
 

 

SKADER PÅ PAPIR OG FOTOGRAFISK MATERIALE 
 
BULER 
 

     
 
Begge fotos viser buler og deformationer i papir. Fotos: Mette Krag Nørgaard.   
 
Hvad ser jeg? 
 
Buler eller deformationer i papiret. 
 
Årsager  
 
Buler og deformationer i papiret er ofte tegn på uhensigtsmæssig montering 
og/eller klimaforhold, der ikke er optimale. Buler kan også være en del af værkets 
natur fra kunstnerens side, fx ved en collage. 
 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Tjek klimaforholdene. Er der daglige klimaudsving, fx sollys, der i løbet af dagen 
rammer værket, så flyt værket til anden placering. 
-Er der kun enkelte buler, og er de små, skal du dokumentere skaden ved at tage 
fotos med sidelys og arkivere under en bestemt dato.  
-Er bulerne skæmmende for motivet, og bliver de værre over tid, så skal du kon-
takte en konservator.  
 
Hvad kan konservatoren gøre? 
 
En konservator kan i de fleste tilfælde fjerne bulerne og planere værket. 
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MISFARVNINGER 
 

     
 
Tv: Misfarvning som følge af den genanvendelige klæbemasse ”elefantsnot”. Midt: Mør-
kebrune mærker forårsaget af nedbrudt tape. Fotos: Mette Krag Nørgaard.  Th: Skjold ef-
ter vandskade. Foto: Christian Balleby Jensen. 
 
Hvad ser jeg?  
 
Skjolder, pletter eller andre misfarvede områder. Det kan også være områder, hvor 
papiret har ændret transparens.  
 
Årsager 
 
Misfarvninger og pletter kan være tegn på uhensigtsmæssige klima- og lysfor-
hold, og/eller at der er materialer til stede, som nedbrydes hurtigt. Dette kan være 
materialer, som er en naturlig del af værkets natur fra kunstnerens side, eller det 
kan være sekundære materialer, der er tilført i forbindelse med montering af vær-
ket.  
Misfarvninger kan blandt andet skyldes: 

• Tape, der gulner    
• Lim, der misfarver  
• Genanvendelig klæbemasse (fx ”elefantsnot”), der giver transparente 

mærker  
• Metalklips, der efterlader gule rustpletter  
• En vandskade, der efterlader gule/brune skjolder i papiret  
• Bagpap eller passepartout, der bliver syreholdigt og gulner. De syrehol-

dige partikler kan vandre ind i værket og forårsage misfarvning 
• Svampeangreb (se under svampeangreb) 

 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Ses der røde misfarvninger og/eller hvidt pulver? I så fald kan det være tegn på 
svampeskade. 
-Vend værket om og kig på bagsiden. Er der misfarvning på bagsiden? 
-Vurder hvad der kan være årsagen til skaden. Er det en del af værkets natur eller 
skyldes det noget udefrakommende? Kontakt en konservator.  
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Hvad kan konservatoren gøre?  
 
En konservator kan identificere eventuelle nedbrudte materialer og udskifte dem 
til et syrefrit alternativ, der har en længere levetid. I mange tilfælde kan konserva-
toren reducere misfarvningerne, eller helt fjerne dem igen.  
 
 
SKADEDYR  
 

     
 
Tv og midt: Skade og huller i papiret som følge af angreb fra sølvfisk. Insekterne har spist 
den øverste del af papiret samt den blå farve. Th: Man kan tit opdage sølvfisk ved at finde 
dem klemt inde mellem glas og kunstværk. Fotos: Spaabæk Konservering. 
 
Hvad ser jeg? 
 
Hullet afgnav og slid i papirets overflade. Ofte ser man denne skade i kanter og 
hjørner af værket, som små gange med huller ind imellem. I nogle tilfælde vil man 
finde døde sølvfisk klemt inde mellem glas og papir.  
 
Årsager 
 
Sølvfisk spiser cellulosen i papiret og kan derfor være skyld i store skader. De lever 
i sprækker og under gulvbrædderne og trives i mørke og fugtige omgivelser. 
 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Kontakt en konservator, hvis du ser tegn på afgnav i papiret eller finder døde sølv-
fisk. Skaden kan være af ældre dato, men papiret kan være så skadet, at det kan 
gå i stykker.  
-Overvej værkets placering og de klimatiske betingelser. Er der meget fugtigt i lo-
kalet? 
-Sørg for grundig og regelmæssig rengøring i lokalet. 
 
Hvad kan konservatoren gøre? 
 
En konservator kan restaurere skaderne i papiret og sørge for at sikre værket 
bedst muligt i indramningen. 
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SVAMPEANGREB  
 

          
 
Tv:  Omfattende misfarvning af papiret fra svampeangreb opstået som følge af opbevaring 
på uisoleret loft. Foto: Spaabæk Konservering. Th: Sortfarvede svampespore og rødlige 
skjolder på svampenedbrudt papir. Foto: Christian Balleby Jensen. 
 
Hvad ser jeg?  
 
Plamager med sort, brun og rødlig misfarvning. Ofte ses der et lag af sporer 
ovenpå papiret. Laget ligner hvedemel eller et væv af hvid filt, og nogle gange kan 
man også se sorte pletter. Papiret kan være blevet helt uldent og i svære tilfælde 
ædt op af svampen. 
 
Årsager 
 
En høj luftfugtighed kombineret med en høj temperatur kan være medvirkende til 
fugtskader og svamp i papir. 
 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Kontakt en konservator med det samme hvis der er tegn på svampeangreb på 
kunstværket. Svampeangreb er både skadeligt for kunstværker og for mennesker. 
- Overvej om værkets placering er hensigtsmæssig. Hvis værket hænger på en 
ydermur uden isolerende bagplade, opstår der nemt fugt og kondens, hvilket kan 
danne grundlag for svampeangreb.  
 
Hvad kan konservatoren gøre?  
 
En konservator kan desinficere svampeangrebet og reducere eller helt fjerne mis-
farvningen. Konservatoren kan ligeledes udskifte monteringsmaterialer til et syre-
frit alternativ. 
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FYSISKE SKADER PÅ KUNSTVÆRKET 
 

         
 
Tv og midt: Flænge i henholdsvis en akvarel og et print. Foto: Spaabæk Konserve-
ring/Mette Krag Nørgaard.  Th: Et stort stykke af hjørnet på værket er gået tabt. Det ind-
farvede stykke papir skal indpasse som lap i hullet. Foto: Christian Balleby Jensen.  
 
Hvad ser jeg?  
 
Fysiske skader som flænger, huller, trykmærker, farvetab og slid i overfladen, samt 
værker der hænger i monteringen.  
 
Årsager 
 
Fysiske skader kan opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering, kontakt fra 
forbipasserende eller fra ustabile monteringsmaterialer og ophæng.  
 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Vurder om værket bør flyttes til en mere beskyttet placering, hvor der ikke sker 
slitage fra forbipasserende, eller opsæt en fysisk barriere foran værket. 
-Kontakt en konservator, hvis der observeres flænger, huller, slid og farvetab.  
-Tjek at ophænget er stabilt og kan bære værkets tyngde.  
 
Hvad kan konservatoren gøre? 
 
En konservator kan udbedre flænger og huller i værket samt retouchere evt. 
manglende farve. Konservatoren kan ligeledes genmontere værket i passepartout.  
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SKADER PÅ PRYDRAMME OG GLAS  
 

           
 
Detaljer af skrab, stød og skader i forsølvede prydrammer. Foto: Christian Balleby Jen-
sen/Spaabæk Konservering.   
 
Hvad ser jeg?  
 
Ridser og skrab i prydrammen, brud, afslag. Slitage i forgyldning eller bemaling. 
Revner i glas. Ridser i akrylglas.  
 
Årsager 
 
Skader på prydramme og glas skyldes ofte uhensigtsmæssig håndtering, berø-
ring fra forbipasserende, eller at værket er faldet ned fra væggen pga. ustabilt op-
hæng.  
Slitageskader på prydramme skyldes ofte, at rammen gentagne gange er blevet 
aftørret med våd klud eller afstøvet med hård børste.  
Mærker fra fingeraftryk skyldes, at man ikke har brugt handsker eller ikke har haft 
rene hænder ved håndtering. 
 
Hvad bør jeg gøre?  
 
-Kontakt en konservator, hvis rammen er skadet, fordi den er faldet ned fra væg-
gen. Indsaml alle stumper og afslag, da de kan limes tilbage på plads. 
-Tjek at ophænget sidder godt fast i både væg og i ramme og benyt ophæng, der 
passer til værkets tyngde. Ved udskiftning af øskner eller beslag på rammen, så 
vær opmærksom på at øsknerne/skruerne ikke er for lange, så de kan gå igennem 
rammen og stikke ud på forsiden.  
-Vær opmærksom på at anvende handsker eller have nyvaskede hænder ved 
håndtering, da fingeraftryk med tiden kan udvikle sig til mærker på rammen.  
-Flyt værket til en mere beskyttet placering, hvor der ikke sker slitage fra forbipas-
serende eller opsæt en fysisk barriere foran værket.  
-Ved afstøvning af rammen, så brug kun en meget blød langhåret pensel. Pas på, 
at der ikke er løs maling eller forgyldning. Dette kan limes fast af en konservator. 
 
Hvad kan konservatoren gøre?  
 
En konservator kan udbedre skader på prydrammen og udskifte glasset. 


