12. Retningslinjer for tilsyn med magasiner og udstillinger
med kulturarvsgenstande
Formål
Skader på kulturarvsgenstande skal forebygges og minimeres gennem
regelmæssigt tilsyn med bygninger og genstande. Der skal foreligge en plan
for, hvordan, hvor ofte og hvem der skal udføre tilsynet, og hvor hurtigt der
skal rettes op på eventuelle mangler.
Anvisninger
Regelmæssigt tilsyn på institutionerne:
Regelmæssigt tilsyn foretages på alle lokaliteter fra dagligt til 2 gange om
måneden. Tilsynet skal afpasses efter lokalerne, disses indretning og tekniske
installationer samt årstiderne. Tilsynet skal omfatte følgende punkter:














Skader på rør-installationer. (Alarmer/nødventiler kan installeres, dog
udelukker disse ikke behovet for regelmæssigt tilsyn).
Utætheder i bygningen, så som tag- og loftskader samt skader på
vinduer
Vurdering af belysningsniveauet (se Retningslinjer for lys). Lyset skal
være slukket og gardinerne trukket for i ubemandede lokaler.
Vurdering af indeklimaet dvs. den relative luftfugtighed, temperatur og
luftkvalitet baseret på jævnlige målinger (se Retningslinjer for klima og
Retningslinjer for luftkvalitet).
Klimamålingsudstyr skal efterses og aflæses efter en fastlagt rutine.
Vurdering af rengøringsniveauet, som skal forebygge forekomst af
skadedyr samt ophobning af støv på genstande og i lokaler med
genstande. Tilsynet skal ligeledes efterse, at der ikke opstår
rengøringsskader på genstandene.
Insektfælder efterses. Ved fangst rettes henvendelse til
konserveringsværksted eller Statens Skadedyrslaboratorium.
Eftersyn for angreb af skimmelsvamp og mug samt andre vækster. Ved
konstatering af angreb rettes henvendelse til konserveringsværksted
eller bygningssagkyndig.
Filtre i ventilationsanlæg skal jævnligt efterses og eventuelt udskiftes.
Institutionen skal have en serviceordning til disse anlæg.
Vurdering af orden – der skal være ryddeligt og tilgængeligt i lokalerne.
Magasiner må ikke bruges til opbevaring af andet end
kulturarvsgenstande.

Årligt tilsyn ved konserveringsfagligt personale:
Enhver kulturarvsbevarende institution skal råde over eller have tilknyttet
konserveringsfaglig ekspertise, som varetager eller rådgiver om
bevaringsindsatsen på institutionen. Der skal i samarbejde med en
konservator foretages en årlig inspektion, hvor der evalueres følgende:









Indvendig bygningstilstand.
Aktuelt klima ved punktmålinger (temperatur og relativ luftfugtighed) og
sammenligning med klimadata opsamlet over hele året (se
Retningslinjer for klima). Disse data kan opnås ved hjælp af
dataloggere, termohygrografer eller CTS- anlæg (Central
Tilstandskontrol og Styring – enhed til opsamling af klimadata).
Lysniveau måles (se Retningslinjer for lys), og UV-filtres duelighed
efterprøves (se UV-filtre ).
Rengøringsniveau: A) Bygningsrengøring. B) Tilsmudsningsgrad af
genstande. (Der evalueres om der er opstået skader på genstande
pga. anvendte rengøringsmetoder).
Skadedyrsbelastning. Opsamling af resultater fra insektfælder.
Det årlige tilsyn skal munde ud i en rapport, som indeholder en samlet
vurdering, og hvor nødvendigt, anbefalinger til forbedringer i forhold til
ovenstående. Tilstandsrapporten skal fungere som opfølgning på
bevaringsplanen (se Retningslinjer for planlægning af
bevaringsindsatsen) men kan også påpege nye problemer.

