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Retningslinjer for rengøring og klargøring før indflytning   

Genstandene efterses og rengøres på museet før magasinering på Fælles Museumsmagasinet 
 
Eftersyn 
Genstandene efterses for skader som løst farvelag eller løse og ustabile dele. Skal genstanden 
ophænges, kontrolleres eksempelvis blændrammer, beslag og ophængningssnor. Hvis der er 
problemer kontaktes Konserveringscenteret, så genstanden kan stabiliseres før rengøring. 
Opdages aktive skadedyrsangreb, isoleres genstanden fra de ikke angrebne genstande og 
konserveringscenteret kontaktes hurtigst muligt for aftale om bekæmpelse. 
 
Rengøring 
Snavs og støv er yderst skadeligt for museumsgenstande, da tilsmudsede genstande giver gode 
vækstbetingelser for svampesporer, og da der i snavs, revner, sprækker, skuffer, hulrum eller 
indpakningsmateriale kan skjule sig skadedyr. Det er vigtigt, at alle spor af skadedyrsangreb fjernes 
efter frysning, så det er muligt at skelne mellem spor efter gamle og evt. nye skadedyrsangreb. Der 
stilles derfor krav om, at genstandene er grundigt rengjorte og inspicerede, før de placeres på 
Fælles Museumsmagasinet, og at tilsmudset indpakningspapir eller snavsede papkasser kasseres. 
 
Rengøring af snavs, støv og hamme fra skadedyr fjernes med blød børste og støvsugning. 
Støvsugning kan anbefales, hvis farvelaget ikke er løst eller træet meget nedbrudt. Støvsugeren 
bør kunne reguleres, og HEPA-filteret skiftes regelmæssigt. Støvsugerens mundstykke bør forsynes 
med et groft partikelfilter f.eks. gardisette, som kan opsamle løse fragmenter. Man kan med stor 
fordel anvende en blød børste eller pensel samtidig med støvsugning. Snavset børstes hen mod 
støvsugerens munding. Ved plane flader kan man støvsuge gennem et net, eksempelvis ved 
støvsugning af tekstiler, f.eks. et stolesæde. Herved mindskes risikoen for at komme til at optrævle 
sædet pga. en løs tråd. 
 
Der anbefales ikke brug af nogen form for våd eller fugtig afrensning af museumsgenstande. 
Våd/fugtig rengøring må kun ske i samråd med konservator. 
 
Aftørring af mug og skimmel foregår i samråd med konservator. 
 
Desinfektionsmidler som DDT, mølkugler, lindan-imprægneret papir (grønt papir) m.m. skal 
fjernes, inden genstandene kommer ind i Fælles Museumsmagasiner. Husk selv at bruge handsker 
og andre personlige værnemidler! Tal med konservator om, hvordan pesticider kan fjernes fra de 
pågældende genstande. Har I behov for at bruge stinkskab eller sugekabine i forbindelse med 
dette arbejde, kan dette lånes på konserveringscenteret. Affaldet bortskaffes af museet i henhold 
til gældende lovgivning.  
 
Klargøring 
Genstande der indeholder væsker og fødevarer så som parfume, vin, øl og sodavand eller 
madvarer, krydderier, tobak o. lign. kan udgøre en risiko for hele samlingen, idet fødevarer kan 
tiltrække skadedyr. Beholdere med væske kan med tiden blive utætte eller gå i stykker, så 
indholdet kan skade omkringstående genstande. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, om 
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indholdet er en vigtig del af genstanden, eller om det kan fjernes. Fødevarer må ikke stilles i Fælles 
Museumsmagasinet, men hvis flydende indhold ikke kan aftappes må disse genstande emballeres, 
så de ikke udgør en risiko for andre genstande. Tal med konservator herom. Konservatoren kan 
være behjælpelig med at tømme eksempelvis kolonialvarer ud af poser og kasser, hvor 
emballagen forsigtigt dampes op, og varen hældes ud, hvorefter emballagen kan fyldes/udstoppes 
med stabilt materiale og lukkes igen – uden at man kan se, emballagen er tømt for kolonialvarer. 
Ønsker man at gemme prøver af ukendte varer, som f.eks. egnsbestemte blandingsprodukter som 
kaffe, te, vaskepulver og lignende, der skønnes interessante for eftertiden, så kan disse prøver 
gemmes i prøveglas. Tal med konservatorerne herom.  
 
Beholdere med gas eller flygtige stoffer og brændstof skal tømmes. Meget snavsede genstande 
såsom en spinderimaskine, en såmaskine, eller en oliepumpe kan med fordel rengøres med en 
trykluftsrenser for at få det værste snavs fjernet.  
 
Ammunition og fyrværkeri må ikke opbevares i Fælles Museumsmagasinet, mens tømt 
ammunitions- og fyrværkeriemballage kan godt opbevares på Fælles Museumsmagasinet. 
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