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KUNST   OVERVÅGNING OG FORUDSIGELSER SKAL SIKRE ENESTÅENDE VÆRKER

Til kamp mod kunstens forfald
Danske forskere er i gang 
med at udvikle en compu-
terstyret sensor, som mu-
seer fremover kan bruge 
til at kontrollere, om deres 
kunstværker opbevares  
under optimale forhold.

Af Christine Christiansen
redaktion@ing.dk

I en globaliseret verden udveks-
ler museerne kunstværker på 
kryds og tværs. Transporten og 

de skiftende lys- og klimaforhold på 
rejserne rundt mellem klodens mu-
seer kan være hård kost – men også 
kunstobjekter, der står permanent 
på ét museum, påvirkes af faktorer 
som temperaturudsving, lys og CO2 
fra publikums udånding. 

Den negative konsekvens af 
disse belastninger er, at værkerne 
forfalder, og forskere fra en række 
EU-lande vil nu analysere nedbryd-
ningsprocesserne i dybden. Det sker 
i innovationsprojektet Collection-
Care, som blev skudt i gang i marts i 
år, og som løber frem til 2022. Her er 
tale om et storstilet tiltag med ud-
vikling af en avanceret teknik. 

Målet er, at man skal kunne mo-
nitorere den enkelte kunstgenstand 
og forudsige, hvad der sker, hvis den 
udsættes for forskellige påvirknin-
ger, fortæller Cecil Krarup Andersen. 
Hun er konservator og lektor på Det 
Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Kon-
servering (KADK) og en af forskerne 
herfra, som deltager i EU-projektet.

Konkret går indsatsen ud på at 
designe en særlig sensor, der re-
gistrerer de nedbrydende faktorer 
rundt om udvalgte kunstværker på 
en række små og mellemstore 
museer. Dernæst sendes data til 
en ‘sky’, hvor computermodeller 
hjælper med at analysere, om de 
målte værdier udgør en risiko for 
kunstværkerne.

Hendes team tæller i øvrigt lektor 
Daniel Sang-Hoon Lee, der er inge-
niør og ekspert i computersimulati-
on, og konservator og lektor Mikkel 

-
get en EU-bevilling på fem millioner 
kroner til deres del af projektet, som 
bl.a. går ud på at udarbejde compu-
tersimulationer af, hvordan de for-
skellige materialer i kunstværkerne 
opfører sig under skiftende forhold.

Måling på fem parametre
»Vi måler på fem parametre: fugtig-
hed, temperaturudsving, lysniveau, 

vibrationer og luftforurening,«  
opremser Cecil Krarup Andersen.

Med en samlet viden om det en-
kelte kunstværks reaktionsmønstre 
kan man bedre beskytte værket ved 
at sænke den hastighed, det forfal-
der med.

»Vi ser på, hvordan de forskellige 
materialer, som hvert kunstværk 
består af, opfører sig, når de ud-
sættes for forskellige forhold. Disse 
big data indsamler vi via en sensor, 
som monteres direkte på eller tæt 
ved kunstværket. Herefter bliver de 
analyseret ved hjælp af nedbryd-
ningsmodellen,« forklarer hun. 

Den færdige computermodel skal 
rumme forskellige niveauer af out-
put. Bl.a. skal der være en advarsels-
funktion, som sender beskeder til 
en modtager på museet; det kan ske 
via vedkommendes mobiltelefon. 
På den måde kan museernes fag-
personer konstant overvåge deres 
samlinger. 

»Står et kunstværk for fugtigt, el-
ler bliver det rystet uforholdsmæs-
sigt meget under transporten til et 
andet udstillingssted, vil sensoren 
straks registrere det og udsende en 
advarselsbesked. Så kan man gøre 
transporten af værket mere skån-
som eller justere temperaturen i ud-
stillingslokalet,« beskriver konser-
vatoren, der ser et stort potentiale i 
metoden for museer, der har mange 
forskellige typer genstande i deres 
samlinger. 

Det nye for museerne er, at dette 
er en integreret løsning, der ikke 
bare opsamler data. I Collection-
Care-systemet er ideen, at data også 
kan blive analyseret, så man ikke 
behøver at have en ekspert på stedet 

-
vidt forholdene er OK for den enkelte 
genstand. Dette er en stor fordel for 
museer, der ikke har økonomi til 
selv at ansætte konservatorer, der 
fysisk kan overvåge værkerne.  

»Slotte og herregårde er steder, 
hvor der kan være et ukontrollerbart 
indeklima. Vi tilbyder et redskab til 
de her samlinger, der gør det muligt 
for dem at overvåge, om de forhold, 
deres kunstgenstande opbevares 
under, er i orden,« siger Cecil Krarup 
Andersen. 

Seks museer er med
En tæt dialog med museerne i hele 
udviklingsprocessen er vigtig. 
Derfor er seks europæiske museer, 
herunder Rosenborg Slot i Køben-
havn, koblet på projektet. Museerne 
skal løbende teste systemet på deres 
kunstværker. 

»Vi skal lave et produkt, som det 
giver mening for museerne at bruge. 
Og som i sidste ende kan sælges. 
Museerne er meget inde over ud-
viklingen og kan undervejs komme 
med ønsker til outputtet. F.eks. er de 
med til at prissætte sensorerne, så 
vi sikrer, at der i fremtiden vil være 
et marked for dem,« understreger 
konservatoren. 

For mange af de ældre og skrø-
belige kunstværker ville den ideelle 
opbevaring være i klimasikrede 
bokse i rum uden publikum. Men at 
gemme genstandene af vejen er ikke 
en holdbar løsning for museerne – 
så lever de ikke op til deres formid-
lingsforpligtelse. Derfor er der hårdt 
brug for den teknologi, som Cecil 
Krarup Andersen og hendes kolleger 
over de næste tre år vil udvikle.   �

FAKTA   
COLLECTIONCARE

Tre forskere fra KADK (Det 
Kongelige Danske Kunstaka-
demis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering) 
er involveret i EU-projektet 
Collec tionCare. De kommen-
de tre år skal de udvikle et 
computersystem med fysiske 
sensorer, som kan påmonteres 
kunstværker og sikre, at vær-
kerne bliver opbevaret under 
de bedst mulige forhold.
De danske forskere har 
modtaget fem millioner kro-
ner i EU-støtte til deres del af 
projektet, der bl.a. går ud på at 
lave de nødvendige compu-
tersimulationer af, hvordan 
forskellige materialer reagerer 
under forskellige forhold.

Konservator Cecil Krarup Ander-
sen og ingeniør Daniel Sang-Hoon 
Lee fra KADK diskuterer resulta-
terne fra de sensorer, hvis data 
skal indgå i udviklingen af en 
computermodel over kunstvær-
kers forfald.  Foto: Mikkel Scharff

FORUDSIGELSE AF FOREBYGGELSE

Allerede i 1990’erne lavede man mo-
deller, der kunne forudsige (øverst), 
hvor revner ville opstå i et maleri 
(nederst), ved et temperaturfald. 
Pilene er kraftpåvirkningens retning 
ved en nedkøling. Det vigtige er dog 
ikke, at modellen kan forudsige, hvor 
revnerne kommer, men at den kan 
sige, hvor meget der skal til, for at de 
opstår. Man kan således undgå ska-
der ved at holde maleriet i den ‘sikre 
zone’. I dag er modeller og compu-
tere meget bedre end på de første 
beregninger vist her, så forskerne 
kan lave mere detaljerede forudsi-
gelser.  Kilde: Mecklenburg, M. F., et al. 
(1994): ‘Investigation into the deterio-
ration of paintings and photographs 
using computerized modeling of stress 
development’, Journal of the American 
Institute for Conservation.

Slotte og herregårde er 
steder, hvor der kan 
være et ukontrollerbart 
indeklima. Vi tilbyder 
et redskab, der gør  
det muligt for dem  
at overvåge, om  
forholdene er i orden.

CECIL KRARUP ANDERSEN
Konservator, lektor på KADK


