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Forord

Dette kompendium er udarbejdet på baggrund af Signe Michelsens 
projektopgave ”Geologisk kuratering – udarbejdelse af flow-skema til 

registrering af geologiske præparater” 2009.

Opgaven indeholdt så mange nyttige informationer, at vi fandt det 
hensigtsmæssigt at omskrive opgaven til et kompendium. Dette arbejde er sket 
i samarbejde mellem Signe Lillebæk (tidligere Michelsen) og hendes vejledere 
Jørn Bredal-Jørgensen og Knud Botfeldt. Kompendiet er igen revideret af 
forfatterne i 2018.

Tak til Cand.scient.cons. Zina Fihl fra Statens Naturhistoriske Museum for 
hjælp med litteratur.

Ønskes et indblik i det omtalte flow-skema henvises til S. Michelsen (2009).
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Indledning

Nedbrydning af museumsgenstande er et velkendt fænomen. At dette ikke 
skulle gælde geologiske materialer er en udbredt misforståelse, selvom 

disse umiddelbart fremstår som solide og stabile.

Spørgsmål der behandles i kompendiet:
• Hvilke mineraler er de problematiske i henhold til bevaring af geologiske 

genstande?
• Hvilke undersøgelser skal der laves ved modtagelse af ”prøven – objektet – 

genstanden”?
• Hvilke helbredsmæssige forholdsregler skal man iagttage.
• Hvordan skal genstanden håndteres herefter?

Afgrænsning

Kompendiet er afgrænset til kun at omhandle registrering af geologiske 
genstande og de forholdsregler, der skal tages. Titlen ”Geologisk kurate-

ring” dækker ellers over flere emner, men da disse i sig selv er store, fortjener 
de særskilte beskrivelser.

To af de andre emner er f.eks. mærkning og indpakning af genstande. I nær-
værende kompendium vil emner om mærkning og indpakning af genstandene 
ikke blive gennemgået. Angående mærkning henvises til L. Thamdrup (1997).

1.

1.1.
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Registrering af geologiske
præparater

2.

Dette afsnit er en gennemgang af de procedurer, der gennemgås når nye 
genstande tilføres en samling, samt hvilken information der skal indhen-

tes for at dokumentere genstanden tilstrækkeligt.

Erhvervelse af nye
genstande

2.1.

Når der kommer nye genstande til en samling, skal man gøre sig nogle 
tanker om erhvervelsen, inden den overhovedet finder sted. I C. Brunton 

et al. (1985 p. A2) findes et flow-skema om erhvervelse af nye genstande, der 
kan ses på bilag I.

Flow-skemaet illustrerer hvorvidt den nye genstand har værdi for institutio-
nen og samlingen eller om den kun vil påføre ekstra omkostninger og arbejde. 
Hvis det ikke er en genstand, man kan drage nytte af i samlingen anbefaler C. 
Brunton et al. (1985 pp. A1-A3), at genstanden videregives til en anden insti-
tution, der eventuelt kan drage nytte af den, ellers returneres den til giveren.

Hvis genstanden kan bruges til ét eller flere af følgende formål, kan instituti-
onen drage nytte af den (efter C. Brunton et al. 1985 p. A2; Price 1992 p. 6):
• Forskning
• Udfylder ét ”hul” i samlingen
• Bedre end eksisterende eksemplar
• Supplement til eksisterende eksemplar
• Reference
• Undervisning
• Udstilling
• Bytte med andre institutioner
• Salg

For at en genstand er kvalificeret til et museums nr. må dens relevans være 
at den tilfører museet ny viden, supplerer samlingen og øger samlingens for-
midlingsværdi

C. Brunton et al. (1985 p. A3) inddeler erhvervelse i en primær og en se-
kundær form. Den primære, hvor genstande kommer direkte fra naturen og 
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indføres i en museal sammenhæng for første gang, og den sekundære, der 
omfatter alt materiale der før har været i menneskehænder og i forvejen har 
en historie der skal tages højde for.

Primær erhvervelse:
Indsamling

2.1.1.

De fleste indsamlinger sker med henblik på at forske i og bevare samt for-
midle  interesse for geologien som en videnskab, men når man indsamler 

præparater i naturen er det vigtigt at have et fastlagt formål. Al indsamling er 
med til at ødelægge miljøerne og eventuelt også muligheden for at indsamle 
netop på det sted igen, og derfor er det vigtigt, at man får al relevant infor-
mation med fra stedet (Brunton et al. 1985 p. A4; Price 1992 pp. 5-6). For 
samlere er det i dag ikke længere acceptabelt at indsamle alene af æstetiske 
grunde (King 1985a p.94).

Ud over at have et formål med indsamlingen er det også vigtigt løbende at 
vurdere værdien af de genstande, man finder (Brunton et al. 1985 p. A4).

På selve indsamlingsturen er det vigtigt at føre en indsamlingsjournal (gra-
vebog) med alle oplysninger om arbejdet, forholdene osv. Ligeledes skal ind-
samlingsturen tildeles et journalnummer og alle indsamlede genstande skal 
have påført dette nummer, samt en yderligere tilføjelse som specifikt gen-
standsnummer, også kaldet x nummer (eng: small number). Det er vigtigt, at 
nummeret er læsbart og forståeligt for alle, også for dem der ikke har deltaget 
i indsamlingsturen, så undgå krypterede og indforståede koder i nummeret 
(Brunton  et al. 1985 pp. A5-A7; King 1985a pp. 95-98). Denne nummerering 
skal ske efter de regler som det pågældende museum opstiller.

For at lette den senere kuratering er dataindsamlingen og observationerne 
på stedet enormt vigtige og skal nedfældes med det samme. Det nytter ikke, 
selv om det regner og alt er vådt, at udskyde arbejdet til senere og antage, 
at man til den tid sagtens kan huske det hele. Den menneskelige hjerne har 
sine begrænsninger og selv om man måske kan huske de større ting, bliver 
detaljerne hurtigt glemt (King 1985a p. 95).

Som udgangspunkt skal følgende oplysninger medfølge en indsamlet gen-
stand:
• Journalnummer og specifikt referencenummer (x nr.).
• Beskrivelse af hvor genstanden er indsamlet, lå den løst eller er den blevet 

præpareret ud / hugget ud af fast fjeld.
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• Beskrivelse af området, den geografiske lokalitet, sted, land osv.
• Data omkring placering, lag, orientering, i forbindelse med andre genstan-

de og lignende. – her kan det være nyttigt med supplerende fotos.
• I tilfælde hvor journalnummeret ikke inkluderer en dato, skal denne også 

nedfældes. Ligeledes skal det oplyses hvem der har indsamlet genstande 
(Brunton et al. 1985 p. A5).

• En oplagt udbygning af Brunton et al.´s liste er tilføjelse af GPS data.

Det er ikke nødvendigt at bestemme genstanden i felten, men ofte giver man 
den et foreløbigt feltnavn. 

Det tildelte nummer skrives på genstanden, eventuelt på en mærkat af pla-
stik, metal eller syntetisk papir, mens de ovenstående informationer indskri-
ves i indsamlingsjournalen ud for det givne nummer. Hver enkelt genstand 
pakkes for sig i små stofposer. Plastikposer kan bruges i felten, men skal 
skiftes ud ved hjemkomsten. Til skrøbelige genstande kan man bruge syrefrit 
silkepapir som beskyttelse (Brunton et al. 1985 pp. A5-A6; King 1985a p. 97). 
Alle observationer indføres i ekspeditionens gravebog, der fungerer som klad-
debog for den senere journal. Både gravebog og journal opbevares på museet 
i et arkiv.

Sekundær erhvervelse2.1.2.
Der er fem forskellige former for sekundær erhvervelse: donation, testa-

menteringer, køb, bytte og lån. Genstande kan komme fra andre institu-
tioner, private samlere og forhandlere, men i alle tilfælde er det vigtigt at få så 
meget information som muligt med fra afsenderen (Brunton et al. 1985 pp. 
A9-12).

I de tilfælde, hvor genstande doneres eller testamenteres, har tidligere ejer/
samler  ofte ført katalog over dem og om muligt skal der indhentes en kopi af 
dette, så der i det nye kan refereres til det gamle katalog. Købes der genstan-
de, er det ligeledes væsentligt at få nedskrevet prisen og sælgerinformationer 
(Brunton et al. 1985 p. B14).
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Dokumentation af
nyerhvervede genstande

2.2.

Når nye genstande når frem til konservatoren eller kuratoren, skal gen-
standene pakkes ud og eventuelt tørres, hvis de ankommer fugtige fra en 

indsamling. Det er vigtigt ikke at efterlade våde genstande i polyethylen po-
ser, da genstanden kan tage skade som følger af det mikroklima, der opstår i 
posen (King 1985a p. 98).

I forbindelse med dokumentation af nyerhvervede genstande er følgende in-
formationer, ud over dem der medfølger, vigtige at få nedskrevet (Brunton et 
al. 1985 p. B13):
• Museums-/identifikationsnummer (indføres i museumssamlingen)
• Dato for modtagelse
• Navn og adresse på donor/sælger/udlåner, samt alle relevante fra ham/

hende
• Kort beskrivelse af genstanden, dens tilstand og dimensioner
• Fotodokumentation

Disse informationer bør nedskrives så snart genstanden modtages på insti-
tutionen.

Et tildelt identifikationsnummer skal være simpelt og må aldrig indikere an-
det end et link til indsamlingsprotokollen. Et nummer må aldrig genbruges, 
ej heller i tilfælde af mistede genstande (Brunton et al. 1985 p. B16).

Når genstanden er indlemmet i samlingen (hvilket formelt sker, når den ind-
skrives i samlingsprotokollen og får et museumsnummer) bør den som de 
øvrige genstande indgå i det samme system. Med det givne nummer og gen-
standens journal skal man som princip have følgende med (Brunton et al. 
1985 p. B1):
• Hvor genstanden befinder sig – det er her vigtigt at arkiveringen og ind-

samlingen af information er præcis og konsekvent (magasin, lokale, reol, 
hylde, skuffe).

• At hver genstand er klassificeret og identificeret.
• At genstandens historie er nedskrevet og at den fortløbende ajourføres, 

f.eks. skal der refereres til konserveringsrapporter, brug i videnskabelige 
artikler osv.

Når genstanden identificeres, enten af eksperter eller andre med viden om 
genstanden, er det også væsentlig at få viden om den kemiske sammensæt-
ning og de eventuelle problemer der kan være eller kan opstå (King 1985a p. 
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98). I afsnit 3 og 4 gennemgås de helbredsmæssige problemer ved håndtering 
af geologiske genstande, samt ustabile mineraler der er i risiko for nedbryd-
ning.

Medfølgende genstanden skal der være en label, enten løst i opbevarings-
kasssen eller vedhæftet en eventuel bundplade, med følgende information 
(Brunton et al. 1985 pp. 6-8; King 1985b p. 134; Henderson 1982 p. 293):
• Identifikationsnummer
• Oplysninger om farer ved håndtering 
• Stratigrafisk information
• Geografisk information
• Indsamling/indskrivnings information
• Opbevaringsplads
• Status – som f.eks. type
• Navn på indskriver/identifikator, samt dato
• Navn på institution

Fremtidig
dokumentation

2.2.1.

Enhver konservator kender til at stå med en genstand, hvor der tydeligvis 
er sket indgreb, men man kan ingen steder læse sig til, hvad der er gjort 

ved den. Derfor er det ikke kun afgørende, når en ny genstand tilføres en 
institution, at få fortidens oplysninger nedfældet, men også at gøre plads til 
fremtidens (Fitzgerald 1988 p. 38).

Hvis man udpræparerer, konsoliderer eller foretager andre indgreb på gen-
standen, skal oplysninger om metode og materiale kunne genfindes i gen-
standens journal, så den fremtidige konservators arbejde lettes (Fitzgerald 
1988 p. 38).

Et eksempel på en grundig gennemgang af registreringforhold m.m. på Geo-
logisk Museum i København findes hos M. P. Riisom (2010).
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Potentielle farer for den
geologiske konservator

3.

Dette afsnit beskrivelser kort de helbredsmæssige farer, der kan være i 
forbindelses med arbejde med geologiske genstande. 

De farlige mineraler3.1.
Gennem tiderne har minearbejde og minedrift af mineraler været med til at 

forårsage mange kroniske og dødelige sygdomme, som hud- og lungesyg-
domme og kræft. Allerede 370 f.Kr. beskriver Hippocrates og Plinius, symp-
tomer hos slaver og minearbejdere ved kviksølv-, bly- og arsenikforgiftning. 
Giftige mineraler har været kendt tilbage i tiden, men først i 1500-tallet bliver 
man opmærksom på dosis-respons begrebet (Howie 1992b pp. 114-115).

Som udgangspunkt må man, når man håndterer mineraler og andre geologi-
ske præparater, forvente, at der kan være helbredsmæssige risici forbundet 
med det. Mineraler eller støv med slibende effekt kan give store indre skader 
på membraner og organer ved indtag eller indånding. Nåleformede mineraler 
kan gennembore og sætte sig under huden og forårsage blodforgiftning, og 
nogle mineraler og deres støv kan give udslæt eller eksem, specielt på men-
nesker med sart hud (King 1985b pp. 137-139).

Der er tre primære former for potentielt helbredsmæssige farer man kan ud-
sættes for når man håndterer geologiske præparater. I stigende grad af farlig-
hed er de som følgende (DeMouthe 2006 p. 52):
• Giftige
• Asbestholdige/fibrøse fibre 
• Radioaktive

De radioaktive mineraler er mest farlige, da de ikke kun er skadeligere grun-
det strålingen, men også er giftige ved indtag af støv og dermed indre stråling 
(DeMouthe 2006 p.52).

For at sikre sig skal man undgå at indtage eller indånde støv fra geologiske 
præparater og i tilfælde af radioaktivitet minimere både sin egen og andres 
påvirkning for stråling. På magasiner skal man mærke alle genstande med 
symboler, der fortæller om genstanden kan være ”giftig”, ”kræftfremkalden-
de”, ”radioaktiv”, osv. (Lambert 1993 pp. 42-48).
Det anbefales at anskaffe/læse Hawks et al. 2010.
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De giftige mineraler3.1.1.
Mange mineraler er giftige, men nogle skal indtages i enormt store mæng-

der før der opstår en effekt og de kategoriseres derfor ikke som giftige 
(Puffer 1980 s.5). Som alle andre giftstoffer er de giftige mineralers effekt 
afhængig af dosis, personens overfølsomhed og styrken af giften i sig selv. 
Nogle skal indtages, andre er giftige ved berøring med huden og nogle ved 
indånding af partikler. De fleste giftige mineraler er farlige på mere end én af 
måderne (Howie 1992b pp. 116-118; Puffer 1980 p. 5).

I den yderste konsekvens kan ingen geologisk genstand i princippet frasige 
sig på at være giftig, da indånding af støv fra dem, som resultat af nedbryd-
ning eller håndtering, over en længere periode vil forårsage lungeproblemer 
(DeMouthe 2006 p. 52). 

Mange geologiske præparater er sammensat af et eller flere giftige elemen-
ter. Som udgangspunkt er de elementer der anses for mest giftige, antimon, 
arsen, barium, berylium, bor, cadmium, krom, cobalt, kobber, bly, mangan, 
kviksølv, nikkel, selen, tantal, thallium, thorium, vanadium og zink (Lambert 
1993 p. 43).

Som eksempel på forgiftning har antimon- og arsenforgiftning meget ensar-
tede symptomer. Symptomerne viser sig helt op til et par timer efter ekspo-
neringen og starter med en brændende og tør fornemmelse i mund og næse, 
mavesmerter og muskelspasmer. Efterfølgende kan der opstå svimmelhed, 
uklarhed og sågar koma. De mest giftige arsenmineraler er arsenikkerne ar-
senolit og claudetit, der er dødelige for en person på ca. 70 kg i doser af kun 
0,1-0,5 gram (Puffer 1980 p. 6) og for et barn, så lidt som 20 milligram (Howie 
1992b p. 116).

Cadmium, vanadium og nikkel mineraler er mere farlige ved indånding af 
støv end ved indtag. Endelig kan mange mineralers støv forårsage lungeirri-
tationer, udslæt og andre støvrelaterede problemer (Puffer 1980 pp. 6-9).

I tabel 1 ses en oversigt over nogle af de giftige mineraler og deres 

De mest giftige mineraler er sjældne, hvilket i de fleste tilfælde gør dem at-
traktive for samlere. Hvis man ønsker at tilskære, pudse eller præparere de 
indsamlede objekter, skal man være opmærksom på farerne og holde støvni-
vaeuet på et minimum og bære maske og sikre tilstrækkelig aftræk/ udluft-
ning (Puffer 1980 pp. 5-9).
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Almindelig sund fornuft er et godt redskab til at forhindre forgiftning under 
arbejde med mineraler. Undgå at spise, drikke og ryge hvor der arbejdes og 
sørg for at vaske hænderne grundigt efter håndtering af genstandene (Puffer 
1980 p. 5).

De asbestholdige/
fibrøse mineraler

3.1.2.

Asbest er lange, tynde og fleksible fibre, der findes naturligt i silikatbase-
rede bjergarter. Det er dog kun inden for mineralgrupperne Serpentiner 

og Amfiboler, at man finder mineraler der karakteriseres som asbest (Miljø-
styrelsen 2008).

Asbestmineralerne er chrysotil (hvid asbest), crocidolit (blå asbest), grunerit/
amosit (brun asbest), anthophylit, actinolit og tremolit (Lambert 1993p. 43; 
Miljøstyrelsen 2008).

Crocidolit er den farligste form for asbest. I Sydafrika har den forårsaget tu-
mordannelser ikke kun hos minearbejdere, men også hos indbyggere i de 
nærtliggende områder til minen (Puffer 1980 p. 9). Mange anser Amosit for 
lige så farlig som Crocidolit (McDonald 2006 p. 3).

De fleste serpentinholdige bjergarter indeholder asbestfibre, selv om det ikke 
kan ses selv med det trænede øje. Ligeledes kan nogle marmortyper, gneis, 
schists, fedtsten og andre bjergarter indeholde asbest (Puffer 1980 p. 9; How-
ie 1992b p. 118).

Med hensyn til farlighed skelnes der ikke længere mellem asbest og andre 
fibrøse mineraler (pers.com Z. Fihl marts 2018).

Indånding af asbestfibre kan forårsage følgende sygdomme (Miljøstyrelsen 
2008; Arbejdstilsynet 2005):
• Asbestose (stenlunger) – kronisk lungesygdom. Symptomer er åndenød, 

der forværres ved anstrengelser. Kan forværres selv efter at udsættelsen 
for fibre stoppes. Sygdommen viser sig 10-20 år efter påvirkning.

• Lungekræft – ses 10-30 år efter påvirkning.
• Mesotheliom (kræft i lungehinderne) – ses 15-50 år efter påvirkning.
• Fortykkelse af lungehinden (plaura plaqes) – kan også opstå af andre år-

sager og har oftest ingen symptomer
• Mave-tarmkræft – sjælden.
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Ryger man, skal man være opmærksom på at asbest og tobaksrygning for-
stærker hinandens virkninger kraftigt og øger dermed risikoen for lungekræft. 
Unge under 18 år må under ingen omstændigheder arbejde, hvor de kan ud-
sættes for asbest (Miljøstyrelsen 2008; Arbejdstilsynet 2005).

På alle arbejdspladser, hvor man kan udsættes for asbeststøv eller asbest-
holdige materialer, skal kilderne identificeres og eksponering undgås. For at 
sikre sig mod asbest, bør man som udgangspunkt forhindre at der opstår 
støv fra genstandene man arbejder med (Arbejdstilsynet 2005).

Udsættes man kun kortvarigt og ikke kontinuerligt for lave mængder af as-
beststøv, skal arbejdet ikke anmeldes til Arbejdstilsynet. Arbejdet skal tilret-
telægges på en sådan måde, at man så vidt muligt ikke bliver udsat for as-
beststøv og hvis det ikke kan undgås, skal støvpåvirkningen begrænses mest 
muligt (Arbejdstilsynet 2005; Beskæftigelsesministeriet 2004).

For at forhindre støvdannelse skal man benytte sig af metoder og værktøjer, 
der danner mindst mulig støv. Kan dette ikke forhindres, skal støvet fjernes 
med en hensigtsmæssig og effektiv ventilation med afkast i det fri gennem et 
dertil egnet filter (Arbejdstilsynet 2005).

Personligt skal man værne sig mod asbeststøv ved at bære støvafvisende tøj, 
hovedbeklædning og åndedrætsværn (Arbejdstilsynet 2005). Åndedrætsvær-
nets filter skal som minimum være klasse P2, når det gælder asbestfibre (Ar-
bejdstilsynet 2008).

Alt opstået støv skal opsamles og lukkes inde i en tæt emballage. Opsamling 
må ikke ske tørt, da dette kan hvirvle støvet rund. Brug i stedet en støvsuger 
med et dertil egnet partikelfilter eller gør støvet vådt (Arbejdstilsynet 2005).

Grænseværdien for asbestfibre er 0,1 fiber/cm3 i luft (Arbejdstilsynet 2005).
Asbestfibre kan identificeres vha. fasekontrastmikroskop (PCM), skanning 
elektronmikroskop (SEM) og transmissions elektronmikroskop (TEM) (Miljø-
styrelsen 2008).

Asbestholdige genstande bør opbevares i tydeligt mærkede, lukkede behol-
dere og afskalning af støv fra genstanden bør undgås. Ligeledes skal man 
være opmærksom på mere skrøbelige genstande der kan indeholde asbest, 
da man lettere kan komme til at løsne og hvirvle partikler op i luften. Skal 
kendte asbestholdige genstande håndteres bør man sørge for en tilstrækkelig 
dækkende filtermaske (Lambert 1993 p. 44) af minimum klasse P2 (Arbejds-
tilsynet 2008).

Det anbefales at læse J. Szeinuk (2010) angående rensning af asbest konta-
mineret materiale
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De radioaktive
mineraler

3.1.3.

Ved arbejde med geologiske samlinger kan det ikke undgås at støde på 
genstande der indeholder radioaktive elementer som uran og thorium 

(Howie 1992 p. 115). De radioaktive mineraler nedbrydes spontant til datter-
produkter ved en proces der afgiver alfa-, beta- eller gammastråler. De sidste 
er de farligste (King 1985b p.143). De fleste radioaktive mineraler finder man 
mellem oxider, fosfater og orthosilikater (DeMouthe 2006 p. 54).

Enkelte genstande med radioaktive isotoper kan måske håndteres uden den 
store strålingspåvirkning, men i tilfælde af store samlinger på ét sted er strå-
lingsrisikoen betydelig og bør tages til efterretning (Howie 1992b p. 115; Lam-
bert 1993 p. 48).

For at afgøre om en genstand er radioaktiv benytter man sig af en geigertæl-
ler, der måler intensiteten af ioniserende stråling (Anon 2009b). For at sikre 
den enkelte medarbejder personligt kan/ bør man anvende et dosimeter.

Lovgivning med hensyn til ioniserende stråling, samt grænseværdier for ud-
sættelse kan findes i Bilag III.

Ud over strålingen genstandene udsender, er henfaldsprodukterne radon og 
xenon en faktor man også bør tage hensyn til, da disse er luftarter, der kan 
indåndes og forårsage indre stråling (Puffer 1980 p. 6). Især skal man være 
opmærksom på kældermagasiner og kælderarkiver, da kældre har et natur-
ligt højere indhold af radon.

I naturen finder man radioaktivitet i så almindelige sten som granit og skiffer 
(Henderson 1982 p. 293) og tabel 1 giver et overblik over nogle af de mineraler 
der er radioaktive.

For at undgå stråling bør samlinger med radioaktive genstande placeres 
længst væk fra daglig tilgang og med en tilstrækkelig ventilation, så henfalds-
produktet radon kan undslippe, uden risiko for at det indhaleres. Al håndte-
ring skal holdes på et minimum og radioaktive genstandes emballage mær-
kes med faresymbol så alle bliver gjort opmærksomme på risikoen (Lambert 
1993 p. 47; Henderson 1982 pp. 293-294).

Hvis genstandene endelig skal håndteres benyttes kittel og engangshandsker, 
samt grundig håndvask efterfølgende. I tilfælde hvor genstanden er skrøbe-
lig og har let ved at pulverisere/afgive støv, skal en tilstrækkelig filtermaske 
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benyttes (Lambert 1993 s. 47; Henderson 1982 p. 293). Ved eksponering for 
radioaktive støvpartikler bæres som minimum filtermaske af klasse P3 (Ar-
bejdstilsynet 2008). Husk, at arbejdskitler og andet støvudsat arbejdstøj ikke 
må opbevares på personlige kontorer. 

Det anbefales at læse Price et al. (2013 pp. 27-33).

Mineral Formel
Andersonit Na2CaUO2(CO3)3·6H2O
Arsenuranylit Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4·6H2O
Bassetit Fe(UO2)2(PO4)2·8H2O
Becquerelit Ca(UO2)6O4(OH)6·8H2O
Bröggerit (U,Th)O2

Carnotit K2(UO2)2(VO4)2·3H2O
Coffinit USiO4

Dumontit Pb2(UO2)3(PO4)2(OH)4·3H2O
Fourmarierit PbU4O13·5H2O
Rutherfordin UO2CO3

Schoepit UO3·2H2O
Trögerit HUO2AsO4·4H2O
Uranit (Pitchblende) UO2

Uranothorit (ThU)SiO4

Vandenbrandit CuUO4·2H2O
Zellerit CaUO2(CO3)2·5H2O

Tabel 1: Nogle af de radioaktive mineraler. Efter R. King (1985b pp.143-145).
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De følsomme mineraler4.
Dette afsnit gennemgår og giver eksempler på nogle af de følsomme og 

skrøbelige mineraler, samt et overblik over hvordan de bør opbevares og 
behandles.

De lysfølsomme mineraler4.1.
Det er sådan, at de farver vi beundrer i mineralsamlingerne er en funktion 

af lys og at vi behøver lyset for at kunne se farverne. Det lys genstande 
absorberer, kan dog også have en skadelig effekt på genstandene, så som 
blegning og fotokemisk nedbrydning (Nassau 1992 p. 11). Ud af de 3500 for-
skellige mineraler man har kendskab til, reagerer omkring 120 af dem på lys 
(Horák 1993 p. 23).

Farvedannelse i mineraler er en reaktion mellem lys og elektronerne i mine-
ralerne og den kan deles i to grupper (Horák 1993 pp. 24-25):
• Idiochromatiske mineraler – hvor farven opstår på grund af mineralets ke-

miske sammensætning.
• Allochromatiske mineraler – hvor farven opstår på grund af urenheder el-

ler fejl i krystalstrukturen, her i blandt også naturlig radioaktivitet.

Der er tre former for lys’ effekt på mineraler (Nassau 1992 s.19; Horák 1993 
p. 23):
• Farveændringer uden ændringer i mineralet – ofte reversibleprocesser
• Farveændringer forbundet med fysiske og kemiske ændringer af mineralet
• Overfladeændringer i kombination med luft, fugt og/eller forurening

Alt afhængig af mineralet og dets opbygning reagerer mineraler forskelligt på 
lys, selv ens mineraler imellem, og de ovenstående tre lyseffekter overlapper 
også delvist hinanden (Nassau 1992 p. 11).

Mineralets farve ændrer sig, fordi energien fra lyset aktiverer reaktioner, hvor 
organiseringen af elektronerne i mineralet ændres og derved ændrer absorp-
tionen af lys (Horák 1993 p. 25).

UV-stråling er den mest skadelige del af dagslyset, da UV stråling indeholder 
mest energi, men IR-stråling er ikke helt harmløst, da det forårsager varme-
dannelse, specielt i direkte sollys, hvor energitilførelsen er størst. (Nassau 
1992 p. 12).
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Nogle af de mineraler, hvor man ser farveændringer efter lyspåvirkning, er 
nævnt i tabel 2 sammen med den anbefalede opbevaring.

Nogle mineralers farveændring er reversibel, men processen kræver i de fleste 
tilfælde store mængder energi, som f.eks. varme eller bestråling, og det anses 
i følge J. Horák (1993 p. 28) som uetisk. K. Nassau (1992 p. 21) derimod me-
ner, at det i nogle tilfælde kan udgøre restaurering af en genstand.

Mineral Farveændring Reversibi-
litet

Opbeva-
ring

Argentit Formørkes LL

Beryl
Aquamarin Blå -> Pink/farveløs S LB
Morganit Abrikos/pink -> Pink/bleg pink LB

Bromargyrit Formørkes, sølv frigives LB
Celestit Blå -> Farveløs S, M LL
Chalcocit Overflade: -> Blå/grøn LL
Cinnober Rød -> Sort (meta-cinnober) LB
Crocoit Overflade: Formørkes LB
Cuprit Formørkes, kobber frigives LL
Diaphorit Overflade: Stålgrå -> Sort LB

Fluorit Varianter
Pink -> Farveløs LL
Grøn -> Violet LL
Blå/violet -> Farveløs/pink S LL

Iodaryrit Formørkes, sølv frigives LB

Kvarts

Amatyst Bleges S LL
Chrysoprase Bleges LL
Rosakvarts Rosa -> Farveløs LL
Røgkvarts Røgfarvet -> Grøngul -> Farveløs S LL

Lepidolit Violet -> Grå LL
Miargyrit Overflade: Stål/blygrå -> Sort LB
Miersit Formørkes, sølv frigives LB
Proustit Overflade: Formørkes, sølvskinnende LB
Pyrargyrit Overflade: Formørkes LB
Pyrostilpnit Overflade: Orange-rød -> Sort LL
Realgar Rød -> Gul (pararealgar) LB
Stephanit Metallisk sort -> Mat sort LB
Vivianit Overflade: Formørkes, kan smuldre LB
Xanthoconit Mørk rød -> Sort LB
Tabel 2: Farveændringer ved lyspåvirkning af nogle mineraler og deres anbefalede opbe-
varing. Udarbjdet ud fra K. Nassau (1992 pp. 20-23) og J.M. Horák (1993 p. 27). S: Den 
oprindelige farve kan genskabes ved bestråling. M: Den oprindelige farve kan genskabes 

i mørke. LL: Lavt lysniveau (50-200lux). LB: Lysbeskyttelse.
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Opbevaring af
lysfølsomme mineraler

4.1.1.

Som udgangspunkt er den bedste måde, hvorpå man kan beskytte de lysføl-
somme mineraler, at udelade lys. Dette er dog i flere tilfælde ikke muligt, 

da mange mineraler bruges til forskning og udstilling, hvor de automatisk vil 
udsættes for lys, for at publikum kan se dem (Horák 1993 p. 28).

For at forhindre eventuelle farveændringer eller nedbrydning som følge af 
lyspåvirkning, skal man så vidt muligt minimere lysniveauet i lokalerne hvor 
genstandene befinder sig. For lysfølsomme mineraler skal lysniveauet holdes 
under 200 lux, og for de allermest påvirkelige under 50 lux. Som lysbeskyttel-
se kan man benytte sig af UV-absorberende glas eller anden form for UV-fil-
ter til glas (Horák 1993 pp. 28-29). Nogle af de mineraler, der behøver et lavt 
lysniveau eller lysbeskyttelse, ses i tabel 2.

Lysfølsomme genstande opbevares bedst i ”lysfrie” emballager/kasser, der 
er markeret så andre bliver opmærksomme på de ønskede forhold, samt at 
håndtering holdes på et minimum for at undgå lyspåvirkning (Horák 1993 p. 
29).

For generelt litteratur om lys og lysnedbrydning henvises der til B. Eshøj(1983) 
og G. Thomson (1978) 

4.2.

Omkring 10 % af de kendte mineraler skades eller ødelæggelses af helt al-
mindelige klimatiske forhold. Som udgangspunkt skal der ikke andet til, 

end styring af de klimatiske forhold, for at bremse mange af nedbrydnings-
processerne (Waller 1992 p. 26).

Opbevaring ved forkert relativ luftfugtighed er den faktor, der forårsager flest 
skader på mineralogiske genstande. Temperaturen er dog også medvirkende, 
men ofte kun indirekte da den er med til at styre den relative luftfugtighed 
(Waller 1992 pp. 31-33).

De klimafølsomme
mineraler
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Der er mange forskellige nedbrydningsformer, der alle er forbundet med kli-
maændringer og i de følgende delafsnit vil følgende gennemgås:
• Faseændringer
• Hydrolyse og deliquescens
• Hydrering
• Dehydrering
• Korrosion
• Temperaturændringer

Faseændringer4.2.1.
Der kan ske faseændringer i mineraler som følge af både luftfugtigheds- og 

temperaturændringer (Waller 1992 p. 25). Som udgangspunkt resulterer 
faseændringer som fordampning og sublimation i tab af kemisk substans. De 
drivende kræfter er damptrykket af mineralet og partialtrykket i den omgi-
vende luft. Damptrykket er stigende ved stigende temperaturer og forårsager 
dermed en tiltagende fordampning og sublimation, for de emner der er udsat-
te (Waller 1992 p. 26).

Selv genstande i tætlukkede emballager vil reagere med den smule luft der er 
og med tiden opnå en ligevægt (Waller 1992 p. 26).

Et eksempel på et mineral der er udsat for faseændring på grund af tempe-
raturændring er ikait, som er et hydrat af calciumcarbonat (CaCO3∙6H2O). 
Ikait er kun stabilt omkring vands frysepunkt og omdannes til calcit og vand 
(Anon 2009a) ved temperaturer over 6 °C (Wilken 2006 p. 4).

4.2.2. Hydrolyse og
deliquescens

Når hygroskopiske mineraler optager vand fra det omgivne miljø og dan-
ner nye produkter kaldes det hydrolyse. De mest kendte mineraler, hvor 

dette er et problem, er Chloroalumnit (AlCl3∙6H2O) og Molysit (FeCl3) (King 
1985a p. 106), samt Thenardit (Na2SO4) der optager vand og bliver til Mirabilit 
(Na2SO4·10H2O).

Nogle hygroskopiske mineraler optager så meget vand, at de opløses i det. 
Denne form kaldes deliquescens (King 1985a p. 98). Deliquescens er en spon-
tan irreversibel proces, hvor mineralets indholdsstoffer opløses i den omgivne 
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lufts vanddamp. Denne proces er et problem for mange vandopløselige salte, 
der tiltrækker vanddamp, når den relative luftfugtighed er højere end damp-
trykket over en mættet opløsning af det givne salt (King 1985a p. 98; Waller 
1992 p. 34).

Deliquescens er enten konstant eller vekslende. En konstant proces foregår, 
når den relative luftfugtighed hele tiden er over det kritiske niveau. Det kan 
føre til en fuldstændig opløsning af genstanden, så alt hvad den efterlader, 
er en plet i bunden af opbevaringskassen. En vekslende proces er/foregår 
når den relative luftfugtighed til tider er over det kritiske niveau. Effekten 
er oftest en afrunding af hjørner og udglatning af overfladen på genstanden 
(Waller 1992 p. 34).

Nogle af de mineraler, der er udsatte for deliquescens, kan findes i bilag IV.

Problemerne med deliquescens er ikke løst. Genstande, der kan reagere ved 
deliquescens, kræver meget sikre klimastyringer og nogle endda specialfrem-
stillede mikroklimaer (King 1985a p. 99).

Hydrering4.2.3.
Hydrering, der er det modsatte af dehydrering, er en spontan proces, hvor 

der optages vand i mineralets gitterstruktur (King 1985a p. 102).

For det meste er det kun finkornede mineraler der er udsat for hydrering og 
specielt mineraler dannet som følge af dehydrering. Gentagende hydrering 
og dehydrering forårsager i mange tilfælde, at genstanden sprækker (Waller 
1992 p. 39).

I tabel 3 er nogle af de mineraler der er udsat for hydrering nævnt.

Mineraler der er sårbare for hydrering er sværere at beskytte end dem der er 
udsatte for deliquescens, men tager man de samme forholdsregler, skulle de 
fleste mineraler kunne beskyttes (King 1985a p. 103).
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Mineral Formel Reaktion %RH T (oC)
Bonattit CuSO4∙3H2O +2H2O 33 20
Hexahydrit MgSO4∙6H2O +1H2O 51 25
Kieserit MgSO4∙H2O +3H2O 21 25
Leonit K2Mg(SO4)2∙4H2O +2H2O --- ---
Metavanuralit Al(UO2)2(VO4)2OH∙8H2O +3H2O 47 20
Monetit CaHPO4 +2H2O --- ---
Pentahydrit MgSO4∙5H2O +1H2O 41 25
Poitevinit (Cu,Fe,Zn)SO4∙H2O +2H2O 22 25
Sanderit MgSO4∙2H2O +2H2O 22 31
Starkeyit MgSO4∙4H2O +1H2O 37 25

Tabel 3: Oversigt over nogle af de mineraler der er udsatte for hydrering. For nogle er 
der ligeledes givet deres kritiske punkt med hensyn til % RH og temperatur. --- betyder 

at ingen værdier er givet. Bygger på tabeller fra R. Waller (1992 pp. 36-39) og R. King 
(1985a pp. 102-103).

Dehydrering4.2.4.
Dehydrering er en spontan proces, hvor krystalvandet i hydraters gitter-

struktur frigives. Der findes mange hydrater, men i nogle er damptrykket 
for det bundne vand meget højt ved stuetemperatur og falder den omkringvæ-
rende lufts damptryk til en værdi under dette vil en dehydreringsproces star-
te (King 1985a p. 101). Når krystalvandet i gitterstrukturen frigives, ændrer 
gitterstrukturen sig gradvis, og det dehydrede mineral omdannes og mister 
struktur, form og/eller farve (King 1985a p. 101). Ligeledes kan dehydrering 
forårsage svind, sprækker og total forvandling til krystallinsk pulver (Waller 
1992 p. 35).

Svind forekommer ofte som resultat af dehydrering ved lav relativ luftfugtig-
hed. Det fremkommer ofte som revner eller komplet kollaps. Når dette først 
er sket kan det ikke repareres (King 1985a p. 105). Som nogle af de mine-
raler, der er tilbøjelige til at skrumpe som følge af dehydrering, kan følgende 
nævnes: Albertit, Alunit, Autunit, Chrysocolla, Opal, og Turkis (King 1985a 
p. 106).

I bilag V vises en liste over nogle af de mineraler der er udsat for dehydrering.

Problemerne med dehydrering er som ved deliquescens ikke løst og i mange 
tilfælde afhængig af specielle mikroklimaer. Det vigtige i dette aspekt er dog 
at holde den relative luftfugtighed i et højt nok niveau til at krystalvandet 
ikke frigives (King 1985a p. 101).
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Korrosion4.2.5.
Korrosion kan også nedbryde mineraler. Vanddamp er i den forbindelse 

en faktor, der er nødvendig for, at reaktionerne kan forløbe (Waller 1992, 
p. 33). Som udgangspunkt er det i de fleste tilfælde en reaktion med ilt, der 
forårsager korrosion, mens carbondioxid og svovl- og nitrogenoxider kun vir-
ker korroderende for nogle mineraler (Howie 1992a p. 51), som f.eks. sølv og 
blyforbindelser.

De mest problematiske korrosionsprocesser er oxidationsreaktionerne, og 
hastigheden af disse forøges ved forhøjet relativ luftfugtighed (Waller 1992 p. 
33). Når luftfugtigheden bliver så høj, at rene genstande bliver dækket af en 
vandfilm, der muliggør iontransport, er der mulighed for korrosion. Græn-
sen for, hvornår der på mange metaller dannes denne vandfilm, er 55 % RH 
(Botfeldt & Grinde 2012 pp. 64-65). Er der salte eller støv på genstanden kan 
disse dog ved lavere relativ luftfugtighed give en mulighed for iontransport.

For at beskytte mineraler der er sårbare overfor korrosion, bør luftfugtighe-
den holdes under de problematiske 55 % RH (Botfeldt & Grinde 2012 p. 65), 
og støv på genstandene skal undgås, da støv optager fugt og kan derfor danne 
en vandfilm ved lavere luftfugtigheder (Howie 1992a p. 51).

Nogle korrosionsprodukter er ikke skadende for genstanden, da de forsegler 
overfladen og forhindrer yderligere korrosion. Dette er f.eks. den matte over-
flade der hurtigt dannes på kobber, zink og bly (Howie 1992a p. 51).

Som udgangspunkt er det de metalliske grundstoffer og deres legeringer, der 
er udsatte for korrosion. Det gælder dog ikke ædelmetallerne, der som de-
res navn også antyder, ikke er specielt påvirket af deres omgivende element 
(Howie 1992a p. 51).

Den mest kendte og beskrevne oxidationsproces inden for geologien er ”pyrit-
syge” – nedbrydning af pyrit, der samtidig er også en af de mest problemati-
ske, da et præparat kan ødelægges fuldstændigt (King 1985a s.103; Buttler 
1993 p. 4). ”Pyritsyge” kommer af oxidation af svovlkomponenterne ved til-
gang af vand. Nedbrydningsprocessen genkendes oftest ved en vådglinsen-
de overflade, en stærk lugt af svovlsyre og syreskader på mærkater, kasser 
og skuffer (Buttler 1993 p. 4-5; Howie 1992c p. 71-72). Som udgangspunkt 
anses store velformede krystaller af pyrit for at være stabile. ”Pyritsyge” kan 
forhindres ved en relativ luftfugtighed under 50 %, pyritsyge genstande skal 
dog opbevares under 30 % (Buttler 1993 pp. 5-6; Howie 1992c pp. 80-81).
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I dag behandler man genstande med ”pyritsyge” ved at nedsænke dem i et 
bad af EATG, ethanolammoniumthioglycolat (Botfeldt & Grinde 2012 pp.  65-
67). Formålet er at neutralisere oxidationsprodukterne og derved standse den 
accelererende oxidation. Har genstandene været kraftigt angrebet og mistet 
meget materiale, kan de kræve en efterfølgende konsolidering. Efter endt be-
handling skal genstande opbevares inden for de fastsatte rammer for den 
relative luftfugtighed ellers påbegynder nedbrydningen igen (Buttler 1993 pp. 
6-7). Behandling af pyritsyge ved hjælp af ammoniakdampe kan læses hos J. 
Irving (2001) og forsegling af pyritsyge fossiler i anoxisk miljø kan læses hos 
J. Burke (1996).

Marcasit har samme kemiske formel som kubisk pyrit, men krystalliserer i 
orthorhombisk form. Der skal derfor tages de samme forbehold som for pyrit 
(Buttler 1993 p. 4).

Generelt om korrosion henvises til L. Selwyn (2004) og E. Mattsson (1996).

Temperaturændringer4.2.6.
Majoriteten af mineraler påvirkes generelt ikke direkte af temperaturæn-

dringer, men der findes enkelte eksempler herpå. Selvom de fleste ikke 
påvirkes bør ingen mineraler udsættes for drastiske temperaturændringer 
(King 1985a p. 105).

Svovl krystaller er især følsomme over for varme (Nassau 1992 p. 12). De kan 
sprække bare ved at man holder dem tæt fast i hånden (Waller 1992 p. 30). 
Ligeledes er mange carbonater med calcitstruktur følsomme over for varme, 
da de både har en positiv og en negativ termisk udvidelseskoefficient (Waller 
1992 p. 31).

En del mineraler er desuden varmeømfindtlige, og bør derfor ikke vaskes i 
varmt vand. Se nedenstående tabel 4.

Amblygonit, analcim, anhydrit, auripigment, baryt, baumhauerit, cerussit, chabasit, 
cinnober, dufrénoysit, ferberit, fluorit, lengenbachit, levyn, liveingit, mikroklin, opal, 
orthoklas, phosgenit, phosphophyllit, plagioklas (f.eks labradorit), prousit, pyrargyrit, 
rathit, realgar, rhodocrosit, sartorit, sinnerit, scolecit, vinduskvarts, wolframit, yuga-
waralit.

Tabel 4: Mineraler som er varmeømfindtlige og som ikke bør vaskes i varmt vand.
Efter Hurum & Berg (2010, p. 9)
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Ind imellem ser man mineraler, der indeholder små lommer med væske, kal-
det væskeinklusioner. Mange af disse er usynlige med det blotte øje (King 
1985a p. 105), men de kan forårsage skader hvis væsken udvider sig enten 
på grund af temperatur- eller trykændringer (Waller 1992 p.28).

De mineraler hvor man ofte finder væskeinklusioner er listet i tabel 5.

Mineral Formel
Beryl Be3Al2Si6O18

Calcit CaCO3

Fluorit CaF2

Gips, varianten selenit CaSO4·2H2O
Halit NaCl
Kalcedon SiO2

Kvarts SiO2

Olivin (Mg,Fe)2SiO2

Topas Al2SiO4(OH,Fe)2
Tabel 5: Mineraler der ofte indeholder væskeinklusioner. Efter R. King (1985a p. 105).

Mineralerne i tabel 5 må aldrig udsættes for temperaturer under 0 °C, da væ-
skerne i inklusionerne kan fryse og sprække præparatet (King 1985a p. 105).

Ved drastiske temperatur ændringer kan nogle mineraler blive udsat for ter-
misk chok. Nogle mineraler har to eller tre forskellige termiske udvidelses-
retninger hvilket betyder, at de har lettere ved at udvide sig på én led, frem 
for en anden. Disse mineraler kan få skader forårsaget af termisk chok. Ter-
miske chokskader kan ske både ved hurtig opvarmning og hurtig afkøling og 
forårsage sprækker, flækker eller anden deformering (Waller 1992 p. 29).

For at undgå skader som følge af temperatursvingninger behøver man kend-
skab til de problemer de kan skabe. I udstillinger er det vigtigt at være op-
mærksom på varmekilder, så som lys, specielt direkte sollys. Ligeledes ved 
fotografering, brug eventuelt kun blitz (Waller 1992 p. 32).
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De ultralydsfølsomme
mineraler

4.3.

Nogle mineraler er ømfindtlige for ultralyd og ultralyd bør kun anvendes 
med forsigtighed. Se nedenstående tabel 6.

Amatyst med store indeslutninger, analcim, annabergit, apatit, atacamit, augelit, auri-
chalcit, autunit, azurit, babingtonit, bavenit, boulangerit (nåle), brucit, calcit, cerussit, 
childrenit, chondrodit, cinnober, colemanit, copiapit, cyanotricit, cølestin, diaspor, di-
otas, dolomit, erythrin, ettringit, ferberit, fergusonit, fluorit, hiffinerit, hyalit, jamesonit, 
kalcedon, klinozoizit, krokoit, krysoberyl, levyn, ludlamit, mesolit (nåle), millerit (nåle), 
mimetit, mordenit (nåle), natrolit (nåle), norbergit, opal, palygorskit, pharmakosiderit, 
phillipsit, proustit, rathit, realgar, rhodocrosit, rutil, sillimanit, smaragd, spodumen, 
vinduskvarts, ægirin (nåle).
Tabel 6: Mineraler som er ømfindtlige for ultralyd, hvor ultralyd kun bør anvendes med 

forsigtighed (efter Hurum & Berg 2010, p. 9).

Nogle mineraler ødelægges sågar ved anvendelse af ultralyd. Se nedenståen-
de tabel 7.

Apophyllit, baryt, diamant med indeslutninger, gyrolit (fine nåle), laumontit (hvide 
nåle), scheelit, svovl, titanit, topas, turmalin (nåle) wolframit.

Tabel 7: Mineraler som ødelægges i ultralyd (efter Hurum & Berg 2010, p. 9).
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