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Kære Læsere,

Dear readers,

Dette blad indeholder tre peer reviewed artikler, et undersøgende indlæg om pailletter fra vore svenske kolleger samt en
meddelelse.

This magazine contains three peer-reviewed articles, a survey of
costume sequins from our Swedish colleagues and a bulletin.

Dette bliver det sidste MoK fra min hånd, det har været en
spændende og udfordrende opgave. Det bliver interessant at se,
hvor bladet bevæger sig hen, og om der forsat vil være fuld opbakning til vores allesammens MoK. Der ligger et stort arbejde i
MoK, -ikke blot fra redaktionens side, men også for artikelforfattere og peer reviewere. Resultatet er et konserveringsfagligt
tidsskrift, der udkommer i 5 nordiske lande til omkring 1.300
fagfæller og konserveringsfagligt interesserede læsere.
Jeg håber. at bladet forsætter for fuld kraft ved ny hovedredaktør og repræsentant for NKF-DK i MoK’s redaktion, Rikke
Melin. Rikke er kulturhistorisk konservator (cand.scient.cons)
og arbejder med præventiv konservering på Nationalmuseet,
Bevaring og Naturvidenskab. Rikke har allerede vist stort engagement og gå på mod, og jeg håber, at hun og resten af redaktionen får fuld opbakning og anerkendelse for det store arbejde
der ligger i udgivelsen af et peer reviewed fagblad af styregruppen. Videndeling er vigtigt, og erfaringer gjort af én konservator
kan afhjælpe eller inspirere andre. Så lad os inspirere hinanden,
nu men også i fremtiden.
− Loa Ludvigsen
Hovedredaktør

This will be my last MoK. It has been an exciting and challenging task. It will be interesting to see how the magazine develops,
and if there will continue to be full support for the MoK community. There is a lot of work in MoK, not just for the editors, but
also for the authors and peer reviewers. The result is a professional magazine, published in 5 Nordic countries with approximately 1,300 subscribers and conservation interested readers.
I am sure that the magazine will continue at full speed with
our new editor, Rikke Melin. Rikke is an objects conservator
and works on preventive conservation for The Danish National
Museum. She has already shown a lot of energy and initiative
and, I hope that she and the rest of the team will receive the
support and appreciation from the Steering committee of NKF
for the work that goes into a professionally peer reviewed magazine. Sharing knowledge is important, and the experiences of
one conservator can help or inspire others. So let's inspire each
other, now and in the future.

− Loa Ludvigsen
Editor in chief

Publikationsplan 2018
Deadline 1. marts 2018
Udgivelse oktober 2018
Meddelelser om Konservering (MoK) er Nordisk Konservatorforbunds fagtidsskrift med
peer reviewed artikler samt meddelelser om
nyt inden for faget, annoncering og debat.
MoK udkommer en gang årligt, og tidsskriftets peer reviewed artikler registreres i AATA
Abstracts for International Conservation Literature.

2

Konserveringen af Jörg Immendorff’s
”The Ape as Artist” ved Blåvand,
Danmark
Resumé
Ved fejringen af 50 året for Danmarks befrielse i 1995 blev der arrangeret en række kunstinstallationer langs den jyske vestkyst. Blandt disse var et murmaleri, der viser to røde monokrome aber malet på en af de tyske bunkers langs kystlinjen af
den tyske kunstner Jörg Immendorff (1945-2007). Varde Byråd ønskede at bevare disse malerier, da de var truet af de hårde
vejrforhold. P.g.a. kraftig nedbrydning besluttedes det kun at behandle det ene af motiverne. Arbejdsforholdene var ekstremt
vanskelige p.g.a. beliggenheden lige i havstokken.
Den røde farves bindemiddel blev analyseret. Først blev graffitien fjernet omkring selve motivet med trykspuling. På selv motivet blev graffitien langsomt fjernet med organiske opløsningsmidler. Den underliggende beton blev stabiliseret med Protectosil® BHN og hele motivet blev efterfølgende genopmalet, så også de originale dele blev dækket – forfatterne reflekterer over de
etiske aspekter af dette valg. Endelig blev motivet dækket med et beskyttende lag af Protectosil® - ANTIGRAFFITI.
Keywords

protectosil ® antigraffiti, protectosil® bhn, hydrofobisk behandling, konsolidering, fjernelse af graffiti, beton, blåvand fyr,
bunker, muralmaleri, ape, jörg immendorff
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Baggrund
I forbindelse med fejringen af 50 året for
Danmarks befrielse 5. maj 1945 tog billedkunstneren, Elle-Mie Ejdrup Hansen i
1995 initiativ til at skabe installationen,
”Fredskulptur 1995”, hvor et af de centrale elementer var en lang sammenhængende linje af laser lys ned langs den jyske
vestkyst fra Skagen i nord til den tyske ø
Sylt i syd. Denne del af installationen, ”Linien – Lyset” peger dels på historien bag
de mange tyske bunkers som del af den
store ”Atlanterhavsvold” og dels på det
karakteristiske vestjyske landskab samt på

danskernes tradition for at tænde lys i vinduerne om aftenen den 4. maj. Projektet
omfattede en lang række andre elementer
eller aktiviteter, hvor Elle-Mie Ejdrup
Hansen bl.a. havde engageret 22 internationalt kendte kunstnere til at forankre
værket forskellige steder i det vestjyske
kulturmiljø med selvstændige installationer eller skulpturelle værker. I tilknytning
til disse værker blev der tillige lavet nogle
videoer som i dag kan ses på Elle-Mie
Ejdrup Hansens hjemmeside, og som skal
forstås som en integreret del af de enkelte
værker (Ejdrup Hansen, 2017).
Blandt de deltagende kunstnere var den
tyske billedkunstner Jörg Immendorff som
dekorerede en af de mange bunkers placeret på Danmarks vestligste punkt kun få
hundrede meter fra Blåvand Fyr på stranden indenfor det militære område, hvor
der ikke er nogen afspærring. Der er således fri adgang fra stranden og klitterne,
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når militæret ikke afholder skydeøvelser.
Bunkeren er en såkaldt lyskasterbunker af
typen ”Regelbau nr. Fl277” (Christensen,
2017) og er en forholdsvis stor kvadratisk
in situ støbt betonkonstruktion på ca. 16 x
13 m og ca. 4 m høj. Den vestlige side, der
vender mod havet, er delt i to felter, hvor
det venstre er bemalet med en siddende
abe, der holder en pensel (Figur 1 & 2).
Rundt om hjørnet til højre – mod syd - er
der på venstre side af facaden malet et tilsvarende motiv (Figur 3).
Bunkerne langs den jyske vestkyst er i dag
en del af dansk kulturarv og er som sådan
fredede. Det er normalt ikke tilladt at foretage nogen forandringer af dem herunder
at bemale eller dekorere dem. I forbindelse
med kunstprojektet blev der indhentet
særlige tilladelser til dekoration af enkelte
af de tyske bunkere. Tilladelsen blev givet
på betingelse af, at værkerne var tænkt
som midlertidige (Ejdrup Hansen, 2013).
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Figur 1. Den tyske bunker set fra nordvest, placeret kun
få hundrede meter fra Blåvand Fyrtårn. Foto Michael
Højlund Rasmussen, 2013
The German bunker shown from north-west, built just a
few hundred meters from the lighthouse in Blåvand. Photo
Michael Højlund Rasmussen, 2013

Figur 2. Det resterede farvelag fra Abemotivet på vestsiden. Foto Michael Højlund Rasmussen, 2013
Remains of paint from the Ape motive on the west wall of
the bunker. Photo Michael Højlund Rasmussen, 2013

Kunstneren og motivet
Den nu afdøde Jörg Immendorf (1945
– 2007) var fra Düsseldorf og var et pro-

minent medlem af kunstnergruppen ”de
unge vilde”. Efter studier på Kunstakademiet i Düsseldorf i 1960’erne, hvor han

Figur 3. Abe-motivet (mod syd) ved første besigtigelse i 2013. Bemærk et lag graffitirester. Foto Teodora K. Boyadzhieva
The Ape motive on the south wall at the first visit in 2013. Note the layer of graffiti residues. Photo Teodora K. Boyadzhieva
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bl.a. havde Joseph Beuys som indflydelsesrig lærer har Immendorff arbejdet inden for de fleste materialemæssige genrer.
Aben er et tilbagevendende selvironisk
”alter-ego” motiv i Immendorff’s værker
og tydeligst fremstår den måske som
sådan i en skulptur, ”Affenplastik” fra
2002, hvor han fremstiller sig selv som
maleraben, der går med Joseph Beuys i
hånden og derved viser sin hengivenhed
for mesteren (Achenbach 2013). Han
blev en af Tysklands mest anerkendte
kunstnere både nationalt og internationalt. I Danmark er Immendorff repræsenteret på Louisiana og Kastrupgårdsamlingen (Den Store Danske Encyklopædi/
Immendorff).

Figur 4. Bunkerens sydfacade optaget i sommeren 2014
lige før vi skulle påbegynde det praktiske arbejde med
maleriet. Der er kommet et nyt graffitilag på den allerede
eksisterende, gamle graffiti, hvilket komplicerede arbejdet
yderligere. Foto Michael Højlund Rasmussen
The south wall of the bunker in the summer of 2014,
just before we started the practical work with the mural
painting. There was a new graffiti layer over the already
existing old one. As a consequence, our work became more
complicated. Photo Michael Højlund Rasmussen

Værkets bevaringsværdighed
Som sagt var det ikke intensionen, at værkerne på Vestkysten skulle have blivende
karakter. Men med en øget turisttilstrømning til området og et stigende behov
for at profilere områdets seværdigheder
besluttede Varde Kommune i 2013, at
man ville bevare Immendorff’s værk på
samme måde, som man f.eks. havde bevaret Bill Woodrow’s to dekorerede bunkers
lidt længere syd for Blåvand – ”Bunker
– Mule”, 1995 – et andet af værkerne i
”Fredsskulptur”-projektet (Ejdrup Hansen, 2017). Det var vigtigt at få fastslået,
om værket også ud fra en kunsthistorisk
betragtning var bevaringsværdigt, og
kommunen søgte derfor råd på Esbjerg
Kunstmuseum, hvor direktør Inge Merete
Kjeldgaard udtalte følgende om Immendorffs maleri:
”Jeg mener, det bør bevares af flere grunde. Kortfattet sagt er Jörg Immendorff en
af sin generations mest betydningsfulde
kunstnere og en hovedskikkelse i 80’ernes
nye vilde maleri. Aben er et gennemgående symbol i hans værker. Og netop ’Aben
med pensel’ er jo et nærmest ikonisk
værk fra hans hånd – en kommentar til
det at være billedkunstner. Den råhed,
der er over Immendorffs ting, passer samtidig rigtig godt til bunkeren og naturen.
Aben er også meget synlig – dvs folk vil

Figur 5. Afrensning af graffiti på den sydlige væg. Der blev
brugt produktet ”Strong Line Graffiti A” kombineret med
højtryksspuling. Foto Gerd Nebrich
Cleaning of graffiti on the south wall. The product used
was: “Strong Line Graffiti A” in combination with high
pressure flushing. Photo Gerd Nebrich

Figur 6. Afdækning af abens konturer under graffitien.
Det blev udført med 2:1 Etylacetat i Ethanol 96%. Foto
Michael Højlund Rasmussen
Revealing contours of the Ape under the graffiti. It was accomplished with 2:1 Ethyl acetate in 96% Ethanol. Photo
Michael Højlund Rasmussen

finde kunst, hvor de måske mindst venter at finde den. Og for dem, der direkte
opsøger den, er den let at finde vej til.
Jeg vil anbefale, at der laves en form for
formidling af det derude.” (Kjeldgaard,
2013).
Konserveringscenter Vest blev i 2013
bedt om at løse denne opgave, som kom
til at strække sig over sommersæsonerne
2014-15.
Det skønnedes umiddelbart, at aben mod
syd ville kunne reddes ved en konserveringsmæssig indsats – men at motivet på
den vestlige side er så nedbrudt, at det fra
et konserveringsetisk synspunkt ikke er
muligt at restaurere motivet uden, at der
bliver tale om en egentlig rekonstruktion
– altså konservatorens værk snarere end
kunstnerens. En rekonstruerende opmaling af værket ville nok være teknisk mulig men ville kræve en tilladelse fra de af
Immendorffs arvinger, der varetager hans
kunstneriske rettigheder. Varde kommune
undersøgte denne mulighed, men blev advaret mod at gå videre med det, da der på
dette tidspunkt verserede en retssag om
netop disse rettigheder. Derfor samledes
interessen om det sydlige maleri, som er
bedst bevaret og desuden er det der publikum møder motivet, når de følger stierne gennem klitterne ned til stranden.

Beskrivelse af ”The Ape as Artist”
Bunkermaleriet måler cirka 370 cm
(h) x 250 cm (b). Bemalingen er polyvinylacetatbaseret (Christensen, 2014).
Sandsynligvis er farvelaget blevet påført
direkte på betonen, formodentlig uden forberedende lag. Denne hypotese er baseret
på en visuel observation og overvejelsen
om kunstnerens intension om at skabe
et midlertidigt kunstværk, som antydet i
det overordnede rammeprojekt, ”Linien
Lyset” – hvor værkerne ikke skulle stå for
evigt.
Maleriet er malet i en karminrød farve.
Underlaget er en betonvæg med en grov,
ujævn overflade med huller i forskellige
størrelser, og revnedannelser fra meget
fine netværk af revnedannelser i overfladen til større gennemgående revner, som
skyldes bevægelser i hele betonkonstruktionen. Nogle af krakeleringerne har saltudfældninger. På en stor del af de gennemgående revner er der en slags mørk
fugtig belægning (formodentlig skimmel,
begroning af lav eller alkalikiselgel) (Betonhåndbogen og Den Store Danske Encyklopædi: Beton). Det skønnes at mellem
20-25% af motivet er slidt af - især i den
øverste del af vægmaleriet, mens hele den
nederste del ca. 30% af abens krop, abens
bagdel, halen og hælen er dækket af graffitirester, hvor vedhæftningen mellem det
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oprindelige farvelag og graffitien er ret
stærkt.
Et enkelt sted i motivets nederste del ser
det ud til, at der oprindeligt har været
noget graffiti i gule farver, da det ligger under motivfarven. Ved arbejdets
påbegyndelse sommeren 2014 mødtes
konservatorerne imidlertid af en ny meget
omfattende graffiti overmaling, som dækkede midten af motivet i hele bunkerens
bredde (Figur 4).
Behandling
Afrensning af graffiti
I sommeren af 2014 blev der udført graffitiafrensning af hele bunkerens overflade
mod syd. Det blev besluttet at lade den
del af bunkerfacaden, der omkransede
aben afrense af et professionelt firma
- motivdelen blev overladt til konservatorerne. Til den ordinære graffiti afrensning
blev der brugt et afrensningsmiddel,
”Strong Line Graffiti A” fra firmaet
”Clean Care” (Materialet er baseret på
benzylalkohol, 2-butoxyethoxy ethanol,
ethanol og 2-propanol.) Metoden kan beskrives som en ret hård rensning, hvor der
påføres et gelagtigt rensemiddel efterfulgt
af højtryksspuling, og hvor både graffiti
og det øverste patinalag af betonen fjernes. Som kvalitetssikring af dette arbejde
og for at udpege den nøjagtige grænseflade til motivet udførtes arbejdet i samarbejde med konservatorerne (Figur 5).
Konservatorernes arbejde var primært
at afrense betonen fra mellem 10 og 100
mm op til abens konturer og derefter at
rense eller dæmpe så meget af graffitien
på selve abe-motivet som muligt. Til selve
motivet brugtes en blanding af ehtylacetat og 96% ethanol i forholdet 2:1 (Figur 6). Denne blanding af opløsningsmidler blev valgt efter en del afprøvninger
med forskellige rene opløsningsmidler og
blandinger af samme, da den gav et godt
resultat. Graffitien, der grænsede op til
motivet, blev fjernet i flere omgange, da
rensningen viste sig ret vanskelig. En af
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grundene var, at man ikke kunne bruge
højtryksspuling, som virker ved at vandet arbejder på de enkelte ujævnheder i
overfladen, hvorved både graffiti, patina
og underliggende originalfarve risikere at
forsvinde. Det blev overvejet at benytte en
anden mekanisk afrensningsmetode v.h.a.
sandblæsning af motivets omkringliggende områder. Det kunne give et godt udfald, hvis man kunne bruge en blæsepistol med en mindre dyssestørrelse kombineret med et blæsemiddel med en mindre
kornstørrelse. Det vist sig at vanskeligt
at realisere i det konkrete projekt. Derfor
blev de resterede graffitilag på selve væggen omkring motivet renset med malingog lakfjerneren ”Color”.(Materialet er
baseret på 1-ethyl-2-pyrrolidon blandet i
et fortykkelsesmiddel med gelkonsistens).
Over tid blev materialet påført i flere omgange for at opnå bedst muligt resultat.
Alligevel blev der synlige skygger efter
rensningen og optørring af betonfladen,
især efter de sorte farvepartier. Skyggerne
blev efterbehandlet med en blanding af
toluen, ethylacetat og ethanol i forholdet
1:1:1 og tilsat carboxymethylcellulose
som fortykkelse. Områderne blev gnedet
med en fin metalbørste, hvorefter de henstod en halv time. Efterrensningen blev
udført ved at områderne blev skyllet flere
gange med vand og med en hård plastikbørste. Alligevel er der stadigvæk synlige
graffitispor set fra forskellige vinkler og
ved ændring af lyset.
Konsolidering af betonoverflade
Da aben er malet på betonunderlag følger
nogle overvejelser over betonskader og
betonnedbrydende faktorer. Nogle af de
vigtigste årsager til nedbrydning i betonkonstruktioner er armeringskorrosion og
frostsprængninger. Andre årsager skyldes
kemiske angreb som nedbrydning af
kuldioxid, af sulfater, af klorider samt
alkaliaggregatreaktioner (også kendt som
alkalikiselreaktioner, AKR). Dannelsen af
AKR skyldes følgende årsager: Tilstede-
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værelsen af Si (silicium) i reaktive aggregater, tilstrækkeligt alkali og tilstrækkeligt
vand. Aggregater der indeholder reaktivt
Si under høj basisk reaktion i betonens
porer vil nedbrydes og vil reagere med
Na- og K-kationer, hvorved der dannes
alkalikiselgel. Na- og K-kationer findes
først og fremmest som kaliumoxid (K2O)
og natriumoxid (Na2O) i cementpastaen,
men de kan også komme fra andre kilder
i omgivelserne, som fx NaCl fra tøsalt eller
havvand. Desuden er der i Danmark særlig
risiko for AKR, idet de tilslagsmaterialer,
der bruges i betonfremstillingen sommetider kan indeholde reaktive aggregater.
De findes i Danmark i form af porøs grå
flint, hvor silicium er amorf eller dårligt
krystalliseret. Den tredje komponent til at
fremme AKR er vandet, som i dette tilfælde findes i store mængder pga. placeringen
på kysten.
Ved alkalikiselreaktionerne dannes en
flydende alkalikiselgel, der reagerer med
det overskydende vand, og derved udløser
den ekspanderende gel en kemisk og fysisk
reaktion, hvorved der kan opstå revner i
betonoverfladen. Som en konsekvens heraf
kan fx overfladisk placeret jernarmering
udsættes for oxidation og korrosiv nedbrydning.
Ved en betonarmering kan desuden opstå andre problemer som fx korrosion af
armeringen pga. karbonatisering. CO2
(kuldioxid) fra luften diffunderer ind i
betonen, hvor den reagerer med calciumhydroxid (Ca(OH)2) i pore- vandet,
og der dannes calciumcarbonat (CaCO3).
Denne proces betyder, at pH-værdien i
betonen falder fra 12-14 til typisk 7-9. I
en ny fremstillet betonkonstruktion hvor
pH-værdien er høj og stabil, er jernarmeringen beskyttet af en tyndt rustlag, som
osgå er stabilt, det vil sige at en videregående oxidation forhindres. Ved karbonatiseringsfænomenet falder pH-værdien og
som følge vil opstå begyndende korrosion i armeringsjernet. Som konsekvens
bortsprænges den omgivende beton, da

gennemkorroderet jern fylder op til seks
gange mere end ikke-korroderet jern. Analyser om karbonatiseringslagets tykkelse
på en betonkonstruktion kan afgøres ved
hjælp af indikatorvæsken phenolphtalein,
som påføres på en udtaget boreprøve fra
betonkonstruktionen. Ikke-karbonatiseret
beton bliver rød ved påføring af phenolphtalein, hvor karbonatiseret beton forbliver
farveløs.
Overskydende porevand spiller ligeledes
en stor rolle ved skader forårsaget af frost.
Da beton er et materiale bestående af flere
komponenter (cement, tilslag, tilsætningsstoffer og vand) har blandingsforholdet
mellem vand og cement en stor indflydelse
på cementpastaens porøsitet og dermed
også på betonens styrke. Desuden udvider
vandet sig med ca. 9%, når en del af vandet omdannes til is ved frost. I processen

stiger trykket, som medfører frostskader
i både frisk og hærdet beton. Man taler
her om frostsprængning. Selvom alle
disse forhold i de fleste tilfælde kun er et
overfladerelateret problem på især større
betonkonstruktioner, er det i dette tilfælde
den direkte årsag til at dele af farvelaget
forsvinder i form af afskalninger i betonoverfladen.
Med disse eksempler på betonskader og
deres mulige årsager, har vi forsøgt at
skabe et overordnet billede af de kemiske og fysiske mekanismer, der med stor
sandsynlighed foregår i betonstrukturen af
bunkeren ved Blåvand. Vores arbejde med
bevaringen af murmaleriet har primært
haft fokus på selve maleriet og muligheden
for at dokumentere og fastholde dette.
Desværre tillod omstændighederne ikke
en dybere analyse af betonens stabilitet ud

Figur 7. Konsolidering af betonoverflade med Protectosil®
BHN (EVONIK Industries) Foto Gerd Nebrich
Consolidation of the concrete surface with Protectosil®
BHN (EVONIK Industries). Photo Gerd Nebrich

over den visuelle vurdering, som vi lagde
til grund for den valgte behandling.
På længere sigt vil det imidlertid være af
stor betydning, om man kunne iværksætte et projekt, der kunne give et mere

Tabel 1. Oversigt over de to typer Protectosil ® brugt til konservering af Aben (Datablad fra Protectosil/BHN).
Overview of the two types of Protectosil ® used in conservation of the Ape (Datablad fra Protectosil/BHN).
Product

Virkning

Fordele

Ulemper

Protectosil ® BHN EVONIK Industries

Trænger dybt i betonoverflader for at yde

Klar, gennemtrængende, åndbar, VOC-kompati-

Bør ikke anvendes, hvis overfladetempera-

baseret på

lang levetid selv på slidflader.

bel opløsningsmiddelfri, mulighed for kombina-

turen er under -7 °C

flydende isobutyltriethoxysilane CAS nr.

tion med yderligere beskyttende materialer i et

eller over 40 °C, hvis der forventes regn el-

17980-47-1

multi-lag-system, nem anvendelse, kræver ingen

ler kraftig vind i løbet af 2 timer.

særlige betingelser vedrørende pH, fugtindhold og

Hvis regn før anvendelsen af produktet,

temperatur i betonen substrat fra -15 til +45°C,

skal

vandbaseret.

overfladen have lov til at tørre i mindst 24
timer

Protectosil ® Antigraffiti fluorosilane

Beskytter overflader med henblik på nem

Fleste typer graffiti fjernes med standard-rengø-

Kan efterlade kemikalierester på ikke-po-

opløst i vand

afrensning af et bredt udvalg af graffiti og

ringsmidler og lavtryks vandspuling.

røse materialer, såsom glas, metal og ma-

andre malinger baserede på opløsnings-

Åndbar, vandbaseret, det vil ikke forandre ud-

lede overflader. Bør ikke anvendes, hvis

midler eller vand.

seende af underlaget. Baseret på silaner og vil

temp. er lavere end 5 ºC. Anvendelse af

kemisk binde til substratet. Dette gør det muligt

materialet når underlagets temperatur er

for materialet at gennemgå mange rengørings-cy-

over 30 ºC kan resultere i dråbedannelse,

klusser.

før der opnås tilstrækkelig penetration.

Giver en klar barriere mod de mest almindeli-

Hvis der forventes regn inden for 2 timer

ge graffitiprodukter, fremragende UV stabili-

efter anstrygning, skal overfladen have lov

tet, modstand mod alkaliangreb, klæbe fri efter

til at tørre i mindst 24 timer.

tørring, ingen rødmende, afskalning eller gulfarvning.
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fuldstændigt billede af disse bunkers bevaringstilstand og graden af nedbrydning
som følge af deres placering. Det vil kræve
en anden tilgang med mulighed for at
inkludere forskellige fagområder og specialister. Der er ingen tvivl om, at de tyske
bunkers er stærkt udfordrede bevaringsmæssigt, men samtidig udviser flere af
dem en bemærkelsesværdig stabilitet, selvom de til tider også bærer præg af en meget hurtig byggeproces. De mest nedbrudte af dem bliver i disse år sprængt væk for
ikke at gøre skade på mennesker. Resten
er som udgangspunkt bevaringsværdige og
har status som officiel kulturarv.
For at øge holdbarheden af betonen på
den konkrete bunker i Blåvand og for at
forhindre yderligere skader på væggen
(særligt som følge af overskydende frit
vand), blev det besluttet at anvende et
syntetisk vandafvisende materiale til stabilisering af betonoverfladen. Først blev
væggen børstet af for de ustabile flager
af maling, snavs og sand. Derefter blev
væggen sprøjtet med Protectosil ® BHN
(EVONIK Industries) med en tryksprøjte
(Figur 7).
Produktvalg og produktbeskrivelse
Protectosil ® BHN fra EVONIK Industries
(Tidligere kendt som Dynasylan ® BHN.
Produktet har været kendt gennem de
sidste 50 år. At valget faldt på det produkt
skyldes primært Spomenko Ljesic, kemiingeniør i Evonik Industries, Tyskland, idet
han pegede på en artikel skrevet i 2005
af en gruppe forskere fra ”Department of

2017

Figur 8. Gerd Nebrich i gang med at fjerne et stort stykke
pergamentpapir, efter optegning af motivet. Foto Teodora
K. Boyadzhieva
Gerd Nebrich in the process of removing a large sheet of
parchment paper, after the motive was transferred on to it.
Photo Teodora K. Boyadzhieva

Figur 9. Farvens nuance blev valgt ved hjælp af NCS
(Natural Color System) Foto Gerd Nebrich
The color shade was selected using the NCS (Natural Color
System). Photo Gerd Nebrich

Figur 10. Detalje fra et sted på Abens pensel, hvor farvens
nuance blev afprøvet. Foto Gerd Nebrich
Figure 10. A detail of a place on the Ape’s brush where the
color's shade was tested. Photo Gerd Nebrich

Civil Engineering”, KU Leuven, Belgien, og
Degussa AG, Rheinfelden, Tyskland (Schueremans et al., 2005). Artikeln videregiver
teoretisk og praktisk viden fra forskernes in
situ-undersøgelser og forsøg med hensyn til
forebyggende, vandafvisende behandling,
hvor Protectosil BHN er hovedproduktet,
over en periode på 12 år. Produktet er
således særdeles veldokumenteret – men
primært på nye betonkonstruktioner. De to
Protectosil datablade og undersøgelserne er
opsummeret i Tabel 1. Der er også andre
imprægneringsmaterialer på det danske
marked som fx ConGuard systemerne,
hvor der almindeligvis ikke er angivet tilstrækkelig information i databladene om
materialet.
Kopiering af Aben
Den næste skridt var at kopiere motivet
og at overføre det på transparent pergamentpapir eller ”Vellum papir”. Den fase

var nødvendig for at have en 1:1 grafisk
dokumentation af motivet, som kan være
en meget nyttig fremtidssikring. Det blev
også nødvendigt at fremhæve konturlinjerne og finde ud af, hvor de lige præcis
har været. Særligt i nogle områder var
malingen forsvundet, som fx på ryggen,
hvor der kun var få malingsspor, indikeret ved små røde prikker. Optegningen
af abens konturer blev udført direkte
på væggen med rød tusch. Derefter blev
væggen dækket med 11 stk. pergamentpapir, der alle overlappede hinanden med
30-40 cm. for at sikre os mod skævheder
ved optegningen. På pergamentpapiret
blev der også tegnet markører der viste,
hvor papiret præcist var placeret i forhold til væggen. Motivet blev kopieret
på papiret med blå tusch (Figur 8). Hele
proceduren var meget tidskrævende, på
grund af den hårde vind, der hæmme-

de arbejdet. Desuden blev alle sider sat
sammen og kopieret på et gennemsigtigt
stykke plastfolie. Området med Abens
ryg blev kopieret en gang til, hvor der
langs konturen blev prikket små huller
med en nål med henblik på at overføre
den manglende del af motivet til væggen.
Overførslen foregik ved, at papiret blev
tapet på væggen med gaffertape, og konturstregerne blev derefter overført ved at
strege tuschen over konturerne gennem
hullerne.

Tabel 2. Oversigt over ”DYRUP FACADE Murmaling”, brugt til farve genopretning af Aben (Datablad fra Dyrup/murmaling 2).
Overview of ”DYRUP FACADE Murmaling”- wall paint, used for color restoration of the Ape (Datablad from Dyrup/murmaling 2).
Product

Anvendelse

Fordele

Ulemper

”DYRUP FACADE Murmaling”. Tidligere navn: ”DYRUP
Dekstrem Facademaling Mur”.
Olieemulsion-facademaling

Anvendes til udendørs brug på murværk af puds og beton, vandskuring og
kalksandsten, særligt egnet til let smittende, samt tidligere malede overflader.
Substratets overflade ”skal være ren,
tør, fast og højst let afsmittende”.

Malingen har god dækkeevne og er
særdeles slidstærk, robust og giver god
beskyttelse af facaden mod hårde vejrforhold. En diffusionsåben overflade og
tillader murværket at ånde. Malingen kan
fortyndes med 10 % vand og den kan fx.
bruges som et grundlag til sugende og let
afsmittende overflader.

Må kun anvendes på facader med blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

Det kan påføres med pensel, rulle eller
sprøjte. Der skal kun bruges vand og sæbe
til rengøring af værktøj.
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Ventetid på 24 timer før anden strygning. Malingen er
helt hærdet og modstandsdygtig efter ca. 4 uger. Risikoen
allergiske symptomer overfor malingen. Nye reparationer
af beton eller andet materiale med høj pH skal først isoleres, da malingen ikke er alkalibestandig. Bør ikke påføres,
hvis temperaturen er lavere end 5°C og den relative
luftfugtighed over 80%. Undgå direkte sollys.

Farvelag og farvegenopretning.
For at få yderligere information om
kunstnerens materialevalg blev der sendt
farveprøver til undersøgelse på Nationalmuseet. Bindemidlet blev identificeret
vha. af FTIR-spektroskopi. Analysen
viste, at malingen i prøven er baseret
på et organisk pigment med kridt som
fyldstof, og at bindemidlet er polyvinylacetat. Ifølge Nationalmuseets rapport
(Christensen, 2014) har vandbaserede
malinger med en sammensætning som
denne været udbredt siden 1960erne.
Vi brugte NCS systemet (Natural Color
System) for at bestemme den præcise
farvenuance og valgte olieemulsionsmalingen ”DEKSTREM FACADEMALING
MUR” til opmalingen (datablad fra
Dyrup), så den kan adskilles fra den
originale maling (Figur 9 og Tabel 2).

En af grundene til at vælge olieemulind i betonens ujævne overflade, og hvor
sionsmaling er, at dens egenskaber i
malingen i andet lag blev påført direkte
princippet forener det bedste fra både
fra beholderen (Figur 10).
plastmaling og oliemaling. Dette skylGraffitibeskyttende lag
des, at olieemulsionsmalingen er en
Halvanden måned efter Abens opmaling
blanding af alkyd- og akrylmaling, men
blev der endeligt påført et graffitibeskytden er alligevel vandbaseret. Den kan
tende lag. Der blev valgt produkt Protetil en vis grad beskytte underlaget, idet
ctosil ® ANTIGRAFFITI fra det samme
den trænger godt ind i underlaget, som
firma, EVONIK Industries (datablad for
i forvejen kan være porøst eller som kan Protectosil/ANTIGRAFITTI, Tabel 1).
smitte lidt af.
Begge Protectosil® produkter er baseret
På samme måde er akrylplastmaling
på silan-kemi, de er kompatible og kan
smudsafvisende, holdbar, diffusionsåkombineres i et system. Materialet blev
ben og kan ligeledes bruges på et tidlipåført med bred pensel. Idet materialet
gere malet flade. Derimod fordrer plast- har en tendens til at danne dråber på mamaling at facaden først bliver grundigt
lede overflader, skulle vi konstant holde
afrenset og alle de løse farveflager (og
øje med substratets overflade i side lys og
beton) bliver fjernet. I vores tilfælde
genbearbejde det behandlede stykke væg
er der små sandpartikler, som er tilstemed pensel, så dråberne blev fjernet og
de hele tiden og kan forhindre en god
væsken blev spredt jævnt. Generelt kan
vedhæftning mellem plastmaling og
processen sammenlignes med fernisering
underlaget. En anden mulighed var at
bruge en mineralsk
silikatmaling, som
er en meget stærk
basisk maling. Silikatmaling fungerer
ved at den trænger
ind i porerne, hvor
den under indvirkning af luftens
kuldioxid danner en
krystallinsk forbindelse, som er irreversibel og dermed
ikke ønskelig i en
konserveringsmæssig sammenhæng.
Arbejdet med genopmaling af Aben
forgik i to tempi,
hvor malingen i
første lag blev forFigur 11. Aben på den sydlige væg efter genopmaling og påføring af graffitibeskyttende
tyndet med vand og lag af Protectosil ® ANTIGRAFFITI (EVONIK Industries). Foto Gerd Nebrich
The Ape motive on the south wall after re-painting and the application of graffiti protecpåført tyndt, så den
tive layer of Protectosil ® ANTI-GRAFFITI (EVONIK Industries). Photo Gerd Nebrich
kunne trænge dybt
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af malerier, hvor der for at opnå jævn
overflade ofte er behov for længere tids
arbejde med penslen (Figur 11).
Overvejelser, spørgsmål og forslag til
vedligeholdelse af Jörg Immendorff’s
maleri ”The Ape as Artist.
Med hensyn til en fremadrettet vedligeholdelse af maleriet ved vi, at det aggressive vejrlig ved Blåvand Strand vil påvirke maleriet – blot ikke hvor meget og i
hvilket tempo. Derfor blev det anbefalet
kommunen at fortage en løbende monitorering af maleriet med et fast interval
fx 1-2 gange årligt. Der skal fx registreres
forhold som synlige forandringer af farveholdningen, saltudfældninger fra betonen,
opskalning og tab af farvelaget, graffiti
og andet hærværk (Højlund Rasmussen,
2015).
Med maleriets placering kun få hundrede
metrer fra hvor bølgerne brydes af Vesterhavets brænding, er bevaringen af maleriet en udfordring, som kræver en stor
fremadrettet indsats og en del ressourcer.
De barske storme, de ofte skiftende vindretninger, de betydelige mængder af fint
sand, der kan blæses op med vinden i
flere meters højde, vinterfrosten, og det
stærke sollys og varmen om sommeren
er uundgåelige vilkår og udgør en særlig
risiko for den kulturarv, som er placeret
ved vestkysten.
Gennem vores tilstedeværelse ved bunkeren om somrene 2013, 2014 og 2015
kunne vi observere, hvordan det meget
nedbrudte maleri på den vestlige side
gradvist blev svagere. I slutningen af
sommeren 2015 var det resterende farvelag formindsket med knap 30% af det vi
så ved vores første besigtigelse af bunkeren. Alle disse iagttagelser og overvejelser
afgjorde vores beslutning om en genopmaling af motivet på den sydlige side.
Vi har en fuld forståelse for de diskussioner som en genopmaling af aben kan
afstedkomme i vores faglige kreds, derfor
er det også vigtigt, at man forstår forudsætningerne for bevaringen af billedet
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for at få et fuldt og præcist billede af det
usædvanlige projekt, der udover de mange fysiske begrænsninger og udfordringer
blandt andet også omfattede et ret stramt
budget. En retouchering af det eksisterende farvelag ville ikke kunne være
gennemført med de ressourcer der var til
rådighed. Samtidig ville nedslidningen
på det oprindelig farvelag have været en
mindst lige så stor etisk udfordring som
den valgte løsning kan siges at være. En
af fordelene ved en genopmaling af aben
er, at resterne af det oprindelige farvelag
nu ligger beskyttet under den nuværende
malingslag. Vi opdagede, at mange af
de danske og tyske turister, der hvert år
opholder sig ved Blåvand havde en klar
erindring om ”den røde abe”, og havde
undret sig over at der ikke blev gjort noget for at passe bedre på den. En anden
og mere æstetisk motiveret grund til at
overveje en fuld opmaling kan findes i
motivets moderne og enkle komposition,
det ensfarvede og jævne farvelag, og den
monumentale opfattelse af den gigantiske
rødmalede abe på baggrund af den brede
hvide strand. Med Varde kommunes beslutning om at bevare maleriet for eftertiden er det vigtigt, at motivet begribes i
sin helhed som del af den omgivne natur
- og med den klare fremtoning motivet
har nu, synes den kunstneriske intension
fastholdt og formidlet bedst muligt.
Konklusion
Med fokus på bevaringen af Jörg Immendorffs ”The Ape as Artist” på en bunker fra den tyske besættelse har vi forsøgt
at løse et problem, der i udgangspunktet
var næsten umuligt. Med en ukendt grad
af nedbrydning af såvel bunkerens beton
som selve maleriet i et stærkt aggressivt
udendørs miljø har vi søgt at afprøve
en løsning, som kan holde til de store
miljømæssige udfordringer uden at forandre den kunstneriske idé. Visse af de
anvendte materialer er forholdsvis nye i
Danmark og en fortløbende monitorering
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af deres indvirkning på værket samt
bevaringstilstanden i almindelighed er
derfor påkrævet. Det gælder også den
omfattende graffiti, som bl.a. disse bunkers udsættes for. Med klar oplysning om
værket samt løbende vedligeholdelse er
det nok den bedste præventive indsats,
vi kan foreslå. Vi håber med projektet at
have skabt en skærpet interesse for gennem løbende overvågning og forskning at
sikre bevaringen af de vestjyske bunkers.

kuva-aihe maalattiin uudestaan, myös
alkuperäisen maalin päälle maalattiin kirjoittajat pohtivat tämän toimenpiteen
eettisyyttä. Lopuksi maalauksen päälle
tuli antigraffitisuoja Protectosil ® ANTIGRAFFITI.
Avainsanat: protectosil ® antigraffiti,
protectosil® bhn, ei-vesipohjainen käsittely, tukeminen, graffitin poisto, betoniseinä, blåvand ranta, bunkkeri, seinämaalaus, apina, jörg immendorff
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Mange tak til vores kollega konserveringstekniker Gerd Nebrich - for hans
positive tilgang og samarbejde på projektet. Endvidere takkes Spomenko Ljesic,
kemiingeniør ved Evonik Industries AG,
Essen, Tyskland, som rådgav og hjalp
med materialevalget. Og endelig tak til
Inger Smedegaard for korrekturlæsning
og redigering.

Abstract
Celebrating the 50th anniversary of Denmark’s liberation a series of art installations were arranged along the west coast of
Jutland in 1995. Among these was a wall
painting of two red monochrome apes
painted on a German bunker near the
coastline by the German artist Jörg Immendorff (1945-2007). The City Council
of Varde wished to preserve this painting
which was being threatened by the harsh
weather conditions. Due to major deterioration, it was decided only to restore one
of the apes.
The work conditions were extremely
difficult because of the location near the
water front. Firstly graffiti had to be removed from around the painted areas of the
motive using high pressure washing. On
the motive itself, the graffiti was slowly
removed with organic solvents. The binding medium of the original colour was
analyzed as part of the documentation.
The underlying concrete was stabilized
with Protectosil ® BHN and the whole motive was subsequently repainted,
covering the original painted parts – the
authors reflect on the ethical aspects of
this choice of treatment. Finally, the painting was covered with a protective layer
of an anti-graffiti agent Protectosil ®
ANTIGRAFFITI.

Yhteenveto
Tanskan vapautumisen 50-vuotispäiviä
juhlistettiin Jyllannin länsirannikolla
sarjalla taideinstallaatioita vuonna 1995.
Yksi näistä oli saksalaisen taiteilijan Jörg
Immendorffin (1945-2007) maalaama
seinämaalaus, joka esitti kahta punaista monokromaattista apinaa, jotka oli
maalattu saksalaisen bunkkerin seinälle
lähellä Saksan rantalinjaa.
Varden kaupunginhallitus toivoi että
maalaus säilyy. Kovat säät olivat sen
uhka ja koska maalaus oli jo pahoin vaurioitunut, päätettiin vain toinen apinoista
restauroida.
Työskentelyolosuhteet olivat erittäin vaikeat teoksen ollessa lähellä merta.
Maalauksen ympäriltä poistettiin graffitia
käyttäen korkeapainehuuhtelua. Itse
maalauksen päältä graffiti poistettiin orgaanisin liuottein. Teoksen alkuperäisen
värin sidosaine tutkittiin osana dokumentointia.
Sementtipohja stabiloitiin Protectosil ®
BHN -pohjustuksella, jonka jälkeen koko

Keywords: protectosil ® antigraffiti,
protectosil® bhn, hydrophobic treatment,
consolidation, graffiti removal, concrete

wall, blåvand beach, bunker, mural painting, ape, jörg immendorff
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Undersøgelse af syntetiske fernislag
på et 1500 tals panelmaleri
Fig. 2. Detalje foto af opskalninger i farvelaget. Et tykt
lag blank fernis dækker farvelaget. Foto: Clara Bratt
Lauridsen.
Detail photo of lifting paint. A thick layer of glossy varnish
covers the paint layer. Photo: Clara Bratt Lauridsen.

Resumé
Som del af et konserveringsforslag blev syntetiske fernislag på et panelmaleri fra 1500 tallet undersøgt med Fourier transform
infrarød spektroskopi (FTIR), mikroskopi og ultraviolet stråling (UV). Undersøgelserne viste at to fernisser var påført maleriet over rester af en ældre fernis. FTIR afslørede at den nederste bestod af en keton-fernis svarende til typen AW2 mens den
øverste var en blanding af keton-fernis svarende til typen Keton Resin N og iso-butylmethakrylat. Den nederste fernis er højst
sandsynligt blevet påført under en konservering på Statens Museum for Kunst i 1960. Kombinationen af den øverste fernis er
interessant da denne type – så vidt vides – ikke er beskrevet på maleri før. Renseprøver viste at især den øverste fernis lod sig
fjerne med solventer af lav polaritet.
Fig. 3. UV-fotooptagelse af maleriet viser stærk fluorescens fra rester af en delvis afrenset ældre fernis under den nye.
Resterne ses især i baggrunden og andre mørke partier, samt langs kanten til prydrammen. Desuden afslører UV-optagelsen
en del retoucheringer, der ses som mørke pletter, især i øverste parti af maleriet. Foto: Clara Bratt Lauridsen.
UV photo of the painting shows strong fluorescence from the remains of an older, partially cleaned varnish underneath the
new. The remains are in particular seen in the background and other dark parts, as well as along the edge of the frame. In
addition, the UV photo reveals some retouches, which are seen as dark spots, especially in the upper part of the painting.
Photo: Clara Bratt Lauridsen.
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Indledning
I 2015 blev et panelmaleri indleveret til
Konserveringscenteret i Vejle. Maleriet
forestillede Kongernes Tilbedelse og
var malet i olie på spejlskåret egetræ
(Fig. 1). Kunstner og årstal var ukendt,
men maleriet blev i 1957 af professor
i Kunsthistorie ved Århus Universitet,
Else Kai Sass, vurderet til at være fra
1500 tallet og stamme fra egnen Friuli i
Norditalien. Den nuværende ejers mand
havde arvet maleriet i 1975 efter sin
far, der var præst i Århus, og som i sin
tid havde fået maleriet som gave. Maleriet var blevet konserveret d. 26/10
1960 af Poul Lunøe, konservator på
Statens Museum for Kunst (SMK),
hvilket fremgår af en kvittering fra eje-
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Fig. 4. Mikrooptagelse taget med Dinolite digital mikroskop (x2 – AD-413M2T) fra nederste højre kant, viser
tre lag fernis. Prøver af fernis til FTIR (prøve 1-3) blev
taget i selvsamme område (se Fig. 1). Foto: Clara Bratt
Lauridsen.
A micrograph taken with a Dinolite digital microscope
(x2 - AD-413M2T) of the lower right edge of the painting
shows three layers of varnish. Samples of varnish for FTIR
(sample 1-3) where taken in the same area (see Fig. 1).
Photo: Clara Bratt Lauridsen.

Fig. 1. Kongernes Tilbedelse, ukendt kunstner. Mål 55,5 × 76,5 cm. Talene 1-7 angiver udtagningssteder af prøver til FTIR
analyser beskrevet i Tabel 1. Foto: Clara Bratt Lauridsen.
Adoration of the Magi, unknown artist. Measures 55.5 × 76.5 cm. The numbers 1-7 show the locations of sampling for
FTIR analyses described in Fig. 1. Photo: Clara Bratt Lauridsen.
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ren. Ifølge ejeren er maleriet ikke efterfølgende blevet konserveret. (Personlig
korrespondance, 2. september 2015).
Farvelaget havde en del opskalninger,
men da maleriet var dækket af et tykt
lag fernis blev det vurderet, at en fastlægning ikke kunne gennemføres uden
at afrense, eller i det mindste reducere
fernislaget først, selvom dette i sig selv
ikke viste synderlige tegn på misfarvning (Fig. 2). Det kunne ikke udeluk-

kes at fernissen havde skabt spændinger i farvelaget og dermed medvirket til
skadernes opståen, hvilket ligeledes begrundede en fjernelse. En UV optagelse
af maleriet afslørede rester af en ældre
fernis under den nuværende, hovedsagelig i baggrunden og i mørkere partier
samt langs kanten til prydrammen (Fig
3). I arbejdsmikroskop kunne der langs
kanten af maleriet iagttages tre lag
fernis over resterne af den ældre fernis,
sandsynligvis påført med spray, da ingen penselstrøg var synlige (Fig. 4).
Opgavens formål var en afrensning
af disse senere lag, hvorimod resterne
af det tidligere fernislag ikke nødvendigvis skulle afrenses, da det ikke
hindrede en fastlægning af farvelaget
og derudover gav en vis beskyttelse
i de mørkere områder, der kan være
følsomme over for opløsningsmidler.
Den meget blanke overflade tydede på
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at de nyere fernislag var syntetiske,
sandsynligvis påført i forbindelse med
konserveringen i 1960.
Syntetiske fernisser begyndte at finde
anvendelse i 1950erne som alternativ
til de naturlige fernisser, såsom dammar og mastiks. De naturlige fernisser
oxiderer over tid, hvilket medfører gulning og ændret opløselighed mod mere
polære opløsningsmidler, ulemper som
det var håbet at de nye fernisser kunne
overkomme. At der kan opstå problemer med ændringer i opløselighed for
de syntetiske fernisser, blev dog vist
relativt tidligt i studier af blandt andre
Thomson og Feller (Thomson 1957,
1963; Feller, Stolow og Jones 1959).
Hvor de tidligere studier primært går
ud fra kunstigt ældede fernisfilm, er
erfaring med fjernelse af naturligt ældede, syntetiske fernisfilm først blevet
muligt i nyere tid efterhånden som dis-
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Tabel 1. Oversigt over FTIR resultater. Numrene i første kolonne angiver udtagningsstederne vist i Fig. 1. Udtagningssted for nr. 1-3 ses desuden af detaljefotoet Fig. 4.
Overview of FTIR results. The numbers in the first column indicate the locations of sampling shown in Fig. 1. Sampling locations for number 1-3 are moreover seen in the
detail photo.

Nr.

Prøvebeskrivelse

Fortolkning

1

Skrab fra første syntetiske fernislag (detalje Fig. 4)

AW2, CaCO3

2

Skrab fra andet syntetiske fernislag (detalje Fig. 4)

i-BMA, Keton Resin N, CaCO3

3

Skrab fra øverste syntetiske fernislag (detalje Fig. 4)

i-BMA, Keton Resin N, CaCO3

4

Skrab fra løber i fernis nederste venstre kant

i-BMA, Keton Resin N

5

Skrab af fernis fra overfladen efter afrensning med Isooctan:xylen 75:25
Skrab af fernis fra overfladen efter afrensning med Isooctan:isopropanol
75:25

AW2, rester af ældre fernis?

6
7

Skrab af fernis fra overfladen efter afrensning med Isooctan:isopropanol
66:33 efter afrensning af øverste fernislag

se behandles (Lomax og Fisher 1990;
Giebe 1999; Koller og Baumer 2000).
Samtidig bliver problematikkerne mere
og mere aktuelle. Dette studie bidrager
til viden omkring tidligere brug af syntetiske fernisser, samt ændring i opløselighed efter årtiers naturlig ældning.
Til identifikation af de forskellige
fernislag blev ATR-FTIR benyttet.
ATR-FTIR er velegnet til dette studie,
da metoden hurtigt kan identificere en
række syntetiske, organiske materialer
uden forudgående kemisk behandling
af prøven. Dette gør det relativ enkelt
at inddrage metoden løbende i forbindelse med rensetests.
Metode
En oversigt over prøveudtagning til
ATR-FTIR er givet af Fig. 1 og Tabel 1.
Prøverne blev taget med skalpel under
mikroskop, og skrabet påført direkte
fra skalpellen til FTIR apparaturets
diamant med minimum tab af prøvemateriale. Under mikroskop var det
muligt at tage fra de forskellige lag vist
i detaljefotoet i Fig. 4. Derudover blev
en prøve taget fra en løber i fernissen
og prøver blev taget i forbindelse med
rensetests. Prøver taget under rensetests af det mørke område ses af Fig. 1
og Tabel 1.
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Spektrene blev optaget med et Nicolet
iS5 FTIR spektrometer fra ThermoFisher Scientific, monteret med en single
bounce ATR enhed og udstyret med en
monolitisk diamantkrystal. Spektrene
blev optaget over et interval på 4000 –
650 cm-1 med en resolution på 4 cm-1
og 16 skanninger og derefter behandlet med software Omnic 9 og Omnic
Spectra. I begge programmer sammenlignes med en reference-database
via en søgefunktion. I Omnic Spectra
kan søges på op til fire komponenter i
spektret ved hjælp af multikomponent
analyse. Herved modgås en af svaghederne ved FTIR – at fortolke resultatet for uhomogene prøver, hvilket
kan være vanskeligt grundet overlap
af signaler i spektret fra de forskellige
komponenter (Thermo Scientific Technical Note 51506). Ved stærk overlap
af signaler har metoden dog sine begrænsninger, ligesom der ligger en begrænsning i identifikation af nedbrudte
materialer, eller materialer hvor der
indgår en naturlig variation, som giver
afvigelser fra referencen – et problem
der dog generelt er mere udpræget for
naturlige materialer end syntetiske.
Et godt resultat afhænger af en god
referencedatabase. Selvom referencer
taget med eget instrument er at fore-
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AW2, rester af ældre fernis?
Ældre fernis, sandsynligvis naturlig.
Kan være blanding af flere, nedbrudte
komponenter.

trække, kan det være nødvendigt at
benytte andre referencedatabaser, hvis
egen referencedatabase ikke er tilstrækkelig. En del referencespektre findes
efterhånden online. Den vigtigste online
database er nok IRUG (Infrared and
Raman Users Group, www.irug.org)
som er målrettet museer. Derudover er
filer af reference-spektre for en række
syntetiske materialer lagt på nettet af
Brunner til fri afbenyttelse (Brunner
2015). Referencespektrene vist i denne
artikel er dog taget med eget FTIR instrument.
Renseprøver
De benyttede opløsningsmidler var
iso-octan:xylen blandinger samt
iso-octan:iso-propylalkohol blandinger,
startende med blandinger af laveste
polaritet. De første renseprøver blev
foretaget i områder, hvor UV-fluorescens
afslørede rester af den ældre fernis under det syntetiske fernislag (Fig. 3). En
ændring i den ældre fernises fluorescens
kunne i disse områder bruges som indikation for at begge syntetiske fernisser
var fjernet. Yderligere renseprøver blev
foretaget i et lyst og mørkt område af
maleriet, hvor den ældre fernis var
afrenset. Renseprøverne blev foretaget
med vatpind under arbejdsmikroskop.

Fig. 5. Spektrum af prøve taget fra en løber af fernissen (midt). Spektret er i overensstemmelse med en reference af Keton Resin N (spektrum øverst) samt i-BMA (spektrum nederst). Karakteristiske bånd ses ved 2923 (s) 2854 (m) 1724 (s) 1708 (s) 1389 (sh) 1368
(m) 1237 (s) 1168 (sh) 1145 (s), 1055 (s) 993 (m), 957 (s), 749 (w-m). Forkortelser i
parentes angiver båndenes intensitet: w = weak, m = medium, s = strong, sh = shoulder.
Bånd markeret med asteriks (angivet med fed skrift i billedteksten) kan tilskrives i-BMA.
Spectrum of a sample taken from a run in the varnish (middle). The spectrum is consistent
with a reference of Ketone Resin N (spectrum top) and i-BMA (spectrum bottom). Characteristic bands are seen at 2923 (s) 2854 (m) 1724 (s) 1708 (s) 1389 (sh) 1368 (m) 1237
(s) 1168 (sh) 1145 (s), 1055 (s) 993 (m), 957 (s), 749 (w-m). Abbreviations in brackets
indicate the intensity of the bands: w = weak, m = medium, s = strong, sh = shoulder.
Bands marked with an asterisk (indicated in bold in the caption) can be attributed to
i-BMA.

Resultat
ATR-FTIR analyser
FTIR analyser af de to øverste lag (nr.
2,3 Fig. 4) var identiske og stemte godt
overens med en prøve taget fra en løber
af fernissen (Fig. 5). Resultatet passede
med egne referencer af en keton-fernis
af typen Keton Resin N (et kondensationsprodukt af cyclohexanon) og
Plexigum PQ 611, en i-BMA og er i
overensstemmelse med litteraturen (de
la Rie og Shedrinsky 1989; Lomax og
Fisher 1990). Bemærk forskellen på
carbonylgruppens (C=O) placering i
esteren fra acrylaten på 1724 cm−1, der
ligger noget højere end carbonylgruppen for ketonen på 1708 cm−1 (Coates
2000). i-BMA kan skelnes fra andre
methacrylater i FTIR blandt andet

Fig. 6. Spektrum af prøve taget efter fjernelse af de øverste fernislag med iso-octan:xylen: 75:25 (spektrum øverst). Spektret er i overensstemmelse med en reference af AW2
(spektrum nederst). Karakteristiske bånd ses ved: 3400 (m), 2922 (s), 2856 (m), 1702
(s), 1448 (s), 1376 (m), 1252 (w), 1172 (w), 1121 (w), 1050 (s), 957 (m), 855 (sh).
Forkortelser i parentes angiver båndenes intensitet: w = weak, m = medium, s = strong, sh
= shoulder. Bånd markeret med asteriks (angivet med fed skrift i billedteksten) ses ikke i
referencen.
Spectrum of a sample taken after removing the top varnish layers with iso-octane:xylene: 75:25 (spectrum top). The spectrum is consistent with a reference of AW2 (spectrum
bottom). Characteristic bands are seen at 3400 (m), 2922 (s), 2856 (m), 1702 (s), 1448
(s), 1376 (m), 1252 (w), 1172 (w), 1121 (w), 1050 (s), 957 (m), 855 (sh). Abbreviations
in brackets indicate the intensity of the bands: w = weak, m = medium, s = strong, sh =
shoulder. The band marked with an asterisk (indicated in bold in the caption) is not seen
in the reference.

ved den karakteristiske opsplitning af
CH3-bøjningen omkring 1380 cm−1
(Bellamy 1975: 25) samt ved karakteristisk absorption på 993 cm−1 (Lomax
og Fisher 1990).
FTIR resultatet (Fig. 6) af den underliggende fernis (nr. 1, Fig. 4) stemte
overens med egen reference af en
keton-fernis svarende til typen AW2
(et kondensationsprodukt af cyclohexanon og methylcyclohexanon) og er
i overensstemmelse med litteraturen
(Thomson, G. 1963). Spektret skelnes
fra keton-fernissen i de øvre lag blandt
andet gennem ændret intensitet af båndene omkring 1050 og 957 cm−1 samt
øget intensitet af absorption fra methyl
gruppen på 1376 cm−1 (Mills og White
1994: 138). Spektret af prøven skilte
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sig ud fra referencen ved absorption
på 1172 cm−1 (angivet i Fig. 6 med en
asterisk) samt bredere absorption af
carbonylgruppen på 1702 cm−1. Lignende absorption ses i spektret af den
underliggende, stærkt fluorescerende
fernis, og tyder på at det ikke har været
muligt at adskille AW2 fernissen fra
denne fuldstændigt. En udbredning af
carbonyl-båndet og ændringer af absorption i fingerprintsområdet, kan dog
også tyde på dannelse af nedbrydningsprodukter af AW2 fernissen (Thomson,
1963).
I skrab af fernislagene taget fra kanten
af maleriet (nr. 1-3 Fig. 4) blev identificeret mindre mængder af calciumcarbonat (CaCO3) med karakteristiske
bånd på 1420, 874 og 713 cm−1, men
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dette er sandsynligvis forurening af
overfladen, og kan stamme fra prydrammen. Calciumcarbonat var ikke
at se i de andre spektre af fernislagene
(Tabel 1).
FTIR af den ældste fernis med den
stærke fluorescens lod sig ikke umiddelbart identificere, men er højst
sandsynligt en naturlig fernis. Den
mislykkede identifikation kan skyldes
at materialet er nedbrudt, og at der kan
være tale om en blanding af flere komponenter (spektrum ikke vist).
Renseprøver
De første fernislag (keton-fernis og
i-BMA) lod sig uproblematisk afrense med iso-octan:xylen 75:25 og
iso-octan:isopropanol: 75:25. Dette
blev kontrolleret ved at tage et skrap
fra overfladen af det afrensede område
og analysere det med FTIR, som alene
viste den underliggende AW2 fernis,
hvis fjernelse1 krævede en mere polær
solventblanding, således iso-octan:isopropanol: 66:33. Denne blanding påvirkede kun den underliggende, naturlige fernis i mindre grad, hvilket kunne
ses ved en let reduktion i dennes fluorescens. Solventblandingen påvirkede
ikke farvelaget i de områder som ikke
var beskyttet af den naturlige fernis.
Diskussion
Af de nævnte fernisser synes især AW2
at have været udbredt i Europa, ikke
mindst i Tyskland hvor fernissen fik
en vigtig fortaler i Kurt Wehlte (Koller
og Baumer 2001). AW2 er desuden
konstateret på 14 malerier ferniseret
mellem 1957 og 1968 på Munchmuseet
i Norge (Tveit og Ferrer 2016). Ifølge
Troels Filtenborg, konservator på SMK,
er det heller ikke usandsynligt, at Poul
Lundø har benyttet en keton-fernis i
1960, men han mener ikke at acrylat er
sandsynligt (personlig korrespondance,
9. september 2015) på trods af at bru-
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gen af acrylater ikke var ualmindelig
i 1960erne (Koller og Baumer 2000).
Ifølge den nuværende ejer har maleriet
dog ikke været ferniseret efter konserveringen på SMK i 1960, men tidspunktet for blandingfernissens påføring
kan nok først bekræftes med sikkerhed
hvis lignende fernisser af Lundø dukker op (en rapport over Lundøs konserveringsbehandling foreligger desværre ikke). Er blandingsfernissen fra
1960 må det være en tidlig forekomst.
Typen af den iblandede keton-fernis
blev således først produceret af BASF
i selvsamme år under navnet Keton
Resin N (Koller og Baumer 2001). Den
oprindelige tanke med keton-fernisser
var som additiver til malinger og lakker
hvor de, tilsat 5-50%, bidrager med
større glans og hårdhed, da de i ren
form giver en alt for sprød film til at
kunne bruges på kommerciel basis (de
la Rie og Shedrinsky 1989: 9; Koller
og Baumer 2001). Til maleri er keton-fernisser dog ofte brugt alene, ikke
mindst fordi de, med lav molekylær
vægt (LMW) og højt brydningsindeks,
kommer tæt på de naturlige fernisser
dammar og mastiks, som de er tiltænkt
at erstatte (de la Rie og Shedrinsky
1989: 9). Typen Keton Resin N kan
dog ikke forventes brugt som ren fernis
på maleri før efter 1967 hvor den erstatter AW2, da Keton Resin N´s egenskaber som sådan var betydelig ringere
(Wehlte 1968).
Har blandingen af i-BMA og keton-fernis været udbredt til maleri i samtiden,
eller er der tale om et enkelt tilfælde?
Selvom spørgsmålet umiddelbart ikke
kan besvares, er det interessant at
enkelte studier af malerifernisser, dog
primært gjort på eksperimentel basis,
viser at der bestemt kan være fordele
ved at bruge en acrylat og en LMW-fernis sammen. Forsøg gjort af Feller viser
f.eks. hvordan flexibiliteten af en n-butylmethacrylat (n-BMA) og keton-fer-
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nis MS-2 øges betragteligt med øget
mængde n-BMA (Feller 1963). Ciabach
demonstrerer at ikke kun fleksibiliteten
forbedres, men at opløseligheden over
tid også bedre bevares ved tilsætning
af 10% i-BMA (plexigum P28 eller
PQ610) til Keton Resin N, uden at
dette ændrer optiske egenskaber som
brydningsindeks nævneværdigt (Ciabach 1995). Hvor butylmethacrylater
som friske kan opløses i ren alifatiske
opløsningsmidler, er de berygtede for at
krydsbinde og danne en uopløselig film
over tid. Rene de la Rie forudsiger at
dette ikke spiller en nævneværdig rolle,
hvis polymeren blot udgør en mindre
komponent af en fernis. Dette underbygger han gennem en undersøgelse,
hvor 10% n-BMA tilsættes en række
LMW-fernisser (keton-fernisser er dog
ikke inkluderet i forsøget). Han tør
imidlertid ikke forudsige om dette også
gælder tilsætning af butylmethacrylat
i større mængder (de la Rie 1999), ligesom forsøget ikke gennemføres med
i-BMA, som har en større tendens til
krydsbinde end n-BMA. Denne tendens
skyldes at hydrogenatomet på iso-butylgruppens tertiærte carbonatom er
relativt labilt (Chiantore og Lazzari
2001).
Hvad angår opløselighed er resultatet
fra rensetest af den øverste fernis heller
ikke uinteressant. Som beskrevet i resultatafsnittet, har blandingsfernissen
bevaret en relativ god opløselighed.
Dette kan nok bedst illustreres ved at
se på Teas parametrene for de anvendte
solventblandinger, hvor opløsningsmidlernes styrke inddeles i de dispersive
kræfter (fd), polære kræfter (fp) og
hydrogenbindinger (fh), se Tabel 2.
Især blandingen af iso-octan:xylen der
kunne fjerne de øverste fernislag, ligger
lavt med hensyn til polaritet. Således
udgør fp og fh kun henholdsvis 1 og
3%, mens fd står for de resterende
96%. Hvad gælder keton fernisser,

Tabel 2. Udregnede Teas parametre for de nævnte solventblandinger. Tallene og
metode til beregning er taget fra Annik Pietsch (Pietsch 2002).
Calculated Teas parameters of the mentioned solvent mixtures. The numbers and
method for calculation are taken from Annik Pietsch (Pietsch 2002).

Solventblandinger

fd

fp

fh

Toluen:acetone

72

13

15

Isooctan:isopropanol 75:25

85

5

10

Isooctan:isopropanol 66:33

80

6

14

Isooctan:xylen 75:25

96

1

3

75:25

kræver de som ældet relativt polære
opløsningsmidler som f.eks. en blanding
af toluen:acetone: 75:25 (de la Rie og
Shedrinsky 1989; Giebe 1999). Begge
typer syntetiske fernislag identificeret
på maleriet kunne fjernes med mildere
(mindre polære) solventblandinger end
angivet i litteraturen til at fjerne en ældet
ketonfernis (Tabel 2). Hvad angår den
nederste fernis kan dette skyldes en vis
beskyttelse fra den overliggende fernis.
Konklusion og perspektivering
FTIR viste sig som en udmærket metode
til at identificere syntetiske fernislag på
et 1500 tals panel-maleri konserveret i
1960. Hvor resultatet for den underste
fernis – en AW2 – ikke er ualmindeligt
for 1960, er resultatet for de øverste fernislag – en blanding af Keton Resin N og
i-BMA mere påfaldende, da det tyder på
en meget tidlig brug af Keton Resin N i
en malerifernis – højst sandsynligt tilsat
som additiv. Årstallet bør dog bekræftes
gennem lignende resultater for samtidige
fernisser. Resultatet af den øverste blandingsfernis er interessant, da denne type
tilsyneladende ikke er påvist på maleri
før.
De to komponenter i blandingsfernissen komplementerer hinanden - hvor
keton-fernissen bidrager med glans og
hårdhed, øger methacrylat fernisfilmens
fleksibilitet. Den øverste fernis kunne
nemt fjernes med mildere opløsningsmidler end den underliggende fernis og begge

kunne fjernes uden at påvirke rester af en
ældre, sandsynligvis naturlige fernis nævneværdigt. Tilstedeværelsen af i-BMA i
de øverste lag havde ikke medført problemer med opløseligheden som frygtet.
Hvorvidt dette kan skyldes at i-BMA er
blandet sammen med en keton-fernis, er
for usikkert at vurdere ud fra et enkelt
studie. Men hvis det viser sig at denne
type af blandingsfernis har været mere
udbredt end antaget, er opløselighed af
sådanne blandinger et emne, som kunne
være interessant for fremtidige studier.
Ikke mindst da det er vigtigt at kunne
vurdere hvorvidt en fernis, som ellers er i
god stand, bør fjernes på grund af risikoen for uopløselighed på lang sigt.
Yhteenveto
Osana 1500-luvun puulle maalatun
maalauksen konservointiehdotusta
tutkittiin synteettisiä vernissakerroksia
käyttäen Attenuated Total Reflection-Fourier Transform Infrared spektroskopiaa (ATR-FTIR), mikroskopiaa ja
ultraviolettia säteilyä (UV). Tutkimukset
osoittivat että maalauksessa oli kaksi
eri vernissaa vanhan vernissakerroksen
jäännösten päällä. FTIR paljasti että
alempi koostui ketoni-vernissasta joka
vastasi AW2-tyyppiä, kun taas ylempi
kerros oli sekoitus ketonivernissasta
joka vastasi tyyppiä Ketoni-Resiini N
ja iso-butyylimetakrylaatti (i-BMA).
Ylimmän vernissan yhdistelmä on mielenkiintoinen, koska tätä tyyppiä ei aiem-
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min – tietääksemme – ole maalauksissa
kuvattu. Puhdistuskokeilut osoittivat että
erityisesti ylempi vernissa oli poistettavissa matalapolaarisella liuottimella.
Avainsanat: teas parametri, iso-butyylimetakrylaatti, aw2, ketoniresiini n,
synteettinen vernissa, ftir
Abstract
As part of a conservation proposal, synthetic varnishes on a panel painting from
the 16th century were studied using Attenuated Total Reflection-Fourier Transform Infrared spectroscopy (ATR-FTIR),
microscopy and ultraviolet radiation
(UV). The examinations showed that
two types of varnish were applied on top
of the remains of an older varnish. FTIR
revealed that the lower one consisted of
a ketone varnish corresponding to AW2
while the upper type was a mixture of
a ketone varnish corresponding to Ketone Resin N and isobutyl methacrylate
(i-BMA). The combination of the upper varnish is interesting because this
type – to our knowledge – has not been
described on paintings before. Cleaning
tests showed that particularly the upper
varnish was removable with solvents of
low polarity.
Keywords: Teas Parameters, Isobetyl
methacrylate, AW2, Keton Resin N, synthetic varnish, FTIR
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Note
1. Det er her vigtigt at skelne mellem
fjernelse og opløselighed. Et solvent
behøver ikke at kunne opløse en fernis til fulde for at kunne fjerne den;
solventets evne til at kvælde fernissen spiller også en stor rolle (Feller
1963).
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Resumé
Partikler fra levende lys formodes at kunne forårsage tilsmudsning af kalkmalerier. I en række testmålinger er det undersøgt, hvorvidt forskellig udformning af lys, eller forskellig vokstype, påvirker afgivelsen af ultrafine partikler. Generelt forårsager tykkere lys
en lavere partikelkoncentration end tyndere lys, og ren stearin flere partikler end paraffin og bivoks. Lavest udledning gav palmestearin og vegetabilsk/palmeolielys. Sodningstests viste dog ikke fuldstændig overensstemmelse mellem partikelkoncentration og tilsodning af testplader, hvilket muligvis kan skyldes at ikke alle partikler er sod, men måske uforbrændte voks-aerosoler. For lys der
brændte ujævnt var tilsodningen dog markant, uanset vokstype. Ved partikelmåling i to kirkerum, med 23-29 lys tændt, måltes partikelniveauer mellem 220.000-320.000 partikler/mL luft. Den fortsatte eksponering til partikler, som hang i luften efter lysene blev
slukket, udgjorde 37% af den samlede dosis for en lys-episode. Denne andel kunne reduceres med luftfiltrering, eller mere effektivt
med udluftning, til 18% af den samlede dosis. Yderligere forbedring kan opnås ved at benytte lys af andre brændselstyper end ren
stearin, f.eks. vegetabilsk/palmeolie, eller selvfølgelig helt at undgå brugen af levende lys.
Keywords:
levende lys, sod, tilsmudsning, luftforurening, ultrafine partikler, præventiv konservering, kirker, kalkmaleri
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Indledning
Mange faktorer har indflydelse på
kalkmaleriers bevaring. En væsentlig
nedbrydningsmekanisme er tilsmudsning. Tilsmudsningen er ofte årsag til,
at der igangsættes konservering eller
restaurering af kirkers kalkmalerier,
hvilket ofte er en bekostelig affære.
Disse behandlinger kan desuden være
særdeles vanskelige at udføre, da tils-
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København, Danmark
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mudsningen kan være svær at fjerne
fra de porøse kalklag.
Tilsmudsning kan have flere årsager,
men fælles for alle er, at partikler tilføres luften i kirkerummet, og vil ramme
og deponeres på vægge og andre overflader, igennem luftens bevægelser i
rummet. Dette kan ske via forskellige
fysiske fænomener, som det vil føre
for vidt at beskrive her; dog kan især
termophoresis (eller termodiffusion)
nævnes som en vigtig tilsmudsningsmekanisme. Ved dette fænomen sker en
koncentreret deponering af partikler fra
en varm luftstrøm, når denne rammer
en kold overflade. Resultatet er kraftig,
lokal tilsmudsning, som det ofte ses lige
over radiatorer, eller over lamper opsat
på kolde ydervægge. Se f.eks. Camuffo
(2014: 283-346) og Phoenix & Burnstock (1990) for en uddybende gennemgang af fænomenet partikeldeponering.
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Partikelforurening består, alt efter kilden, af partikler i forskellige størrelsesfraktioner. Her har især de ”ultrafine”
partikler konserveringsmæssig relevans. På grund af deres aerodynamiske
egenskaber, og meget lille størrelse, er
disse utroligt svære at afrense efter deponering, da de har en stor vedhængskraft, og kan trænge langt ind i porøse
materialer (Phoenix & Burnstock
1990). Ultrafin partikelforurening er
derfor potentielt meget skadelige for
kalkmaleri såvel som for andre kulturarvsmaterialer. Grænsen mellem den
”grove”, ”fine”, og ”ultrafine” størrelsesfraktion for partikler er ikke altid
entydigt defineret, men generelt anses
partikler med en diameter på under 1
µm som fine til ultrafine.
Historisk har brugen af brændeovne
og kalorifere, der i nogle kirker blev
anvendt til opvarmning helt op til
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Tabel 1. Lys inddraget i undersøgelsen. Candles included in this study.

Nr.

Type

Voks

Fabrikat

Diameter (mm)

1

Kronelys

Ren stearin

Asp-Holmblad A/S, Danmark

23

2

Fyrfadslys

Ren stearin

Asp-Holmblad A/S, Danmark

27

3

Bloklys

Ren stearin

Asp-Holmblad A/S, Danmark

70

4

Kanallys

Ren stearin

Asp-Holmblad A/S, Danmark

25

5

Juletræslys

Ren stearin

Asp-Holmblad A/S, Danmark

12

6

Lys i glasbowle

Ren stearin

”No name” (købt i Brugsen, Danmark)

80-90

7

Kronelys

Paraffin

”No name” (købt i Søstrene Grene, Danmark)

22

8

Kronelys

Palmestearin

Bio-Kerzen, Tyskland

22

9

Kronelys

Bivoks

Candle Cavern, England

20

10

Kronelys

Ren stearin

Cherwell House , Diana Lys, Danmark

22

11

Kronelys

Ren stearin

Änglamark, Coop Danmark A/S

22

12

Hånddyppet, ”gammeldags”

Fåretalg (tællelys)

”No name”, middelaldermarked

17-20

13

Olielys

Vegetabilsk (palme) olie

Pure Candle, Fritz Schur Consumer Products
A/S, Danmark

Ikke relevant, design
som olielampe med
væge i oliebeholder

1940’erne, været hovedårsag til tilsmudsningen af kirkens interiør. Andre,
nutidige kilder er den partikelforurening, som findes i udemiljøet, og som
trænger ind i kirken med den naturlige
ventilation (Trampedach 2008; GrauBové & Strlic 2013). Her kan kilderne
blandt andet være trafik, eller moderne
brug af brændeovne i boliger i nabolaget. En anden væsentlig kilde til
partikelforurening i kirkerum formodes
at komme fra brugen af levende lys,
der kan udlede en væsentlig mængde
ultrafine partikler under afbrændingen.
Disse partiklers sammensætning afhænger af lysets forbrændingsmønster,
som overordnet kan inddeles i ”normal” (stille, uforstyrret flamme med
nær fuldstændig forbrænding), ”sodende” (blafrende flamme der forårsager
ufuldstændig forbrænding), og ”ulmende” (glødende væge ved slukning). Ved
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fuldstændig forbrænding udleder lysets
flamme primært uorganiske partikler
(salte), hvor i mod en sodende forbrænding primært udleder uforbrændt
kulstof (”sod”). Ved ulmende forbrænding fordampes voksaerosoler, hvilket
giver en grå-hvid røg (Fine et al 1999;
Pagels et al 2009).
Der er dog ikke megen litteratur, som
belyser dette specifikke emne ud fra
et bevaringsmæssigt fokus, herunder
partiklernes potentiale for tilsmudsning
(se dog Huynh et al 1991; Fine et al
1999). Størstedelen af faglitteraturen
omkring forurening fra levende lys fokuserer på menneskelig komfort og helbred (f.eks. Afshari et al 2005; Pagels
et al 2009; Zai et al 2006). Vi fandt det
derfor interessant at undersøge, hvor
stor partikelforureningen fra levende
lys rent faktisk vil være, når disse
benyttes i kirkerum. I langt de fleste
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danske kirker benyttes lys på alteret
under de almindelige gudstjenester, og
eventuelt suppleret med ekstra rækker
af lys langs bænke, eller i lysekroner,
ved særlige kirkelige handlinger. I en
almindelig dansk middelalderkirke kan
der derved sagtens være tændt op til
30-40 levende lys på én gang, under
f.eks. et bryllup eller en begravelse.
Dette var udgangspunktet for et bachelorprojekt, udført af A.S. Bonde
Andreassen, på Konservatorskolen i
København, i foråret 2016. Formålet
med projektet var, at undersøge forureningsniveauer og sodningseffekt for en
række forskellige typer lys, samt undersøge hvorledes man med præventive
tiltag, kan mindske eksponeringen til
partikelforurening fra levende lys, hvis
disse bruges i kulturarvsbygninger.
Undersøgelsen består af tre dele: Det
blev først, i et testlokale, undersøgt

hvorledes vokstype og udformning af
lys havde indflydelse på partikelemissionen. Der blev derefter udført forsøg
med tilsodning forårsaget af udvalgte
lystyper fra første del. Endelig blev
der foretaget undersøgelser i to danske
landsbykirker, for at vise omfanget
af partikelforurening fra brugen af
levende lys i et typisk kirkerum, samt
teste hvorledes man ved simple indgreb
(udluftning, luftrensning) kan sænke
den samlede partikeleksponering for
kirkerummets interiør – herunder kalkmalerier.
Anvendelsen af levende lys under kirkelige handlinger er et følsomt emne,
som mange har en mening om. Det er
ikke vores ærinde, i denne artikel, uden
videre at fraråde brugen af levende lys.
Det er vores håb, at vi kan bidrage til
debatten med faktiske data omkring
levende lys’ partikeludledning i kulturarvsmiljøer, og demonstrere hvorledes
relativt simple indgreb kan mindske
den samlede forureningsdosis i eksempelvis et kirkerum.
Materialer og metode
Test af vokstype og udformning
En række lys af forskellige udformning og vokstyper blev inddraget i
undersøgelsen. For test af lysets udformnings indflydelse på partikeludledningen, valgtes et såkaldt kronelys,
fyrfadslys, bloklys, kanallys (kronelys
med fire åbne kanaler ned igennem
lyset til stearinafløb), juletræslys, samt
et lys i glasbowle. Disse var alle i ægte
stearin, og på nær glas-lyset af ens
fabrikat (se Tabel 1, nr. 1-6, for detaljer). Der blev så vidt muligt udvalgt
stearinlys af samme fabrikat for at
opnå en formodet ensartethed i voks,
og derved kun forskel i lysets udformning og evt. væge (Tabel 1, nr. 1-5).
Men det skal understreges, at undersøgelsen ikke skal opfattes som en test
af det udvalgte fabrikat. Produkterne

blev udvalgt som typiske repræsentanter for stearinlys på markedet, og en
test af andre mærker ville sandsynligvis give tilsvarende resultater. For at
understrege dette, blev to andre kronelys, i samme størrelse og af ren stearin,
men af to andre fabrikater, ligeledes
testet (Tabel 1, nr. 10-11).
Til test af forskellige vokstyper, blev
kronelyset i ren stearin udvalgt som
undersøgelsens ”typelys”, som de
andre lys testes op i mod. Kronelys
har samme diameter fra top til bund,
og der var muligt at finde kronelys i
stearin (det samme som for udformningstesten), paraffin, bivoks, og
palmestearin, med næsten ens diameter (Tabel 1, nr. 1, 7-9). Endvidere
blev et gammeldags tællelys afprøvet,
dette var hånddyppet og derved mere
ujævnt formet end de moderne støbte
lys (Tabel 1, nr. 12). Endelig blev et
olielys, bestående af en flydende vegetabilsk olie i en engangsbeholder med
væge, udformet som et bloklys, testet
(Tabel 1, nr. 13).
I denne testserie blev partikeludledningen fra en række forskellige
lystyper målt, som den koncentration
(antal ultrafine partikler per mL luft)
der blev opbygget i indeluften under
en 2-timers lysafbrænding. Testen
blev udført ved at placere et lys og
en partikelmåler symmetrisk over for
hinanden, med ca. 2 m afstand, i et
34 m2 testlokale (2,6 m højde). Testlokalet var et uforstyrret rum uden
mekanisk ventilation, med klinkegulv,
malet murværk, og gipsloft. Lokalet
var reguleret til et almindelig komfortklima, omkring 22-24 °C, og med
en naturlig indstillet stabil, moderat
relativ luftfugtighed (<50% RF). Lokalets naturlige luftskifte var ca. 0,5
rumvolumen per time, bestemt ud fra
hastigheden hvorved CO2, benyttet
som sporgas, blev bortventileret (CO2
fra gasflaske + Tinytag CO2 Logger,
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Gemini Dataloggers Ltd., Chichester,
UK).
Partikelmåleren (TSI P-Trak Ultrafine Particle Counter 8525, TSI Inc.,
Shoreview MN, USA) registrerede
koncentrationen af aerosoler og partikler i luften, i området 0,02 - 1 µm,
med 1 minuts intervaller. Instrumentet suger kontinuerligt en luftprøve
igennem et tågekammer, hvori partiklerne kondenseres og detekteres
(tælles) optisk. Metoden kan ikke
analysere partiklernes kemiske sammensætning.
For hver test måltes først lokalets
baggrundskoncentration i 30 min,
hvorefter et lys blev tændt med en
gaslighter. Herefter blev lokalet forladt, således at lyset kunne brænde
uforstyrret med et minimum af luftbevægelse omkring det. Luftbevægelser
blev for alle tests målt ved enkelte
spotmålinger, i området mellem lys
og partikelmåler (SwemaAir 30 Anemometer, Swema, Stockholm), og var
i størrelsesordenen 0,00-0,02 m/s.
Hvert lys (bortset fra juletræslyset der
brændte op før tid) brændte i mere
end to timer. Partikeltællerens målinger blev registreret i instrumentets datalogger hvert minut, og databehandling (f.eks. gennemsnitskoncentration)
for den første 2-timers periode blev
efterfølgende udført i Excel-regneark.
Ved en enkelt test blev partikelkoncentrationen målt for et lys påvirket
af luftbevægelser, der fik flammen til
brænde ujævnt. Dette blev udført ved
at placere en almindelig bordventilator 3 m fra lyset, indstillet til at blæse
ved lav hastighed mens propellen drejede fra side til side. Dette forårsagede
luftbevægelser nær lyset i intervallet
0,1 - 0,6 m/s, og en skiftevis stille og
tydeligt blafrende flamme. Den høje
lufthastighed var tydeligt mærkbar,
og kan sammenlignes med træk fra et
åbenstående vindue.
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Figur 1. Det bemalede hvælv i Lynge Kirkes kor. De hvide felter er renseprøver foretaget
af Nationalmuseets konservatorer, som forundersøgelse inden eventuel afrensning. Foto:
forfatterne.
Wall paintings in the chancel of Lynge Church. The white areas are cleaning tests carried
out by the conservators of the National Museum of Denmark, in a pre-investigation before
cleaning may be decided on. Photo: the authors.

Sodtest
Et lys blev anbragt i en lysestage, og
15 cm over lysets brændpunkt blev
en hvidkalket flise med målene 10 x
10 cm placeret vandret, således, at
den kalkede flade vendte ned mod
lyset. Disse blev fremstillet ved at
hvidte en brændt teglflise tre gange
med kalkmælk fra kulekalk. Dernæst
blev lyset tændt, og det brændte i 8
timer eller indtil, at der var 10 mm
(±5 mm) tilbage af lyset. Efter 4
timer blev afstanden mellem lys og
flise justeret, så der igen var 15 cm
mellem brændpunktet på lyset og flisen. Efterfølgende blev alle fliser visuelt undersøgt, og der blev fortaget
farvemåling (CIELAB farverum) på
tre steder nær flisens midte (Minolta
Spectrophotometer CM-2600d, Minolta Co., Ltd., Osaka, Japan).
Ovennævnte test er inspireret den
standardiserede europæiske sodtest
for levende lys (EN 15426:2007).
Ved denne test benyttes glasplader,
hvor vi benyttede hvide fliser. Tilsodningen af glasset måles optisk,
som glaspladens ændrede densitet.
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Figur 2: Renseprøve, der foretages i 2015 af Nationalmuseet konservatorer, viser tydelig
graden af tilsmudsning i korets hvælv. Foto: Ida Haslund, Nationalmuseet.
A cleaning test carried out in 2015 by the National Museum’s conservators, clearly shows
the degree of soiling of the chancel vault. Photo: Ida Haslund, National Museum of
Denmark.

Af grunde, som kort beskrives under
Resultater, valgte vi at afvige fra EN
standarden.
Måling af partikelforurening i to
kirkerum
Der blev foretaget feltmålinger i to kirkerum, hvor man benytter levende lys
under de kirkelige handlinger. De valgte steder var Lynge Kirke og Uggeløse
Kirke, der tilsammen udgør et dobbeltsogn nær Allerød i Nordsjælland,
Danmark (www.lyug.dk). Begge kirkebygninger er typiske danske middelalderkirker, der stammer fra 1100-tallet,
med ombygning til den nuværende
udformning omkring 1300-tallet, og
med yderligere til- og ombygninger som er kommet til senere. Korets
hvælvede lofter er i Lynge Kirke rigt
udsmykket med kalkmalerier, udført af
Isefjordsmesteren omkring 1470. Disse
blev senest renset og restaureret i 1961,
og er i dag tydeligt tilsmudsede. Menighedsrådet overvejer derfor nu en ny
afrensning (se, Figur 1-2). .
Kirkerummet i Uggeløse Kirke har et
rumfang på ca. 600 m3, mens Lynge
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Kirke er lidt større med ca. 800 m3. I
begge kirker tændes to store bloklys i
ren stearin på alteret ved almindelige
gudstjenester. Tidligere har også en
syv-armet lysestage været benyttet
på alteret, med kanallys. Ved særlige
lejligheder, eksempelvis begravelser,
tændes endvidere lys langs bænkene
ned igennem kirkeskibet (Figur 3-4).
I Lynge er der plads til 23 bænklys, og
i Uggeløse 29 bænklys. I begge kirker
benyttes kanallys i ren stearin.
I Lynge Kirke blev to TSI P-Trak partikelmålere opstillet henholdsvis midt
for alteret i koret, samt en tredjedel
inde i skibet. I Uggeløse Kirke blev én
partikelmåler opstillet centralt i kirkerummet. Målehøjden var alle steder
omtrent midt i rummet (2-3 meter over
gulv). I begge kirker blev der foretaget
to måleserier; først blev der tændt lys
i et tidsrum på 1,5 time, hvilket svarer
til typisk brug, og herefter blev lysene
slukket. I første måleserie blev partikelniveauet i kirken derefter fortsat
monitoreret, som det aftog mens kirkerummet stod aflukket og ubrugt hen.
I anden måleserie blev kirken udluftet

Figur 3.Lynge Kirke, med lys tændt på alter og langs bænke. Foto: forfatterne.
Lynge Church with candles lit on the altar and along the pews. Photo: the authors.

med gennemtræk i ca. 1,5 time umiddelbart efter lysene var slukket.
I Uggeløse Kirke blev der endvidere foretaget en tredje måleserie, hvor en luftrenser med partikelfilter i HEPA-klasse
(”High-Efficiency Particulate Arresting”)
blev anvendt i 3,5 time umiddelbart efter

Figur 5. Luftrenser opstillet i Uggeløse Kirke. Foto:
forfatterne.
Air cleaner in Uggeløse Church. Photo: the authors.

Figur 4.Bloklys på alteret i Lynge Kirke slukkes efter partikelmåling. Foto: forfatterne.
Pillar candles on the altar in Lynge Church being extinguished after particle measurement. Photo: the authors.

lysene blev slukket. Luftrenseren bestod
af en mobil enhed hvor filter og ventilator er samlet i en kassette på hjul (QAir
GCX Series med HEPA partikelfilter,
Goldach, Schweiz), og som kan placeres
midt i et lokale hvor den kontinuert cirkulerer rumluften igennem filteret (Figur
5). I Uggeløse Kirke havde luftrenseren,
ved fuld hastighed, kapacitet til at behandle ca. 0,7 rumvolumen per time.
Måleserierne blev udført i april og maj
måned, hvor indeklimaet i begge kirkerum lå omkring 15-18° C og 40-50% RF.
Endvidere blev en pilotmåling foretaget i
Lynge Kirke i september måned året før.
Kirkerummenes naturlige luftskifte blev
målt ved CO2-koncentrationshenfald,
som tidligere beskrevet. For Lynge Kirke
var dette omkring 0,3 rumvolumen per
time, og for Uggeløse Kirke ca. 0,5. Ved
udluftning, hvor to døre i hver kirkebygning blev åbnet helt op således at der
blev skabt gennemtræk, øgedes luftskiftet begge steder 10-13 gange.
Endelig blev der i Lyngekirke ophængt
en hvidkalket teglflise (samme som beskrevet for sodtest) i 2 m højde på bag-
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væggen i koret, i en periode på et år (maj
2016 – maj 2017).
Resultater
Vokstype og udformning
Formålet med første del af forsøgsrækken var at kortlægge, hvor stor en
mængde ultrafine partikler levende lys
udleder under afbrænding. I Figur 6
ses hvorledes forsøgets ’typelys’, et kronelys i ren stearin fra Asp-Holmblad
(nr. 1, Tabel 1), påvirker koncentrationen af ultrafine partikler i testlokalet
under afbrænding. Baggrundskoncentrationen ligger på få tusind partikler
per mL luft (pt/mL), men stiger inden
for få minutter efter lyset tændes til
et kortvarigt maksimum, hvorefter
koncentrationen aftager lidt mod et
jævnt niveau omkring 150.000 pt/mL
(gennemsnittet over to timers brændetid er ca. 160.000 pt/mL, se også
Figur 7a). Det er vores erfaring, at de
fabriksfremstillede lys brænder ensartet
fra test til test. Partikelprofilen i Figur
6 er baseret på seks gentagne tests af
samme type kronelys, og viser gen-
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Figur 6. Partikelkoncentrationen i testlokale ved afbrænding af et stearin kronelys.
Kurven viser gennemsnitkoncentration for seks tests. Plus-minus en standardafvigelse for
målingerne igennem de seks tests er markeret med stiplede linjer. Kurven fortsætter med
en markering af hvorledes koncentrationen henfalder efter et lys er slukket. Henfaldet er
tilnærmelsesvist eksponentielt aftagende.
The particle concentration in the test room during the burning of one stearin wax dinner
candle. The curve represent the mean concentration of six tests. Plus-minus one standard
deviation of the measurements through-out the six tests are marked with dotted lines. The
curve continues into showing how the concentration decays over time after a candle was
extinguished. The concentration decay is approximately exponentially decreasing.

nemsnitskoncentrationen ±1 standardafvigelse, som var i størrelsesordenen
±20.000 pt/mL (eller ca. ±13 %).
Testen viste endvidere hvorledes koncentrationshenfaldet, efter lyset slukkes, er tilnærmelsesvist eksponentielt
aftagende. Dette indikerer, at partikelniveaet i luften faldt ved en konstant
rate; dette sker via ventilation samt
deponering på interiørets overflader.
I den aktuelle testsituation tager det
over fire timer fra lyset slukkes, til
partikelkoncentrationen igen når ned
på baggrundsniveauet.
For at afprøve, hvorvidt det valgte
’typelys’ reelt var typisk, blev to tilsvarende stearin-kronelys af andre
producenter testet under samme forhold (nr. 10-11, Tabel 1). Disse viste
et fuldstændigt ens brændselsmønster,
og med et tilsvarende partikelniveau i
testlokalet, der varierede mindre end 9
% fra lys nr. 1.
Undersøgelsen viste endvidere en væsentlig forskel i den partikelkoncentration, som levende lys af forskellig udformning eller vokstype forårsagede.
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Figur 7. Øverst (7a) ses gennemsnits-partikelkoncentrationen for de to første timers brændetid af seks forskellige lys af forskellig form, alle i ren stearin. Juletræslyset brændte dog
ud efter ca. 1,5 time. Nederst (7b) ses samme for tests af ensformede lys (kronelys) men i
forskellig type voks, eller under forskellig luftpåvirkning. Tællelyset har dog kun en tilnærmet samme udformning. Omfanget af variation i partikelniveauet under testene antydes af
95-percentilen for hver måleserie. Nummereringen henviser til beskrivelserne i Tabel 1.
At the top (7a) is shown the average particle concentration for the first two hours of burning
of six different candles of different shapes, all in pure stearin wax. The Christmas tree candle,
however, burned out after about 1.5 hours. At the bottom (7b) is shown the same for set of
tests of identically shaped candles (dinner candles) but of different types of wax, or under
different air velocity conditions. The tallow candle was, however, of a slightly different design.
The extent of variation in particle levels during the tests is indicated by the 95th percentile
for each series of measurements. The numbering refers to the descriptions in Table 1.

De i Figur 7a viste resultater stammer
alle fra tests af lys i ren stearin, men
med forskellig udformning. Kanallyset, som i øvrigt er en meget anvendt
lystype i mange danske kirker, viser
den højeste partikelkoncentration
med et 2-timers gennemsnit på over
180.000 pt/mL. Dernæst ligger det almindelige kronelys på ca. 160.000 pt/
mL, og i bunden ligger lys i glas med
et gennemsnit på ca. 30.000 pt/mL og
bloklys på omtrent 61.000 pt/mL.
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Hvorfor lys med større diameter, som
glaslys, bloklys, og til dels fyrfadslys,
forårsager en lavere partikelkoncentration end de tyndere lys, kan denne
forsøgsrække ikke afdække, men vi
spekulerer på om det kan have en sammenhæng med, at der under afbrændingen af disse tykkere lys ophobes en
”pøl” af smeltet stearin, og at denne
forvarmede, smeltede voks forbrænder
renere end køligere, fast stearin. Faktisk har de tykke og de tynde lys en

væsentlig forskel i brændselsmønster,
som de rapporterede 2-timers gennemsnit ikke umiddelbart afslører. Mens de
tynde kronelys hurtigt giver en relativ
ensartet partikelkoncentration under
afbrænding, går partikelkoncentrationen for de tykkere lys fra hurtigt at nå
et maksimum, til cirka en halvering af
samme indenfor den første times brændetid (Figur 8). Vægens egenskaber
kan også formodes at have indflydelse
på både brændselsrate og partikeldannelse (Willhöft & Horn 2000), men
dette aspekt er ikke undersøgt nærmere
i vores testrække.
Derimod observeres en tydelig forskel
i de forskellige vokstypers indflydelse
på partikelkoncentrationen (Figur 7b).
Her ses, at palmestearin og paraffin
forårsager de laveste partikelkoncentrationer på henholdsvis ca. 40.000
og 64.000 pt/mL, mens ren stearin,
med de ca. 160.000 pt/mL, gav en
omtrent fire gange højere koncentration
end palmestearinen. Imellem disse lå
bivoks, og - måske lidt overraskende tællelyset, med henholdsvis 99.000 og
111.000 pt/mL.
For både form- og vokstypetest, foregik
målingerne under så uforstyrrede forhold som muligt, hvor luftbevægelserne
omkring lyset var ca. 0,00- 0,02 m/s.
En test af typelyset, kronelys i ren stearin, under luftbevægelser, der forårsagede en blafrende flamme, resulterede i
en 2-timers gennemsnitskoncentration
på 216.000 pt/mL. Brændselsmønsteret var endvidere meget ujævnt, med
korttidspeak-værdier i koncentration
op over 290.000 pt/mL.
Sodtest
Indledende sodtests udført efter EN
15426:2007 var svære at vurdere. I
flere tilfælde kunne en hvidlig tilsmudsning anes på test-glaspladen, som
lysets flamme var placeret under, men i
udmålingen passerede lyset alligevel te-

Figur 8. Sammenlignende graf af forløbet for partikelpåvirkningen i testrum, fra afbrænding af et bloklys og et kronelys,
begge i ren stearin.
Comparison of the development in the particle level inside the test room, from the burning of a pillar candle and a dinner
candle, both in pure stearin wax.

Figur 9. Farveændring af hvidkalkede fliser efter sodtest, som udtrykt i Delta E (beregnet ud fra CIE76 L*a*b* koordinater). Den primære ændring var i lyshed (delta L*) fra hvid mod grå/sort. Bemærk log-skala.
The color change of whitewashed tiles after sooting behavior tests, as expressed in Delta E (calculated using the CIE76
L*a*b* coordinates). The main change was in lightness (delta L*) going from white to gray/black. Please note log scale.
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sten. Vi tilskriver dette, at testmetoden
er beregnet til almindelige boligsituationer, og ikke definere tolerancer og
krav, man intuitivt stiller ved bevaring
af kulturarv.
Den hvidlige tilsmudsning kunne tyde
på, at ikke-forbrændte aerosoler fra
lysets voks kondenserer tilbage på
overflader. I modsætning til dette vil
rigtig sod; primært kulstofrester fra
forbrændt materiale, give en sortsværtning. Dette er i tråd med observationer
gjort af Fine et al 1999, og Pagels et
al 2009. For bedre at kunne relatere
denne deponering af hvidlige eller sorte
partikler til kalkmaleri, besluttede vi at
benytte en et opsamlingsmateriale, der
illuderer en kirkevæg, nemlig en hvidkalket teglflise.
Ved farvemåling af alle lysenes sværtning af fliserne bevægede farveændringen sig primært fra hvid mod sort
(prøven blev mere grå). Den samlede
farveændring udtrykt i Delta E (CIE76,
ΔE*ab) var for alle moderne lys, der
brændte under rolige og uforstyrrede
forhold, mindre end 2 (Figur 9). Dette
er cirka grænsen for en farveændring,
der visuelt kan opfattes. Både kronelys
i bivoks og palmestearin lå langt lavere,
med Delta E på henholdsvis 0,5 og 0,6.
Fyrfadslys og juletræslys i ren stearin lå
også begge meget lavt (Delta E < 0,4),
hvilket kan skyldes lysenes fysiske udformning, som blandt andet medfører
en mindre flamme.
Kronelyset i paraffin gav en Delta E
værdi lige under 2, hvilket er højt i
forhold til den lave partikelkoncentration samme lys viste ved partikeltesten,
men dog stadig kun lige nær en synlig
tilsodning. Stadig kan dette antyde
vigtigheden i, at forholde sig til partikeltype, og ikke kun partikelantal, ved
vurdering af en forureningskilde. Kun
tællelyset forårsagede en meget tydelig
sortsværtning (Delta E = 11). Dette
står i stærk kontrast til koncentrations-
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Figur 10. Episode med 1,5 times tændte lys i Uggeløse Kirke, efterfulgt af luftrensning med HEPA filterenhed. Til sammenligning er partikelhenfaldskurver for test med udluftning, og test med aflukket kirkerum lagt oveni grafen. Henfald efter
målinger blev afsluttet, og indtil baggrundsniveau blev nået, er estimeret som en eksponentielt faldende rate, og markeret
med stiplet linje.
Episode with candles lit for 1.5 hour in Uggeløse Church, followed by air cleaning using a HEPA filter unit. For comparison, the particle-concentration decay curves for a test during a drafty venting and for a closed and undisturbed church are
overlaid the graph. The continuation of the decay curves after the time of the ending of the measurements, and to the time
when the background level would be reached, was presumed to follow an exponentially decreasing rate, and is marked as
such with dashed lines.

målingen, hvor tællelyset forårsagede
en relativ lav partikelkoncentration,
der ikke var meget afvigende fra det
ikke-sodende bivokslys. Ligeledes
forårsagede et stearin kronelys med
blafrende flamme en tydelig tilsodning
(Delta E = 5), og et paraffinlys der
utilsigtet stod skævt og derved brændte
ujævnt gav en meget sort afsvedning af
flisen (Delta E = 26), se Figur 9. Dette
viser, at måden hvorpå lyset brænder
også har en betydelig effekt på mængden og sodningsevnen af de partikler,
der udledes, jfr. de tre forbrændingsmønstre beskrevet tidligere (Fine et al
1999; Pagels et al 2009).
På den hvidkalkede teglflise ophængt i
Lynge Kirke måltes efter et år en Delta
E ændring på 0,9, hvilket er en målbar
farveændring, men på et niveau under
hvad der kan opfattes visuelt.
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Partikelforurening målt i to kirkerum
I begge kirker blev der foretaget gentagne målinger med stearinlys tændt,
som under større kirkelige handlinger,
hvilket vil sige, at lys på alter samt
langs bænkene var tændt i 1,5 time. I
Lynge Kirke indstillede partikelkoncentrationen sig hurtigt stabilt i omkring
220.000 – 250.000 pt/mL nær alteret
i kirkens kor, og 250.000 – 300.000
pt/mL ude midt i kirkens skib. I Uggeløse kirke blev der midt i kirken
nået et partikelniveau mellem 260.000
– 320.000 pt/mL (se eksempel på en
måleserie i Figur 10). I begge kirkerum
blev det høje stabile partikelniveau
nået indenfor ca. 10 min.
Med respekt for den variation, der
kan være i partikelniveau fra gang til
gang, blandt andet grundet forskelle i

vind og vejrs påvirkning af bygningens
luftskifte, er den samlede partikeldosis
i hver kirke ca. 400.000 partikel-timer
(koncentration x tid), for den halvanden
time, som lysene var tændt. Derimod
var der en væsentlig forskel i den tid det
tog for partikelforureningen at forsvinde
fra indeluften, efter lysene blev slukket,
alt efter om kirkerummet stod aflukket,
eller blev luftet ud. For begge kirker tog
det over 7 timer, fra lysene blev slukket
og til partikelkoncentrationen igen havde nået ned til baggrundsniveauet, hvilket typisk lå mellem 2000-2500 pt/mL,
når kirkerummet blot var lukket af og
forladt uforstyrret (se Figur 10 for Uggeløse Kirke). Kirkerne er udelukkende
ventileret via det naturlige luftskifte,
som i måleperioden lå omkring 0,3-0,5
per time. For begge kirker udgjorde den
ekstra partikeldosis, som kirkerummet
og dets interiør blev eksponeret for i timerne efter lysene var slukket, og indtil
partikelforureningen var ventileret væk,
ca. 37% af den samlede dosis for hele
lys-episoden. Dette procentvise forhold
afhænger naturligvis helt af hvor længe
lysene brænder, og den reelle belastning
kan derfor være svær at vurdere alene
ud fra det relative forhold. Men udtrykt
i absolut dosis svarer den eksponering, der er opnået i tiden efter lysene
var slukket, til den partikeludledning
brændende lys ville udlede på ca. 53
minutter.
Raten hvorved partikelforureningen
luftes væk, afhænger dog i stor grad
af hvorledes udeklimaet påvirker kirkerummets luftskifte, hvilket derved
også vil variere partikeldosis fra gang til
gang. Ved en pilotmåling i Lynge kirke,
et halvt år tidligere, observerede vi en
lys-episode hvor partikelkoncentrationen først nåede tilbage til baggrundsniveauet efter 15 timer. I dette tilfælde udgjorde tiden efter at lysene var slukket,
knap halvdelen af episodens samlede
partikeldosis.

Når kirkerummene blev udluftet ved
gennemtræk, efter de 1,5 times lysafbrænding, varede det ca. 2 timer inden
partikelniveauet nåede baggrundskoncentrationen igen. Denne partikeldosis,
i perioden efter lysene var slukket,
udgjorde i begge kirker ca. 18% af den
samlede eksponering for hele lys-episoden. Dette svarer i absolut dosis til den
partikeludledning brændende lys ville
udlede i ca. 20 minutter.
Da udluftning kan være problematisk
for kalkmalerier og inventar i kirken,
grundet faren for at forstyrre fugtbalancen i kirkerummet (og eksempelvis
skabe udtørring når udeluften er meget
kold), afprøvede vi i Uggeløse Kirke
også luftrensning ved intern luftfiltrering. Den benyttede luftrenser kunne
behandle ca. 0,7 rumvolumen luft per
time. Dette er noget mindre end det
ekstra luftskifte som en rigtig udluftning formåede, dog mere end fordoblede det stadigvæk kirkens samlede ’renluftsrate’ i forhold til det naturlige luftskifte. Luftrenseren kørte i 3,5 time,
hvorved koncentrationen faldt til 3500
pt/mL. Herved var baggrundsniveauet
ikke nået helt, men vi estimerer, ved at
formode en eksponentiel henfaldsrate
for partikelkoncentrationen, at dette
ville have taget i alt ca. 4,3 timer. Dette
svarer i absolut dosis til den partikeludledning brændende lys ville udlede
på ca. 33 minutter.
Olielys
Ved almindelig informationssøgning om
levende lys og deres partikeludledning,
fandt vi på Internettet flere omtaler af
olielys som et mindre sodende alternativ til lys i fast voks. Blandt andet er
olielys i enkelte tilfælde benyttet som
erstatning for bloklys i ren stearin i
danske kirker (se eksempelvis Nordjyske.dk, 2016). Selvom denne type lys
afviger i både form og brændsel, fra
de traditionelle lystyper vi har testet,
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inddrog vi for aktualitetens skyld også
en test af et olielys. Lyset er baseret på
vegetabilsk (palme) olie, og specielt beregnet til indendørsbrug. Som for vores
’typelys’ i ren stearin skal det understreges, at undersøgelsen ikke skal opfattes som en særlig test af det udvalgte
fabrikat. Olielyset blev udvalgt som en
typisk repræsentant for denne type lys,
og andre lignende produkter kan findes
på markedet.
Ved en koncentrationsmåling i testlokalet forårsagede olielyset en 2-timers
gennemsnitskoncentration på kun 8400
pt/mL, hvilket skal ses i forhold til
typelyset i ren stearins, der udledte ca.
160.000 pt/mL under samme forhold.
Herefter blev olielyset testet i Lynge
Kirke, ved en måling af partikelniveauet i kirkens kor, forårsaget af to olielys
placeret på alteret. Dette blev efterfølgende sammenholdt med partikelniveauet forårsaget af de to traditionelle
alterbloklys i ren stearin, som normalt
er opstillet samme sted. Her udledte de
to olielys, over 1,5 time, en gennemsnitskoncentration på kun 4700 pt/mL.
Dette skal ses i forhold til de to bloklys
i ren stearin, som under samme forhold
forårsagede en gennemsnitskoncentration på 131.000 pt/mL.
Diskussion
De sammenlignende tests af lys i forskellige vokstyper viser klart, at man
kan opnå en nedsat partikeludledning
ved at vælge palmestearin eller paraffin
frem for ren stearin. For kronelys forårsagede palmestearinen en gennemsnitskoncentration på kun 25% af den rene
stearin. Vi har ikke forfulgt årsagerne
til disse variationer, men formoder, at
de skyldes kombinationer af forskelle
i væger, voks smeltepunkt, brændselsrate, og lignende. Hvad der derimod er
mere relevant, ud fra et konserveringsmæssigt synspunkt, er hvorvidt partiklerne fra en type lys soder mere end
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partikler fra et andet. Dette har vi ikke
kunne graduere med den eksisterende
standard for sodtest (EN 15426:2007),
og kun groft med vores tillempede
udgave med de hvidkalkede fliser. Den
eneste markante forskel (Delta E > 2),
der kunne observeres for de moderne
lystyper er, at en blafrende eller skævt
brændende flamme forårsager en betydelig sodsværtning. Dette er i sig selv
en vigtig information, da tændte lys i
et kirkerum med menneskelig aktivitet,
og/eller let træk, formodentlig vil blafre
det meste af tiden, og derved øge sodningen. Det historisk udformede tællelys forårsagede ligeledes en væsentlig
tilsodning, hvilket kunne skyldes at talgen forbrænder mere ufuldstændigt, og
måske også indeholder flere urenheder,
end moderne voks.
I både EN standardtesten, og vores
tillempede version, bliver den partikelmodtagne plade temmelig varm, idet
den er placeret tæt over lysets flamme. En spotmåling med en infrarød
temperaturmåler viste op til 180 °C
på en hvid flise over et kronelys i ren
stearin. Vi spekulerer på, hvorvidt dette
giver et realistisk billede af ”real-life”
tilsodning, og om ikke den langvarige
opvarmning faktisk kan brænde pladen
ren for voksdeponeringer undervejs i
testen. For fremtidige undersøgelser
kunne en videreudvikling af en sodtest
være på sin plads, gerne med en metodik, der illuderer de fysiske forhold
som ofte gør sig gældende i historiske
bygninger, hvor kolde vægoverflader
fremmer partikeldeponeringen fra varmere luftstrømme. Desuden foretages
den standardiserede test ved uforstyrrede forhold, hvilket ikke kan formodes
at være tilfældet under virkeligt brug,
hvor varierende luftbevægelser kan
forårsage blafrende flammer og øget
sodning fra lys.
Koncentrationstestene har desuden
vist, at der er en signifikant forskel på
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i hvert fald de mest og mindst partikelafgivende lysformer, hvor bloklyset kun
forårsagede et gennemsnitligt partikelniveau på 38% af kronelyset, og 34%
af kanallyset (alle ren stearin).
På baggrund af test- og feltmålingerne
kan det konkluderes, at partikeleksponeringen af kirkers interiør kan reduceres ved to tiltag: udskiftning til mindre
forurenende lystyper eller ved hurtig
udluftning eller luftrensning efter brugen af levende lys. Kanallyset af ren
stearin er en udbredt lystype i mange
danske kirker, men er også den lystype,
der udleder flest ultrafine partikler.
Man burde derfor, ved at ændre lys- og
vokstype kunne mindske forureningen
fra de levende lys. Det umiddelbart
bedste alternativ til kanallys i ren stearin vil være kronelys i palmestearin.
Den absolut laveste partikeludledning
opnås med olielyset. Her kan udformningen dog begrænse brugen, da olielyset i sin lidt buttede beholder umiddelbart kun kan erstatte bloklys.
Hvad angår udluftning, virker dette
mest effektivt i starten, hvor partikelniveauet er højest. Derfor behøves udluftningen ikke at vare længere end en
halv til en hel time efter lysene slukkes,
for at opnå en betydelig effekt. Dette
kan formentlig indpasses i kirkepersonalets arbejdsrutiner, og er en simpel
metode til at sænke partikelforureningen hurtigt og omkostningsfrit. Det
er dog vigtigt at forholde sig til, at dette
kan komme i konflikt med andre klimahensyn, især om vinteren hvor den
kolde udeluft kan forårsage et meget
tørt indeklima.
I disse tilfælde kan mekanisk luftrensning benyttes i stedet for udluftning.
Selv med den lidt underdimensionerede
luftrenser, som blev benyttet i denne
undersøgelse ved testen i Uggeløse
Kirke, fandt vi en 38% forbedring i
forhold til blot at lade kirkerummet stå
aflukket hen. Med en større luftrenser,
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hvor kapaciteten matcher kirkerummets størrelse, vil man kunne opnå
en effekt, der ligner udluftning ved
gennemtræk (≈63% forbedring). En
yderligere fordel er, at med en luftrenser med høj-effektivt filter (HEPA
filterklasse) vil den recirkulerede luft
være partikelfri. Dette kan man ikke
være sikker på ved udluftning, hvor
udeluften risikerer, at være mere eller
mindre forurenet af brænderøg eller
trafikudstødning, afhængig af lokalitet,
tidspunkt, samt vind og vejr.
I tilfældet ved Lynge Kirke afholdes
der ca. tre kirkelige handlinger (eksempelvis begravelser) om måneden,
ud over den ugentlige gudstjeneste.
Dette medfører en samlet partikeldosis
på rundt regnet 35 mio. partikel-timer
årligt, forudsat at kirkerummet ikke
udluftes aktivt efter brug. Baggrundsniveauet for ultrafine partikler lå ved
vores gentagne besøg i kirken på 20002500 pt/mL, hvilket i sig selv giver
en årlig partikeldosis på rundt regnet
20 mio. partikel-timer. Med andre
ord udgør dosis fra levende lys knap
2/3 af den samlede eksponering for
ultrafine partikler i kirkerummet. Her
er dog flere ubekendte; selvom vi kan
formode kilderne til den partikelforurening, der stammer udefra (og som
forårsager baggrundsniveauet), nemlig
landbrug, trafik, og brug af brændeovn
i boliger omkring kirken, så kender vi
ikke den præcise sammensætning af
partiklerne. Vi kan heller ikke vide, om
enkelte fraktioner af partikelforureningen tilsmudser mere end andre, og
præcis hvorledes det står i forhold til
belastningen fra den sod, som stammer
fra levende lys. Der er dog ikke synlig
tilsmudsning omkring vinduer og andre ventilationsveje, der kunne angive
en særlig høj forureningsbelastning
udefra. Endelig er det svært at vide, i
hvor høj grad partikelforureningen fra
levende lys afsættes på væggene som

hvidlige, uforbrændte voks-aerosoler, i
forhold til den mere synlige sorte sod.
På den ophængte teglflise i koret kunne
en begyndende grå tilsmudsning måles
efter et år, men endnu ikke registreres
med det blotte øje. Det er dog åbenbart
fra de renseprøver som konservatorer
har foretaget i hvælvet, at tilsmudsningen over en længere årrække har været
markant (Figur 1-2).
For både udluftning og luftrensning er
det vigtigt at understrege, at disse tiltag
kun nedsætter den eksponering, der
finder sted i tidsrummet efter lysene
er slukket. Vælger man samtidig lys i
mindre sodende vokstyper, eller olielys,
reducerer dette partikeludledningen
under afbrænding. Det mest effektive
indgreb vil selvfølgelig være at eliminere brugen af levende lys helt, og
eventuelt erstatte med elektriske alternativer. Dette kan dog være et drastisk
valg, som blandt andet kolliderer med
æstetiske overvejelser og ønsker om en
særlig stemning i kirkerummet.
Endelig må det nævnes, at der foregår
en debat på sociale medier og i presseomtale af levende lys, omkring de
miljøforhold som palmestearin og palmeolie kan være produceret under. Ligeledes er der mange udsagn omkring
hvorvidt paraffin er bæredygtigt, da
det produceres af mineralsk olie. Det
testede palmestearinlys var tilfældigvis
mærket økologisk, men vi har i øvrigt
ikke forholdt os til denne debat, men
kun kvantificeret materialernes partikeludledning.
Konklusion
Levende lys udleder i varierende grad
ultrafine partikler til luften når de
brænder. Der kan dog observeres store
forskelle på udledning alt afhængig
af lysets form – hvor opsamlingen og
opvarmningen af smeltet voks måske
spiller en rolle – samt på vokstype.
Hvad det sidste angår, finder vi, at ren

stearin forårsager højere partikelkoncentrationer end bivoks og paraffin, der
igen forårsager højere udledning end
palmestearin. Det lavest partikeludledende lys var baseret på flydende vegetabilsk olie. Det har ikke været mulig
at graduere tydeligt, hvor meget de
forskellige lys soder under uforstyrrede
forhold. Kun for lys, hvor flammen
blafrer eller brænder skævt fandt vi en
tydelig sodeffekt.
På samme måde fandt vi en tydelig
effekt af at tænde levende lys i kirkerum, hvor partikelkoncentrationen
derved steg på meget kort tid, med
op til 300.000 pt/mL. Da partikelforureningen, der hænger i luften efter
lysene er slukket, udgør en væsentlig
del af den samlede partikeldosis (over
en tredjedel for et aflukket kirkerum),
kan den samlede eksponering som
inventar og kalkmalerier udsættes for,
nedsættes betydeligt ved udluftning
eller mekanisk luftrensning. Dog er det
springende punkt, som efterlader flere
ubesvarede spørgsmål til yderligere
forskning: Hvilke partikler forårsager
den primære tilsmudsning af kalkmalerier, og i hvor høj grad skyldes den
brugen af levende lys i forhold til andre
forureningskilder? Vi anser nærværende studie som en påbegyndelse på
afdækning af dette problemfelt, hvor
dynamikker og niveauer ved partikeludledning fra levende lys nu er blevet
kvantificeret.
Yhteenveto
Elävistä kynttilöistä lähtevien partikkelien ajatellaan aiheuttavan kalkkimaalin likaantumista. Testimittausten
avulla tutkittiin vaikuttavatko eri
kynttilöiden muodot tai eri vahat ultrahienojen partikkeleiden irtoamiseen.
Paksuista kynttilöistä lähtee yleensä
matalampi partikkelikonsentraatio
kuin ohuista kynttilöistä ja puhtaasta
steariinista enemmän partikkeleita
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kuin parafiinistä ja mehiläisvahasta.
Vähiten irtosi palmusteariinista ja
kasvis-/palmuöljykynttilöistä. Nokeentumistestit eivät kuitenkaan osoittaneet
täysin samoja tuloksia partikkelikonsentraatiossa ja testilevyjen nokeentumisessa, joka saattaa olla selitettävissä
että kaikki partikkelit eivät ole nokea
vaan palamattomia vaha-aerosoleja.
Epätasaisesti palavat kynttilät aiheuttivat selvää nokeentumista vahatyypistä huolimatta. Kahden kirkkosalin
partikkelimittauksissa, jolloin oli
sytytettynä 23 - 29 kynttilää, mitattiin
partikkelitasoja jotka olivat välillä
220.000 - 320.000 partikkelia/mL
ilmaa. Kynttilöiden sammuttamisen
jälkeen oli ilmassa partikkeleita 37 %
verrattuna kokonaismäärään kun kynttilät olivat sytytettyinä. Tätä osuutta
voitiin vähentää ilmaa suodattamalla,
tai vielä tehokkaammin tuulettamalla,
jolloin saatiin luvuksi 18 % kokonaismäärästä. Lisäparannusta saadaan
käyttämällä muita kuin steariinikynttilöitä, kuten esimerkiksi kasvis-/
palmuöljykynttilöitä tai olematta käyttämättä eläviä kynttilöitä.
Avainsanat: kalkkimaali, kirkot, ennaltaehkäisevä konservointi, ultrahienot partikkelit, ilmansaaste, likaantuminen, noki, elävä kynttilä
Abstract
Particles from candles are likely to
cause soiling of wall paintings. In a test
series it was investigated how candle’s
shape or type of wax affects the emission of ultra-fine particles. In general,
thicker candles caused a lower concentration of particles than thinner ones,
and pure stearin wax more particles
than paraffin and beeswax. The lowest
emission came from palm stearin wax
candles and palm oil lamps. Soot deposit tests did not show a perfect match
between particle concentration levels
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and soot deposition. This may be due
to the particles not all being soot, but
perhaps unburned wax aerosols. For
candles which burned unevenly the
soot deposition was strong, regardless
of type of wax. Measurements carried
out in two churches, with 23-29 candles, showed particle levels between
220,000-320,000 particles/mL air.
The continued exposure to particles
remaining in the air after the candles
were extinguished amounted to 37% of
the total dose for one candle use-episode. This proportion could be reduced
by air filtration, or more efficiently
by venting, to 18% of the total dose.
Further improvement can be achieved
by using candles made of fuels other
than pure stearin, e.g. palm oil, or, of
course, to completely avoid the use of
candles.
Keywords: candles, soot, soiling, air
pollution, ultrafine particles, preventive
conservation, churches, wall paintings
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Sequins – Textile decorations at risk

Abstract
Textile conservators in Sweden have observed that decorations like sequins and beads have a tendency to deteriorate with time, and
also damage the sewing-thread and often the underlying fabric as well. For some objects the condition was critical and needed urgent conservation measures. The present study was undertaken with the following aims:
- To obtain an overview of damage to fabrics and decorations.
- To examine the environmental conditions in the museum collections.
- To identify the materials by chemical analysis.
- To suggest recommendations for preventive and active conservation and how to improve storage of these objects.
A total of 107 objects have been examined, sourced from five Swedish museums. From these, 117 sequins, 61 beads and 44 pieces
of sewing-thread have been sampled and analyzed with SEM/EDX and/or FTIR. Until 1945, semi-synthetic polymers based on casein or cellulose dominated, but with time modern plastics came to be used. These sequins were often colored, which obstructed the
analytical work. The metallic sequins were made of gilded or pure silver, copper, brass, tin alloys, aluminum and platinum (one object). The beads were made of glass, often colored black. The sewing-threads were usually silk or cotton/flax, and in a few cases metal or synthetic materials. Discoloration and corrosion were commonly observed on the sequins, which had also affected the fabrics.
In a similar way, black glass beads had crazed and emitted harmful metal oxides which had damaged the sewing-threads as well as
the underlying fabrics. At the end of the report, recommendations are given for preventive conservation and safe storage.
Key Words

degradation, fabrics, glass beads, metals, preventive conservation, semi-synthetic polymers, sequins, storage
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Introduction
For thousands of years, various decorations have been used to embellish
clothing. Common materials were
gold, silver, glass, mother of pearl and
precious stones (Nord and Tronner,
2012). During the Middle Ages sequins were introduced, usually small,
thin, spherical and shiny pieces of
metal with a hole for fastening. Some
of them were drop-shaped. At the
end of the 19th century there was a
renaissance in the use of sequins on
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fashionable clothes and accessories for
women. Metals and semi-synthetic polymers were the main materials used
for sequins and glass beads were frequently applied too. Sequins and glass
beads are present even in the fashion
of today.
Sequins, often colored, are certainly
pleasing to the eye. However, many of
them discolor, deteriorate or corrode
over time. Some glass beads, usually
stable, had become covered with a
greyish precipitation of unknown com-
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Table 1

MUSEUM
Nordiska museet, Stockholm
The Royal Armoury (LSH), Stockholm
Röhsska Museet, Gothenburg
Göteborgs Stadsmuseum, Gothenburg
Malmö Museer, Malmö
Total number of samples

position. Various types of damage were
not only observed on the sequins and
beads, but often also on the sewingthreads and the underlying fabric. In
1997 this phenomenon was observed
by textile conservators in the costume collections at Nordiska museet in
Stockholm. Discussions with colleagues in various Swedish museums showed that this occurance was common.
When and why did these damages
occur? Generally there is not much,
if any, documentation of how often
a garment was used or under which
circumstances. What was the weather
like if worn outdoors? Also there is no
documentation at all about storage
conditions before it became a museum
object. Furthermore the recording of
storage conditions in the museums,
when found, is a modern phenomenon.
Concerns about the different types
of degradation made us want to look
closer into the matter. Since few studies of this kind have been undertaken
(Cheung 2005), the authors decided to
examine sequins and glass beads in five
Swedish museums (cf. below). In total
107 objects from 1850-2010 were chosen. This enabled us also to follow the
historical introduction as well as the
development of the synthetic polymers
used. From these objects we have examined and analyzed 117 sequins, 61
glass beads and 44 fibres of the sewing-
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Examined
objects

Synthetic
sequins

Metal
sequins

Glass beads

Threads

Number of
samples

60

35

18

36

23

112

6

4

3

1

2

10

7

8

0

5

3

16

21

24

0

7

3

34

13

17

8

12

13

50

107

88

29

61

44

222

threads which attached the sequins and
the beads to the fabric.
The principal aims of the study were:
To obtain an overview of typical damage to sequins on fabrics in five Swedish
museum collections.
To perform chemical analyses of sequins and glass beads.
To indentify the fibres of the sewingthreads.
To suggest conservation methods for
active and preventive conservation.
To make recommendations on how to
improve the storage of various types of
sequins on fabrics.
Materials and methods
Samples from garments produced in
the period from 1850 to 2010 have
been obtained from Nordiska museet
and The Royal Armory, Skokloster
Castle with the Hallwyl Foundation
(LSH) in Stockholm, Rööhsska Museet
and Göteborgs Stadsmuseum in Gothenburg, and Malmö Museer in Malmö
(cf. Table 1). Samples from this time
period were chosen to cover the historic development of synthetic polymers
which form a large group among the
materials used for making sequins.
Note:
The first semi-synthetic materials were
based on natural polymers like cellulose or casein (a protein). Accordingly,
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during the second half of the 19th
century cellulose was used to produce
cellulose nitrate (CN), cellulose acetate
(CA) and cellulose acetate butyrate
(CAB) to be used for sequins, cf. Table
2. However, they were unstable and
often inflammable, and from around
1900 they were gradually replaced
by casein based polymers with trade
names such as Galalith or Erinoid.
Sometimes ”clearing agents” were
added to enhance their transparency
or brightness. The stability was good,
but alkalis and acids would cause degradation. About 1930 gelatin was
also introduced for making sequins
but, owing to its greater sensibility to
moisture and its low melting point, it
was soon excluded from production.
Analytical techniques
The objects and samples were first
photographed with Nikon D600 or
Dino-Lite Pro HR. All photographs
were taken by Kerstin Jonsson. The
fabrics of the garments were classified
by the textile conservators from visual
inspection and by studies of existing
documentation in the respective museums. The small samples removed from
the garments were also examined with
an optical microscope. All sequins judged to be made of synthetic material
as well as all samples of sewing-threads
(ca. 1-2 mm) were analyzed by spec-

troscopy. In a choice between Raman
spectroscopy and infrared spectroscopy
(FTIR), we finally selected the latter
method because the instrument we
were allowed to use had an excellent
spectrum library to search for match
comparisons with known spectra. The
analyses were consequently performed
with a Perkin Elmer ”Spectrum One”
FTIR instrument at the Royal Institute
of Technology (KTH) in Stockholm
(Department of Polymer and Fibre
Technology). Many of the synthetic
sequins were colored, but in most cases
only on the surface. This layer could
be scraped off to allow a reasonably
good spectrum from the bulk material underneath. All samples were
examined with an optical microscope.
Metal sequins, metallic threads and
their corrosion products were analyzed
by scanning electron microscopy and
X-ray microanalysis (SEM/EDX). This
technique is rapid and excellent for
electrically conductive materials. Two
instruments were used, both equipped
with an Oxford/LINK unit for X-ray
microanalysis (SEM/EDX), viz. A LEO
1445VP instrument at the Department
of Archeology and Classical Studies,
Archeological Research Laboratory,
Stockholm University, and a Hitachi
S-4300 at the Museum of Natural
History, Department of Geoscience,
Stockholm. All elements except the
lighest ones (H, C, N) could be qualitatively and quantitatively identified with
precision. Since both instruments used
were twelve years old, it was not possible to qualitatively and quantitatively
analyze the light elements hydrogen,
carbon and nitrogen with reasonalbe
precision.
The LEO 1445VP instrument could
also be operated in a ”low-vacuum”
mode and was therefore used for
non-conducting samples like the glass
beads. Some synthetic sequins were

also run, not for classification but
in order to verify the presence of somewhat heavier elements like chlorine
(in PVC), sulphur (in polysulphones)
and phosphorus (in casein-based
materials). Conversely, a few sequins
and sewing-threads judged to be metallic turned out to be made of a shiny
synthetic material, and so had to be
analyzed by FTIR instead.
Results
Synthetic Sequins
With time stabilizing agents and cheaper production techniques made the
cellulose derivatives more attractive for
the manufacture of sequins (Paulosic
and Williams 2010). After the second

World War, new synthetic materials
(plastics) were introduced such as polyvinyl chloride (PVC), polystyrene (PS),
thermoplastic polyesters (PET) and
acrylates. In the following sections, the
analytical results and various types of
damages are discussed.
Metallic Sequins
Among the metallic sequins studied,
iron, silver or copper (sometimes
plated) were common materials. Less
common were brass, aluminum, platinum and lead-tin (cf. Table 3). When
a sequin was gilded or silver-plated,
the layer of the precious metal was
very thin. Based on the analytical
SEM/EDX values, the thickness of the

Table 2

PERIOD

1850-1909

1910-1945

1946-2010

No. of samples within each period

18

34

27

Cellulose derivates (CN, CA, CBA)

11%

12%

44%

Casein synthetics

89%

76%

30%

3%

11%

3%

11%

Polyvinyl chloride PVC
Polystyrene PS

4%

Polyethyleneterephtalate PET
Acrylates

6%

Total no. of samples

100%

100%

100%

Table 3

PERIOD

1850-1909

1910-1945

1946-2010

Total

17

9

3

29

Gilded silver or copper

1

1

0

2

Silver

1

7

0

8

Silver plated copper

6

0

0

6

Copper

0

0

1

1

Brass

1

0

0

1

Iron (sample of period 1910-1945)*

6

1

0

7

Aluminium

0

0

2

2

Platinum

1

0

0

1

Alloy of lead and tin

1

0

0

1

No. of samples within each period
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Figure 1. Black cylindrical beads on a dress from about
1870. (Nordiska museet, object NM.0119779a). Photo
Kerstin Jonsson.

Figure 2. Blotchy color change on a cellulose acetate sequin from about 1960. (Nordiska museet object
NM.0317934). Photo Kerstin Jonsson.

Figure 3. Casein sequins stuck together on a dress from
about 1900. Nordiska museet, object NM.0233289). Photo
Kerstin Jonsson.

Figure 4. Part of a severely deteriorated gelatin sequin
(about 1940). (Malmö Museer, Object MM.3898). Photo
Kerstin Jonsson.
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outer layer could be estimated. The
electron beam in the scanning electron microscope hits the coated metal
spangle perpendicularly, whereupon
the electrons scatter into the material
in a drop-shaped volume. Since the
outer layer was very thin, the obtained
ratio between the two metals involved
could be used to estimate the thickness
of the top layer (Nord and Tronner,
2000; Tronner et al., 2002). Regarding the examined metal sequins, the
thickness of coating could be estimated to lie in the region 0.05 – 0.10 μm
(1 μm = 0.001 mm). Accordingly, there is a risk that a gold or silver layer
might easily be scraped off and totally
disappear. Typical corrosion damage is
exemplified in the section “Observed
damage”.
Glass Beads
The beads were made of silicate glass
with sodium and calcium, sometimes
also magnesium, as the dominating
metals. Beads from about 1870-1910
were usually black in accordance to the
fashion of the Victorian era and attached to black dresses or black accessories. The black color originates from
oxides of iron or manganese. Many
glass beads were cylindrical with a hole
for fastening (see figure 1). Many other
shapes also occured. In time, uncolored
or colored glass beads were also used,
sometimes cut like jewels.
Sewing Threads
Our studies have shown that between
1850 and 1945, silk and cellulose
(flax or cotton) were the dominating
textile materials. On a few objects
metal threads made of brass or silver
plated copper were occasionally found.
After 1945 synthetic sewing-threads
(thermoplastic polyesters) were used as
well as sewing-threads made of natural
materials.
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Observed damages
There are many factors which may
cause deterioration of synthetic materials: temperature, oxygen and ozone, air
pollution, moisture, sunlight and other
types of radiation, microorganisms,
and mechanical stress. Certain metals
like copper and iron may catalyze
the degradation. Additives in modern
synthetic materials may further complicate the chemistry (Curran and Strlic
2014). Some general notes on degradation have been given by Quye and
Williamson (1999), Shashoua (2008),
Nord and Tronner (2008) and Smith
(2013). Typical damage observed on
the synthetic sequins were discoloration, darkening, loss of brightness, acidic
or sticky precipitations, blistering and
cracks. Among the synthetics, the cellulose derivatives seemed to be more
easily degraded. Cellulose nitrate (CN)
may emit nitrous gases or nitric acid,
while cellulose acetate emits acetic
acid. Acids severely affect synthetic
dyes on sequins, causing a change of
color. Acidic precipitations may also
affect the fabrics or dyes (Stewart et
al 1995). Silk, though consisting of
protein, is relatively resistant in comparison to flax or cotton which consist of
cellulose.
The casein based synthetics are relatively stable when the object is solid, i.e.
when used for a knife handle. However,
thin objects like sequins are very sensitive to high humidity which causes
them to slowly deteriorate and stick
together.
An example showing the degradation
of an unstable gelatin sequin is given in
Figure 4.
The metal sequins were often corroded. Those made of silver had a black
surface of silver sulfide (Ag2S) or silver
chloride (AgCl). The latter substance
is originally white, but sunlight causes
“photographic” oxidation of Ag+ to

Figure 5. A sequin of silver plated copper, scratched and
partly corroded. It was taken from an elegant evening gown
from 1899. (Object NM.0215890). Photo Kerstin Jonsson.

Figure 6. Severely corroded oval iron sequin from about
1850 (Nordiska museet, object NM.0107564). Photo
Kerstin Jonsson.

Figure 7. Collar with precipitation on glass beads and
deterioration of sewing yarn. (Nordiska Museet, object
NM.0248078 AC). Photo Kerstin Jonsson.

metallic silver, which is black when
fine-grained. A coating of silver or
gold is easily scratched and the layer
may eventually fall off (cf. figure 5).
Most iron sequins were corroded, with
a disfiguring layer of rust (cf. Selwyn
2004). The rust often had affected the
sewing-thread and the fabric too (figure 6).
Although glass is chemically stable,
glass beads may display some types of
damage. The black beads obtain their
color from oxides of iron or manganese.
The precipitation from cracked beads is
highly acidic (pH < 5) causing disintegration and discoloration both of sewing
threads and fabrics (cf. figure 7.).

rit (cf. Shashoua 2008). The cleaning
will enhance the aesthetic look and also
reduce further degradation of sequins
as well as that of sewing-threads and
fabrics. Affected objects should not be
closely wrapped in tissue paper but
allowed sufficient air circulation. Air
circulation is important to prevent
harmful gases from reacting with corroding metals. Efforts must certainly
be focused on preventive conservation.
Below we list recommendations for safe
and good storage.
The objects should be stored in a dry,
dark and cool environment, e.g. RH
around 40-50% and 16ºC.
Ensure good ventilation and keep distance between the objects.
Objects with synthetic sequins which
may emit acids (CN, CA, PVC) should
be stored separately in a room with
an effective exhaust system (Williams
2002).
Metal sequins may corrode and black
glass beads precitipate and thus cause
an accelerating decay of adjacent materials. Such objects should not be wrapped in tissue at all but stored in a well
ventilated box or on an open shelf.
Avoid fluorescent lamps and electric
fans which may generate ozone in the
air. Ozone in the air significantly ac-

celerates the degradation process of
synthetic materials.
Provide “good house-keeping” and
undertake regular inspections of the
material.
Pay careful attention to any kind of
changes such as discoloration, cracks,
sour odors etc.
Use indicator acid-detector strips to
control the microclimate and levels of
acidity (Hackney 2016).

Recommendations
Although the climate in the various
museums’ storage is usually favorable
for sequins and beads, the decorations
and sometimes also the fabrics examined display different types of damage
as described in the previous section.
Regarding active conservation measure,
there is usually little that can be done
to already damaged materials. Possible
treatments could be: cleaning of glass
beads and synthetic sequins with cotton
swabs moistened with distilled water,
and the cleaning of metal sequins with
cotton swabs moistened with white spi-
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Summary
Textile decorations from about 18002014, in the shape of sequins and
beads, have been examined. The sequins are made of metals or synthetic
materials. The beads are usually made
of silicate glass. A total of 107 objects
have been examined from Nordiska
museet and The Royal Armory, Skokloster Castle with the Hallwyl Foundation (LSH) in Stockholm, Rööhsska
Museet and Göteborgs Stadsmuseum
in Gothenburg, and Malmö Museer in
Malmö.
From these, 117 sequins, 61 beads
and 44 pieces of sewing threads have
been sampled and analyzed with SEM/
EDX and/or FTIR. Until 1945 the
dominating synthetic materials were
half-synthetic polymers based on casein
or cellulose derivatives, but later on
synthetic polymers were introduced.
Many sequins were colored, which has
obstructed the analytical work. A variety of metals were used for the metal
sequins: gilded or pure silver, copper,
brass, tin alloys, aluminum and platinum (one object). Sewing-threads were
usually made of silk protein fibres or of
cellulose fibres. A few sewing-threads
were made of metal or of synthetic materials. Regarding damage to sequins:
discoloration and corrosion were commonly observed, which had also often
affected the fabrics. In a similar way,
black glass beads had emitted harmful
metal oxides which had damaged both
the sewing threads and the underlying fabrics. At the end of the report,
recommendations for safe storage are
given.
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Yhteenveto
Ruotsin tekstiilikonservaattorit ovat
huomanneet kuinka koristeluilla, kuten paljeteilla ja helmillä, on taipumus
tuhoutua ajan myötä, myös vaurioittaa
ompelulankaa, samoin kuin alla olevaa
kangasta. Joidenkin kohteiden kunto
oli kriittinen ja ne tarvitsivat pikaisia
konservointitoimenpiteitä. Tutkimus
tehtiin seuraavia päämääriä silmällä
pitäen:
Saada yleiskuva kankaiden ja koristelujen vaurioista.
Tutkia museokokoelmien ympäristöolosuhteita.
Identifioida materiaaleja kemiallisin
analyysein.
Ehdottaa suosituksia ennalta ehkäisevään konservointiin, aktiiviseen konservointiin ja kuinka parantaa näiden
esineiden varastointia.
107 esinettä viidestä ruotsalaisesta museosta tutkittiin. Näistä 117 paljettia,
61 helmeä ja 44 kpl ompelulankoja
tutkittiin SEM/EXD-mikroskoopilla
ja/tai FTIR-spektroskopian avulla.
Vuoteen 1945 käytettiin semisynteettisiä polymeerejä, jotka pohjautuvat
kaseiiniin tai selluloosaan, mutta ajan
kuluessa modernit muovit tulivat käyttöön. Paljetit olivat usein värillisiä, joka
vaikeutti analyyttistä työtä. Metalliset
paljetit oli tehty kullatusta tai puhtaasta hopeasta, kuparista, pronssista,
tinasekoituksista, alumiinista ja platinasta (yksi esine). Helmet oli tehty
lasista, usein mustasta. Ompelulangat
olivat yleensä silkkiä tai puuvillaa/
pellavaa, muutamassa tapauksessa
synteettistä materiaalia. Paljeteissa oli
tavallisesti havaittavissa värjääntymistä
ja korroosia, jotka myös vaikuttivat
kankaisiin. Samoin mustat lasihelmet
olivat hajonneet ja emittoineet haitallisia metallioksideja vahingoittaen
ompelulankoja ja alla olevia kankaita.
Raportin lopussa annetaan ennaltae-
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hkäisevän konservoinnin ja turvallisen
varastoinnin ohjeita.

mäktiga. Populär Arkeologi 2012/3,
pp. 10-12.

Avainsanat: (”kankaat”), (”semisynteettiset polymeerit”), (”paljetit”), vaurioituminen, metallit, lasihelmet, ennaltaehkäisevä konservointi, varastointi
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Biblioteket på Amaliegade

SKJOLD
SKADEKONTROL

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

TEKST AF
Astrid Grinder-Hansen

Skjoldvognen er et katastrofeberedskab
på to hjul. Den lette, men robuste og
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser
med forskellige hjælpemidler, der kan
begrænse, afhjælpe og dokumentere en
pludselig opstået skade.
Beredskabssættet er udviklet af
Museumstjenesten i samarbejde med
konservatorer, Blue Shield Danmark,
arkivarer og bibliotekarer.

Vær klar når
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på
www.museumstjenesten.com
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Kandidatstuderende på det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering, kunstlinjen.
asgr1381@edu.kadk.dk

The library in Amaliegade, Copenhagen
In the summer 2017, the well-known
KADK- library is being moved from its
evocative building in Amaliegade to Holmen, where the books and journals are
to become a part of the shared library of
KADK, the Royal Danish Academy of Fine
Arts, Schools of Architecture, Design and
Conservation. This library holds information about architecture, design, stage art
and now – from the early fall - conservation. The decision was made because
of the demand for extreme downsizing of
the institutes, but the management hopes
to make the best of a tragic situation and
believes that the new frames should not
seriously disturb the user experience –
neither for students and scholars nor for
extern users.
Foråret er ved at indfinde sig i landet. I
Churchillparken springer blomsterne ud
og der er rift om bænkene. Vandrer man
videre i sollyset, op gennem Amaliegade i
retning mod Amalienborg, finder man det
gamle, nyklassicistiske bibliotek i nr. 38,
i daglig og kærlig tale omtalt som A38.
Den fredede bygning her i midten af det
gamle København har næsten alle dage
gemt på store mængder viden indenfor

forskning og naturvidenskab, og selvom
de tusindvis af bogrygge har ændret
format og titler igennem årene, mødes
man som besøgende stadig af en ganske
enestående atmosfære, når man træder
ind i den smukke, klassiske bibliotekssal.
Siden 2002 har Det Kongelige Danske
Kunstakademis konservatorskole brugt
de gamle lokaler, og i snart 15 år har
samlingen været kendt og elsket som et
skatkammer for konservatorer både inden
og uden for landets grænser. Men her
går vi også nye tider i møde, for medio
august 2017 bliver biblioteket rykket til
bibliotekssalen på Holmen, hvor det er
målet, at bøgerne skal kunne nå at være
på plads i deres nye rammer inden studiestart i september. KADK er blevet pålagt
at neddimensionere sine arkitekt – og
designuddannelser med 30 procent med
dertil knyttede bevillingsfald, og sparerunder har derfor været et uundgåeligt
onde hen over årsskiftet. De samlede
udgifter til bygninger skal nedbringes
sideløbende med faldet i studentertal på
Arkitekt – og Designskolen frem til 2023,
og målet bliver i sidste ende at samle
campus på Phillip de Langes Alle på
Holmen og skabe et koncentreret fagligt
miljø. De første ofre bliver de mindre
bygninger, der uden alt for store omkostninger kan opsiges mellem 2017-2019,
og dette betyder et farvel til den gamle
biblioteksbygning i Amaliegade.
Det var en uendeligt trist dag, da vi i
efteråret fik besked om planerne for
vores dejlige bibliotek, og selv nu hvor
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en del af bekymringerne er blevet aflivet,
er det ikke nemt at finde nogen, der ser
synderligt lyst på sagen. Som studerende
gør vi os mange bekymringer for, hvad
denne flytning vil komme til at betyde
for vores egen, men også fremtidige
studerendes uddannelse og studieliv, og
for de eksterne brugere bliver den øgede
afstand hurtigt en ekstra komplikation i
en allerede travl hverdag. Dertil kommer
frygten for, at biblioteket skal tabe sin
internationale profil og identitet, hvis det
mister sin titel som Nordeuropas største
konserveringsfaglige videnscenter og
kommer til at indgå i et fælles universitetsbibliotek, på lige fod med de tre
andre fagområder, arkitektur, design og
scenekunst.
Biblioteket har alle dage været en integreret del af konservatoruddannelsen,
og det sender et højst uheldigt signal at
rykke det væk fra uddannelsesinstitutionen. Også for de eksterne, der kender
og anerkender skolen for dens høje faglige
niveau – et niveau der skal forberede de
studerende til et i stadig stigende grad
forskningsbaseret arbejde.
Vi arbejder med et fag under rivende
udvikling, og det er essentielt at have et
godt specialbibliotek til at understøtte
den positive tendens. Mange, deriblandt
Troels Filtenborg fra Statens Museum
fra Kunst, frygter at blive svagere stillet,
når konservatorernes vidensbank rives
op med rode. Han fremhæver blandt
andet, at vi i et så specialiseret fag som
vores har brug for fagbibliotekarernes
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Konservatorskolen. Biblioteket håber
dog også på at åbne op for vidensdeling,
så der vil være hjælp at finde hos hele
biblioteksstaben i det nye semester. Troels
Filtenborg har ellers udvist bekymring for
disse overvejelser, da vidensdeling hurtigt
kan betyde, at specialviden går tabt eller
bliver udvandet. Blandt andet kunne man
være bekymret for processerne omkring
indeksering af nye materialer, tildeling
af nøgleord og kendskab til vores mange
konserveringsfaglige baser. Det er et
stort og kompliceret område og man må
forvente at der ville være en overgangsperiode med mindre effektivitet, inden
bibliotekarer, der ikke hidtil har haft
ekspertise inden for konserveringsfaglig
litteratur, ville kunne levere det samme
høje niveau indenfor informationssøgning
og rådgivning som den nuværende specialiserede bibliotekarstab på KViC.

synlighed og tilgængelighed, særligt når
vi ønsker hele tiden at holde os opdateret
med den nyeste forskning indenfor bevaringsverdenen, og det er derfor bekymrende, hvis biblioteksstaben samles,
og arbejdsmetoderne effektiviseres. Vi
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har pt. én meget kompetent og dedikeret
fagbibliotekar og en studentermedhjælper
med specialviden, og det er ønsket fra
bibliotekschef Lise Møller Erikssons side
at de alene skal kunne betjene størstedelen af spørgsmål og henvendelser fra

MEDDELELSER

En flytning vil nødvendigvis medføre små
ændringer i driften, men det lader til, at
biblioteket på mange måder kommer til
at kunne drage fordel af at komme ind
under en større enhed. Sammenlægningen
af de to biblioteker ventes fra ledelsens
side at være med til, som det hedder, at
fremtidssikre drift og udvikling inden for
indkøb, biblioteksservices og studiemiljøet på KADK. Håbet er at biblioteket og
vores fælles faglighed vil blive styrket,
idet der vil kunne” frigøres ressourcer
til mere rådgivning, undervisning og tæt
kontakt til studerende, ansatte og forskere både internt og eksternt for eksempel
i forhold til at kvalificere valg af bøger og
kilder,” som Lise Møller Eriksson tidligere har skrevet ud i en mail til Konservatorskolens studerende og ansatte.
Den nuværende biblioteksservice til medarbejdere på Nationalmuseet og Statens
Museum for Kunst fortsætter som hidtil.

Der er ikke planer om at eventuelle besparelser specifikt skal ramme konservatorskolens indkøb, men derimod vil der
måske kunne findes overskud til indkøb
af bøger og tidsskrifter. Derudover vil den
nye ordning også kunne komme brugerne
til gode i forhold til længere åbningstider.
I A38 var der kun bemanding indtil kl.
15, men i fællesbiblioteket vil bogsamling
såvel som bibliotekarer være tilgængelige
fra 9.30-20.00. Dertil kommer, at der
stadig vil være studiepladser til interne
såvel som eksterne brugere, men selvom
der vil kunne findes rolige områder kun
til konservatorer og studerende fra konservatorskolen, så vil det naturligvis være
en omvæltning at blive en del af et større
studiemiljø og ikke nødvendigvis finde
samme plads til fordybelse i ro og fred
som vi har været vant til.

Mikkel Scharff, fagleder for konservatorskolen, har ligesom os andre svært ved
at forudse brugsmønsteret for det nye
fællesbibliotek, men lige som Lise Møller
Eriksson frygter han ikke den store omvæltning i forhold til de eksterne brugere
af biblioteket. Dog er det klart, at alle
involverede må samarbejde, for at også
KViC og vores fælles fag kommer styrkede ud af denne kedelige proces. Vi har
gennem vores fælles kompetencer inden
for det konserveringsfaglige felt en række
hensyn, ideer, ønsker og krav, som andre
fagligheder ikke vil kunne planlægge for,
trods gode hensigter, og vi må gennem
dialog være med til at fastholde de gode
traditioner for at sikre det dejlige gamle
biblioteks integritet.
-Meddelelse modtaget den 31/03/2017-

Fra fællesbibliotekets side har man fokus på at undgå udvanding af viden og
kvalitet hos de fagområder, der nu bliver
samlet under ét tag. Under samtaler med
Lise Møller Eriksson, chef for fællesbiblioteket, er det blevet klart, at der udvises
stor forståelse for vores særlige behov i
forhold til indeksering, tilgængelighed af
materialer m.m. Eksempelvis regner man
med, at hele KViCs konserveringsfaglige
samling vil kunne stå fremme i fællesbiblioteket på Holmen, og den vil stå i en
afdeling for sig og forblive opstillet efter
det gamle system fra Amaliegade. Der
bliver brug for en oprydning før sammenlægningen, og Lise Møller Eriksson har i
første omgang inviteret fagbibliotekarer,
undervisere og studerende på Konservatorskolen til at give deres besyv med i
forhold til denne proces i A38 og generel
dialog omkring det nye fællesbibliotek,
men det er tanken, at også eksterne vil
kunne byde ind med deres behov og
bekymringer, når fællesbiblioteket slår
dørene op til besøgsdage for interesserede
brugere.
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Tegningsskabe

Mobil-Reoler

til plancher, plakater
og kalker

til malerier og
arkivalier mm.

SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning
til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store
komplette indretninger.
Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme
rum til det færdige magasin – kontakt os for yderligere information.

STÅLREOLER ApS

Højvangsvej 11
Tlf: 59186363
E-post: scan-flex@mail.tele.dk
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