergimagasiner til deres samlinger. De nye magasiner skal dels sikre at samlingerne bevares
for kommende generationer, dels reducere energiforbruget til konditionering og rensning af
luften. Mit Ph.d.-projekt skal over de kommende tre år bestemme de reelle bevaringsmæssige
fordele og økonomiske ulemper forbundet med luftrensning i lavenergimagasiner til
kulturarvssamlinger. Projektet er støttet med 2.75 millioner fra Det Frie Forskningsråd.

Af Signe Smedemark
Phd studerende, KADK
Email: ssme@kadk.dk

S

tørstedelen af vor kulturarv står opmagasineret i magasiner. Det
er her, vi kan følge sporene tilbage igennem Danmarks historien.
Vor historie findes fx i fodsporene på opdagelsesrejsende
som Carsten Niebuhr, der i 1761 forlod Danmark og rejste mod Det
Lykkelige Arabien, for at udforske den ukendte og gådefulde arabiske
verden.
I magasinerne står de uerstattelige kulturarvssamlinger og forgår. Som
alle organiske materialer nedbrydes Carsten Niebuhrs rejseoptegnelser.
Den velkendte tunge, søde duft af gamle bøger vidner om denne
nedbrydning. Under nedbrydningen af materialer, som papir og træ,
dannes flygtige organiske forbindelser, der afgasses fra samlingerne til
den omgivende luft.

I litteraturen er der utallige
rapporter om skader
forårsaget af indendørs
genereret luftforurening
med flygtige organiske
forbindelser som myresyre
og eddikesyre.
I litteraturen er der utallige rapporter om skader forårsaget af indendørs
genereret luftforurening med flygtige organiske forbindelser som
myresyre og eddikesyre. Et eksempel er korrosionen af metaller, som
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blypatroner, der i kontakt med myresyre og eddikesyre, omdannes til
et hvidt korrosionsprodukt.
Den stigende opmærksomhed i det omgivende samfund på at
reducere anvendelsen af jordens energiressourcer har også betydning
for, hvordan kulturarvssamlinger bør opbevares. Vi kan ikke bevare
vores samlinger for eftertiden på bekostning af fremtidige generationer.
Den rene luft, vi stiller krav om til vores kulturarvssamlinger, skal også
eksistere for kommende generationer. Derfor må vi også stille krav til
energiforbrugets bæredygtighed.
Lavenergimagasiner
At konditionere og rense luften i magasiner med kulturarvssamlinger
ud fra bevaringshensyn er ofte forbundet med et stort energiforbrug
og høje driftsomkostninger til højteknologiske ventilationsanlæg. I
overgangen mod et mere bæredygtigt praksis er det afgørende, at
energiforbruget reduceres. Dette har bevirket udviklingen af det, som
er blevet betegnet den danske magasinmodel.
Den danske magasinmodel er forenklet sagt en lufttæt, termisk
tung bygningskonstruktion, der isolerer mod daglige svingninger i
temperatur, og som er placeret på et betongulv støbt direkte på jorden.
Det ikke isolerede betongulv afkøler bygningen i sommerhalvåret og
opvarmer bygningen i vinterhalvåret.
Fællesmagasinet i Vejle, opført i 2003, er et eksempel på denne model.
Magasinet har en årlig temperatursvingning fra 8°C om vinteren til
16°C om sommeren. Den relative luftfugtighed holdes stabil ved at
recirkulere luften internt i bygningen igennem en affugter.
Energiforbruget til affugtning ved Fællesmagasinet i Vejle er på 1,5
kWh/m3 pr. år, hvorimod energiforbruget i et konventionelt mekanisk
ventileret magasin, som Det Kongelige Biblioteks magasin, ligger i
størrelsesordenen 28 kWh/m3 pr. år (Ryhl-Svendsen et al., 2012 s.
8). Lavenergimagasinerne sikrer et stabilt indeklima med et meget
reduceret energiforbrug.
Luftkvalitet i lavenergimagasiner
Udover at sikre et stabilt klima i bygningen forhindrer det lave luftskifte
luftforurening fra biltrafikken udenfor i at trænge ind i bygningen og
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nedbryde samlingen. Til gengæld resulterer det lave luftskifte i en
utilsigtet ophobning af forurenende stoffer, der afgives inde i magasinet.
For at optimere pladsudnyttelsen pakkes samlingerne desuden på
kompaktreol, hvilket yderligere forstærker ophobningen pga. den store
mænge materiale i forhold til luftvolumen.

I deres testkamre skal jeg
måle emission og resorption
af myresyre og eddikesyre
fra udvalgte historiske
prøvematerialer.
Det er ikke tidligere blevet undersøgt, hvor stor en andel af den
indendørs luftforurening, der fjernes ved kemisk luftfiltrering, og hvor
stor en andel der deponeres på overflader, herunder samlingerne, inde
i bygningerne. Effekten af luftfiltrering er dermed ukendt, og det er
uvist hvor stort et luftskifte og hvilke filtre, der mest effektivt fjerner de
skadelige forbindelser.
Mit Ph.d.-projekt skal med udgangspunkt i to eksisterende magasiner,
et lavenergimagasin og et konventionelt mekanisk ventileret magasin,
klarlægge om sådanne lavenergimagasiner kan opretholde en

tilstrækkelig luftkvalitet, eller om de forurenende stoffer vil ophobes i de
lufttætte bygninger og derved accelerere samlingernes nedbrydning.
Som en del af projektet skal jeg de kommende tre måneder på
forskningsophold ved Fraunhofer Instituttet WKI i Tyskland. Her er de
specialister i emissionstest. I deres testkamre skal jeg måle emission
og resorption af myresyre og eddikesyre fra udvalgte historiske
prøvematerialer. Prøverne placeres i et inert lukket kammer, ren luft
blæses ind i den ene side af kammeret og pumpes ud igennem et
opsamlende medie på den anden side. Ud fra koncentrationen af de
opsamlede forbindelser bestemmes emissionen fra materialet.
Henover næste sommer skal jeg foretage en række feltmålinger i de
to eksisterende magasiner for at bestemme luftens bevægelse, samt
hvor effektivt kemiske luftfiltre fjerner myresyre og eddikesyre fra
luften. Dette skal sikre, at de nødvendige komponenter er til stede i
ventilationssystemet til at sikre en acceptabel luftkvalitet i magasinerne
og dermed bevaringen af samlingerne for eftertiden, uden at anvende
unødvendige økonomiske ressourcer og uden at bidrage unødigt til
udledningen af drivhusgasser. Kommende generationer skal også
kunne tage på opdagelsesrejse i vore kulturarvssamlinger.
Resultaterne fra projektet skal anvendes direkte i designet af
Nationalmuseets og Det Kongelige Biblioteks nye fællesmagasin til
400 millioner kroner. Magasinet forventes at stå færdigt i 2021.

Referencer
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