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Abstract
Dette kompendium omhandler hvaler (Cetacea) generelt, deres historie med mennesker, biologi, 
knogler og anatomi. Det kommer ind på hvad der sker i forbindelse med hvalstrandinger og 
hvalernes forskningsmæssige interessepunkter, samt skelettering af hvalerne i felten og den 
efterfølgende præparation af skelettet, og de udfordringer hermed.

Forud for udstilling af hvalskeletter er der en del overvejelser, både i forhold til knoglernes 
tilstand og restaurering, samt hvilke metoder der kan anvendes til at vise skeletterne frem 
på den mest fordelagtige og hensigtsmæssige måde, men også transport af skeletterne samt 
klimaforhold i udstillingslokalerne.

Som casestory er der inddraget blåhvalen som strandede på nordkysten af Island i 2010. 
Både en beskrivelse af hvalens historie fra skelettering til maceration, samt en gennemgang 
af macerationsmetoden anvendt på Island og en beskrivelse af skelettets visuelle tilstand 
efterfølgende. Ligeledes gennemgang af stabilisering, restaurering og montering af knoglerne i 
den ene luffe.

Desuden indeholder kompendiet forslag til monteringen/ opsætning baseret på sammenligning 
af monteringer udført af hvalskeletter fra museer over hele verden.

- - -

This compendium is about whales (Cetacea) in general, their history involving humans, their 
biology, bones and anatomy. It will include what happens in the context of whale strandings, 
research, flensing of whales and the subsequent preparation of the skeleton, as well as the prob-
lems involved.

Prior to the exhibition of whale skeletons there are some things that should be considered, both 
in relation to the condition of the bones and restoration, and what methods can be used to dis-
play the skeletons in the most appropriate way, but also the transport of whale skeletons and 
the climatic conditions in the showroom.

As case story the blue whale that stranded on the northern part of Iceland in 2010, is included. A 
description of the history of the whale, from flensing to maceration. Also a review of the mace- 
ration method used in Iceland and a description of the visual condition afterwards. It also gives 
a brief review of how the stabilization, restoration and mounting of the bones in one of the  flip-
pers was carried out. 

In addition, this compendium contains suggestions for different types of mounting and setups, 
based on comparisons of several whale skeleton mountings exhibited around the world.

Blåhval – Balaenoptera musculus (redigering af tegning ud fra Stollman et.al. 2005)
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Forord
Dette kompendium er skrevet på Konservatorskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Kompendiet bygger hovedsageligt på bachleoropgaven Montering og udstilling af hvalskeletter 
af Andersen (2013) . I forbindelse med dette bachelor speciale var det praktiske feltarbejde 
opsætning af et blåhvalskelet – specielt  højre luffe. Praktikvejleder på dette arbejde var 
konservator Þorvaldur Þór Björnsson fra Náttúrufræðistofnun Íslands (Icelandic Institute 
of Natural History – forkortes IINH). Det er i højgrad Þorvaldurs metoder og erfaring der er 
samlet i dette kompendium. Han har imidlertid ikke ønsket ar deltage som forfatter til dette 
kompendium, derfor vil vi her benytte pladsen til at fremhæve og takke Þorvaldur Þór Björnsson 
for hans stor hjælp og for at dele sin store viden med os.

Yderligere tak til Abdi Hedayat, Amy Davidson, Arne Redsted Rasmussen, Asbjörn 
Björgvinsson, Carl Christian Kinze, Einar Gíslason, Hans Viborg Kristensen, Hilmar Malmquist, 
Huld Hafliðadóttir, Joakim Engel, John Ososky, Michelle L. Bermann, Mike deRoos, Mikkel 
Høegh Post, Nathalie Jacqueminet, Ole Christensen, Peter Swinkels, Thomas Bjørneboe G. 
Berg, Uwe Beese og Zina Fihl som alle sammen har bidraget med hjælp, info og erfaringer med 
hvaler og hvalskeletter. Ovennævnte personer er alle omtalt med titel og institution i afsnittet 
Kontakter.

En speciel tak skal rettes til de studerende på Konservatorskolens Naturhistoriske linje hold 
8 for korrekturlæsning, rettelser og kommentarer. Også en speciel tak til Konservator Karen 
Borchersen for layout, og til Carl Kinze for korrekturlæsning af de første 3 kapitler.

Afsnit 7 ’Overvejelser og forslag til fremtidig montering og ophængning af blåhvalsskelet på The 
Húsavík Whale Museum’ er udarbejdet ud fra samtaler med Mikkel Høegh Post, Zina Fihl og 
Hans Viborg Christensen
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1.  Indledning

I august 2010 strandede en 25 meter lang blåhval (Balaenoptera musculus) i det nordlige 
Island. Der er ikke tidligere registreret strandinger af hele blåhvaler i Island – og også på 
verdensplan er blåhvalsstrandinger sjældne. Derfor var det vigtigt at få hvalen registreret, 
indsamlet og præpareret. Konservator Þorvaldur Þór Björnsson fra Náttúrufræðistofnun 
Íslands (Icelandic Institute of Natural History) har stået for blåhvalen under hele processen 
fra skelettering til maceration. Macerationen blev udført med varmt vand og jævnlig tørring af 
knoglerne. Dette er en metode som tidligere har givet gode resultater og som både er let og billig 
at anvende i Island, da den vulkanske aktivitet sørger for ubegrænsede mængder af varmt vand. 
Der opstod dog problemer under forløbet, hvilket har resulteret i en del skader på knoglerne.

Dette kompendium omfatter en beskrivelse af Þorvaldur Þór Björnssons macerations- og 
monteringsmetoder, blåhvalens præparation og knoglernes efterfølgende tilstand, samt specielt 
arbejdet med restaurering og montering af luffen.

Kompendiet indeholder desuden generel information om hvaler (i særdeleshed blåhvalen) 
og hvalknogler, samt en gennemgang af forskning, præparation, restaurering og udstilling af 
hvalskeletter ud fra litteraturstudier og samtaler/interviews.

Der bliver redegjort for etiske og æstetiske overvejelser som ligger bag processerne ledende op 
til en udstilling, og for problemer som kan opstå i forbindelse med anvendelse af hvalskeletterne 
til både forsknings- og udstillingsbrug.

1.1 Forholdet mellem hvaler og mennesker
Forholdet mellem hval og menneske strækker sig mange tusinde år tilbage i tiden, og hvalfangst 
kan decideret dateres til omkring 6000 år f.kr. (Baker & Clapham, 2002 s.446).

Vores forhold til hvalerne afspejler en lang række facetter fra ærefrygt og fascination, som f.eks. 
det litterære eventyr om Moby Dick (Melville, 1851), og andre historier om ’kæmpe fisk’ (Würtz 
& Repetto, 1998 s.8-13), til livets fornødenheder: kød til mad, tran til belysning, smørelse, 
maling, sæbe og parfume, knogler til byggematerialer, tænder til smykker, hvalbarder til 
afstivere i korsetter osv. (Barthelmess, 2006 s.6; Kinze, 1997 s.26; Lauffenburger, 1993).

Hvaler har derfor altid været en god handelsvare. I middelalderen var de endda så eftertragtede, 
at der flere steder blev lavet love, som skulle sikre at både kongen og kirken fik deres andel, når 
en hval strandede (Barthelmess, 2006 s.7; Kinze, 1997 s.24-25).

Længere tilbage i tiden var man, især langs kysterne af Nordeuropa, Nordamerika og Sibirien, 
afhængige af at fange hvaler (Walsh, 2010 s.26). I områder med så barske vilkår har en 
hval betydet, at en hel boplads undgik at sulte i lang tid. Alligevel fik hvalfangsten, i hele 
sin årtusindlange historie, aldrig så enormt et omfang som i det forrige århundrede, hvor 
ingen befolkning længere var afhængig af hvalerne for at kunne overleve. (Johannsen, 1990 
s.189-190). Perioden for denne udvikling bliver omtalt som ”Den moderne Hvalfangst”, og 
startede i 1864, hvor harpunkanonen blev opfundet. I starten af 1900-tallet muliggjorde den 
teknologiske udvikling, en målrettet og meget effektiv hvalfangst, der drev flere hvalarter til 
kanten af udryddelse (Carwardine, 2010 s.20; Sears & Perrin, 2009 s.120-124; Tønnessen & 
Hohnsen, 1982 s.12; Walsh, 2010 s.26). Det var især opfindelsen af damp- og motordrevne 
fartøjer, som gjorde, at man nu kunne jage f.eks. de hurtige fin- og blåhvaler. Tidligere førtes 
jagten fortrinsvis på de langsommere rethvaler, som på grund af dette næsten blev udryddede 
(Tønnessen & Hohnsen, 1982 s.7; Walsh, 2010 s.31-32).
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I 1973 lykkedes det dog at give nogle hvalarter en vis form for beskyttelse, da Washington-
konventionen trådte i kraft (Lauger, 1994 s.25).

Hvalfangst har sammen med andre trusler fra menneskelig aktivitet ført til, at mindst 5 af de 
13 største hvalarter i dag er stærkt truede af udryddelse (CITES, 2010; IUCN, 2011). Det er dog 
svært at komme med et bud på præcis hvor mange arter, populationer og individer der er tilbage 
i dag (Clapham, Young, & Brownell, 1999 s.36).

Samlet set viser den globale information om alle marine pattedyr, et fald på ca. 22 % siden 
1860’erne. Faldet har som nævnt været størst for de store hvaler, og globalt set menes de 
store hvalbestande at vær faldet med omkring 64 %. Nogle bestande er endog helt udryddet. 
(Christensen, 2006 s.139-146)

Kommerciel hvalfangst er derfor blevet underlagt et moratorium (forbud), som The 
International Whaling Commission (IWC) administrerer (Clapham et al., 1999 s.36; IWC, 
2013). IWC: Den internationale hvalfangstkommision.

Der er dog en undtagelse for fire oprindelige samfund: Grønland/Danmark, Alaska/USA, det 
østligste Sibirien/Rusland samt østaten St. Vincent og Grenadinerne. Disse samfund fanger 
stadig hvaler inden for kvoter godkendt af IWC (Clapham et al., 1999 s.38; IWC, 2013).

På trods af IWC´s moratorie fanger Norge og Island også hvaler, fordi de har protesteret over 
for moratoriebeslutningen. Det samme gør Japan i henhold til IWC’s regler om videnskabelig 
hvalfangst (Clapham et al., 1999 s.38-39).

I modsætning til Norge har Island dog ikke indgivet en officiel protest. De melder sig, fra midten 
af 1980’erne og frem til i dag, ind og ud af IWC, men fanger næsten konstant fin- og vågehvaler 
til forskningsmæssig brug, og sælger det meste af kødet på det japanske marked (Altherr, 2003; 
Johannsen, 1990 s.196). De er i dag stadig ikke med i IWC (Commission, 2012 s.7), og har 
mellem 2003-2007 i gennemsnit fanget omkring 9 finhvaler og 30 vågehvaler årligt (Altherr, 
2003).

Det er angiveligt ikke den islandske befolkning som hungrer efter hvalkød, da undersøgelser har 
vist at 35-40 % af islandsk hvalkød bliver spist af turister som besøger landet (Whaling, 2011).

Også Danmark arbejder imod IWCs forbud imod kommerciel hvalfangst, for at tilgodese 
Grønland og Færøerne, som Danmark til IWCs afstemninger deler stemme med. Grønland har 
kvoter under det, der betegnes som oprindelig hvalfangst, og må fange omkring 200 hvaler om 
året. Færøerne fanger ikke hvaler, der er beskyttet af IWC, men de ønsker at fange flere af de 
større hvaler, som de på nuværende tidspunkt ikke har kvoter til. Danmark går derfor ind for en 
modernisering af de gældende regler, for at forsøge at opfylde kravene, men dette er endnu ikke 
lykkedes (Departementet for Fiskeri, 2010; Winter, 2010).

Interessen for dyrelivet og bevaring af arterne er steget indenfor de senere år. Især er interessen 
for de marine pattedyr stor, både hos den generelle offentlighed og hos forskere. Flere end 
nogensinde før inkluderer naturen og dyrelivet som deres interesse, og mange opsøger diverse 
oplevelsesudflugter (som f.eks. hvalsafarier), for at se marine pattedyr tæt på.

1.2 Stranding
Da de fleste hvaler er fredede og ofte er meget svære at nærstudere i naturen, er tilgangen i høj 
grad henvist til netop de strandede dyr (nogle arter er endda kun kendt fra strandede individer). 
Det er derfor også fra de strandede dyr, at størstedelen af informationen om hvaler stammer i 
dag (Geraci & Lounsbury, 2005 s.4; Johannsen, 1990 s.172; Perrin & Geraci, 2009 s.1118-1123).
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I tidernes morgen var det hvalstrandingerne, som gav mennesket et nærmere kendskab til 
hvalerne.

Der strander tusindvis af hvaler om året på verdensplan, især mindre hvalarter som 
grindehvaler og en række delfinarter (Geraci & Lounsbury, 2005; Jensen, 2009 s.1; Kinze, 
1995 s.24; Brabyn, 1991 s.6). De små marsvin- og delfinarter kan typisk være svømmet ind i 
fiskenet og druknet, eller de kan være døde pga. olieudslip, sygdom, skader fra rovdyr (typisk 
spækhuggere) osv. (Geraci & Lounsbury, 2005 s.137; Johannsen, 1990 s.172-184; Kinze, 1997 
s.30; Perrin & Geraci, 2009 s.1118-1123).

Der går dog længere tid mellem strandinger af store hvaler, og det er hovedsageligt døde dyr, 
som er skyllet ind på stranden. Det er formentligt dyr som er døde af alderdom, sygdom eller 
andre naturlige årsager, men det forekommer også, at de f.eks. kolliderer med et skib - hvilket 
dog er sjældent for de hurtige arter.

Massestrandinger
Det er oftest enkelte individer der strander, men en gang imellem sker det, at store flokke 
af hvaler strander samtidig eller med få dages mellemrum (Geraci & Lounsbury, 2005 s.5; 
Johannsen, 1990 s.177).

Dette kan skyldes flere ting, så som forgiftning eller sygdomme, men også sociale 
omstændigheder kan bevirke at nogle hvalarter søger mod land og strander (dette er oftest 
tandhvaler) (Brabyn, 1991 s.10- 11; Johannsen, 1990 s.183; Perrin & Geraci, 2009 s.1118-1123). 
Ligeledes kan usædvanlige miljømæssige begivenheder være årsagen og i forbindelse med 
jordskælv er der flere gange registreret samtidige bemærkelsesværdige massestrandinger få 
dage eller uger før jordskælvet rammer (Kirschvink, 2000; Carwardine, 2010 s.22; Geraci & 
Lounsbury, 2005 s.135; Perrin & Geraci, 2009 s.1118-1123).

I de seneste år er man desuden blevet opmærksom på en særlig menneskeskabt årsag til 
hvalstrandinger, som ser ud til at være tiltagende i takt med udviklingen af stadig stærkere 
sonarer til ubådsopsporing (Geraci & Lounsbury, 2005 s.135-136).

Beredskab
Når der strander hvaler i Danmark, påligger det Naturstyrelsen, Fiskeri og Søfartsmuseet, og 
Statens Naturhistoriske Museum at indsamle dem (Naturstyrelsen, 2012). I praksis gælder dette 
dog ikke marsvin (pers.com. C. Kinze 2013).

Små arter som marsvin og delfiner kan afhentes af 1-2 personer, mens de større hvaler 
som våge- eller grindehvaler kræver flere personer. Ved strandinger af de helt store hvaler 
samarbejder Statens Naturhistoriske Museum typisk med Fiskeri og Søfartsmuseet, samt en 
række frivillige (Post, 2012b).

I Island er det dog lidt anderledes, der er få ressourcer samt en meget lang kyststrækning, 
hvoraf store områder ikke er tilgængelige hele året. Når en strandet hval bliver fundet, bliver 
det derfor rapporteret til Náttúrufræðistofnun Íslands i Reykjavik, som derefter tager stilling til 
hvad der skal ske (Björgvinsson, 2013).
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2.  Hvaler

2.1 Hvalers biologi
Hvaler (Cetacea) er havpattedyr. Navnet Cetacea stammer fra latin cetus (et stort havdyr) og 
græsk ketos (hav-uhyre) (Carwardine, 2010 s.10).

Hvalordenen opdeles i tre grupper (underordener): de uddøde urhvaler (Archaeoceti), 
tandhvaler (Odontoceti) og bardehvaler (Mysticeti) (Bannister, 2009 s.80-89; Boas, 1920 
s.682; Chivers, 2009 s.215-220; Hanström, 1960 s.228; Matthews, 1978 s.26-27; Novak, 1999 
s.896).

Hvalerne er i ekstrem grad tilpasset livet i havene. Generelt er de langstrakte, slanke dyr med 
en strømlinet facon (med undtagelse af ret- og grønlandshvaler). Hårlaget mangler (selvom 
hår findes, dog hovedsageligt på helt nyfødte hvaler), men til gengæld er spæklaget veludviklet. 
Forlemmerne er luffelignende og indeholder de samme elementer som hos øvrige pattedyr, men 
antallet af fingerknogler er ofte forøget (hyperfalangi). Baglemmerne er reduceret bort gennem 
evolutionen og der er kun relikter tilbage af bækkenet, og i nogle tilfælde af lårbensknoglen 
(femur). Halefinnen er vandret orienteret og består af stift, men elastisk bindevæv uden knogler 
eller muskler (Jørgensen, 2009; Novak, 1999).

Tandhvaler (Odontoceti) er den artrigeste af grupperne og består af cirka 70 arter. Disse 
opdeles i otte familier: kaskelothvaler (Physeteridae), næbhvaler (Ziphidae), tre familier 
af floddelfiner (Platanistidae, Iniidae, Pontororidae), havdelfiner (Delphinidae), marsvin 
(Phocoenidae) og hvidhvaler (Monodontidae) (Chivers 2009, s.215-220; Kinze, 1997b s.15-16; 
Novak, 1999 s.896).

Antallet af tænder varierer fra art til art, lige fra to (visse næbhvaler) til 252 (floddelfiner). 
Gennemgående er tænderne overvejende ens og ofte kegleformede. Deres kranie er, til forskel fra 
bardehvalerne, asymmetrisk. De fleste tandhvaler lever af fisk og blæksprutter, nogle også af 
krebsdyr og andet, herunder andre pattedyr. (Jørgensen, 2009; Novak, 1999 s.896)

Bardehvaler (Mysticeti) består af ca.10 arter, afhængig af klassifikation.

Disse opdeles i fire familier: Rethvaler (Balaenidae) som omfatter grønlandshval, nordkaper og 
sydlig rethval. Disse er ret plumpe arter med meget lange barder, de har ingen rygfinner eller 
bugfurer.

Finhvaler (Balaenopteridae) som er blåhval, finhval, sejhval, brydeshval, vågehval og pukkelhval. 
Disse er slanke arter med korte barder, en veldefineret rygfinne og fuer på bugen. Gråhvalen 
(Eschrichtidae), som udgør sin egen familie, har få bugfurer og ingen rygfinne. Dværgrethvalen 
(Neobalaenidae) udgør ligeledes sin egen familie, den har mange bugfurer og ingen rygfinne 
(Chivers 2009, s.215-220; Kinze, 1997 s.15; Novak, 1999 s.896).

Bardehvaler har ikke tænder, men barder, som findes i overkæben, som anvendes til fourageringen. 
Barder er nedvoksende ganefurer, der er blevet omdannet til hornplader og fungerer som 
filtre til tilbageholdelse af føde, som består af smådyr, krill og rejer. Nogle arter jager dog også 
stimer af småfisk. Brystbenet er forbundet med ét sæt ribben, deres hovedskal er kolossal 
og næsebenene er forholdsvis veludviklede (Boas, 1920 s.682-686; Clapham et al., 1999; 
Hanström, 1960 s.297-300). 

Bardehvaler omfatter nogle af de største dyr i verden. De varierer i størrelse fra dværgrethvalen 
på omkring 6 meter til blåhvalen som kan blive over 30 meter (Boas, 1920 s.682-686; 
Hanström, 1960 s.297-300; Novak, 1999 s.896).
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Bardehvaler menes at have en levealder på omkring 50-70 år, men der er set eksempler på 
bl.a. grønlands- og finhvaler som er meget ældre, op til 150 år (pers.com. C. Kinze 2013).. De 
fleste arter migrerer over et stort område, men vender tilbage til de samme områder for at 
yngle. Reproduktion varierer blandt arterne, men generelt føder de en enkelt kalv hver 3-5 år. 
Drægtighedsperioden er 10-12 måneder, og kalve er fravænnet typisk efter seks måneder til et år 
(Chivers 2009, s.215-220).

Den sociale organisering varierer for hver art, men hvalerne bliver ofte set alene,  i ko-kalv par 
eller i små grupper (Chivers, 2009 s.215-220).

Bardehvalerne (især rethvalerne) var de hvaler som blev hårdest ramt under den moderne 
hvalfangst i starten af det forrige århundrede, kun overgået af kaskelothvalen (Bannister, 2009 
s.80-89; Walsh, 2010 s.129-130).

2.2 Blåhval – Balaenoptera musculus
Blåhvalen blev klassificeret af Carl von Linné i 1758 under navnet Balaenoptera musculus (Martin, 
1990; s.68-70; Sears & Perrin, 2009 s.120-124; Union, 2012; Watson, 1981 s.85). Se fig. 2.1.

Fig.2.1: Blåhval (Balaenoptera musculus musculus) (Johnson, 2010).

Der menes at eksistere tre underarter af blåhvalen:
• Balaenoptera musculus musculus som lever i Nordatlanten og det nordlige Stillehav.
• Balaenoptera musculus intermedia som lever på den sydlige halvkugle (disse hvaler er ofte 

en smule større). Disse to refereres til som ’de ægte blåhvaler’.
• Balaenoptera musculus brevicauda, også kaldet ’pygmæ blåhval’, fordi  dens størrelse og 

morfologi varierer fra de andre arter. Denne forekommer oftest i de tropiske egne på den 
sydlige halvkugle. (Carwardine, 2010 s.68; Clapham et al., 1999 s.48; Sears & Perrin, 2009 
s.120-124; Union, 2012)

Blåhvalen er den største af alle hvalerne, og samtidig er den formentlig også det største dyr, der 
nogensinde har levet på jorden (Johannsen, 1990; s.76-78; Sears & Perrin, 2009  s.120-124). 
Blåhvalerne kan blive over 30 meter lange og veje tæt på 200 tons (Carwardine, 2010 s.68; 
Clapham et al., 1999 s.48; Johannsen, 1990 s.102-103; Sears & Perrin, 2009 s.120-124).

Blåhvaler forekommer i alle verdenshave, og findes i forskellige habitater, fra kystområder til 
de store oceaner. Som de fleste bardehvaler, menes de at foretage sæsonmæssige vandringer fra 
de polare have til fourageringsområder og yngleområder i troperne, men strukturen på dette 
er ikke helt klar. Ligeledes vides det ikke hvorvidt den vandrende adfærd varierer blandt dyr af 
forskelligt køn eller aldersklasser (Clapham et al., 1999 s.48; Johannsen, 1990 s.76-78; Sears & 
Perrin, 2009 s.120-124; Walsh, 2010 s.297).
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De fleste blåhvaler er blågrå med en lysere bug, men farven kan variere fra helt lyse til helt 
mørke individer (Cousteau, 1988 s.74-75; Sears & Perrin, 2009 s.120-124).

Blåhvaler har et omfattende lydrepertoire, og beregninger viser at rent teoretisk, kan lydene nå 
jorden rundt, når de bliver udsendt nede i dybet (Johannsen, 1990 s.76-78). Man ved endnu 
ikke hvad de bruger lydene til, om det er til at navigere og orientere sig efter eller om det er en 
form for kommunikation mellem hvalerne. Så selvom man mener, at de lever enten alene eller i 
små grupper på 2-3 individer, er det alligevel muligt, at de er i kontakt med hinanden selvom de 
er spredt over et større område. (Carwardine, 2010 s.102-103; Johannsen, 1990 s.76-78; Sears & 
Perrin, 2009 s.120-124)

Blåhvaler lever af krill og andre smådyr. De menes at blive kønsmodne omkring 5-15 års alderen, 
og hunnen kan reproducere hvert 2.-3. år  (Carwardine, 2010 s.102-103; Clapham et al., 1999 
s.48; Sears & Perrin, 2009 s.120-124).

Historisk baggrund
Blåhvalen er en af de hurtigste hvaler der findes. Hvalfangere har rapporteret, at jagede 
blåhvaler kan skyde en fart på op mod 50 km/t (Johannsen, 1990 s.76-78). Blåhvalens hurtighed 
holdt den forholdsvis immun overfor hvalfangsten indtil den sidste del af hvalfangstperioden, 
hvor det lykkedes, via opfindelsen af dampmaskinen og harpunkanonen, at fange og dræbe 
denne art for alvor (Sears & Perrin, 2009 s.120-124; Walsh, 2010 s.129-130). Da blåhvaler ikke 
flyder i overfladen kræver bjærgningen af hvalkroppen at denne fyldes med luft (trykluft). Før 
den teknik blev muliggjort var fangst af blåhvaler meget vanskelig (pers.com. C. Kinze 2013). 
Blåhvalen blev et vigtigt mål for industrien verden over, især efter åbningen af de hvalrige 
områder i det sydlige ocean i 1904. I denne periode blev omkring 360.000 blåhvaler dræbt alene 
i havet omkring Antarktis. Nogle bestande blev reduceret med op til 99 % af deres tidligere 
antal. I 1967 blev arten officielt fredet (Sears & Perrin, 2009 s.120-124). Den er stadig at finde 
under Washington Konventionens mest truede arter (CITES, 2010).

Nuværende status
I dag er blåhvalen den af de store hvaler der er tættest på at forsvinde (Sears & Perrin, 2009 s.120-
124; Union, 2012). Nordkaperen er dog endnu tættere på at forsvinde (pers.com. C. Kinze 2013).

Det har været svært for hvalbestandene at komme sig og gendannelsen går meget langsomt. 
Først i de seneste år har der været tegn på at antallet af blåhvaler er i stigning (Clapham et al., 
1999 s.49; Sears & Perrin, 2009 s.120-124; Union, 2012). Viden om blåhvalsbestandene er dog 
ofte begrænset, da hvalerne er meget utilgængelige. Derfor er det svært at give en status på 
præcis hvor mange der er tilbage i dag. Man formoder dog, at der findes omkring 1.500-2.000 
blåhvaler på den sydlige halvkugle, 2.000-3.000 på den nordlige halvkugle, heraf 400-600 i 
Nord Atlanten (Sears & Perrin, 2009 s.120-124). 

Andre tal siger, at der findes op imod 5.000-12.000 blåhvaler (Fisheries, 2013).

Dokumentation af naturlig dødelighed hos blåhvaler er sjælden og deres eneste levende 
fjende i havet er spækhuggeren (Orcinus orca). Der er rapporteret om blåhvaler, som er døde 
i forbindelse med fiskeri-udstyr, mens omfanget af dødelighed forårsaget af skibskollisioner 
er ikke kendt. Problemet, i forhold til at få arten til at vokse i antal, ligge primært i flokkenes 
beskedne størrelser, hvilket gør dem mere udsatte (Clapham et al., 1999 s.49; Sears & Perrin, 
2009, s.120-124). Desuden er det endnu ikke klart om f.eks. PCB kan have indvirkning på 
hvalernes reproduktionsevne (Sears & Perrin, 2009 s.120-124). I fremtiden kan det dog vise 
sig at et af blåhvalernes største problemer ligger i, at de udelukkende ernærer sig af enkelte 
fødegrupper (krill og småfisk). Dette gør dem utrolig følsomme over for ændringer af mængden 
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af disse fødekilde, f.eks. på grund af overudnyttelse eller som følge af klimaændringer (Clapham 
et al., 1999 s.49-50).

2.3 Hvalknogler

Knoglers kemiske opbygning

Knogler består af en uorganisk, mineralsk del (ca. 50 %), organiske substanser (ca. 25 %) og 
vand (ca. 25 %). Knoglevævet består generelt, som andet af kroppens støtte- og bindevæv, af 
celler og en intercellulær substans. (Holck & Lynnerup, 2008 s.45; Weiner & Traub, 1992 s.880)

Den organiske del af knoglen består af kollagenfibre (protein), lidt elastin og lipider. Den 
uorganiske del er hovedsageligt calciumfosfat af typen hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2 samt 
mindre mængder af en anden type calciumfosfat, flourapatit (Ca10(PO4)6F2) (Lyman, 1994 s.72; 
Holck & Lynnerup, 2008 s.45; Trueman & Martill, 2002 s.372).

Mængden af calciumfosfat i knoglerne hos landlevende pattedyr er på ca. 55 % hvor det hos 
hvaler kun udgør 45 %, dette er angiveligt for at gøre plads til olien i knoglerne (Turner-Walker, 
2011a).

Knoglers mekaniske egenskaber
Knoglesubstansen er gennemvævet af kollagenfibriller, og mellemrummene (matriks) er udfyldt 
med apatit. Den organiske del sørger for at give elasticitet og sejhed, mens den uorgangiske 
del giver materialet hårdhed og styrke (Cornwall, 1974 s.204; Holck & Lynnerup, 2008 s.45; 
Trueman & Martill, 2002 s.372).

Fysisk opbygning og struktur
Knogler består af et levende væv med celler og en blodtilførsel (Cornwall, 1974 s.5; O’Connor, 
2000 s.204).

Pattedyrs knogler består typisk af en ydre kompakt bensubstans, den kortikale knogledel, og 
en porøs kerne, den trabekulære del (Holck & Lynnerup, 2008 s.27; O’Connor, 2000 s.6). 
Tætheden af disse varierer efter dyrets art (Lyman, 1994 s.77-78).

Et mønster af reduceret knogledensitet er blevet dokumenteret hos små og mellemstørrelses 
tandhvaler (Odontocetei), hos nogle af de større hvaler ses der en udskiftning af den kortikale 
knogle med spongiøs knogle, som også udfylder de medullære hulrum (Maas, 2009 s.124-129 ).

I den kortikale del af knoglen ligger et netværk af vaskulære kanaler der står for karforsyningen. 
Dette sker ved hjælp af de haverske kanaler, som forgrener sig på langs af knoglen. Fra disse 
kanaler udgår tværgående sidekanaler, de volkmanske kanaler. Rundt om hver knogle findes 
et lag af bindevæv kaldet periosteum (Cornwall, 1974 s.204; Lyman, 1994 s.76-77; Holck & 
Lynnerup, 2008 s.26-27; Mosekilde, 1989 s.28; O’Connor, 2000 s.6).

Knoglens kerne er bygget op af et tredimensionelt netværk af anastomoserede knogleplader og 
bjælker, som tilsammen danner en åben spongiøs struktur (Cornwall, 1974 s.204; Lyman, 1994 
s.77; Holck & Lynnerup, 2008 s.27). Denne spongiøse, vævslignende indre struktur er fyldt 
med en marv som har et meget højt olieindhold. En tredjedel af den olie hvalfangerne i sin tid 
ekstraherede fra hvalerne kom fra deres knogler, og de knogler som er mest rige på olie kan 
faktisk flyde på vandoverfladen (Cousteau, 1988 s.127-131; Watson, 1981 s.32).
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Hvalernes knogler er ikke, som hos terrestriske (landlevende) pattedyr, designet til at holde 
vægten af dyrets organer, de bruges som en forankring af musklerne. Stabilitet er essentielt, 
men knoglerne skal samtidig være lette, så de ikke øger den gennemsnitlige densitet af det væv 
de strukturerer (Cousteau, 1988 s.127; Watson, 1981 s.31). Deres skelet er generelt lettere end 
skelettet hos de jordlevende dyr på samme størrelse ville være (Maas, 2009 s. 124-129).

Dybtdykkende marine pattedyr, især hvalerne, har knogler der er mindre tætte end hos de 
terrestriske pattedyr. De overvinder effektivt opdriften i dybet med den aktive mekanisme af 
lunge kollaps, hvorimod de i overfladen forstærker opdriften med deres lette knogler, hvilket 
tillader dem at flyde med relativt lille forbrug af energi (Maas, 2009 s.124-129 ).

Hvalknogler afviger altså betydeligt fra terrestriske pattedyrs knogler ved at være/have:
• mere porøse
• mindre kompakte
• en højere procentdel af organisk materiale
• mere fleksible
• et højere indehold af vand og olie  

(Turner-Walker, 2011a)

Olie i hvalknogler
Mængden af olie i knoglerne afhænger af hvalens art. Forskellen ligger muligvis i, at nogle 
hvaler skal kunne dykke dybere end andre (Kinze, 2012). Ifølge Fritzshe (1986 s.366) indeholder 
finhvalens knogler helt op til 25 % olie.

Der er ligeledes forskel på olieindholdet i de forskellige knogler i et hvalskelet. Kranie, kæber og 
luffeknogler indeholder oftest de største mængder af olie, ligesom ryghvirvlerne bliver rigere på 
olie (og indeholder færre røde marvceller) længere ned mod halen (Kinze, 2013; Turner-Walker, 
2011a). Der kan være stor forskel på knoglerne, eksempelvis ved vi, at knoglerne fra gamle dyr 
variere fra de unge dyr. Men det formodes også, at knoglerne kan variere ud fra kønnet, måske 
kan klima og eksterne rammebetingelser også vise sig at have en betydning (Kinze, 2012). Det er 
dog vanskeligt at fremskaffe pålideligt litteratur om dette.

Det er ligeledes vanskeligt at finde litteratur om præcis hvad olien i hvalknogler indeholder 
(Turner-Walker, 2011a). Men fedtsyrer i fedtet fra de marine dyr (hvaler, fisk, sæler osv.) 
indeholder store mængder af flerumættede fedtsyrer med op til 20 kulstofatomer (Morgan et al., 
1984 s.44). De mættede fedtsyrer (ca. 25 %) vil hovedsageligt bestå af palmitinsyre (15-20 %) 
samt mindre dele af stearinsyre og myritinsyre (Gunstone, 1967 s.152).

De umættede fedtsyrer vil betyde, at olien i knoglerne er flydende, til forskel fra de mættede 
fedtsyrer som giver et fastere fedtstof. På hvalskeletter kan den flydende olie vil over tid bevæge 
sig i knoglen og trække ud til overfladen, og i nogle tilfælde kan knoglerne derfor begynde at 
dryppe med olie (Turner-Walker, 2011a).

Selvom der ikke findes litteratur om olien i hvalknoglerne, findes der en del litteratur om 
olien fra bl.a. kaskelothvalerne, spermacetolien og olien som udvindes fra hvalernes spæk 
(Challinor, Hamilton, & Simpson, 1969; Spencer & Tallent, 1973; Tsuyuki & Itoh, 1970). Man 
kan forestille sig, at disse olier tilnærmelsesvis minder om den olie som findes i knoglerne hos 
hvalerne. Men for at få en helt præcis beskrivelse af fedtet vil det være nødvendigt at få lavet en 
gaskromatografisk undersøgelse.

Nedbrydning
Knoglesammensætningen begynder at ændre sig umiddelbart efter et dyrs død. 
Modtageligheden for nedbrydning øges ved de fysiske og kemiske processer, der er involveret 
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i flænsning (Hendry, 1999 s.10). En række forskellige miljømæssige betingelser kan bidrage til 
yderligere knogleforringelse.

De organiske komponenter, som giver ’fleksibilitet’, er generelt de første til at blive forværret. 
Når det sker efterlades de sprøde uorganiske komponenter mere sårbare. (Stollman et al., 2005 
s.39)

2.4 Hvalers skeletanatomi
Hvalskelettets udformning er undergået mange forandringer under dets tilpasning til livet i 
havet (Berta & Sumich, 1999 s.49-85). Derfor svarer det ikke til det vi kender fra andre pattedyr 
(Tinker, 1988 s.27). De to grupper af hvaler, tandhvalerne (Odontoceti) og bardehvalerne 
(Mysticeti), har ikke identiske skeletter, selvom deres ydre umiddelbart er ret ens (det har 
jævnligt været diskuteret hvorvidt de to grupper er monophyletiske) (Tinker, 1988 s.26).

Bardehvaler adskiller sig anatomisk fra tandhvaler ved deres store størrelse og deres 
karakteristiske barder som vokser nedad i munden fra overkæben. Kranie og underkæber af 
disse hvaler er øget enormt i størrelse og ændret i form, overkæbe og underkæbe er blevet buede 
(Tinker, 1988 s.26).

Desuden har bardehvalerne (på nær rethvalerne) mistet deres ’tommelfinger’ og har derfor kun 
fire fingre til forskel fra tandhvalerne, som har fem (Watson, 1981 s.33). Angående blåhvalens 
anatomi se fig 2.2.

Fig.2.2: Blåhvalens anatomi (Stollman et al. 2005 s.38).

Kraniet
Hvalkraniets morfologi har undergået stor evolutionær forandring og adskiller sig signifikant fra 
andre pattedyrs (Rommel et al. 2009 s.1033-1047; Tinker, 1988 s.28).

Bardehvaler er tandløse med underkæber (mandibler) der er meget lange, buer udad og samles 
fortil kun via ligamenter. Kæben er ikke hæftet direkte til kraniet, den har altså ikke som 
sådan et kæbeled (symphysis) som det ses hos tandhvalerne, da bardehvalernes kæber skal 
kunne tillade mere fleksibilitet. Overkæben (rostrum/maxilla) er stærkt forlænget med barder 
hængende ned fra kæben (Tinker, 1988 s.28). Selvom alle bardehvaler deler disse almindelige 
morfologiske karakterer er kraniet hos hver art forskellig i både størrelse og form, og har ofte 
forskellig placering af de enkelte knogler (Jefferson et al. 2015 s.500-518).

Tungeben (Hyoid)
Tungebenet ligger spændt i muskulaturen af strubehovedet på forsiden af halsen under kraniet.

I modsætning til tandhvalerne er anatomien hos bardehvalernes tungeben endnu ikke 
fuldstændig dokumenteret. Udformningen varierer mellem arterne, men består normalvis af én 
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Fig.2.3: Tungebenet fra blåhvalen på Beaty Biodiversity Museum, Vancouver (Beaty Biodiversity Museum, 2012).

Rygsøjlen (Vertebrae)
Rygsøjlen består af enkelte knogler (ryghvirvler) som varierer i størrelse, form og funktion 
afhængig af deres position i rygsøjlen.

Rygsøjlen er delt ind i 4 dele, de navngives her i hoved (rostral) til hale (caudal) – retning:
• Halshvirvler (cervical)
• Brysthvirvler (thoracic)
• Lændehvirvler (lumbar)
• Halehvirvler (caudal) 

(Rommel & Reynolds, 2009 s.1021-1033; Stollman et al., 2005 s.38; Tinker, 1988 s.36)

Halshvirvler: 
Inkluderer alle hvirvlerne mellem kranie og den første hvirvel som bærer et ribben. Alle hvaler 
har 7 halshvirvler, ligesom stort set alle andre pattedyr har. Hos hvaler er disse hvirvler meget 
sammenpressede eller i nogle tilfælde endda fusioneret til én samlet enhed.

Generelt har hvalerne ikke meget bevægelse i halsen og kan kun bevæge hovedet op og ned. 
(Rommel & Reynolds, 2009 s.1021-1033; Tinker, 1988 s.36-39; Watson, 1981 s.32)

enkelt knogle som udviser laterale, vingelignende forlængelser. De to forreste grene (cornua) 
kan bestå af en knogle hver udover deres fortsatte brusk- og/eller ledbånd, eller de forbenede 
dele af disse grene kan være fuldstændig fraværende (Tinker, 1988 s.35-36). Se fig. 2.3.
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Brysthvirvler: 

Disse hvirvler er forbundet med ribbenene på deres forreste kant. De articulære overflader er 
dårligt udviklet hos alle hvaler, og mangler ofte helt på de forreste hvirvler, se fig. 2.4. Dette 
betyder at der er meget lidt bevægelighed mulig i denne del af rygsøjlen. Antallet af hvirvler 
varierer hos de forskellige arter, men altid mellem 9-17 (Watson, 1981 s.39).

Blåhvalen har 15-16 brysthvirvler (Tinker, 1988 s.42; Watson, 1981 s.34).

Fig.2.4: Første brysthvirvel

Lændehvirvler: 
Denne del begynder ved den første hvirvel uden ribben og slutter ved den første halehvirvel, 
som har hæmalbuer ventralt (Tinker, 1988 s.36+40). Se fig 2.5.

Fig.2.5: Første lændehvirvel

En af de største forskelle fra de terrestriske pattedyr er, at lændedelen er meget forstørret. 
Det er her de kraftige halemuskler er fasthæftede, og for at kunne fasthæfte så mange muskler 
som muligt, er antallet af disse hvirvler øget. Hvaler kan have op mod 30 lændehvirvler, hvor 
mennesker kun har 5 (Tinker, 1988 s.40; Watson, 1981 s.32).

Blåhvalen har 14-16 lændehvirvler (Tinker, 1988 s.42; Watson, 1981 s.34).

Halehvirvler: 
Disse hvirvler, har hæmalbuer liggende ventralt og fortsætter ud til enden af halen. Se fig 
2.6. Hvirvlerne er oftest flade og disk-formede, men skifter gradvist karakter og form som de 
fortsætter bagud imod halen, hvor de bliver både smallere og mindre i størrelse (Tinker, 1988 
s.36+41).

Fig.2.6: Første halehvirvel.
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Der findes mellem 15-48 halehvirvler hos de forskellige hvaler (Tinker, 1988 s.41).

Blåhvalen har 26-27 halehvirvler (Tinker, 1988 s.42; Watson, 1981 s.34).

Ribben (Costa)
Blåhvalen har 15 sæt ribben, men det kan hos de forskellige arter variere fra 9 helt op til 18 sæt  
(Tinker, 1988 s.43). Antallet af ribben hos den enkelte hvalart er altid konstant, og kan derfor 
anvendes under identifikation (Tinker, 1988 s.43; Watson, 1981 s.32). 

Bardehvalernes ribben hæftes på ryghvirvlerne med én enkelt samling, men hos mange 
af tandhvalerne har nogle af ribbenene (oftest dem nærmest nakken) en mere primitiv 
dobbelthæftning, hvilket giver mindre bevægelsesfrihed.

Der er ligeledes variationer i måden ribbenene hæftes med brystbenet. Nogle ribben hæfter 
direkte på brystbenet, andre er suppleret med en forlængelse af brusk eller ’fjederben’, kendt 
som sternale ribben, disse gør brystkassen fleksibel, når hvalen dykker dybt og der er et højt 
tryk. Se fig. 2.7.

Der er desuden ribben som slet ikke er i kontakt med brystbenet. 

Fig.2.7: Ribben fra tandhval (tv.) og bardehval (th.). Nederst på begge ses brystbenet – og hos tandhvalen ligger de 
sternale ribben imellem ribben og brystben.

Brystbenet (Sternum)
Hos bardehvalerne er brystbenet lille og består af en enkelt knogle, som kun hæftes til de første 
par ribben. Tandhvalers brystben består ofte af tre eller flere separate elementer og er hæftet 
med mindst tre sæt ribben. (Rommel & Reynolds, 2009 s.1021-1033; Tinker, 1988 s.44; Watson, 
1981 s.32)

Hæmalbuer (Chevrons)
Disse er Y-formede knogler, som ligger under caudalhvirvlerne. De danner en beskyttende kanal, 
hvorigennem arterier og vener til halen passerer (Rommel & Reynolds, 2009  s.1021-1033; 
Tinker, 1988 s.41).

Blåhvalen har 17-19 hæmalbuer (Watson, 1981 s.34).
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Skulderblade (Scapula)

Skulderbladene er placeret imod ydersiden af kroppen ovenover brystkassen, hvor de bliver 
holdt på plads af muskler.

Hos hvaler er skulderbladene mindre og mere simple end hos de landlevende pattedyr. Dette 
skyldes at de ikke skal holde noget vægt oppe, samt at de bevægelser luffen laver er mindre 
komplekse. (Tinker, 1988 s.45)

Luffer
Hvalens luffer er blevet modificeret som et resultat af tilpasning til det akvatiske liv. Den er 
sammensat af overarm (humerus), underarm (ulna og radius), håndledsknogler (carpalknogler) 
og fingerknogler (phalanges), ligesom armen er hos mennesker og andre terrestriske pattedyr.
Se fig 2.8.

Fig.2.8: Oversigt over knogler i blåhvalsluffe.

Selvom leddet mellem skulderblad og overarm er bevægeligt, er albueleddet (humerus, 
radius og ulna), håndleddet (ulna, radius og carpalknogler) og fingerknoglerne blevet stive og 
ubevægelige. De lange knogler (humerus, ulna, radius) er blevet relativt kortere og udfladede, 
og kravebenet (clavicula) er fraværende.
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Knoglerne varierer i størrelse og form hos de forskellige arter, og det ses ofte, at højre luffe, især 
hos bardehvalerne, er en smule større end den venstre (Tinker, 1988 s.45-46).

Håndrodsknoglerne, som sammen med underarmsknoglerne udgør håndleddet, er små runde 
knogler, som findes i varierende størrelse og antal afhængig af hvalarten.

Blåhvalen har 5-6 håndrodsknogler i hver luffe. (Tinker, 1988 s.46-47; Watson, 1981 s.32)

Hver af fingrene har en enkelt metacarpalknogle, som hos mennesker danner håndfladen, 
disse varierer i antal alt efter fingrene. Tandhvaler og rethvalen har fem fingre, mens de andre 
bardehvaler har fire , fordi deres ’tommelfingeren’ mangler. (Tinker, 1988 s.46-47; Watson, 
1981 s.32)

Der er stor variation i antallet af fingerknogler i hver finger hos de forskellige hvalarter, dette kan 
endda variere individuelt.

Blåhvalen har:
• Finger 1: 0 knogler
• Finger 2: 3-4 knogler
• Finger 3: 5-8 knogler
• Finger 4: 5-7 knogler
• Finger 5: 3-4 knogler  

(Cooper, 2009 s. 449-452)

Bækkenrudimenter
Bækkenet hos pattedyr består af tre par separate knogler (illum, ischium og pubis), også kaldet 
de innominate knogler, som er fusioneret. Hvaler har mistet de funktionelle baglemmer, men 
rester af bækkenet er bevaret, i form af to knogler kaldet ”bækkenrudimenterne”. Der er dog 
også set eksempler på hvaler, hvor resten af lemmeknogler også er bevaret.

Bækkenrudimenterne ligger hos bardehvaler under og parallelt med rygsøjlen, bag 
kønsåbningen. Antallet af knogler og deres form varierer fra art til art. De er mest udviklede hos 
bardehvalerne, især rethvalerne.

Blåhvalen har 2 enkelte bækkenrudimenter. (Abel, 1907; Rommel & Reynolds, 2009 s.1021-
1133; Tinker, 1988 s.47-49; Watson, 1981 s.33)
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3.  Hvalforskning

Blåhvalens vidtrækkende leveområder, adfærd og utilgængelighed, har altid gjort forskning 
og indsamling af ny viden om denne art besværlig (Clapham et al., 1999 s.49). Endvidere 
er hvalerne fredede (CITES, 2010 s.12), hvilket betyder, at indsamling af individer, til bl.a. 
forskning og komparative samlinger, som er kutyme med mange andre dyregrupper, derfor ikke 
er muligt.

Forskerne er derfor oftest henvist til at foretage undersøgelser og analyser på strandede dyr og 
skeletter.

I Danmark vil man som grundregel anvende alle hvaler (undtagen marsvin) der strander, 
indsamles eller på anden måde erhverves til forskning (Kinze, 2012). Der kan være tilfælde hvor 
dyret er mindre videnskabeligt interessant, men i de fleste tilfælde, når der er tale om dyr med 
alle data, som kan supplere samlingerne, vil man vælge at konservere enten hele dyret eller dele 
af dyret, til videnskabeligt præparat, f.eks. løst skelet, spritpræparat, vævsprøve eller lignende 
(Carter & Walker, 1999 s.193; Kitchener, 2002 s.25-26).

Museerne i Island har dog hverken ressourcer eller mandskab til at indsamle og præparere 
alle de strandende dyr, som i de fleste tilfælde er mindre delfinarter. Både fordi Islands 
kyststrækning er meget lang og fordi der er forholdsvis få museer til at indsamle og præparere 
dyrene. Derfor bliver det, når et dyr strander, vurderet hvor stor værdi det enkelte dyr vil have 
for samlingen, inden en eventuel indsamling og præparering finder sted. Ofte vil et strandet 
dyr kun blive registreret, eventuelt bliver det opmålt og får udtaget vævsprøver til samlingen 
(Björgvinsson, 2013).

Stranding
Når en hval strander skal der bl.a. foretages en grundig opmåling af dyret (fig.3.1) efter 
internationale retningslinjer (se bilag 1), samt en fastlæggelse af dyrets art, køn, fysiske tilstand 
og dødsårsag, så vidt dette er muligt (Geraci & Lounsbury, 2005 s.142+188; Naturstyrelsen, 
2012 s.26).

Det er også nødvendigt at notere de generelle omstændigheder, så som vejr, lokalitet osv., samt 
at dokumentere forløbet grundigt med f.eks. tegninger og fotos (Carter & Walker, 1999 s.193; 
Geraci & Lounsbury, 2005 s.177).

Det er desuden vigtigt, at indsamleren indhenter oplysninger og dokumenterer iagttagelser, da 
det er essentielt at få indsamlet de korrekte data (Hendry, 1999 s.10; Geraci & Lounsbury, 2005 
s.175).

Der udtages desuden prøver fra hud, spæk og muskler. Herfra er det muligt at udtage bl.a. 
DNA-prøver, som kan bruges til f.eks. at klarlægge dyrets slægtskab eller vise om dyret eller dets 
familie tidligere har været registreret (Fjeldså, 2003 s.5; Johannsen, 1990 s.32; Kinze, 1996; 
Nielsen, 2011). Der udføres også analyser som skal vise hvorvidt dyret indeholder miljøgifte som 
DDT og PCB samt eventuelt giftige tungmetaller (Berta & Sumich, 1999 s.435-438; Cousteau, 
1988 s.114; Johannsen, 1990 s.181-182; Kinze, 1996). Der er som hovedregel også dyrlæger med 
i processen for at undersøge for eventuelle skader og sygdomstegn.
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Fig.3.1: Opmåling af finhval, Vejle 2010 (Nielsen, 2011).

Mange museer og akademiske institutioner opretholder førsteklasses samlinger af biologisk 
materiale, varierende fra bevarede hele individer til DNA-biblioteker og ’cell lines’. Samlingerne 
bidrager til forskning af de forskellige dyr, men kan også bruges i mange andre sammenhænge. 
Materialet kan blandt andet anvendes til at identificere forskellige sygdomme samt til at 
registrere og overvåge forurening og klimaforandringer (Fjeldså, 2003 s.4; Suarez & Tsutsui, 
2004 s. 66-71).

Der arbejdes på at gøre oplysningerne fra alverdens samlinger og arkiver tilgængelige over 
internettet. Dette betyder, at forskerne slipper for at skulle rejse rundt til alverdens samlinger 
og arkiver, men også at det bliver muligt at samkøre enorme mængder oplysninger fra 
databaser over hele jorden, og kombinere dem på nye måder, som kan afsløre nye komplekse 
sammenhænge og variationer i den biologiske mangfoldighed langt ud over hvad der tidligere 
var muligt (Fjeldså, 2003 s.2+5).

Der foretages desuden undersøgelser på dyrets bløddele (Fritzshe, 1986 s.365). Her ses der f.eks. 
på maveindholdet, dyrets forplantningsdygtighed og alder (dette ud fra tænderne på tandhvaler, 
fra aminosyrerne i øjet, voksprop i øret eller organerne hos bardehvaler), samt sygdomme, 
skrammer, parasitter og meget andet (Geraci & Lounsbury, 2005 s.4; Nielsen, 2011).

Det er sjældent de store hvaler strander, og deres organer er besværlige og dyre at bevare, derfor 
er forskerne nødt til at handle hurtigt, hvis de skal foretage undersøgelser på disse. I de fleste 
tilfælde er kroppene fra de dyr som strander i så hurtig forrådnelse, at deres bløddele ikke er 
tilgængelige for undersøgelse i mere end et par timer. Derfor indhentes der generelt mere viden 
om hvalerne ud fra deres skeletter (Tinker, 1988 s.26).
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Da finhvalen strandede i Vejle i 2010 blev der inviteret forskere fra ind- og udland for at tage 
prøver. Blandt andet kirurger fra Skejby Universitetshospital, som sikrede hjertet. Desuden 
deltog specialister i mærkning af hvaler, som affyrede skud med lufttryksharpun, for at 
undersøge hvordan og hvor dybt satellitsendere forankres i hvalens hud. Forskellige forskere 
havde fokus på at finde hvalens indre ører, andre på munden, venerne, hjernen eller spækket. 
(Nielsen, 2011).

Skeletter
Mange hvaler strander på øde kyststrækninger, og derfor kan de, når de endelig bliver fundet, 
ofte være reduceret stort set til skelettet. Dette betyder, at mange prøver og undersøgelser derfor 
ikke er mulige (Geraci & Lounsbury, 2005 s.184).

Det er dog stadig muligt at udtage DNA, samt at identificere hvilken art der er tale om. Faktisk 
er det i nogle tilfælde nødvendigt, at reducere de strandede dyr til skeletter for at kunne 
identificere dem korrekt ud fra knoglernes anatomi (Stollman et al., 2005 s.49; Watson, 1981 
s.31).

I nogle tilfælde kan det være relevant at foretage isotop-målinger, f.eks. hvis der findes 
uidentificerbare knoglefragmenter. Ved måling af C13-isotoper kan man påvise dyrets kostvaner 
og derved be- eller afkræfte, hvorvidt der er tale om knogle fra hval (Ambrose & Krigbaum, 
2003 s.196; Fischer & Hansen, 2005 s.288). Ligesom der, i tilfælde af fund af meget gamle 
hvalknogler, kan foretages måling af C14-isotoper, der kan fortæller knoglernes alder (Ambrose 
& Krigbaum, 2003 s.196; Ramsey, 2008).

Ved undersøgelser af skelettet findes der, som med hele kroppen, standardmål, som er 
interessante for forskerne at se på, og sammenligne. Her er der både tale om mål på de enkelte 
knogler, samt mål på knoglerne i serier, også antallet af knogler kan være interessant, da disse 
selv inden for samme art kan variere (jævnfør kap.2.4).

Det er ligeledes interessant at se på graden af ossifikation (forbening), sammenvoksninger, samt 
diverse knoglesygdomme (Kinze, 2013; Rommel & Reynolds, 2009 s.1021).

I forhold til hvalskeletter er det naturligvis essentielt, at skelettet er helt. Her er der især tale 
om kraniet, da dette pga. store variationer, ofte er en af de vigtigste dele at måle på. Problemet 
med især bardehvalerne er, at maxilarerne ofte knækker, da de er meget tynde (tynde i forhold 
til deres styrke). Derfor kan det være et problem, når skeletterne udstilles, da skader så oftest vil 
forsøges udbedret og måltagningen derfor ikke kan blive præcis.

I forhold til lufferne har de størst forskningsmæssig interesse, hvis knoglerne er monterede 
’in-situ’, da man så er sikret de helt korrekte mål (Kinze, 2013). En løsning kan derfor være at 
røntgenfotografere lufferne inden præparation (deRoos, 2013). Det er ligeledes interessant, 
hvis der forekommer sammenvoksninger eller andet. Problemet med lufferne er dog ofte, at de 
yderste, og meget små fingerknogler mangler (Kinze, 2013).
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4.  Præparering af hvalskeletter

4.1 Overvejelser inden præparation
Når en hval strander er der ofte meget kort betænkningstid. Der skal handles hurtigt, hvis dyret 
ikke skal nå at gå i forrådnelse, hvilket vil starte efter få timer. Man står altså overfor et dyr 
som skal præpareres her og nu. Alligevel bør det altid overvejes hvilke muligheder der findes for 
konservering og anvendelse af de interessante dele (jævnfør kap.3) (Hendry, 1999 s.10).

En samling velpræparerede skeletter er fra et udstillings- , undervisnings- og videnskabeligt 
synspunkt meget værdifuldt. I nogle tilfælde, f.eks. ved store serier af samme art, vil man dog 
ofte nøjes med at præparere kranierne. Dette letter arbejdet, er mindre pladskrævende og giver 
oftest, sammen med vævsprøver og opmåling af dyret, tilstrækkelig information (Löwegren, 
1961 s.258; Simonsen et al. 2011 s.1).

4.2 Skelettering
Når beslutningerne omkring dyrets fremtid er klarlagt, samt diverse opmålinger og prøver er 
udtaget, kan skeletteringsarbejdet gå i gang. Her gælder det om at fjerne så mange bløddele, 
så som spæk, muskler og indvolde, som muligt, uden at skade skelettet (Fritzshe, 1986 s.365; 
Hedayat, 2003 s.11). Skelettering af store hvaler er et omfattende arbejde, og det kræver større 
værktøj end der normalvis anvendes ved zoologisk præparering. Traktorer eller rendegravere vil 
ofte være nødvendige til det tunge arbejde, samt større knive og såkaldte flænseknive. Det tykke 
spæklag er sejt at skære igennem, og knivene bliver derfor hurtigt sløve og skal jævnligt slibes. 
Det anbefales desuden at have en kødkrog til at holde fat i spækket med, imens man skærer. 
(Fritzshe, 1986 s.365; Hedayat, 2003 s.11)

På store hvaler lægges ét langt snit fra nakken, det følger rygraden og går hele vejen ned til 
halen. Der laves et tilsvarende snit fra struben langs bugen ud til halen. Fra snittet i ryggen 
skæres der nu tværsnit ned til bugsnittet. Det sker med cirka en halv meters mellemrum. 
(Hedayat, 2003 s.10-11) Herefter kan rendegraveren hjælpe med at få spæk- og kødstykkerne 
trukket af og løftet væk (fig.4.1). Det er vigtigt at udnytte rendegraverens kræfter, da knivene 
hurtigt bliver sløve af at skære i hvalens hud dette forstærkes yderligere, hvis flænsningen 
foregår på stranden, og knivene udsættes for sandskorn. Man sparer derfor både knive og 
kræfter ved først at lade maskinen udføre det hårde arbejde med at fjerne hud og spæk. 
Efterfølgende kan man så ved håndkraft skære kød og bløddele fri.

Efterfølgende under den mekaniske afrensningsproces, gælder det om at skære så tæt på 
knoglerne som muligt uden at skade dem (Stollman et al., 2005 s.42; Thompsett, 1958 s.282-
283).

Under skeletteringen skal man især være opmærksom på at få de små og fritliggende 
bækkenrudimenter med ud. Man bør være opmærksom på, hvor de ligger placeret så man kan 
skære dem ud tidligt i skeletteringsprocessen. De bliver meget svære at finde, når er placeret i 
løse kødstykker.
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Fig.4.1: Rendegraver trækker store stykker spæk af finhval (Nielsen, 2011).

Er hvalen i starten af forrådnelsesprocessen når den skyller på land, bør man være opmærksom 
på, at det væv som modvirker det udvendige tryk, når den dykker langt ned, er det samme væv, 
som holder nedbrydningsgasserne inde i hvalen, når den er død. Så når man skærer hvalen op, 
risikerer man, at trykket bliver udløst hurtigt, og dette kan ske eksplosivt (fig.4.2-4.4). Et tegn 
på dette er, når lufferne står vinkelret ud fra kroppen og tungen er presset ud af halsen (Jensen, 
2009 s.75).

Fig.4.2, 4.3 og 4.4: Strandet kaskelothval eksploderer under flænsning – videostills (Jensen, 2009 s.131-132).

Er hvalen meget fordærvet, når den skyller på land, kan det gøre skeletteringen lettere, da 
knoglerne så vil ligge nogenlunde frie og lettilgængelige indeni - dog vil lugten være noget mere 
skrap.

Arbejdet med skelettering af hvalen kræver, at man efterfølgende har et sted at destruere al 
kødaffaldet, f.eks. på en afbrændingsanstalt, så som DAKA i Randers (Post, 2012b).

I forbindelse med destruktionen af kød fra finhvalen som strandede i Vejle i 2010, blev alt fedt og 
spæk anvendt til fremstilling af bio-diesel (Nielsen, 2011).

For at sikre sig, at ryghvirvlerne senere hen kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge, kan der 
trækkes en rustfri stålwire igennem nervekanalen. På de store hvaler er det dog nemmest at 
montere numre på hver enkelt knogle (fig.4.5). Rækkefølgen på ryghvirvlerne vil dog oftest give sig 
selv – men i nogle tilfælde er det rart med en nummerering, for at være helt sikker.
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Fig.4.5: Nummererede rustfrie plader bundet omkring ryghvirvler på blåhval i Island.

I Island tegner de under skeletteringen luffe- og haleomrids op til senere brug (Björnsson, 
2013b). Beaty Biodiversity Museum i Canada tog røntgenbilleder af lufferne fra deres blåhval, 
for at have et billede af knoglerne ’in-situ’ (deRoos, 2013). Dette kan gøre senere montering 
lettere og sikrer at knoglerne ligger korrekt.

4.3 Rensning af knogler
Man har gennem mange år forsøgt, at finde gode metoder til at præparere hvalskeletter. Der 
er dog endnu ikke fundet en metode, som kan garantere gode resultater, og derfor bliver det 
konstant forsøgt at finde frem til nye og forbedrede teknikker.

Problemet med hvalskeletter er deres størrelse og det store indhold af olie i knoglerne. Disse to 
faktorer gør præparationen så meget sværere og mere besværlig end når der renses skeletter fra 
andre pattedyr.

Nedgravning i sand
En af de ældste metoder anvendt, er at grave de rå skelleterede knogler ned i sand og lade 
mikroorganismerne fjerne kød og fedt fra knoglerne (Hendry, 1999 s.11). Det er vigtigt, at det er 
løst sand, så regnvand drænes væk (Scharff, 1911 s.198). Metoden tager mellem 6-24 måneder, 
alt efter størrelsen på skelettet, klima osv. (Chang & Jang, 2004 s.62-63; Horie, 1988 s.19; 
Scharff, 1911 s.197)

Denne metode er bl.a. blevet anvendt af The British Museum i London (Löwegren, 1961 s.262), 
på The Smithsonian Institution i Washington (Ososky, 2010 s.1; Walsh, 2010 s.83), på The 
Seymour Center i Californien (Casper, 2010) og ligeledes til rensning af finhvalskranie på 
Institut for Haustierkunde i Kiel (Fritzshe, 1986 s.366).

Metoden skulle efter sigende give et godt resultat og forholdsvis affedtede knogler (Scharff, 
1911 s.197). Processen er dog langvarig, svær at overvåge undervejs og kan resultere i både 
misfarvede og brækkede knogler, ligesom meget små knogler risikerer at gå tabt (Hendry, 1999 
s.11; Stollman et al.,2005 s.42).

Maceration
De fleste macerationsmetoder bygger på en forrådnelse af bløddelsresterne (Simonsen et al., 
2011 s.1). Al forrådnelse skyldes mikrobakteriel aktivitet, hvorunder mikroorganismer formerer 
sig og nedbryder proteinerne i alt kød, væv og sener, mens knoglerne bevares. Herved frigives 
der kvælstof (nitrogen) og svovl, som mikroorganismerne ernærer sig af. Det overskydende 
kvælstof omdannes til ammoniak og nitrogenoxider. Det overskydende svovl omdannes 
til dihydrogensulfid, som giver den ubehagelige og stærke lugt der er kendetegnende for 
forrådnelse. (Hedayat, 2003 s.11)

Lemmerne bør dog, for letheds skyld, deles op i højre og venstre (Hangay & Dingley, 1985 
s.334).
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Macerationens varighed afhænger af metode, temperatur og dyrets størrelse og kan tage fra 
mindre end et døgn, til uger, måneder eller år (Hedayat, 2003 s.11-12; Yin et al. 2010 s.2).

Macerationsmetoderne forudsætter at knoglerne nedsænkes i vand, og derfor skal de 
efterfølgende tørres kontrolleret, så de ikke deformeres eller får revner (Botfeldt & Richter, 
1998 s.163; Horie, 1988 s.19).

For at undgå misfarvning af knoglerne bør skelettet drænes for blod i et koldt vandbad forud for 
macerationen (Hangay & Dingley, 1985 s.337).

Koldtvandsmaceration
Knoglerne lægges i koldt (eller stuetemperatur) vand indtil kød, ligamenter med mere er rådnet 
væk. Herefter tages knoglerne op af vandet, skylles og tørres.

Dette bliver traditionelt betragtet som den sikreste metode, da der ikke anvendes nogen form 
for varme eller kemikalier, som kan påvirke knoglens stabilitet. Det er samtidig også den mest 
tidskrævende, da det kan tage lang tid for mikrober at reducere det bløde væv. (Hendry, 1999 
s.11; Hangay & Dingley, 1985 s.334-335; Horie, 1988 s.20; Seadman, et al., 2006; Yin et al., 
2010 s.5).

Varmtvandsmaceration
Denne metode minder om koldtvandsmaceration, bortset fra at beholderen er udstyret med 
en termostat som regulerer varmeelementet, så temperaturen holdes på omkring de 37°C. Ved 
denne temperatur skabes det ideelle forhold for nedbrydende bakterier og dermed fremskyndes 
forrådnelsesprocessen. Denne metode tager alt fra dage til uger, afhængig af dyrets størrelse. 
(Hendry, 1999 s.11; Hangay & Dingley, 1985 s.336-337; Horie, 1988 s.20; Löwegren, 1961; 
Seadman et al., 2006 s.11)

Varmtvandsmaceration II
Þorvaldurs metode med meget varmt vand (ca. 70º C) er beskrevet i dette kompendium kapitel 
8.2

Metoden giver mulighed for at store mængder af olien i hvalknoglerne kan fjernes, men 
processen kan, hvis den ikke styres korrekt, medføre at knoglerne mister for meget af det 
organiske materiale, og man risikerer derved, at knoglerne bliver skrøbelige og porøse (Ososky, 
2010 s.6).

På The Smithsonian Institution i Washington har denne metode været anvendt gennem mange år 
(Ososky, 2010 s.6). John Ososky fra The Smithsonian Institution mener, at denne metode er en 
af de bedste til præparation af hvalknogler. Han anvender den dog ikke selv, da metoden er for 
dyr, besværlig og tidskrævende (Ososky, 2013).

Maceration ved kogning
Det er muligt at koge knoglerne – resultaterne er dog noget ringere, da hæmoglobinet i blodet 
ikke kan fjernes helt ved denne metode og derfor kan der opstå misfarvninger (som dog til en vis 
grad kan forhindres ved at dræne knoglerne for blod først).

Ved denne metode er en bakterielle nedbrydning er ikke længere en faktor, da den høje 
temperatur fremmer en hurtig nedbrydning af det bløde væv. Man risikerer dog at over-koge, 
hvilket kan ødelægge knoglernes organiske materiale. (Hangay & Dingley, 1985 s.337; Horie, 
1988 s.20-21; Seadman et al., 2006)
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Maceration af skeletter i havvand

En anden metode der ligeledes udnytter den biologiske nedbrydning i naturen, er at opbevare 
skelettet på bunden af det nærmeste havnebassin. Her skal det ligge indtil kød, væv og sener er 
blevet nedbrudt af mikroorganismer og små dyr. Macerationstiden vil variere alt afhængig af 
bassinets vandudskiftning og vandets temperatur, og processen kan tage op til flere år.

Denne metode kræver, at der bliver holdt øje med knoglerne regelmæssigt, for at undgå skader. 
Der er desuden en risiko for at miste de mindre knogler, hvis disse ikke macereres separat. 
Metoden fjerner dog ikke olien i knoglerne. (Hedayat, 2012)

Kemisk maceration
Der findes en lang række kemiske teknikker. Alkaliske løsninger foretrækkes, da de nedbryder 
kollagen og andre proteiner (Gregersen, 2007 s.20), og i nogen grad kan de også fjerne olie fra 
knoglerne (Hendry, 1999 s.11-12).

Ved anvendelse af kemikalier eller vaskepulver til maceration skal man dog være forsigtig, for 
kemikalier kan være sundhedsskadelige og kræver forsigtighed og omtanke. Knogler kan ved 
langvarig udsættelse for kemikalier blive sprøde, skrøbelige, og evt. kan mindre detaljer gå tabt 
(Gregersen, 2007 s.20; Seadman et al., 2006).

Til musealt brug anbefales det ikke at bruge kemikalier til maceration (Cornwall, 1974; 
Gregersen, 2007).

Tidligere stod man dog ikke, heller ikke på museer, tilbage for at tage skrappe kemikalier i brug 
under maceration af knogler, eksempelvis Löwegren (1961) og Thompsett (1958 s.284).

Enzymmaceration
Enzymmaceration omfatter ofte vaskemidler eller ren papain, pepsin og trypsin i varmt eller 
kogende vand, med eller uden kemiske tilsætningsstoffer (Seadman et al., 2006; Yin et al., 
2010 s.1).

Vaskemiddelmaceration gør brug af enzymerne til stede i vaskepulver, og de øger hastigheden 
for maceration og fjerner dårlig lugt. Udover forskellige former for enzymer, kan det indeholde 
enten anioniske eller kationiske detergenter. (Simonsen et al., 2011 s.1; Yin et al., 2010 s.5).

Problemet kan være, at den nøjagtige sammensætning af kommercielle detergenter ofte ikke er 
direkte tilgængelig og de aggressive blandinger i vaskemidler kan i værste fald forårsage skader 
på knoglerne, f.eks. afkalkning (Simonsen et al., 2011 s.1; Yin et al., 2010 s.5).

Der bliver arbejdet på at optimere metoden ved udelukkende at gøre brug af kommercielle 
proteaser (enzym som nedbryder protein) og lipaser (et enzym som katalyserer nedbrydningen 
af fedtstoffer til fedtsyrer og glycerol). Eksperimenter med dette har vist en hurtig og effektiv 
afrensning af knogler. Ligeledes er lugtgenerne ved denne metode minimale (Simonsen 
et al., 2011 s.4). Enzymerne er desuden biologisk nedbrydelige og efterlader derfor ingen 
affaldsprodukter som skal behandles (Smythe, 2010).

Der er bl.a. blevet anvendt enzymer til rensning af et vågehvalsskelet, hvilket efter sigende har 
givet et godt resultat (Hildebrandt, 2011). Ligeledes har de på Canadian Museum of Nature i 
Ottawa, Canada, anvendt enzymer til at rense deres blåhvalsskelet. Processen tog to år og de fik 
efterfølgende et forholdsvist oliefrit skelet (Smythe, 2010). Yderligere litteratur på området er 
Eriksen et al.,2013; Uhre et al., 2014.
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4.4 Andre præparations metoder

Rensning af knogler med klannerbiller og lignende.

Larver fra klannerbiller (Dermestidae) og andre hvirvelløse dyr, f.eks. melorme (Tenebrio 
molitor) er nyttige til at fjerne hårde ledbånd og tørret væv, samtidig med at knoglerne forbliver 
intakte – der kan dog forekomme mikroskopiske gnavespor. Denne metode er attraktiv, fordi 
der ikke er risiko for kemisk skade, og fordi det er muligt at holde et skelet samlet (ved hjælp af 
ledbåndene).

Vævet skal være udtørret, og det kan tage dage til uger for dyrene at fjerne alt blødt væv. Det 
er dog nødvendigt efterfølgende at sikre sig, at alle insekter er fjernet fra knoglerne, så de ikke 
indføres i magasiner eller udstilling. (Hangay & Dingley, 1985 s.337-339; Ososky, 2010 s.6-7; 
Seadman et al., 2006)

På The Smithsonian Institution i Washington er metoden blevet anvendt på hvalskeletter, men 
det fjerner ikke olien. Det er derfor nødvendigt med en efterfølgende behandling af knoglerne, 
hvis olien ønskes fjernet (Ososky, 2013).

Rensning af knogler med hexan
Der er eksperimenteret med at nedsænke knoglerne i hexan, Guilminot et al.(2014)  
undersøgelser viser at hexan og især methanol/ chloroform blandingen er det mest effektive middel. 
Disse midler er dog både utrolig giftige, farlige og kræver, at man har et sted at destruere 
hexanen efterfølgende, hvilket kan være bekosteligt (Nellemose, 2011; Post, 2012b s.38). Derfor 
ses dette ikke som en holdbar løsning, selvom det efter sigende skulle reducere olieindholdet i 
knoglerne.

Rensning af knogler med elefantgødning
På The Smithsonian i Washington, USA har de anvendt en mere miljøvenlige metode hvor 
der bruges elefantgødning eller gødning fra heste (Ososky, 2010 s.7). Her er det bakteriernes 
enzymatiske nedbrydning der opløser bløddelene, og efterlader knoglerne mere eller mindre 
uændrede.

Temperaturen bliver dog høj (op til 70°C) og der er risiko for udtørring, opløsning og en række 
kemiske utilsigtede bivirkninger, hvis processen ikke styres løbende. Elefantgødning indeholder 
en stor mængde mikroorganismer, som giver høj hastighed i forrådnelsesprocessen, og som 
derfor hurtigt fjerner de sidste kødrester fra knoglerne (Ososky, 2010).

Fordelen ved metoden er, at knoglerne opnår en høj temperatur, som gør olierne tyndtflydende, 
hvorved de udtrækkes/uddrives, og opsamles i komposten. Dette kan tage fra uger til måneder. 
Metoden kan dog resultere i misfarvede og skadede knogler, hvis processen ikke holdes under 
jævnligt opsyn (Hedayat, 2011). Overvejelser og forsøg angående knogler i kompost findes 
desuden hos R. Nicholson (1998).

Metoden er ligeledes anvendt på Göteborgs Naturhistoriska Museum (Gütebier & Lysén, 2006) 
og Statens Naturhistoriske Museum (Post, 2011). Sidstnævnte med mindre gode resultater.
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Boring af huller i knoglerne

Især de store knogler som kranie og underkæbe indeholder store mængder olie. Disse knogler 
kan det derfor være en fordel at bore huller i, da det kan medføre at olien bliver lettere at fjerne, 
enten med en strøm af kompresset luft eller med en hård strøm af varmt vand, som f.eks. en 
højtryksrenser. Udover at skylle olien ud, er det ligeledes muligt på et senere stadie at kunne 
tillade affedtende midler lettere adgang (Hangay & Dingley, 1985 s.334).

Ved at bore huller i knoglerne skaber man en større overflade og gør distancen for olien, når den 
skal trække ud af knoglen, kortere, og derved er det muligvis lettere at få olien ud.

På Santa Barbara Museum of Natural History i Californien har de boret huller i både kranie og 
kæber på deres blåhval i 2008. Derved havde de mulighed for at føre en damprenser-dyse ind i 
knoglen og derved fjerne olien. Dette skulle være en effektiv metode til at fjerne store mængder 
olie i knoglerne (Berman, 2013).

Metoden med at bore huller i hvalknoglerne er noget de også anvender på Ozeaneum i 
Stralsund. Knoglerne macereres med en varmtvandsmaceration på omkring 60°C, hvorefter der 
bores huller i de mest oliefyldte knogler som efterfølgende macereres med en anionisk detergent 
(hvis man samtidig tilførte en nonionisk detergent til at fjerne overfladespændingen, kunne 
metoden måske optimeres).

Denne metode skulle ifølge Ozeaneums chefpræparator Uwe Beese være effektiv til at fjerne 
olien (Beese, 2013). Hullerne i knoglerne vil, i forbindelse med udstilling, let kunne udfyldes.

4.5 Blegning af knogler
Nogle museer vælger efterfølgende at blege knoglerne, for at få dem mere ensfarvede og hvide, 
hvilket kan være attraktivt i en udstilling. De fleste museer er dog med tiden gået væk fra denne 
procedure, da det kan forårsage skader på knoglematerialet. Det vil derfor, især i forbindelse 
med forskningspræparater, ikke anbefales. (Hendry, 1999 s.13-14; Hangay & Dingley, 1985 
s.348-349; Horie, 1988 s.24-25)

4.6 Scanning af knogler
Tredimensionel digitalisering (også kaldet 3-imaging eller 3D-scanning) indtager efterhånden 
en vigtig plads i dokumentation og analyseteknikker af museums genstande. 3D-scannings 
systemer er relativt nye, meget præcise måleredskaber, som giver et høj kvalitets arkiv af et 
objekts overfladetypografi med målenøjagtighed til mikrometer-niveau. 3D scanningen tillader 
måling af geometri, tekstur (der oftest også omfatter farve) og omfanget af de fleste objekter 
(Wachowiak & Karas, 2009 s.142). Disse scanninger kan anvendes af forskere og kan uden 
problemer deles verden over (Kinze, 2013).

Fordelen ved metoden er, at selv meget skrøbelige genstande, kan scannes og printes. Desuden 
er der ingen risiko for, at genstandene bliver kontamineret af andre materialer undervejs i 
processen (Sholts et al. 2011; Wachowiak & Karas, 2009 s.143).

Ud fra 3D-scanningerne kan en kopi af genstanden printes i den ønskede størrelse og materiale. 
Da teknologien endnu ikke er helt færdigudviklet, vil disse prints indtil videre udelukkende være 
anvendelige i f.eks. udstillinger og lignende. Dette skyldes at de endnu ikke kan produceres med 
detaljerighed nok til at kunne anvendes til videnskabelig brug (Sholts et al., 2011; Wachowiak 
& Karas, 2009 s.144). Man kan dog forestille sig, at det kunne være en mulighed i fremtiden at 
printe kopier af de knogler ud, som er i størst fare for nye skader under restaurering.
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På Beaty Biodiversity Museum i Canada blev 3D-scanning anvendt på samtlige knogler fra 
deres blåhvalsskelet efter præparation. Dette gjorde deres efterfølgende restaurerings- og 
monteringsarbejde lettere, da de havde et præcist digitalt ’eksemplar’ af knoglerne som de så ud 
til at starte med. Dette viste sig at være en fordel, da mange af knoglerne var meget skrøbelige, 
og under restaureringen fik påført yderlige skader, så som brud og overfladeskader (deRoos, 
2013).

På Naturhistorisk linje er der skrevet tre bacheloropgaver som omhandler hvaler, Grinde 
(2001), Andersen (2013) og Holdt (2016).
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5.  Udstilling og montering af hvalskeletter
Når et hvalskelet er blevet præpareret skal det typisk enten magasineres eller udstilles 
(Löwegren, 1961 s.261-266).

I 1800-tallet blev det for alvor populært at udstille skeletter (Love, 1997 s.246-250), en af de 
mest kendte udstillinger af skeletter til formidling af anatomi er ’Galerie de Paléontologie et 
D’Anatomie Comparée’ i Paris, hvor skeletterne stadig står som da udstillingen åbnede i 1898 
(Naturelle, 2013). Det er generelt vigtigt at udstille skeletter på de naturhistoriske museer i 
forhold til formidling, da det giver et godt anatomisk overblik og kendskab til de forskellige arter 
og deres liv (Tunnicliffe, 2002 s.9). Det er dog særligt vigtigt at udstille skeletter fra dyr som 
netop hvaler, da formidling kan være med til at gøre folk opmærksomme på hvor vigtigt det er at 
passe på og beskytte hvalerne i naturen (Tunnicliffe, 2002 s.9).

Det er ofte et stort ønske fra udstillingsafdelingerne på de forskellige naturhistoriske museer, 
at udstille hvalskeletter, da de trækker enorme publikumsmængder (Colbert, 1965 s.302). 
Hvalskeletterne har en stor udstillingsværdi, da de, i kategori med dinosaurer, ses som noget 
ekstraordinært og spændende (Turner-Walker, 2011b s.8). Dette skyldes både hvalernes 
størrelse, mystikken omkring deres liv og den kendsgerning, at det er et dyr de fleste af os 
mennesker aldrig kommer til at se i levende live. Til forskel fra udstilling af dinosaurskeletter, er 
stort set alle de hvalskeletter, der er udstillet verden over, originale knogler og ikke afstøbninger.

Forskere som arbejder med hvalskeletterne ser gerne, at der i udstillinger anvendes kopier af 
skeletterne, da de i deres daglige arbejde ønsker at have adgang til at udtage prøver og opmåle 
dele af skeletterne (Kinze, 2013). Dermed kan der opstå problemer, hvis skeletterne skal 
anvendes i en udstilling og f.eks. monteres hængende højt oppe, da de derved bliver mindre 
tilgængelige (Chang & Jang, 2004 s.63). Ligeledes kan der opstå problemer hvis skeletterne, i 
forbindelse med udstilling, skal gennemgå større reparationer, da dette kan betyde at forskerne 
ikke nødvendigvis kan anvende skeletterne som de gerne vil (Kinze, 2013).

5.1 Udstillingsmuligheder
Der findes mange muligheder for at udstille et hvalskelet. De mest hårdhændede metoder, så 
som udendørs udstilling og skeletter med brutale monteringer osv. er ofte de ældste. Dette ses 
f.eks. på Naturhistorisk Museum i Bergen, hvor deres 22 hvalskeletter er monteret i slutningen 
af 1800-tallet og starten af 1900-tallet (Beaty Biodiversity Museum, 2013; Turner-Walker, 2011b 
s.7), her er anvendt nogle forholdsvis hårdhændede metoder og materialer til monteringerne.

Tidligere har det været populært at udstille hvalskeletter udendørs, f.eks. foran museerne, som 
på Seymour Center i Santa Cruz (Californien) (fig.5.1) (Casper, 2010) og på Canterbury Museum 
i New Zealand, hvor et skelet fra en blåhval blev udstillet i 1909 og frem til 1970’erne (Stollman 
et al., 2005 s.35).
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Fig.5.1: Blåhvalsskelet udstillet foran The Seymour Center, Santa Cruz, efter restaurering i 2001 (Casper, 2010).

Der ses dog en tendens til at passe mere og mere på hvalskeletterne med tiden, da det er 
sjældent der opstår en mulighed for at erhverve sig et nyt. Derfor er det tvivlsomt, om man i 
dag ville vælge at udstille et skelet fra en nystrandet blåhval udendørs, selvom et skelet foran et 
museum er et enormt blikfang. En mulighed som nogle museer i stedet vælger, er derfor, som 
f.eks. hos Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (fig.5.2), at lade skelettet være synligt udefra, 
så det er muligt for forbipasserende at se det, og derved kan det vække en interesse og lokke 
dem ind i museet.

Fig. 5.2: Blåhvalsskelet udstillet på Beaty Biodiversity Museum, Vancouver i 2010 (Beaty Biodiversity Museum, 
2012).

5.2 Udstillingsmetoder
Der er mange måder at udstille et hvalskelet på, ligesom der kan være mange grunde til at 
udstille et skelet på en bestemt måde. Ofte er det faktorer så som ressourcer, lokaler (se 
kap.5.4), udstillingens varighed og formål samt skelettets tilstand osv., som bestemmer 
hvordan et skelet bliver fremvist.

Det kan ligeledes være forskelligt, hvordan man vælger at skelettets positur skal være. Om det 
skal udstilles ’lige ret op og ned’, eller om man vil have skelettet udstillet, så det er dynamisk og 
’i bevægelse’ (Chang & Jang, 2004 s.63; Hangay & Dingley, 1985 s.350).
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Fig. 5.3: Finhval i udstillingen ’Hvaler i Botanisk Have’, København 2011.

Denne udstillingsform fremviser skelettet som om hvalen er strandet, og har derfor en vis 
autencitet, men ikke nogen anatomisk formidlingsværdi. Fordelen er dog, at skelettet forbliver 
intakt, og at man i princippet kan udstille det som det er.

På Naturama i Svendborg ses et skelet af en vågehval udstillet ud fra samme princip.

Understøttet montering
På Victoria Museum i Melbourne har man genmonteret et ældre skelet af en pygmæ blåhval 
(fig.5.4) på en understøttet montering (Rowe, 2013).

Dette er den mest anvendte metode til udstilling af pattedyrs skeletter generelt (Löwegren, 1961 
s.261-266). Fordelen er, at det er muligt at få skelettet godt understøttet, så vægten fordeles 
jævnt og skelettet forbliver stabilt (Chang & Jang, 2004 s.63). Ulempen er, som det kan ses på 
billedet (fig.5.4), at det kan være svært at se bort fra alle de understøttende elementer, og det 
tager meget af helhedsindtrykket.

Liggende

På udstillingen ’Hvaler i Botanisk Have’ i København, sommeren 2011, blev et skelet fra en 
finhval udstillet liggende på et podium af sten (fig.5.3). Der var tale om en korterevarende 
udstilling med forholdsvis få ressourcer, og derfor var der ikke en mulighed at lave en komplet 
montering af hvalskelettet. Ligeledes var skelettet meget skrøbeligt, så f.eks. en ophængning af 
skelettet ville have krævet yderligere stabilisering og restaurering.

Fig.5.4: Pygmæ blåhval udstillet på Victoria Museum, Melbourne, 2010 (Nams, 2010).
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Hængende montering

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver har de ophængt deres blåhvalskelet (fig.5.5). Dette 
giver indtrykket af at hvalen er svævende eller svømmende.

Ophængning af hvalskeletter er en noget mere krævende proces, da skelettet skal kunne holde 
sin egen vægt uden understøtning,  samtidig med at der skal skabes balance.

Fig.5.5: Blåhval udstillet på Beaty Biodiversity Museum, Vancouver, 2010 (Beaty Biodiversity Museum, 2012).

Monteret på væg
Denne metode kan gøre det lettere at få plads til et hvalskelet i en udstilling. Det er desuden 
muligt at benytte sig af flere understøttelser, da mange monteringer kan skjules på bagsiden af 
skelettet vha. væggen.

Metoden er bl.a. anvendt i udstillingen på Statens Naturhistoriske Museum i København 
(fig.5.6).

Fig.5.6: Kaskelot udstillet på Statens Naturhistoriske Museum, København.
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5.3 Montering

Når et skelet skal udstilles, er der i princippet to måder at lave monteringen på. Der kan 
anvendes ydre armaturer, hvor jern er tilpasset ydersiden af knoglerne samt ydre afstivninger 
er anvendt, dette skader skelettet meget lidt. Eller der kan anvendes indre armaturer, hvilket 
forudsætter at knoglerne bliver boret i og der kan derved tilføres en del skader (Gilpin, 1959 
s.162).

Ydre armaturer
Princippet i at anvende ydre armaturer er at gøre det muligt for museerne at udstille skeletter, 
og samtidig undgå at lave for mange ødelæggende indgreb på knoglerne. Se fig. 5.7

Fig.5.7: Ydre armaturer på nordkaperkranie, udstillet på  National Museum of Natural History, Washington.

Hvis monteringen udføres korrekt, er det muligt at udstille et skelet, hvor de enkelte knogler 
let kan tages ud af monteringen, f.eks. hvis det bliver nødvendigt for forskere at foretage 
undersøgelser, opmålinger osv. (Chang & Jang, 2004 s.63; Majumdar, 1974 s.53-55; 1987 s.29).

Den principielle udfordring i en udvendig montering er at gøre de stabiliserende stålmonteringer 
så lidt synlige som muligt. Dette er ikke let - især ikke når der er tale om store skeletter som 
hvaler, hvor stålmonteringen skal være stærk nok til at kunne bære den tunge vægt (Chang & 
Jang, 2004 s.63; Majumdar, 1987 s.25).

Indre armaturer
Ved at anvende indre armaturer, er det muligt at udstille et mere elegant og naturligt skelet, da 
man slipper for de ydre stålmonteringer, som kan skæmme dets æstetiske fremtoning.

Det kan være nødvendigt at søge råd hos en ingeniør til at udregne hvor kraftig den indre 
support skal være, for at opnå en tilstrækkelig styrke og bæreevne (Gilpin, 1959 s.162).

De indre stålsupporteres primære funktion er at holde skelettet oppe. For at opnå den ønskede 
tilpasning og positur af skelettet, skal de indre supportere tilpasses meget grundigt, så 
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hvirvlerne sidder i den rigtige vinkel og position, da de kan være svære at rette efterfølgende 
(Erickson, 1980 s.93).

Indre og ydre armaturer
Man er ikke nødt til at anvende udelukkende den ene eller den anden form for armaturer, når 
man laver en montering. Ofte vil man vælge en løsning som inkluderer en blanding af både ydre 
og indre armaturer (Erickson, 1980 s.87).

5.4 Faktorer som har indflydelse på valg af metode og montering

Udstillingslokaler

Det har en stor betydning for udstillingsmulighederne, hvilke lokaler der er til rådighed. Et 
skelet fra en blåhval er oftest mellem 20-30 meter langt og kan i både højde og bredde komme 
op på omkring 6 meter. Det kræver derfor et udstillingslokale af rette dimensioner for at få nok 
plads.

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (fig.5.8) blev en del af museumsbygningen bygget 
med det formål at skulle huse blåhvalsskelettet, og derfor var det muligt at sørge for at skelettet 
havde den fornødne plads, så det kunne udstilles som man ville have det uden at skulle indgå 
nogle kompromiser (deRoos, 2013).

Fig.5.8: Blåhvalsskelet på Beaty Biodiversity Museum, Vancouver (Beaty Biodiversity Museum, 2012).

På Naturhistorisk Museum i Bergen (fig.5.9) er det til gengæld tydeligt, at de under 
ophængningen af deres hvalskeletter har måtte gå en del på kompromis, f.eks. med skelettets 
anatomi, for at kunne få plads til dem i deres komprimerede udstillingslokaler (Fihl, 2013).
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Fig.5.9: Finhvalsskelet på Naturhistorisk Museum i Bergen (Fihl, 2013).

Det skal tilføjes, at der er over 100 års forskel på disse to ophængninger, og at hvalskeletterne på 
Naturhistorisk Museum i Bergen kan være monteret som de er af andre grunde end udelukkende 
pladsproblemer.

Tilskuervinkel
Det har stor betydning for udarbejdningen af en montering, om det er muligt for tilskuerne at 
se skelettet både oppefra, nedefra og fra begge sider, eller om det f.eks. kun er nedefra, som 
skeletterne udstillet på Naturhistorisk Museum i Bergen (fig.5.9). Her vil der af den grund være 
mulighed for at skjule samlinger, armaturer og ophængning ved at montere dem på oversiden af 
skelettet (Fihl, 2013), hvilket kan gøre arbejdet lettere.

Det samme gør sig gældende på de vægmonterede hvalskeletter på Statens Naturhistoriske 
Museum i København (fig.5.6), hvor bl.a. monteringen til at holde kraniet oppe er stort og solidt, 
men alligevel har det været muligt stort set at skjule det, fordi skelettet kun er synligt fra én side.

Blåhvalsskelettet på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (fig.5.5 og 5.8) og sejhvalsskelettet 
på Naturama i Svendborg er synlige fra begge sider og kan ligeledes ses både ovenfra og 
nedefra. I en udstilling som disse vil det derfor kræve en del mere arbejde, hvis monteringer og 
armaturer ønskes skjult.

Lys
Den rette lyssætning under en udstilling er ligeledes et vigtigt redskab. Ved f.eks. at sætte spots 
på nogle elementer kan man fremhæve de områder som man gerne vil have at publikum skal se. 
På samme måde er det også muligt at skjule eller sløre f.eks. synlige monteringer.

Lys bør dog anvendes ud fra anbefalingerne for lys ved udstilling af knogler (kap.5.6).
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5.5 Transport

Det er oftest nødvendigt at transportere skeletterne, når de skal udstilles, da de sjældent 
bliver præpareret og monteret i udstillingslokalerne. Det er især under denne transport, at 
der kan forekomme skader på knoglerne, især hvis de i forvejen er skrøbelige. Skal skelettet 
transporteres, f.eks. med lastbil, over en længere strækning, skal man gøre sig klart, at det kan 
få stød, rystelser osv., og det er derfor nødvendigt både at pakke knoglerne forsvarligt ind, men 
også at have dem fastspændt undervejs (Mecklenburg, 1991 s.121).

Det er vigtigt så vidt muligt kun at anvende kyndige fagfolk under flytteprocessen, ellers bør 
der som minimum være fagfolk nok til stede som kan holde opsyn og vejlede andre eventuelle 
medhjælpere (Hendry, 1999 s.29). Da der oftest er brug for mange hænder til flytning af et 
hvalskelet, vil eksterne medhjælpere i de fleste tilfælde være en nødvendighed. Ligeledes viser 
det sig med flytning af de store hvaler også nødvendigt at anvende kraner, lifte osv., til at løfte 
især kranie og kæber. Det er derfor utrolig vigtigt, at knoglerne inden transport bliver både 
pakket forsvarligt ind, men også understøttet bedst muligt (Mecklenburg, 1991 s.125).

Da skeletternes størrelse, udformning og stand varierer, er det nødvendigt at udforme transport- 
indpakningerne til hvert skelet individuelt (Stollman et al., 2005 s.41). Eksempler på dette kan 
ses på fig.5.10 og fig.5.11.

Fig.5.10: Transportkasse med kaskelotkranie, Naturhistorisk Museum, Århus (Kristensen, 2013).

Fig.5.11: Transportvogn med blåhvalkranie, Canada (Beaty Biodiversity Museum, 2012).
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5.6 Krav til opbevaringsforholdene for knogler i en udstilling

Forholdene i en udstilling afhænger oftest både af hvordan og af hvem den enkelte udstilling 
planlægges. På nogle museer har de specifikke retningslinjer, som beskriver hvilke krav der skal 
opfyldes under de bestemte udstillinger, og andre steder lader man det være op til kuratoren for 
den enkelte samling, at afgøre det (Engel, 2012). Disse krav er en generel beskrivelse af hvilke 
forhold skeletter optimalt set bør opbevares ved under en udstilling. Der er dog stor forskel på 
om der er tale om et skelet fra et marsvin eller om man arbejder med en blåhval, og man bør 
altid, også ud fra det enkelte skelets tilstand samt udstillingens varighed, overveje hvad det er 
man har med at gøre.

Temperatur og luftfugtighed
Knogler er hygroskopiske (optager let fugt) på grund af deres organiske bestanddele, og 
anisotropiske, hvilket vil sige at de udvider sig uensartet i forskellige retninger. Derfor vil 
de, i takt med svingninger i temperatur og luftfugtighed, udføre svind/ svelling bevægelser 
(Thomson, 1986 s.82).

Knoglens størrelse og tykkelse er afgørende for hvor hurtigt den indstiller sig på en ny 
fugtighed. Jo tyndere knoglen er, jo mere følsom vil den være overfor forandringer i temperatur 
og luftfugtighed (Thomson, 1986 s.82). Knoglens dimensionsændringer kan resultere i 
længdegående revner og ved vedvarende klimasvingninger kan materialet langsomt ødelægge 
sig selv (Botfeldt & Richter, 1998 s.163; Horie, 1988 s.49; Koob, 1984 s.98).

Endvidere vil der ved fugtighed på over 65 % RF (relativ luftfugtighed), være risiko for mikrobiel 
vækst på knoglens overflade. Mug kan medføre misfarvninger og små huller i overfladen 
(Botfeldt & Richter, 1998 s.165; Thomson, 1986 s.86). Ved for lav relativ fugtighed (under 45 
%) risikerer knoglerne at tørre ud, hvilket kan give en sprød og skør knogle (Botfeldt & Richter, 
1998 s.165).

Det er vigtigt, at knoglerne ikke udsættes for pludselige svingninger i temperatur eller relativ 
luftfugtighed. Ideelt set bør de opbevares i et konstant miljø på 55 % RF, med en maksimal 
svingning på +/- 5 % og en temperatur på 18°C med en maksimal svingning på +/- 5°C, samt 
god ventilation. Ved brug af klimaanlæg vil man kunne opretholde en jævn relativ luftfugtighed 
og undgå hurtige og skadelige svingninger. (Botfeldt & Richter, 1998 s.165; Carter & Walker, 
1999 s.144-145)

Lys og UV-stråling
Både UV-stråling og det synlige lys kan give nedbrydning af knoglematerialets overflade 
(Thomson, 1986 s.22) og fører til misfarvninger. De uorganiske bestanddele i knogler er meget 
stabile overfor både lys og stråling, mens de organiske bestanddele kan nedbrydes ved fotolyse 
og fotokemiske reaktioner. Nedbrydningen ved fotolyse sker ved at strålingen direkte går ind 
og nedbryder bindinger i materialet, mens den fotokemiske nedbrydning sker ved at der startes 
forskellige oxidations processer i materialet. Fotokemisk nedbrydning skyldes hele lysspektret 
mens fotolysen skyldes de korte bølgelængder i den ultraviolette del af spektret. Man sørger 
derfor med opsætning af UV-filtre at fjerne al stråling under 400 nm (Cross, 1988 s.69).

Som maksimal lux-værdi for belysning af knoglemateriale anbefales 200 lux (Ashley-Smith et 
al. 2002 s.4; Thomson, 1986 s.22). 
Maksimal værdien for UV-strålingen anbefales af flere til 75 µW/lm (Cross, 1988 s.69; 
Thomson, 1986 s. 22).
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Forurening og støv

Luftforurening i bymiljøet indeholder svovldioxid, kulilte, ammoniak og spor af mineralske 
syrer. Svovl og kuldioxid kan i atmosfæren danne svovldioxid, som når den kommer i kontakt 
med knoglens overflade, vil omdannes til svovltrioxid ved oxidation. Denne vil danne svovlsyre, 
når den kommer i forbindelse med vand, og starte en hydrolytisk nedbrydning. Knoglerne 
vil pga. dette blive svækkede ved at kollagenets peptidbindinger brydes og de apatitholdige 
bestanddele nedbrydes. I visse tilfælde kan denne nedbrydning komme så langt, at knoglen 
ikke længere kan bære sin egen vægt. Syrerne kan reagere med støv og snavs på overfladen og 
knoglerne bør derfor opbevares i et så støvfrit miljø som muligt. En anden faktor som kan gøre 
sig gældende, hvis ikke materialet holdes rent, er mikroorganismer og skadedyr (Blades et al., 
2000; Horie, 1988 s.31; Ryhl-Svendsen, 2005; Turner-Walker, 2011b s.9-10).

Større partikler som støv og sod bliver aflejret ved hjælp af tyngdekraften. Hvorvidt de bliver 
fastholdt på skelettet afhænger af overfladen og partiklernes form. Støv er et generelt problem 
i stort set alle museer med opstillede skeletter. Støvet på opstillede skeletter akkumulerer over 
forholdsvis kort tid  og giver en grå og mere lodden overflade, hvis der ikke gøres rent ofte (Yoon 
& Brimblecombe, 2000 s.31).

Hvalknogler indeholder ofte en del olie (umættede fedtsyrer), som over tid vil trænge ud til 
overfladen. Overfladen vil derfor være fedtet, og have let ved at fastholde støvet (Turner-Walker, 
2011b s.9-10).

Støv, forurening og oxygen fra omgivelserne, kan reagerer med olien og gøre den til en mættet 
fedtsyre, som er mere voksagtig og sværere at fjerne (Gunstone, 1967).

Hovedkilderne til støv i et museum vil være: udendørskilder der introduceres gennem en 
ventilation eller utætheder og indendørskilder gennem et køkken og opvarmningsfaciliteter, 
planter, bygningsarbejde, støv fra besøgende og nedbrydning af vægge og gulv (Yoon & 
Brimblecombe, 2000 s.31).

En måde at undgå for meget støv i både udstilling og magasiner, er at installere klimaanlæg med 
et tilpasset filter, som kan rense luften omkring skeletterne jævnligt (Blades et al., 2000).

Ligeledes kan det overvejes at påføre knoglerne en overflade konsolidering, som udfylder 
overfladens porer og gør rengøring af knoglerne lettere.

Rystelser fra vulkan/jordskælv
Selvom det ikke er et problem vi som sådan beskæftiger os med i Danmark, er det nødvendigt i 
Island at overveje og medregne risiko for jordskælv og rystelser, som følge af deres vulkanske og 
seismiske aktivitet, når der udstilles museumsgenstande.

Dette er et forhold som blandt andet Nationalmuseet i Reykjavik har tænkt ind i opbygningen 
af deres nye magasiner i 2006, hvor der derfor blev monteret seismologiske beskyttere på 
opbevaringsskabene i magasinerne (Jacqueminet, 2013).

Det er ikke til at forudse hvornår eller hvor slemt et udbrud bliver, og derfor er det nødvendigt 
at se på områdets historie og forberede efter ’worst-case-scenario’. Det er under alle 
omstændigheder vigtigt at sikre sig, at skelettet ikke har mulighed for at komme i svingninger i 
tilfælde af at bygning og fundament ryster.
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Sikring af skelettet

Da hvalskeletterne oftest er for store til at blive udstillet i en montre bør de i stedet placeres 
bag en barriere eller indhegning, for at beskytte imod publikum. Det er vigtigt, både for at 
sikre imod stød og vibrationer, men også for at sikre mod publikums berøring og i værste fald 
afbrækning af stykker, tyveri osv. (Carter & Walker, 1999 s.149; Colbert, 1965 s.317).

I forhold til udstilling af tandhvaler er det især vigtigt at sikre tænderne eller at afstøbe og 
udstille skelettet med kopier af tænder, da særligt kaskelottænder er meget eftertragtede.

5.7 Efterbehandling
De fleste skeletter vil kunne udstilles som de er, da knogler består af et yderst stærkt materiale.

Der kan dog opstå situationer, hvor det, fra udstillingspersonalets side bliver bedt om en 
restaurering af skelettet, for at kunne fremvise et skelet så komplet og pænt som muligt.

Der kan være tale om skader opstået i forbindelse med macerationen af skelettet, men også 
skader som er pådraget skelettet senere hen, f.eks. på grund af dårlige magasineringsforhold 
(Horie, 1988 s.30).

Stabilisering
Hvalknogler er generelt, pga. deres store mængde af spongiøst væv, mere skrøbelige end knogler 
fra andre pattedyr. Hvis skelettet yderligere, f.eks. i forbindelse med en for hård præperation, 
mister store mængder af deres organiske materialer, bliver de let endnu mere porøse og 
skrøbelige.

Er knoglerne, der ønskes monteret og eventuelt restaureret, så porøse eller skrøbelige, at de 
kan tage skade under håndtering eller arbejdet med dem, bør de stabiliseres. Gøres dette ikke 
kan det risikeres, at knoglerne påføres yderligere skader i forbindelse med restaurering og 
montering.

Konsolidering
Til stabilisering af knoglen kan der anvendes en konsolidant, hvilket er en resin der trænger ned 
i knoglens porer og giver den stabilitet ved at fylde porerne op med materialet (Johnson, 1994 
s.221).

Det skal dog bemærkes, at de fleste konsolidanter kun konserverer den morfologiske struktur 
hos knoglen (Koob, 1984 s.98), og ofte ødelægger de muligheden for senere videnskabelige 
analyser. Opmålinger af knoglen vil dog stadig være muligt, selvom detaljer på knoglens 
overflade kan blive slørede. (Botfeldt & Richter, 1998 s.163; Johnson, 1994 s.221)

Konsolidering af hvalknogler er dog ikke så ligetil som konsolidering af andre recente knogler 
pga. deres størrelse samt det ofte høje indhold af olie. Det er derfor vigtigt at man overvejer, 
hvilke konsolideringsmaterialer og teknikker der er hensigtsmæssige at benytte sig af, inden 
påføringen.

Man kan opstille en række krav, som man ønsker at konsolideringsmaterialet skal opfylde. Det 
er dog ikke sikkert at ét materiale kan opfylde alle disse krav, men man må ud fra den givne 
situation overveje, hvor det kan være muligt at gå på kompromis.
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Hvilke krav kan stilles til konsolidering af hvalknogler 

• hvalknogler er forholdsvis porøse, og derfor skal det være et materiale, som kan gå ind og 
give god stabilitet i knoglen. Man kan overveje om der skal anvendes stive eller fleksible 
konsolidanter.

• knoglerne er typisk meget store. Derfor vil det ofte være umuligt at nedsænke knoglerne i 
konsolidanten. Det skal derfor være en konsolidant, som kan påføres.

• hvalknoglerne indeholder ofte olie, så konsolidanten skal kunne virke på trods af dette
• konsolidanten skal være så reversibel som muligt, også efter mange års ældning under 

varierende klimaforhold.
• der må, selv over lang tid, ikke være negative bivirkninger forbundet med 

konsolideringsmidlet, f.eks. må termoplastiske materialer ikke overgå til uopløselighed ved 
”cross-linking” (krydsbinding), hvilket derved gør konsolidanten irreversibel.

• konsolidanten skal have en termisk udvidelse som ligger så tæt som muligt på knoglens.
• konsolidanten skal have en så lille svind som mulig. Hvis et konsolideringsmiddel svinder for 

meget under tørringen, kan det ende med at ødelægge knoglens porer.
• konsolidanten skal have en viskositet der passer til poresystemets udformning, så man får en 

bedre indtrængningsevne.
• konsolidanten skal ikke have en for lav Tg (glasovergangstemperatur), da man så risikerer 

at den laver ’cold flow’ og drypper ud fra knoglerne ved høj temperatur (f.eks. i direkte sollys 
eller opbevaring ved radiator)   
(Botfeldt & Grinde, 2012 s.72-74; Horie, 1988 s.59-61; Johnson, 1994 s.222).

Stiv konsolidant eller fleksibel konsolidant

Vælger man at anvende en fleksibel konsolidant, som f.eks. en voks eller andre naturlige resiner, 
vil olien i knoglen og voksen muligvis bevirke, at man får nogle meget fedtede knogler, som let 
vil fastholde støv og dermed vil risikoen for mikrobiel vækst øges.

Langt de fleste fleksible konsolidanter er ikke reversible, de kan have problemer med at trænge 
helt ind i knoglen og nogle kan over tid krympe en del. Knogler konsolideret med disse vil dog 
have lettere ved at klare klimasvingninger uden at få skader, da knoglerne har mulighed for at 
arbejde (Johnson, 1994 s.224-225; Koob, 1984 s.99).

Normalt når man har med porøse knogler at gøre, ofte i forbindelse med jordfundne 
arkæologiske knogler, vil man vælge at anvende en stiv konsolidant (så som f.eks. Paraloid B72). 
Til forskel fra de arkæologiske knogler, har recente knogler dog stadig det maksimale indhold 
af calciumfosfat og kollagen, og er derfor ikke porøse i samme grad. Derfor vil man normalt 
ikke anvende de stive konsolidanter her, udover til en overfladekonsolidering. Hvalknoglerne 
er dog anderledes end andre recente knogler, da de fra starten af er meget porøse, og derfor vil 
man ofte i forbindelse med disse, alligevel overveje de stive konsolidanter (Stollman et al., 2005 
s.43).

Hvis de porøse knogler samtidig indeholder olie, vil dette blive indkapslet i knoglen, hvis der 
påføres en stiv konsolidant på overfladen. Det er endnu uvist, hvordan materialet reagerer, når 
olien efter nogle år trækker ud til overfladen, og om det muligvis vil resultere i andre problemer.

Størstedelen af de stive konsolidanter er reversible (ved hjælp af organiske opløsningsmidler), 
men mange kan over tid cross-linke (krydsbinde) og gøre opløsning umulig.
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Påførsel

Ved mindre knogler vil man ofte dyppe knoglen i konsolidanten, evt. under vacuum så det 
trænger helt ind i knoglen (Botfeldt & Grinde, 2012 s.74-75; Horie, 1987 s.77). Dette er dog 
sjældent en mulighed ved de store hvalknogler, og man vil her typisk anvende en pensel eller 
aoerosol (spray). 
Ved brug af aoerosol vil det være nødvendigt med en lav-viskos konsolidant.

Termoplastiske materialer

De termoplastiske materialer bevarer deres opløselighed, fordi de kun tørrer i et todimensionelt 
mønster. Derfor kan et opløsningsmiddel godt trænge ind imellem molekylekæderne og 
opsplitte stoffet i mindre enheder. Men nogle termoplastiske materialer kan ved ældning danne 
cross-linking, så der opstår et tredimensionelt mønster, som er uopløseligt, hvilket gælder f.eks. 
shellak. Derfor kan disse ikke anbefales (Botfeldt & Grinde, 2012 s.73; Horie, 1987 s.69; Shelton 
& Johnson, 1995).

Termisk udvidelse

Hvis den termiske udvidelse ikke ligger tæt på knoglens kan konsolidanten ved nedkøling eller 
opvarmning arbejde så meget, at den kan ødelægge knoglens indvendige struktur. Det samme 
gør sig gældende, hvis konsolidanten krymper for meget, såfremt knoglen udtørrer (Botfeldt & 
Grinde, 2012 s.73).

Viskositet

Konsolidantens viskositet er afhængig af flere faktorer: molekylestørrelse, koncentration og 
temperatur. Forhold der giver høj viskositet (tyktflydende) er; store molekyler, høj koncentration 
og lav temperatur. Disse vil give en hård og stærk konsolidering. Forhold der giver lav viskositet 
(tyndtflydende) er: små molekyler, lav koncentration og høj temperatur. Disse vil give en 
svagere og blød konsolidering. Konsolidanten med høj viskositet vil give en langsom/dårlig 
indtrængningsevne og den lav-viskøse vil give en hurtig/stor indtrængning (Botfeldt & Grinde, 
2012 s.73).

Viskositeten skal passe til knoglen og man skal vælge den viskositet med den effekt man 
ønsker. En mulighed er dog at gennemkonsolidere med en lav-viskos konsolidant og derefter 
overfladekonsolidere med et høj-viskøst produkt. Man bør dog her sikre sig, at de to produkter 
kan ’arbejde sammen’ (Botfeldt & Grinde, 2012 s.73-75). Da hvalknoglerne er porøse, vil det 
være forholdsvis let for konsolidanten at trænge ind.

Reversibilitet

Det skal bemærkes, at selvom konsolidanten er reversibel, er det ikke ensbetydende med at den 
kan fjernes fuldstændigt igen. Hvis konsolidanten er trukket ind i alle knoglens porer, kan man 
under processen for at fjerne materialet, ende med at forårsage skader på knoglen og derved 
skade dens morfologi. (Johnson, 1994 s.226)

Der findes ikke umiddelbart en konsolidering som opfylder alle krav. Man må derfor, ved en 
given opgave, overveje, hvilken konsolidant vil være bedst at bruge til knoglerne i de forskellige 
situationer.

Det sværeste ved at behandle hvalknogler er resultatet af ældning, for selvom det giver et godt 
resultat her og nu, så kan der efter nogle år begynde at trænge olie ud til overfladen. Da vil det 
være for sent at ”gå tilbage” i processen. Det er derfor meget vigtigt, at man overvejer grundigt, 
hvad det er man vil gøre, inden man går i gang.
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Konsolidering i praksis

Der er mange produkter af konsolidanter tilgængelige (Horie, 1987 s.87-89; Johnson, 1994 
s.224).

Til konsolidering af hvalknogler indsnævres disse ofte til ikke-vandbaserede organiske 
polymerer som forbliver kemisk og fysisk stabile. Disse konsolidanter er teknisk reversible, 
opløselige i mindre skadelige opløsningsmidler og brugervenlige (Johnson, 1994 s.226; 
Stollman et al., 2005 s.43).

Det er ofte produkterne af organiske polymerer som f.eks. polyvinylbutyral  (forkortet til 
PVB)  - Butvar B76, Butvar B98 eller Mowital 60H som tages i brug. (Johnson, 1994 s.223-224; 
Stollman et al., 2005 s.43). Tilsvarende betragtninger kan foretages  for PVAc

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver har de, til konsolidering af skrøbelige knogler fra en 
blåhval, anvendt Butvar B76 opløst i acetone, med gode resultater (deRoos, 2013). Det samme 
produkt anvendes på American Museum of Natural History i New York, da Butvar B98 menes at 
cross-linke over tid (Davidson, 2012).

På Canterbury Museum i New Zealand har de, i forbindelse med konsolidering af knogler fra 
deres blåhvalsskelet, under en restaurering i 2002-2004, lavet forsøg med produkterne Mowital 
B30H og Mowital B60H (PVB) og Paraloid B72 (polyethylmethacrylat/polymethylacrylat-
copolymer), opløst i acetone eller 1:1 ethanol/acetone (Stollman et al., 2005 s.44).

Forskere og konservatorer har tidligere grundigt testet Paraloid B72 og anser det for at være ’en 
standard for stabilitet’ (Horie, 1987 s.46). Polyvinylbutyral har vist gode ældningsegenskaber 
under dets anvendelse i konservering siden 1960’erne, men grundigere tests er ikke blevet 
udført/dokumenteret (Stollman et al., 2005 s.44).

Canterbury Museums undersøgelser viste, at knoglerne fik en forøget styrke med alle 
konsolidanterne, men at Paraloid B72 viste sig at være marginalt stærkere. Den ideelle 
koncentration til de porøse hvalknogler blev fundet til at variere mellem 10-20 % w/v – 
afhængig af porøsiteten af de individuelle knogler (Stollman et al., 2005 s.44).

Den relativt høje porøsitet af knoglerne viste sig at give tilstrækkelig penetrationsmuligheder 
for konsolidanten, og det menes derfor at være fordelagtigt at anvende acetone som 
opløsningsmiddel, og unødvendigt at anvende opløsningsmidler med længere tørretid, som 
f.eks. ethanol.

Paraloid B72 forårsagede mindst synlig ændring af knogleoverfladen sammenlignet med 
Mowital B60H. Farveændringer var dog uundgåelige for alle produkter, selv når der kun blev 
anvendt en minimal mængde konsolidant (Stollman et al., 2005 s.43).

Lee Post fra Kodiak, Alsaka anvender en vandbaseret PVAc emulsion til konsolidering (Post, 
2012a s.45), ligesom man kan anvende f.eks. acryldispersionen Primal WS 24.

Disse fungerer dog bedst, hvis der er tale om knogler som til at starte med er våde.

På Naturama i Svendborg har de anvendt PVAc emulsion til overflade-konsolidering af 
knoglerne på deres sejhval, som blev genudstillet i 2005. Dette er dog udelukkende gjort for at få 
en mere rengøringsvenlig overflade (Christensen, 2013).

 Erfaringer om konsolidering fra den strandede blåhval i Island findes hos Andersen (2013, s. 
65-69) eller kap 9 i dette kompendium.
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I Norge forsøgte man i 1990 at konservere 12.500 år gamle hvalknogler med PEG 4000 
(polyethylenglycol). Knoglerne var våde og meget porøse, og smuldrede når de tørrede op. På 
grund af et stramt budget blev det besluttet at konservere knoglerne med PEG, en metode som 
ellers anvendes til konservering af vandrukkent træ. Metoden fungerede, selvom den dog gav 
meget tunge og misfarvede knogler. (Sæterhaug, 1998)

Restaurering
En konserveringsfaglig holdning vil typisk være, at man skal restaurere så lidt som muligt, og at 
en restaurering kun bør udføres, hvis det er nødvendigt. Restaureringer udføres derfor oftest i 
forbindelse med udstilling.

Restaurering kan omfatte følgende

• samling af brækkede knogler
• komplementering af afbrækkede/manglende stykker
• udfyldninger af revner og huller
• rekonstruktion af manglende knogler  

(Stollman et al., 2005 s.43)

Generelle betragtninger inden man går i gang med at udføre restaureringer
• at dokumentere grundigt med fotos og skrift inden udførelse af restaurering, så det 

efterfølgende er muligt at se, hvad der er blevet ændret og med hvilke materialer
• at sikre at der, så vidt muligt, benyttes reversible materialer, så restaureringerne ikke 

nødvendigvis er permanente
• at sikre at der anvendes stabile og ældningsbestandige materialer
• at der ændres mindst mulig i det originale materiale og dets oprindelige udseende
• at overveje, hvorvidt der ønskes usynlige eller synlige restaureringer
• at sikre sig at der kun udføres anatomisk korrekte restaureringer
• at restaureringerne bliver udført æstetisk  

(Fihl, 2011)

Skader og brud på knogler samt den enkelte knogles tilstand og størrelse kan variere meget, og 
det er derfor svært at fremlægge specifikke retningslinjer for hvordan de enkelte problemer bør 
løses.

Det må ud fra den givne situation vurderes, hvilken behandling der er bedst for knoglen.

Samling af brækkede knogler
Limning er ofte et oplagt valg, hvis en knogle er brudt i flere dele, især hvis den skal udstilles. Det 
er mest af æstetiske grunde at man limer (Botfeldt, 2014 s.29).

Inden man går i gang med at lime på hvalknoglerne, er det vigtigt at man overvejer, hvilke krav 
den anvendte lim skal opfylde. Disse krav kan omfatte:
• limen skal være så reversibel som mulig
• limen skal være kemisk inert, dvs. den må ikke påvirke knoglen på en uhensigtsmæssig måde, 

som f.eks. kan påvirke senere undersøgelser og analyser af knoglen
• limen skal være modstandsdygtig overfor fugt, lys, luftforurening og mikrobiel nedbrydning
• limen skal have en termisk udvidelseskoefficient der ligger tæt på knoglens
• limen skal have en tilpas tørre-/hærdetid ved en temperatur der er forenelig med knoglen
• limen skal udvise minimal krympning
• limen skal have en egenfarve (også efter ældning) der ikke skæmmer knoglen
• limen skal have en viskositet og overfladespænding, der sikrer spredning på- og befugtning af 

limfladerne
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• limen skal have en Tg (glasovergangstemperatur) der ligger over den temperatur knoglen 
maksimalt udsættes for

• limen skal være så ufarlig som mulig for konservatoren at arbejde med
• limen skal være solid og have en vis styrke efter hærdning, da der er tale om store, tunge 

knogler
• limen skal have en styrke der er passende til den enkelte knogle, dvs. limen skal ikke have en 

større styrke end knoglerne
• knoglerne er porøse, og derfor vil der sjældent være en pæn og jævn brudflade, så det bør 

være en lim, som kan give fylde eller hvori der kan blandes fyldstoffer  
(Botfeldt & Grinde, 2012 s.81-82)

Det er svært at finde en lim, som opfylder alle disse krav. Man må derfor ud fra det enkelte 
tilfælde overveje, hvilke der er mest vigtige, og ud fra dette finde en lim som passer bedst muligt.

De lime, der anvendes til knogler, må i princippet ikke have større styrke end det materiale de 
skal hæfte sammen, og derfor kan epoxy, polyester og andre tokomponente lime ikke anbefales 
(Botfeldt, 2014 s.29). Hvis man limer en knogle med f.eks. epoxy, vil den, hvis den knækker, 
risikere at brække et nyt sted og ikke i limningen, hvilket fører til nye skader.

Det kan på recente knogler anbefales at bruge Paraloid B72 (PEMA/PEA 70/30), som opfylder 
mange af de stillede krav, og derfor er en af de oftest foretrukne lime til recente knogler generelt 
(Botfeldt 2014, s.50).

Forskellen på limning af hvalknogler og limning af andre knogler er for så vidt størrelsen og 
vægten af mange af knoglerne, hvilket betyder at der ved så store knogler kan være brug for 
en lim med noget mere styrke og fylde. Ligeledes er knoglerne ofte fedtede, hvilket kan betyde 
at mange lime vil have svært ved at hæfte. Desuden afviger hvalknogler fra andre knogler i og 
med at de ikke har den samme kompakte knoglesubstans yderst, som andre pattedyr, men stort 
set består udelukkende af spongiøst materiale, så det kan være svært at få en ordentlig plan 
limflade.

Derfor vil man, især til de store knogler, i nogle tilfælde blive tvunget til at overveje at tage andre 
lime i brug end dem som ofte foretrækkes, dette kan f.eks. være de tokomponente lime så som 
epoxy, selvom de ikke er reversible.

Det kan ligeledes ofte være nødvendigt indlægge stabiliseringer i knoglen, f.eks. i form af 
kulfiberstænger eller rustfrie stålstænger, for at give en bedre stabilisering og sørge for at 
limningen holder (Stollman et al., 2005 s.48).

Komplementering af afbrækkede/manglende stykker
Hvis der f.eks. skal opbygges en manglende torntap på en hvirvel, vil der kun være én brudflade 
og derfor skader det ikke, hvis der anvendes et stift materiale, så som f.eks. Jesmonite (gips med 
acryl). Så længe der kun er én berøringsflade, så kan knoglen sagtens arbejde, uden at den bliver 
beskadiget (Stollman et al., 2005 s.48).

Er der tale om mindre dele, kan man overveje at bruge Apoxie Skulpt (modellerbar epoxy), da 
det er let at bearbejde – og har været anvendt i mange år uden tegn på nedbrydning. Man bør 
dog altid huske at prime knoglens berøringsflade grundigt inden (f.eks. med Paraloid B72).

Man kan til dette arbejde være nødsaget til at lægge et stabiliserende element ind, som f.eks. en 
kulfiberpind eller en rustfri stålstang, inden man udfylder, for at give knoglen mere styrke og 
stabilitet, så komplementeringen holder (Fihl, 2011).
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Komplementering af afbrækkede/manglende stykker i praksis 

På Canterbury Museum i New Zealand har de stabiliseret knoglen med kulfiberpinde og udfyldt 
de manglende dele med ethafoam. Efterfølgende er overfladen dækket med en blanding af 60% 
Paraloid B72 i acetone og microbaloons (soda-kalk-borsilikatglas (bilag 2)). Dette er til sidst 
farvet med tørpigmenter (fig.5.12) (Stollman et al., 2005 s.48).

Fig.5.12: Tværtap restaureres med ethafoam og en blanding af Paraloid B72 og microbaloons på Canterbury 
Museum (Stollman et al., 2005 s.52).

På Naturhistorisk Museum i Bergen har de udført nogle mere omstændige komplementeringer.

Et eksempel er på et brækket ribben, hvor enderne er blevet limet sammen med Paraloid B72 
(5.13, 5.14), og der er indsat en forstærkende stålstang (fig.5.15). Derefter er små stykker træ 
udskåret og tilpasset til det manglende stykke knogle (fig.5.16). Træet er efterfølgende slebet ned 
til at passe. (Hellier, 2011a)

Dette er dog forholdsvist omfattende stykke arbejde, og metoden vil sandsynligvis ikke 
anvendes, hvis der er mange knogler som skal restaureres.
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Fig.5.13: Ribbenet inden restaurering. 

Fig.5.15: Ribben efter stabiliserende stålstang er 
monteret. 

Fig.5.17: Den færdige komplementering (Hellier, 2011a).

På Santa Barbara Museum of Natural History i Californien (Berman, 2013) og på Beaty 
Biodiversity Museum i Vancouver (deRoos, 2013; Reid, 2010) har de udført komplementeringer 
på deres ødelagte blåhvalsknogler med epoxy og gips.

Fig.5.14: Ribbenet efter limning med Paraloid B 72 
(Hellier, 2011a).

Fig.5.16: Træstykker er indsat til at substituere det 
manglende knoglestykke (Hellier, 2011a).
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Mange hvalknogler har en meget ru overfladestruktur, og derfor bør det overvejes at give 
udfyldningen en tilsvarende overflade, især hvis der er tale om større udfyldningsflader. Laves 
der en helt glat udfyldning, vil det hurtigt springe i øjnene

Da hvalknogler er så store og tunge kan det være katastrofalt, hvis en limning eller restaurering 
går op under en udstilling, f.eks. hvis skelettet er ophængt, og publikum har mulighed for at 
færdes under skelettet. Falder en knogle ned er der derved både risiko for at ramme en person, 
og ligeledes vil knoglen få store skader ved et fald (Turner-Walker, 2011b s.8). Derfor bør der i 
sådanne tilfælde  ikke gås på kompromis med restaureringens styrke !

Udfyldning af revner
Ofte kan knogler, f.eks. på grund af opbevaring i et svingende klima eller som resultat af 
tørringsskader, få længdegående revner (se kap.5.6) (Botfeldt & Richter, 1998 s.163; Koob, 1984 
s.98). Det er især hvalens ribben og kæber som har størst risiko for dette. Skal et skelet udstilles 
og det rent æstetisk skønnes nødvendigt at udfylde en revne i en knogle, så er det vigtigt at man 
ikke, som med komplementeringen, udfylder med et stift materiale, og man bør aldrig udfylde 
revner som optræder på grund af svind i materialet. Hvis genstanden begynder at ændre 
dimension, f.eks. ved ændring af den relative fugtighed, vil udfyldningen virke som en kile og 
risikere at gøre skaden større (Botfeldt, 2014 s.50; Horie, 1988 s.60).

Vil man lave en udfyldning af revnen, bør der anvendes et blødt, fleksibelt materiale, som f.eks. 
mikrokrystalinsk voks (Botfeldt, 2014 s.50) eller ethafoam (polyetherskum), som kan give efter.

Udfyldning af revner i praksis
Under restaureringen på Naturhistorisk Museum i Bergen i 2010 blev der lavet udfyldninger på 
ribben med længdegående revner. Her har de først primet revnen med en opløsning af Paraloid 
B72 (fig.5.18), hvorefter de har fyldt ud med ethafoam (fig.5.19). Efterfølgende er overfladen 
dækket med en blanding af savsmuld fra balsatræ, kork og 15 % Paraloid B72 (fig.5.20) (Fihl, 
2011; Hellier, 2011c). Denne udfyldning vil ikke kunne skade knoglen, da det udelukkende er 
anvendt reversible og forholdsvis fleksible materialer. Se fig 5.18, 5.19, 5.20.

Fig.5.18 (tv): Revne i ribben primes med Paraloid B72. Fig.5.19(midt): Revnen fyldes ud med ethafoam  
Fig.5.20(th) : Overfladen dækkes med blanding af balsa, kork og en Paraloid B72-opløsning (Hellier, 2011c).

Ethafoam og kork er begge bløde materialer, som vil kunne give efter under f.eks. 
klimasvingninger. Desuden vil en retouchering være overflødig, da blandingen opnår en farve 
der svarer til knoglens.

Nogenlunde samme fremgangsmåde anvendes på Canterbury Museum i New Zealand. Her blev 
der indlagt ethafoam som efterfølgende blev dækket med Paraloid B72 iblandet microbaloons. 
Til slut blev overfladen retoucheret med tørpigmenter (Stollman et al., 2005 s.48).
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Rekonstruktion af manglende knogler

Mangler en eller flere knogler, kan man vælge at lave en afstøbning af en knogle fra et 
tilsvarende skelet og placere en kopi af den (Hellier, 2011b).

Dette gøres udelukkende, for at give en bedre helhed, altså en ren æstetisk, udstillingsrelateret 
løsning.

Af materialer til kopien kan man bruge f.eks. en epoxy, gips eller Jesmonite.  
For gennemgang af afstøbningsteknik henvises til (Botfeldt 2013).

Retouchering
Der er delte meninger om retoucheringer og nødvendigheden af disse. Den videnskabelige 
holdning er, at det er vigtigt at man kan se hvor der er blevet udført restaureringer, så der kan 
skelnes mellem original knogle og udfyldning. Udstillingspersonalet vil oftest mene, at man skal 
søge at dække/sløre restaureringerne, så de ikke forstyrrer helhedsindtrykket (Engel, 2012).

Der er ligeledes delte meninger om, hvordan en retouchering bør udføres; nogle foretrækker, at 
den blot laves som en neutral grundfarve, andre at den skal ligne så godt som muligt, men med 
en lille nuanceforskel, så restaureringen kun på tæt hold skiller sig ud (Colbert, 1965 s.314).

Det samme gælder for afstøbninger, således at de på tæt hold kan afsløres, men på afstand blot 
falder ind i en større helhed (Hellier, 2011b).

Erfaringer omkring restaurering af den strandede blåhval  findes hos Andersen (2013, s. 69-72) 
eller kap. 9 i dette kompendium. 

Hvalprojektet i Bergen
På Bergen Naturhistoriske Museum har man en af verdens største hvalsamlinger. Flere af 
hvalskeletterne har hængt i museet siden starten i 1865. Fra 2010 - 2012 blev skeletterne 
renset og restaureret. Dette projekt havde netop ikke montering og udstilling som hovedtema, 
da hvalskeletterne primært blev behandlet In Situ. Men der blev gjort så mange erfaringer og 
iagttagelser, at dette projekt er værd at nævne også i denne sammenhæng. Især blev der gjort 
mange erfaringer omkring genrensning af hvalknogler fra gamle museumsudstillinger.

De indledende undersøgelser kan læses hos Grinde & Holmefjord (2006), erfaringer fra selve 
projektet kan læses hos Turner Walker (2011b; 2012a; 2012b) og Hellier (2011a; 2011b; 2011c).
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6.  Montering af hvalskeletter på The Húsavík 
Whale Museum

En beskrivelse af monteringsmetoderne anvendt på hvalskeletter udstillet på The Húsavík 
Whale Museum. Beskrivelsen er baseret på samtaler med Þorvaldur Þór Björnsson fra 
Náttúrufræðistofnun Ìslands i Reykjavik.

På The Húsavík Whale Museum, er der mulighed for at se konservatoren Þorvaldur Þór Björnsson 
fra Náttúrufræðistofnun Ìslands (Icelandic Institute of Natural History) tidligere udførte arbejde 
med montering og ophængning af hvalskeletter.

Museet i Húsavík  er det eneste museum i verden som udelukkende er dedikeret til hvaler. Det 
blev stiftet i 1997 og er en non-profit organisation (Björgvinsson, 2016), som sammen med den 
store ’Whale- Watching’-turisme, gør Húsavík til et yderst interessant sted at besøge, hvis man 
interesserer sig for hvaler.

Museet rummer 11 monterede og ophængte hvalskeletter. I overetagen finder man en grindehval 
(Globicephala melas) på 6 meter, et nordligt øresvin (Hyperoodon ampullatus) på 8 meter, en 
Cuviers småhovedet hval (Ziphius cavirostris) på 6 meter, en almindelig næbhval (Mesoplodon 
bidens) på 5 meter, en spækhugger (Orcinus orca) på 8,5 meter, en kaskelot (Physeter 
macrocephalus) på 12,3 meter, en vågehval (Balaenoptera acutorostrata) på ni meter, en 
pukkelhval kalv (Megaptera novaeangliae) på 7,5 meter og en narhval (Monodon monoceros) 
på 4 meter. Ligeledes er der i underetagen monteret et skelet fra en vågehvalskalv (Balaenoptera 
acutorostrata), hvis venstre side er beklædt med papmache, så det fra den ene side er muligt at se, 
hvordan hvalen ser ud ’i virkeligheden’ og på den anden side kan man se dens skelet.

Alle de udstillede skeletter stammer fra hvaler som er enten strandet eller druknet i fiskegarn 
omkring Island. Man kunne ellers forestille sig, at de ville have benyttet sig af muligheden for at 
anvende skeletter fra hvalindustrien, men museet gør det meget klart, at de tager stor afstand fra 
hvalfangst. Museet ønsker derfor ikke at anvende skeletter som stammer fra hvalfangerstationerne 
(Björgvinsson, 2013).

Skeletterne er alle macereret af Þorvaldur vha. en varmvands-maceration (se kap.6.2) - på nær 
dog vågehvalsskelettet, som er macereret med hestegødning (Björnsson, 2013b) (en metode som 
bygger på samme princip som elefantgødnings-metoden (se kap.4.3)). Skeletterne fremstår alle 
utrolig rene og med meget få olie-udtrængninger.

Þorvaldur Þór Björnsson arbejder ud fra et ønske om at fremvise et flot skelet, det er ’for the eye’, 
som han siger. Det er altså med udstilling som det primære formål og ikke med henblik på senere 
hen at kunne anvende skeletterne til forskning. Derfor er alle skeletterne, så vidt muligt, monteret 
med et indvendigt, skjult amatur, som giver den mest æstetiske fremtoning i en udstilling. 
Monteringen er lavet fortrinsvis med en praktisk og holdbarhedsmæssig tilgang, og der er ikke 
arbejdet med reversibilitet eller mulighed for afmontering af knogler.

Hvalskeletterne er mellem 4-9 meter lange - kun med undtagelse af kaskelotten på lidt over 12 
meter. Monteringerne har taget ca. 2-3 uger pr. skelet – i 2003 nåede Þorvaldur dog, i samarbejde 
med tidligere museumsdirektør Asbjörn Björgvinsson, at montere hele 3 af skeletterne på kun 3 
uger (Björnsson, 2013b). Man kan uden tvivl konkludere, at Þorvaldur Þór Björnsson har et stort 
kendskab til og erfaring med montering af hvalskeletter. Han ved meget præcist hvordan han vil 
udføre arbejdet, så længe der er tale om skeletter fra de mindre eller mellemstore hvaler. Han har 
endnu ikke så meget erfaringer med at montere de helt store hvaler.
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6.1 Þorvaldur Þór Björnssons monteringsmetode

Alle skeletterne på museet i Húsavík er ophængte, derfor vil den følgende beskrivelse af 
Þorvaldurs teknik følge netop denne metode med montering af det ophængte hvalskelet. Ligeledes 
er de fleste af skeletterne han har arbejdet med på lidt under 10 meters længde, og det er derfor 
denne størrelse metoden beskrives ud fra.

- Limen der bliver anvendt er PRO 30D fra Soudal, en PVAc emulsion. Udover stålstængerne i 
ryghvirvlerne er stort set alle samlinger styrket med lim, også selv om dette ikke er beskrevet.

- Gipsblandingen han anvender består af PRO 30D + vand + gips (CaSO4·2H2O), dette er ofte 
blandet med papirpulp.

Rygsøjle
Til at starte med borer han 3 huller igennem alle ryg- og halehvirvlerne (fig.6.1). Hullerne er alle 
omkring 10 mm i diameter. To huller øverst og et nederst.

 
Fig.6.1: Ryghvirvel med tre borehuller.

For at sikre at hullerne i hvirvlerne passer præcist sammen, stabler han et par stykker ovenpå 
hinanden ad gangen, således at han borer igennem mindst to hvirvler hver gang.

Igennem disse huller trækkes rustfrie stålstænger (gevindstænger) på ca. 7-8 mm i bredden, og 
ca. 1- 1,5 meter i længden. Stængerne er sat sammen med gevindsamlinger (fig.6.2) og ligger 
forskudt af hinanden hele vejen ned gennem rygsøjlen (fig.6.3), for at sikre at der ikke bliver 
nogen svage punkter. Han noterer løbende, hvor hver samling er placeret, i tilfælde af at der skal 
laves justeringer senere hen.

 
Fig.6.2: Samling af gevindstængerne.

 
Fig.6.3: Stålstængerne trækkes igennem ryghvirvlerne og placeres så samlingerne ligger forskudt af hinanden.

Imens ryghvirvlerne bliver trukket på stængerne, skrues der på begge sider af hver ryghvirvel en 
spændeskive og en møtrik (fig.6.4), så knoglen er fikseret til stængerne (fig.6.5).
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Fig.6.5: Spændeskive og møtrik fastspændes på begge sider af ryghvirvlerne.

Fordelen ved dette system er, at han på denne måde løbende kan justere på møtrikkerne, så 
de enkelte knogler kommer til at sidde med det helt rigtige mellemrum og i den helt korrekte 
vinkel. Han kan derved undervejs opnå at få den rigtige kurve og bøjning på rygsøjlen (fig.6.6, 
6.7 og 6.8).

Fig.6.4: Spændeskive og møtrik.

Fig.6.6 og 6.7: Ryghvirvlernes vinkler på hinanden kan justeres ved hjælp af møtrikkerne.
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Fig.6.8: Vinkling af ryghvirvler kan give korrekt kurve på rygraden.

Dette kræver naturligvis, at han fra starten har en helt klar idé om, hvordan han vil have den 
endelige rygrads kurve skal se ud. Bliver kurven på ryggen og mellemrummene imellem dem 
ikke korrekte, kan det efterfølgende være svært at få ribbenene til at passe, ligesom man kan 
ende med en forkert længde på hvalen.

Under skelettering har han nedskrevet noter om bl.a. bredden af bruskpladerne som udgør 
mellemrummene mellem ryghvirvlerne, og derfor kan han ved hjælp af disse mål, samt sin 
erfaring med hvalskeletter, gengive rygsøjlen forholdsvis nøjagtigt.

Da stålstængerne er relativt tynde, og derfor fleksible at arbejde med, er de ikke svære at bøje og 
justere på undervejs, enten i hånden eller med mindre værktøj.

Udover fordelen ved at kunne justere vinklerne imellem hvirvlerne, samt at kunne justere 
stængerne undervejs, er grunden til, at han borer netop tre huller. Knoglerne kan risikere at 
dreje rundt, hvis der kun anvendes én større stang gennem hvirvlerne.

Ligeledes er det også på denne måde lettere at få fordelt vægten forskelligt under ophængningen. 
Dette gøres ved at placere ophængningswirerne skiftevis på stålstængerne (fig. 6.9).

Eksempelvis på ophængningen af kaskelotten i Húsavík  bæres vægten af 4-5 ryghvirvler dog 
konsekvent på kun én stang, hvilket umiddelbart virker som meget lidt, og måske bør justeres på en 
hval med tungere knogler.

Fig.6.9: Fordeling af vægt på de tre ophængningswirer.

I enden af halen er hvirvlerne blevet så små, at der ikke er plads til de tre stålstænger (fig.6.10). 
Derfor er det kun den ene stang der køres hele vejen igennem rygsøjlen, de andre to afsluttes. 
For at give ekstra støtte indsættes der en tyndere ståltråd til at fiksere og holde knoglerne på 
plads.
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Fig.6.10: Montering af halehvirvler.

Når alle ryghvirvlerne er blevet monteret på stålstængerne, hænges de op. På den måde er det 
lettest at få et indtryk af, om der er noget der skal rettes til i forhold til mellemrum, vinkler osv.

Sidste finish er at udfylde mellem ryghvirvlerne. Dette gøres for at skjule samlinger og 
stålstænger, og kan desuden give en fornemmelse af det brusk der findes mellem knoglerne på 
det levende dyr. Enkelte af skeletterne i Húsavík har dog ingen udfyldning (fig. 6.6 og 6.7).

Tidligere har Þorvaldur fyldt ud med gipsblandingen tilsat papirpulp, som så efterfølgende er blev 
malet i en neutral farve. På de seneste skeletter, han har monteret, er der dog i stedet bundet 
gummi isoleringsslanger rundt imellem hvirvlerne (fig.6.11 og 6.12). Disse er mere jævne, og er 
meget hurtige både at montere og fjerne igen. Ulempen er dog at de ikke holder så mange år som 
gipsblandingen, da gummiet hurtigt bliver nedbrudt og skørt.

Fig.6.11 (tv): Udfyldning med gummi isoleringsslanger. Fig.6.12 (th): Her ses det mere tydeligt, at der er anvendt 
gummislanger. Samlingerne er dog skjult på bagsiden.

Ribben
Efterfølgende monteres ribbenene. Dette er et noget mere omstændigt arbejde, da disse skal 
placeres meget præcist. Sidder de forkert eller skævt vil de forstyrre blikket og risikerer at 
monteringen kommer til at se rodet ud.

Normalvis monterer Þorvaldur ribbenene som på tegningen fig.6.13, hvor en stålstang bores 
fra enden af tværtappen, hvor ribbenet skal fæstnes, og ind til midten af ryghvirvlen hvor 
nervebanerne løber igennem (fig.6.14). Derefter bores et tilsvarende hul ned i ribbenet, så langt 
ned som muligt.

For at gøre det ekstra holdbart afsluttes stålstangen i ryghvirvel-enden med en spændeskive og 
en møtrik. Disse vil ikke kunne ses, da de er gemt inde i nervebanens kanal (fig.6.14 og 6.15).

Dette kræver, at der bores ret præcist, så boret kommer ud det helt rigtige sted.
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Fig.6.14 og 6.15: Spændeskiver og møtrik gemt i nervebanens kanal.

Imidlertid er denne løsning ikke altid anvendelig, da ryghvirvlen på nogle hvalarter kan være 
udformet anderledes. I disse tilfælde må han derfor anvende en af de to følgende metoder, da 
hverken boret eller stålstangen kan bøjes inde i ryghvirvlen. 

Den ene mulighed er, at der bores så langt ind i ryghvirvlen som muligt, for at stangen kan 
stabilisere og holde ribbenets vægt oppe (fig.6.16).

Den anden mulighed er at bore hele vejen igennem knoglen og derved lade de to ribben ’holde 
hinandens vægt oppe’ (fig.6.17), denne metode kræver igen at der bores utrolig præcist med et 
forlænget bor.

Fig.6.13: Montering af ribben på ryghvirvel. 

Fig.6.16: Stålstang bores ind i ryghvirvel. Fig.6.17: Stålstangen bores direkte igennem ryghvirvlen.
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Når disse to metoder anvendes skal der selvfølgelig tages højde for, at de tre stålstænger der går 
igennem rygsøjlen på den anden led ikke forstyrres.

For at holde ribbenene på den rigtige plads, imens han spænder de sidste skruer fast og fikserer 
ribbenene endeligt, har Þorvaldur forklaret, at han bruger et forholdsvis indviklet system af 
snore og støttepinde. 

Desværre var det ikke muligt at få fat i et billede af dette system, men fig 6.18 viser arbejdet med 
et skelet fra en islandsk hest, hvor man kan se hvordan snore-systemet under monteringen af et 
hvalskelet fungerer.

Fig.6.18: Snore-system til fiksering af ribben på islandsk hest.

Når ribbenene er fikseret i den korrekte position, skal de fæstnes godt, så de bliver siddende. 
Som fig.6.13, 6.16 og 6.17 viser, bores et hul i ryghvirvlen samt i den øverste del af ribbenet, så 
langt ned som muligt.

Det er imidlertid ikke nok kun at fæstne med én stålstang, og derfor tilføjer han efterfølgende to 
ekstra stænger (fig.6.19), som skal sikre at ribbenet kommer til at sidde helt som det skal.

Fig.6.19: Sidste sikring af ribbens placering og afdækning med gips-blandingen.

Hos mange tandhvalarter er ribbenene fæstnet to steder. Monteringen af disse er dog stort set 
som hos ribbenene med kun én hæftning. Der tilføjes dog en ekstra stålstangs-samling ved 
ribbenenes anden sammenhæftning (fig.6.20).
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Fig.6.20: Ribben montering hos tandhvaler.

Når ribbenene er placeret som de skal og man er sikker på at PVAc emulsionen er nogenlunde 
tør, kan samlingerne dækkes med gipsblandingen (fig.6.19).

Når denne er hærdet kan snor-systemet fjernes og gipsblandingen kan males med en neutral 
farve (fig.6.21).

Fig.6.21: De fæstnede ribben med samlinger dækket af gips-blandingen og malet.

Brystbenet
For at holde brystbenet på plads er der udarbejdet individuelle løsninger til skeletterne, da 
brystbenet er udformet meget forskelligt blandt de forskellige arter (se kap.2.4).

På nogle af skeletterne er der monteret afbøjede stænger som går fra enderne af ribbenene og 
ned til brystbenet (fig.6.22, 6.23, 6.24 og 6.25). Dette holder både brystbenet på plads og giver 
samtidig ekstra støtte til ribbenene.

Han har dog også udnyttet muligheden for at give ribbenene ekstra stabilitet, ved at tilføje 
stålstænger uafhængigt af brystbenet (fig.6.26).



59

Fig.6.24: Brystbensmontering på bardehval – med støttende stålstænger.

Fig.6.22: Brystbensmontering på tandhval. Fig.6.23: Brystbensmontering på tandhval.

Fig.6.25: Brystbensmontering på tandhval. Fig.6.26: Brystbensmontering på bardehval.
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Fig.6.27 og 6.28: Fastmontering af skulderblade på ribben.

Þorvaldur pointerer mange gange vigtigheden i at skulderbladene bør monteres i en vis afstand til 
ribbenene, da der på det levende dyr er muskler der dækker ribbenene, hvilket betyder at ribben 
og skulderblade ikke rører hinanden.

Møtrikken på ydersiden af skulderbladeene dækkes efterfølgende med gipsblandingen og males 
(fig.6.29).

Skulderblade

Når ribbenene er fastmonterede kan skulderbladene tilføjes.

Skulderbladene monteres direkte på ribbenene. Derfor er det vigtigt, at ribbenene har styrke nok 
til at kunne bære vægten af skulderbladet - og på sin vis også noget af vægten fra luffen som 
bliver monteret på skulderbladet efterfølgende.

Som det ses på fig.6.27 og 6.28 bliver skulderbladet monteret på kun nogle få ribben.

Der bliver igen anvendt rustfrie stålstænger, som bores igennem både ribben og skulderblade. På 
begge sider fæstnes enderne med en møtrik.
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Fig.6.29: Møtrikker på ydersiden af skulderblad dækkes med gips og males.

Luffe montering
Først samles luffen, som består af finger- og håndrodsknogler, radius/ulna og humerus i én 
samlet del, uafhængig af resten af skelettet.

Som oftest er fingerknoglerne allerede under macerationsprocessen blevet sat sammen 
(fig.6.30). Dette sikrer at knoglerne sidder korrekt placeret og med de rette mellemrum. Dette 
udføres imens knoglerne stadig har ligamenterne, og på denne måde er man 100 % sikker på 
fingerknoglerne sidder korrekt placeret.

Fingerknoglerne er samlet med rustfri ståltråd med mindst to tråde igennem hver knogle for 
at fæstne dem helt (fig.6.30). Er der stor forskel på de store og små knogler i ’fingrene’, kan 
ståltrådens tykkelse varieres.

Fig.6.30: Kaskelotfingerknogler samlet under maceration.
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Da fingerknoglerne allerede er placeret, er det forholdsvis enkelt at sætte luffen sammen. Det er 
blot under- og overarmsknoglerne som skal tilføjes.

Der bores huller på langs gennem både overarms- og underarmsknoglerne og ved hjælp 
af rustfrie stålstænger sættes disse sammen. Efterfølgende hæftes de sammen med 
fingerknoglerne. Princippet er, at de sættes sammen med lange stålstænger som holder 
knoglerne sammen, og så stabiliseres de efterfølgende med et par kortere stænger (fig.6.31).

Fig.6.31: Her vises princippet i hvordan knoglerne i luffen er forbundet.

Bagefter dækkes stål-monteringerne med gipsblandingen blandet med papirpulp (fig.6.32). 
Dette giver luffen ekstra stabilitet og samtidig også et mere neutralt udseende. Efter tørring 
bliver gipsen oftest malet i en neutral farve.

Fig.6.32: Luffen efter påførelse af gips som stabiliserer og skjuler stål-monteringerne. Samt monteret wire, til at 
bære luffens vægt.
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 Når gipsblandingen er hærdet kan luffen monteres på skulderbladet via overarmsknoglen. Det 
er vigtigt, at luffen sidder et stykke ud fra kroppen og ikke ligger tæt hen langs med kroppen. 
Ifølge Þorvaldur er dette en dum fejl at lave, da det på det levende dyr ikke er mulig for luffen at 
ligge helt ind langs med kroppen pga. det tykke lag af spæk på hvalens sider. Luffen bør derfor 
monteres næsten vandret og vinkelret på hvalen – dette sker dog ikke altid pga. pladshensyn, 
men det er det mest anatomisk korrekte.

Overarmsknoglen og skulderblad bliver sat sammen ved at bore huller op igennem skulderbladet 
og igennem den øverste del af overarmsknoglen (fig.6.33, 6.34). Igen bliver der tilføjet en ekstra 
og kortere stang til at støtte og holde knoglen på plads.

Der bores oftest en wire i en af de to underarmsknogler for at bære luffens vægt. Uden denne 
wire vil vægten fra både luffe og skulderblade blive alt for tung for ribbenene at holde oppe. Det 
vil desuden være svært at holde luffen udstrakt fra kroppen, så man får fornemmelsen af at den 
svømmer. Vil man undgå dette kan man montere en forstærkning på ribbenenes inderside.

Montering af kranie

De tre rustfrie stålstænger der går igennem ryg- og nakkehvirvler ender i kraniet og bliver 
afsluttet i kraniet tættest på nakken (fig.6.35). De bærer altså ikke noget vægt som sådan, og der 
må derfor tilføjes en montering til ophængning med wirer for at bære kraniet.

Selvom de tre stænger blev ført længere ind i kraniet har de, især hos de større af skeletterne, 
ikke styrke nok til at holde kraniets vægt oppe.

Fig.6.33: Samling mellem overarmsknogle og 
skulderblad. 

Fig.6.34: Her ses enderne af de to samlinger  
på enden af overarmsknoglen.

Fig.6.35: Her ses det, hvordan de tre stålstænger går ind i kraniet.
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Fig.6.36 og 6.37: Her ses den bagerste del af kraniet, som er hæftet fast til den første nakkehvirvel.

De bærende wirer bliver monteret i kraniet. Det er lidt forskelligt, hvor de bærende wirer bliver 
fæstnet, da kranierne er udformet forskelligt.

Ligeledes er det forskelligt om der bores hele vejen igennem kraniet (fig.6.38 og 6.39) eller om 
det er muligt blot at bore en krog fast i kraniet og hæfte wiren fast i denne (fig.6.40 og 6.41).

 

For at sørge for at fæstne kraniet helt, bores der stænger fra kraniet til den første nakkehvirvel 
(fig.6.36 og 6.37).

Fig.6.38 og 6.39: Her er wiren boret hele vejen igennem kraniet og fæstnet under bunden med spændeskive og møtrik.
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Fig.6.40 og 6.41: Her er kroge boret ind i kraniet og wires hæftet fast i disse.

Understøttelse af kranie
Et alternativ til at bære kraniets vægt, foruden at montere diverse wirer, kan være som på 
dette kaskelothvals kranie (fig.6.42), at lave en understøttelse som kan bære vægten. Her er 
understøttelserne lavet ovenpå de tværgående bjælker i museets overetage.

Fig.6.42: Understøttelse af kranie monteret på tværbjælke.

Kæber og tungeben
Monteringen af kæber og tungeben varierer alt efter arten af hvalen.

Tandhvalernes kranier tillader en noget mindre synlig samling mellem kæbe og kranie (fig.6.43), 
da kæben er hæftet i kraniet. Bardehvalernes kæber bliver derimod monteret mere synligt 
(fig.6.44), da de ikke fæstnes i kraniet, men sidder et stykke under. 
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Fig.6.43 (tv): Kæben og tungeben er monteret på kraniet vha. indvendige stålstænger.  
Fig.6.44 (th): Kæben er monteret i et hængsel et stykke fra kraniet.

Selve kæben kan veje meget, og der er ofte en eller flere ekstra wirer monteret, kun til at holde 
den oppe, så vægten ikke alene bæres af kraniet (fig.6.38 og 6.44).

Montering af hæmalbuer
Hæmalbuerne er fastmonteret med en enkelt eller to rustfrie stålstænger på 2-4 mm i diameter 
(fig.6.45). Først er der boret huller i ryghvirvlen og hæmalbuen, hullerne fyldes efterfølgende 
med lim, inden stålstængerne sættes i og hæmalbuen kan placeres på det rigtige sted. I tilfælde, 
hvor disse knogler er noget tungere, er der monteret to stænger i hver side.

Under skeletteringen har Þorvaldur noteret og tegnet de enkelte hæmalbuers placering og 
startsted, disse notater bliver anvendt under monteringen, så knoglerne bliver placeret korrekt. 
Dog er det oftest nemt at se på ryghvirvlerne, hvor hæmalbuerne har været hæftet.

Fig.6.45: Stålstængers placering under montering af hæmalbuer.
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Fig.6.46 (tv): Fastmontering af bækkenrudimenter på 
ovenover-liggende halehvirvler.

Fig.6.47 (th): Montering af stålstænger gennem 
tværtappen.

Selve bækkenrudimenterne er blevet boret i og der er efterfølgende fyldt PVAc-emulsion i 
hullerne inden stængerne er monteret. Det kan være svært at vide præcis hvor disse knogler 
skal placeres, derfor anvender Þorvaldur oftest fotos, tegninger eller notater, som han har taget 
under skeletteringen af dyret.

Montering af bækkenrudimenter

Bækkenrudimenterne er også monteret med rustfrie gevindstænger (fig.6.46). Stængerne er 
boret igennem tværtappen på den ovenover liggende hvirvel og er fikseret med en møtrik på 
begge sider (fig.6.47).
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7.  Overvejelser og forslag til fremtidig 
montering og ophængning af hvalskeletter

Fastlæggelse af hvalskelettets ophængning

Inden udarbejdning af monteringerne er det nødvendigt at beslutte hvilken kropspositur 
det færdigmonterede skelet skal have. Ofte er der et ønske om at skelettet skal fremvises i en 
dynamisk positur, som om hvalen er ’levende’, og altså ikke i en statisk, ligeud-rettet og stiv 
positur. Når dette er tilfældet vil posituren blive forsøgt rettet til, så vidt det er muligt, både ud fra 
pladsen i udstillingslokalet i bygningen, men også ud fra hvad hvalens anatomi tillader.

Montering af rygsøjlen
Da rygsøjlen er det bærende element i skelettet vil man ofte starte med monteringen af denne.

Der er flere måder at ophænge ryghvirvlerne på. Þorvaldur har udelukkende anvendt sin metode 
(kap.6.1) på de mindre hvalskeletter. Skal metoden anvendes på ryghvirvlerne fra store hvaler 
vil det kræve større stålstænger, og sandsynligvis også en del ekstra ophængningswirer, hvis 
stængerne skal kunne bære den enorme vægt. Desuden kan man forestille sig at det vil være 
besværligt at bearbejde og forme stængerne undervejs i processen, når der sidder 30 kg tunge 
hvirvler på dem. Det vil sandsynligvis være en fordel, hvis hele ryggens bærende element 
udarbejdes og formes først, så man får den rette kurve på rygsøjlen, inden knoglerne monteres 
på stangen.

På andre museer er der anvendt andre metoder til montering af rygsøjlen. På Beaty Biodiversity 
Museum i Vancouver, er i ryghvirvlerne udskåret et firkantet hul  (fig.7.1) og dernæst monteret på 
en stor jernbjælke (fig.7.2), som uden tvivl er i stand til at holde kroppens vægt oppe. De undgår 
desuden at hvirvlerne drejer sig, da de er fast fikseret på bjælken på grund af dens udformning, 
ligesom det kan gøre det lettere at få olien ud af knoglerne.

Fig.7.1 og 7.2: Ryghvirvel-montering af blåhvalen i Canada i 2011 (Miller, 2011 -screenshots).

Lee Post fra Canada anvender et tilpasset stålrør som han placerer hvirvlerne på.

For at fiksere hvirvlerne er en mindre stang boret igennem hvirvlerne som følger stålrøret 
underneden (fig.7.3).
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Fig. 7.3: Lee Post monterer ryghvirvel fra gråhval i 2006 (Project, 2006).

Den mindre stang bruges også til at lave afstand mellem hvirvlerne vha. møtrikker og 
spændeskiver (Post, 2012a s.22; Project, 2006), i stil med Þorvaldurs monteringsmetode.

På Statens Naturhistoriske Museum i København har man ligeledes monteret rygsøjlen på 
en rund jernstang. For at holde knoglerne fikseret har man monteret en støttende ’bjælke’ på 
bagsiden af ryghvirvlerne. Dette virker sandsynligvis udmærket, men er ikke en særlig æstetisk 
god løsning, især ikke hvis hvalen skal kunne ses fra begge sider.

På Naturhistorisk Museum i Århus har de lavet en montering, hvor de har forarbejdet et stålrør 
og trukket det igennem ryghvirvlerne. For at fiksere hvirvlerne på deres rette plads, og desuden 
sikre sig at de ikke drejer, er de skruet fast ved hjælp af bolte (fig.7.4) (Kristensen, 2013).

Fig.7.4: Ryghvirvel montering på kaskelot i Århus 2012.

Til fastspændingen af ryghvirvlerne på Naturhistorisk Museum i Århus, bruges en bolt, 
som spænder ind mod stålstangen der går igennem rygsøjlen. Gevindet til bolten er selve 
knoglematerialet (fig.7.5).
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Fig.7.5: I midten af hvirvlen er stålstangen, som bolten spændes fast på.

At have et gevind i selve knoglen er dog ikke særlig hensigtsmæssigt eller holdbart, hvis 
knoglerne er forholdsvis skrøbelige. Selvom knoglen fik ekstra stabilitet i form af f.eks. en 
konsolidering, vil dette sandsynligvis ikke være nok. Man kan forestille sig, at knoglen vil blive 
slidt hvis bolten skrues i og ud et par gange, og derved vil der ikke være noget for bolten at gribe 
fast i.

Man kunne, i stedet for at have gevindet i selve knoglen, støbe et gevind ind i knoglen (fig.7.6). 
Dette forudsætter dog at det er nødvendigt at bore et større hul, men det vil blive mere 
holdbart, og derfor vil det sandsynligvis kunne betale sig i sidste ende.

Fig.7.6: Eksempel på hvordan et gevind kan indføres i ryghvirvlen.

Indstøbes gevindet i knoglen kan det komme til at se ud som på fig.7.7, hvor hvirvlen fikseres 
ved at bolten spændes ind på det gennemløbende stålrør.

 
En mulighed kan også være at bore huller i det gennemløbende stålrør, hvor bolten kan ’gå 
i hak’ (fig.7.8). Dette vil give en endnu mere sikker fiksering, men kræver dog en del mere 
tilpasningsarbejde.

Fig.7.7: Indstøbt gevind til fiksering af ryghvirvel. Fig.7.8: Ekstra solid fiksering af ryghvirvel.

Efterfølgende vil man sandsynligvis overveje at dække boltens hoved til, f.eks. med en blanding 
af Paraloid B72 og microballoons, eller blot retouchere, så den ikke umiddelbart er synlig, hvis 
skelettet skal kunne ses fra begge sider – eller montere den ovenpå/øverst på knoglen.

Alle tre nævnte metoder til montering af ryghvirvlerne kræver en forud tilpasset stålstang. Lee 
Post laver tegninger af hvordan han vil have sit endelige skelet placeret og tegner derefter 
rygsøjlens kurve op på gulvet, så han har noget at gå efter, når han skal bøje stålrørene (Post, 
2012a s.10-11; Project, 2006 ).

Med de mindre hvaler vil man sandsynligvis være fristet til at montere rygsøjlen i ét langt stykke 
(evt. med det yderste af halen i et separat stykke med en mindre montering). Men det kan have 
fordele at dele rygsøjlens montering op. Ved at dele op bliver det lettere at transportere delene 
fra værkstedet til udstillingsstedet, både størrelses- og vægtmæssigt. Ligeledes gør det det 
senere hen muligt, at dele af rygsøjlen kan udtages til forskning, omkonservering, afrensning 
osv.

Det kan man bl.a. se, at de har valgt at gøre på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (fig.7.9).
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Fig.7.9: Tegning fra monteringen i Canada 2011 (Miller, 2011 -screenshot).

Er der tale om montering med en stang delt op i flere elementer igennem ryghvirvlerne kan der 
eventuelt anvendes en samling af de forskellige dele, hvor de monteres med bolte (fig.7.10). På 
den måde kan de let samles og skilles.

Fig.7.10: Eksempel på samlings af stænger vha. bolte.

Man kan ved at anvende disse sammenboltede stænger, få mulighed for at opdele rygsøjlen i 
flere del-elementer. Disse kan let skilles ad, og eventuelt gøre det muligt at udskifte enkelte 
elementer uafhængigt.

Fordelen ved dette er, at det er muligt at ændre på skelettets positur forholdsvis enkelt. Dette kan 
være attraktivt f.eks., hvis skelettet skal flyttes til et andet udstillingssted, eller hvis udstillingen 
blot skal omrokeres. Ved blot at udskifte et enkelt eller få elementer, kan posituren på skelettet 
ændres, uden at man behøver at lave en helt ny montering (fig.7.11).

Fig.7.11: Ved at udskifte enkelte elementer, som her den yderste hale-del, kan man let skifte skelettets positur.

I forbindelse med monteringen af den 15 meter lange finhval der strandede i Blokhus i 2016, var 
det nødvendigt at montere skelettet i to dele – rent praktisk i to store containere (fig.7.12). Det 
var den eneste måde det kunne gøres på, hvis det skulle være muligt at transportere den rundt. 
Først skulle den skulle fragtes fra København, hvor den blev monteret, til Oceanariet i Hirtshals, 
hvor den skulle udstilles, men hensigten var at skelettet fremadrettet skulle bruges som ’rullen-
de udstilling’, så den kunne vises frem i andre byer, som bl.a. Blokhus, hvor den i sin tid stran-
dede. 

En montering som denne var dog noget mere omstændig, da der skulle tænkes en del flere sta-
biliserings foranstaltninger ind, for at sikre skelettet bedst muligt under de mange fremtidige 
læsninger og køreture. 
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Fig 7.12: I forbindelse med monteringen af den 15 meter lange finhval der strandede i Blokhus i 2016, var det 
nødvendigt at montere skelettet i to dele – rent praktisk i to store containere (visitjammerbugten, 2017).

En ideel løsning kunne også være, hvis man havde mulighed for at montere et kugleled imellem hver 
ryghvirvel (fig.7.13). På den måde ville det være let at rokere rundt på skelettets positur.

Denne type montering vil dog give mindre styrke, samt kræve en del flere ressourcer end mange 
museer har til rådighed.

Fig.7.13: Ryghvirvler monteret med kugleled (tegningen viser ryghvirvlerne delt i halve).

Man vil ofte montere de sidste små hale hvirvler i en separat sektion på en mindre stang. 
Halesektionen kan så fastmonteres på stangen der bærer resten af hvirvlerne (Post, 2012 s.15-
18; Project, 2006). Der kan laves en montering som låser denne sammen med resten.

Udfyldning mellem ryghvirvler
På Naturhistorisk Museum i Århus har man med vilje valgt ikke at udfylde med et materiale 
mellem ryghvirvlerne (fig.7.14) (Kristensen, 2013). Dette er ellers noget man ofte vil gøre for at 
skjule monteringerne.

Hos det levende dyr ligger et lag brusk mellem knoglerne, og derfor kommer det ikke til at se 
forkert ud, hvis man vælger at udfylde.

Fig.7.14: Rygsøjle uden udfyldning på kaskelothvalen på Naturhistorisk Museum i Århus.
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På Bergen Museum, hvor skeletterne er monteret omkring år 1900, er der mellem hvirvlerne 
udfyldt med kork-skiver (fig.7.15) (Fihl, 2013).

Dette ville man sandsynligvis ikke benytte sig af, hvis det skulle laves i dag.

På skeletterne i Bergen giver det dog et pænt og patineret udseende, hvilket passer til de 
historiske monteringer og omgivelser.

Fig.7.15: Rygsøjle med udfyldning af kork på Bergen Museum, Bergen (Fihl, 2013).

På nogle af de nyere skeletter udstillet på The Húsavík Whale Museum, er der, som beskrevet i 
kap.6, udfyldt med gummi fuge-slanger mellem hvirvlerne (fig.7.16). Dette er en nem og æstetisk 
løsning, som dog vil kræve udskiftning efter en årrække.

Fig.7.16: Rygsøjle med udfyldning af gummi fuge-slanger på The Whale Museum i Húsavík.

På en del af monteringerne på The Whale Museum i Húsavík er der dog også udfyldt med en 
blanding af PVAc emulsion og gips (se kap.6.1).

Imellem ryghvirvlerne på blåhvalsskelettet på Beaty Biodiversity Museum er der ligeledes fyldt 
ud med en blanding af gips og en PVAc emulsion (deRoos, 2013). Se fig. 7.17.

Dette giver et pænt æstetisk udseende, men kan dog være sværere at fjerne igen.

Det samme er anvendt på sejhvalen på Naturama i Svendborg (Christensen, 2013). Materialer 
som ethafoam og styropor er andre gode muligheder.
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Fig.7.17: Udfyldning mellem ryghvirvler på Beaty Biodiversity Museum (Beaty Biodiversity Museum, 2012).

På gråhvalsskelettet i Kodiak, Alaska blev der anvendt en gennemsigtig silikonegummi imellem 
ryghvirvlerne (Project, 2006). Med den rette priming af knoglerne, bør dette let kunne fjernes, 
hvis det senere hen er nødvendigt.

Man må ud fra det ønskede æstetiske udtryk samt fordele og ulemper overveje, hvad man 
mener passer bedst ind i den enkelte udstilling. Umiddelbart er det nemmest, hvis man som 
på Naturhistorisk Museum i Århus, ikke udfylder mellem ryghvirvlerne, da man derved let kan 
adskille knoglerne, hvis skelettet skal afmonteres.

Ved at anvende gipsblanding, silikone eller for så vidt også kork, har man den fordel, at 
ryghvirvlerne får en smule ekstra støtte. Desuden giver det et fint billede af hvordan skelettet ser 
ud, hvis brusken også er vist.

Ribben
Det kan være svært at vurdere tilstanden på ribbenene fra en hval. De virker forholdsvis stabile, 
men nogle steder, især i de nederste ender, kan de være porøse. Derfor kan der opstå tvivl om, 
hvorvidt de kan bære deres egen vægt i en montering, hvis de kun holdes oppe med én længere 
stålstang og en eller to mindre stænger, som Þorvaldur plejer at gøre (kap.6.1). Belastningen kan 
blive stor hvis luffe/skulderblad skal monteres på ribbenene.

Et andet problem er, at tværtappene på hvirvlerne som skal holde ribbenene, sandsynligvis heller 
ikke har styrke nok til at holde ribbenene oppe, hvis der ikke findes en anden løsning.

For at give ekstra stabilitet og samtidig holde ribbenene på plads, vælger mange museer at 
montere ribbenene med ydre armaturer, ofte udformet som et ekstra indvendigt stabiliserende 
’stålskelet’.

Montering af stålskelettet har den fordel, at det holder ribbenene på plads, så de ikke over tid 
ender med at sidde skævt, hvilket ser både forstyrrende og rodet ud.

På Natural History Museum i Los Angeles, som udstillede en finhval i 2010 (fig.7.18), har de 
monteret skelettet fra en finhval med et stålskelet (Natural History of Los Angeles, 2010).
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Fig.7.18: Finhval udstillet i Los Angeles 2010 (Natural History of Los Angeles, 2010).

Metoden med at montere ribbenene på et stålskelet er dog noget man oftest ser på ældre 
monteringer af skeletter. F.eks. på blåhvalen udstillet på Natural History Museum i London, 
hvor monteringen er lavet i 1930’erne (fig.7.19) (Prigg, 2006).

En mere moderne tilgang til adskillelse og genudstilling af samme blåhval skellet findes hos 
(Bernucci et al., 2017).

Fig.7.19: Blåhval udstillet på Natural History Museum i London i 1930’erne. Billedet er taget under restaureringen 
af skelettet i 2006 (Prigg, 2006).

Fordelen med at montere ribbenene på et stålskelet, er, at disse kan give en rigtig god støtte 
til både ribben, men også skulderblade og luffer. Ligeledes er ribbenene lette at afmontere, og 
tilføres kun mindre skader. Ulempen ved disse stålskeletter er dog at de, hvis de ikke laves 
diskret, hurtigt kommer til at tage meget opmærksomhed. Især de tværgående stænger vil 
let fange blikket. Man kunne dog vælge at male armaturet i en, i forhold til knoglerne eller 
baggrunden, neutral farve, hvilket muligvis vil kunne dæmpe dets udseende. 
Men man vil ofte, hvis det er muligt, efterstræbe en mere æstetisk enkel og mindre synlig løsning.

Det er f.eks. gjort på Beaty Biodiversity Museum i Canada, hvor de har løst problemet med 
skrøbelige ribben, og til dels også med vægtproblemet på tværtappene, ved at afstøbe samtlige 
ribben og støbe nye i et letvægts materiale, som  så er monteret på skelettet i udstillingen 
(fig.7.20) (deRoos, 2013).
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Dette er en meget fin og æstetisk løsning og man slipper for store monteringer. Det er dog også 
en noget omfattende og dyr løsning.

Fig.7.20: Montering af ribben fra blåhval på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver  
(Beaty Biodiversity Museum, 2012).

Ressourcerne i Island vil sandsynligvis ikke kunne omfatte afstøbning af samtlige ribben som på 
Beaty Biodiversity Museum i Vancouver. Derfor kan det være nødvendigt at overveje montering 
af ydre armaturer i form af stålafstivere, som kan give både ribben og tværtappene noget mere 
stabilitet. Især fordi flere af dem, udover at skulle bære deres egen vægt, også skal bære vægten 
fra skulderbladet og delvist noget vægt fra luffen. 

Man kunne lave en løsning i stil med stålskeletterne, hvor de ydre armaturer monteres direkte 
på det enkelte ribben og boltes fast til stangen for at sikre at de sidder godt fast (fig.7.21).

En montering som denne ville ikke umiddelbart forårsage meget skade på knoglerne. Og vægten 
af ribbenene vil blive overført til stålstangen i stedet for på ribben og tværtapper.

Monteringen vil dog være tydelig og forstyrrende for blikket, dette kan dog dæmpes en smule, 
hvis armaturerne males i en neutral farve, og udstillingens lyssætning bliver tilpasset.

Ved at anvende en montering som denne vil man forholdsvis let kunne afmontere ribbenene. 
Ribbenene bruges sjældent til forskning, men det kan måske i nogle tilfælde være nødvendigt at 
se nærmere på hvirvlerne de er monteret på.

Fig.7.21: Montering af ribben med ydre armatur.

En mere hårdhændet, men mindre synlig løsning kan være at fræse stålmonteringer ind i 
knoglerne. Derved vil man kunne opnå en god stabilitet, som dog samtidig påfører en del skade 
på knoglematerialet. Det vil dog være muligt at dække monteringerne, så de ikke ses, og derved 
give et flot æstetisk resultat. Se fig.7.22.

Fig.7.22: Montering af ribben med indre armatur.
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Fig.7.23: Brystbens montering på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (Beaty Biodiversity Museum, 2012).

Skulderblad

Þorvaldurs monteringer af skulderbladene (kap.6.1) fungerer udmærket, men det er muligt 
at udføre en mere æstetisk montering, hvis møtrikkerne på ydersiden af skulderbladet bliver 
udeladt.

På Naturhistorisk Museum i Århus har de anvendt omtrent den samme metode som Þorvaldur, 
dog har de undladt at bore hele vejen igennem ribben og skulderblad, og nøjes med at bore ind i 
knoglerne fra én side (Kristensen, 2013). Dette er naturligvis lettere på større hvaler, hvor der er 
mere knoglemateriale.

Dermed har det været muligt at efterlade knoglernes ydre overflader urørte (fig. 7.24 og 7.25).

Brystben

Brystbenet på en blåhval er forholdsvis lille. Derfor er det ikke nødvendigt at montere det med 
ekstra stålstænger, med mindre man ønsker at hente støtte til at holde ribbenene.

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver er brystbenet blot hæftet til de to forreste ribben  
(fig.7.23).

Fig.7.24: Inderside af ribben efter montering af 
skulderblade (Naturhistorisk Museum i Århus).

Fig.7.25: Yderside af skulderblad efter montering 
(Naturhistorisk Museum i Århus).

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver har man lavet en løsning i samme stil som på 
Naturhistorisk Museum i Århus. Dog med flere fikseringspunkter (fig.7.26), pga. blåhvalens 
store og tunge skulderblade.
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Fig.7.26: Montering af skulderblade på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (Miller, 2011 -screenshots).

Det er dog ikke sikkert, at denne metode kan anvendes på skulderbladet fra blåhvalen i Island. 
Problemet er, at blåhvalens skulderblade er meget porøse, og derfor muligvis skal have støtte. 
Derudover er ribbenene også i dårlig forfatning, så det er tvivlsomt om skulderblad og ribben vil 
kunne bære sig selv og luffernes vægt.

På Ozeaneum i Stralsund har de monteret deres skelet fra en kaskelothval med et indvendigt 
stativ til at støtte skulderblade og luffer (fig.7.27).

Løsningen er sandsynligvis både solid og holdbar, men den er umiddelbart ikke særlig æstetisk. 
Da der er tale om et meget hvidt skelet, burde monteringen måske være malet i en neutral 
farve der ikke springer i øjnene som det første, med mindre man ligefrem ønsker at fremhæve 
monteringen.

Fig.7.27: Skulderbladsmontering på Ozeaneum i Stralsund.

På Statens Naturhistoriske Museum i København har man lavet en noget mere nedtonet udgave 
af et støtte til skulderbladet på en kaskelothval (fig.7.28).

Dette skelet ses dog kun fra ydersiden og derfor vil monteringen ikke kunne ses af publikum, 
hvilket betyder at man i princippet vil kunne tillade en mindre æstetisk montering.
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Fig.7.28: Montering af skulderblad på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Skelettet fra blåhvalen i Island bliver dog mulig at se fra flere vinkler, og derfor ville det være 
fordelagtigt med en montering som ikke er så synlig.

Skal dette være muligt vil man dog muligvis være nødsaget til at anvende nogle mere 
hårdhændede metoder til at lave en mindre synlig montering.

Går man ud fra et af de tidligere eksempler (fig.7.21 og 7.22), vil man kunne anvende en lignende 
montering af skulderbladet. Enten som ydre montering i stil med monteringen fig.7.21 eller som 
indfræset montering i stil med fig.7.22. Et eksempel på sidstnævnte kan ses på fig.7.29.

Dette er dog en meget hårdhændet løsning, og man vil som oftest ønske en montering, der ikke 
skaderne knoglerne så meget. 

Fig.7:29: Eksempel på montering af skulderblad med indre armatur.

Luffe
Da udarbejdelsen af luffemonteringerne beskrives i kap.9 vil der ikke være yderligere omtale 
heraf i dette kapitel.
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Kranie

Ophængningen af kraniet bliver ofte en stor udfordring. Kraniet vil ofte skulle gennemgå en 
restaurering, inden det kan blive monteret og hængt op. I forbindelse med restaureringen af 
kraniet vil det være fordelagtigt at indtænke den efterfølgende ophængning, så man ikke skal 
igennem to processer, men kan nøjes med én. Der vil derved være stor mulighed for at kunne 
montere indre armaturer.

Ofte vil man montere kraniet med den bærende del i baghovedet, da det er her kraniet er 
tungest og mest stabilt. Man kan derfor forestille sig, at det vil være bedst at benytte sig at dette 
grundprincip, når kraniet fra blåhvalen skal monteres. Især fordi det er denne del af hvalens 
kranie som er mest velbevaret og stabil.

Det er forskelligt på museerne, hvorvidt kraniet monteres separat eller monteres 
sammenhængende med rygsøjlen.

På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver har man monteret kraniet med en jernbjælke 
(fig.7.30). Denne kan samles med bjælken som går gennem rygsøjlen.

Kraniet på Beaty Biodiversity Museum er dog ikke det originale kranium, men en afstøbning 
lavet i ét stykke af et letvægtsmateriale (deRoos, 2013), hvilket gør monteringen af kraniet 
lettere.

Fig.7.30: Montering af kranie på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (Beaty Biodiversity Museum),

Da en kopiering og afstøbning af hele kraniet ikke er økonomisk holdbart til en udstilling i Island, 
vil denne løsning næppe være en mulighed.

Det er svært at montere indre armaturer i maxillaerne, da disse består af lange tynde plader. 
Derfor vil det muligvis skulle overvejes, hvis disse er meget ustabile, om montering med ydre 
armatur nogle steder er en nødvendighed.

På The California Academy of Sciences i San Francisco har de på deres blåhvalsskelet monteret 
kraniet udelukkende med udvendige armaturer (fig.7.31).

Dette giver kraniet og især de tynde maxillaer en god støtte.
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Fig.7.31: Montering af kranie fra blåhval på The California Academy of Sciences i San Francisco (Casper, 2010).

Armaturerne tager ofte meget af opmærksomheden, og det vil derfor være fordelagtigt, hvis man 
kan slippe for at lave en så bombastisk montering som den i San Francisco.

Det kan dog blive nødvendigt at anvende nogle udvendige armaturer, selvom man under 
restaureringen kan forsøge at give kraniet så meget stabilitet som muligt.

Skal skelettet udstilles så kraniet placeres på gulvet, vil en montering med ydre armaturer ikke 
have så stor betydning, da det i så fald ikke vil være muligt at se store dele af monteringerne på 
undersiden af kraniet. Skal kraniet derimod udstilles som en ophængning, vil en montering af 
denne art have en større betydning, da det i så fald vil være muligt at se kraniet fra alle vinkler.

En decideret løsning i forhold til montering af kraniet vil der altså først kunne tages endeligt 
stilling til, når kraniets tilstand er mere grundigt undersøgt og der er taget en beslutning om 
hvordan placering og ophængning af skelettet skal være.

Kæber
Alt efter hvordan skelettet skal ophænges kan man overveje hvordan kæben skal monteres. Der 
er i princippet to måder at montere kæben på, hvis skelettet monteres ophængt:

Montering med kæben lukket (fig.7.32).

Denne er den oftest anvendte montering og den giver mulighed for at samle kæben og kraniet 
to steder, både ved baghovedet og helt forrest på kraniet. Dette giver en mere stabil fordeling 
af vægten og en bedre støttet montering. Monteres det stående kan man naturligvis tilføje flere 
støtter.

Montering med kæben åben (fig.7.33).

Dette giver mulighed for at vise hvor højt hvalen gaber op, når den indtager vand under 
fouragering. Denne montering tager dog en del ekstra plads og betyder at kæben i princippet 
kun har ét samlingspunkt imellem hver kæbehalvdel og kranie, og at denne samling derfor skal 
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På Beaty Biodiversity Museum i Vancouver, har de udstillet skelettet med åbent kæbeparti 
(fig.7.34 og 7.35). Kæben er monteret fast i baghovedet og der er yderligere tilføjet wires, 
monteret i loftet, hen langs med kæben.

 

være ekstra stærk for at kunne holde hele vægten af kæberne oppe. Kæben vil dog med fordel 
kunne tilføres ekstra wirer til at bære en del af vægten og gøre monteringen mere stabil.

Fig.7.32: Montering med kæben lukket.

Fig.7.33: Montering med kæben åben.

Fig.7.34 og 7.35: Montering og ophængning af kæbe på blåhvalsskelet på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver 
(Beaty Biodiversity Museum, 2012).

Forrest er kæberne oftest samlet, da de så er lettere at holde monteret på deres rigtige placering.

Denne samling er oftest udformet i stil med den, som er monteret på blåhvalsskelettet på Beaty 
Biodiversity Museum i Vancouver (fig.7.36).

Fig.7.36: Samling af underkæber på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (Beaty Biodiversity Museum, 2012)

Det kunne være smart, hvis man i udstillingen havde mulighed for at montere underkæberne 
med en mekanisk funktion, således at de kunne lukkes op og i (fig.7.37).

Dette ville kunne anvendes i forbindelse med formidlingen af blåhvalerne, og visuelt kunne vise 
hvordan det fungerer når de trækker tonsvis af vand ind under fouragering.
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Fig.7.37: Mekanisk funktion som vil kunne muliggøre åbning og lukning af hvalens kæber.

Tungeben
Det kan være svært præcist at vide, hvordan tungebenet skal monteres for at være korrekt.

Denne montering (fig.7.38) er fra Beaty Biodiversity Museum i Vancouver. Her er tungebenet 
monteret i forbindelse med baghovedet på kraniet. Monteringen er både enkel og æstetisk.

Fig.7.38: Montering af tungeben på blåhvalsskelet på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver (Beaty Biodiversity 
Museum, 2012).

Anatomisk set er tungebenet ikke forbundet til kraniet, men ligger for sig selv. Det vil dog være 
lettest at montere det til kraniet.

Hæmalbuer
Þorvaldurs metode til at montere hæmalbuer (kap.6.1) virker til at være den eneste anvendte 
metode på museerne generelt.

Lee Post fra Canada tilføjer dog at sammenføje hæmalbuerne med ryghvirvlerne ved hjælp af 
silikone (Post, 2012a s.36), ligesom han gør det imellem ryghvirvlerne. Det er dog sandsynligvis 
det eneste sted i verden dette udføres på denne måde.

Bækkenrudimenter
Þorvaldurs montering af bækkenrudimenterne (kap.6.1) kan muligvis laves mere æstetisk, så man 
f.eks. slipper for møtrikker på oversiden af tværtappen (fig.6.46).

På Naturama i Svendborg har man ophængt bækkenrudimenterne med fiskesnøre. Dette giver 
måske nok en forholdsvis usynlig montering, men samtidig er det ikke en særlig stabil løsning, 
og man kunne derfor ønske, at de bliver monteret lidt bedre. Se fig.7.39
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Fig.7.39: Bækkenrudimenter fra nordlig døgling ophængt med fiskesnørre på Naturama i Svendborg.

På Naturhistorisk Museum i Århus har man monteret bækkenrudimentet (der er kun ét i dette 
tilfælde) med samme princip som når Þorvaldur monterer dem.

Monteringen går dog ud fra ryghvirvlen i stedet for tværtappen, og der er ikke boret igennem 
nogle af knoglerne, og derfor heller ingen tydelige afslutninger (fig.7.40).

Denne metode er umiddelbart lige så stabil som Þorvaldurs metode og giver samtidig et mere 
æstetisk og enkelt udtryk.

Fig.7.40: Bækkenrudimenter monteret på kaskelothval på Naturhistorisk Museum i Århus.
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8.  Casestory: Blåhvalen i Island

8.1 Stranding og skelettering
Dette afsnit er nedskrevet ud fra beretning og fotos taget af Þorvaldur Þór Björnsson. Dele af 
afsnittet er skrevet i nutid for at gøre læsningen mindre tung. Nutid er i denne sammenhæng 
januar 2013.

Den 23. august 2010 blev en strandet blåhval (Balaenoptera musculus) fundet i det nordlige 
Island (fig.8.1). Området hvor den skyllede i land er, foruden et par enkelte sommerhuse, 
forholdsvis øde – Skagaströnd, som er den nærmeste by, ligger over 30 km væk. Dette gør det i 
forvejen store arbejde, med at skelettere hvalen, endnu mere besværligt.

Fig.8.1: Blåhvalen som den blev fundet den 23. august 2010. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Selvom blåhvalen er en årlig gæst i vandene omkring Island (Johansen et al., 2011), er det 
dog ikke ofte at den strander. Dette er den første hele blåhval, der er strandet i Island (Islands 
registrering af strandede hvaler går tilbage til 1600-tallet (Björgvinsson, 2013)). Derfor var det 
vigtigt for de islandske museer, at udtage prøver, opmåle og indsamle skelettet fra den.

En gruppe biologer fra universitet i Reykjavik (Háskóli Islands) tog ud og opmålte hvalen, samt 
indsamlede diverse prøver; heriblandt voksprop fra øret til aldersbestemmelse, vævsprøver 
til DNA osv. De bestemte den til at være en hun og målte dyrets længde til at være omkring 16 
meter (Björnsson, 2013b). Det har dog ikke været muligt at få svarene på de udtagne prøver, 
som muligvis endnu ikke er blevet analyseret. Derfor kan man kun gisne om dyrets alder – som, 
ud fra de endnu ikke helt sammenvoksede knogler og dens forholdsvis korte længde, formodes 
at stamme fra et endnu ikke helt fuldvoksent dyr (Björnsson, 2013b).

Þorvaldur Þór Björnsson fra Náttúrufræðistofnun Islands (Icelandic Institute of Natural 
History) rejste, få dage efter fundet af hvalen, derop og gik i gang med skeletteringsarbejdet. 
Med som hjælp havde han sin søn og tre landmænd fra området. Lugten blev dog hurtigt for 
meget for den ene og han måtte derfor drage hjem igen.

Da hvalen var strandet på et meget ufremkommeligt område, var det nødvendigt at flytte den 
længere ind på land, for at kunne komme frem med de maskiner som skulle anvendes. Disse 
maskiner blev  bl.a. brugt til at fjerne spæk og kød, samt til at løfte de tunge knogler op for at  få 
dem transporteret væk efterfølgende.
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For at kunne flytte hvalen måtte der hyres to kraner på larvefødder. De måtte vente til der var 
højvande, hvor så den ene kran så kunne trække hvalen igennem vandet imens den anden kunne 
sørge for, at hvalen forblev i vandet og ikke gik på grund igen (fig.8.2).

Fig.8.2: Hvalen bliver trukket igennem vandet af en kran – imens sørger kranen til højre for at den bliver ude i 
vandet. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Da hvalen skulle trækkes henover den stendækkede strandbred, måtte der tænkes hurtigt, og 
arbejdsholdet indsamlede tang i store mængder, så hvalen kunne ’glide’ henover stranden uden 
at få knoglerne ødelagt på stenene.

Da hvalen nåede bestemmelsesstedet blev den strakt ud i fuld længde (fig.8.3) og målt - nu til 
25,15 meter, altså 8 meter længere end først antaget.

Fig.8.3: Den udstrakte blåhval inden skelettering. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Den anslås ud fra længden til at veje et sted mellem 100-150 tons.

Ingen af de involverede havde før skeletteret en hval af denne størrelse, så det var noget af en 
udfordring de stod overfor - især på grund af de få deltagende.

Inden skeletteringen blev luffe- og haleomrids tegnet ned på store stykker skumplast.
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Fig.8.4: Skelettering af blåhvalen starter. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Få dage inde i arbejdet er mandskabet blevet reduceret yderligere, og det var efterfølgende kun 
Þorvaldur og hans søn, som arbejdede på hvalen, samt en fører til at styre kranen. De var nødt 
til at arbejde hurtigt, da der på denne tid af året stor risiko for snestorme i det nordlige Island. 
Skeletteringsarbejdet ender med at tage ni dage.

Undervejs opstår der problemer med afskaffelse af kød, spæk og indvolde. Regeringen vil 
have det destrueret på en forbrændingsanstalt, men dem er der kun få af i Island og ingen 
vil tage imod råddent kød i så store mængder. Et alternativ, og en let løsning, er at grave det 
ned på stranden, hvilket vil betyde at transport ikke er nødvendig. Der var dog tidligere blevet 
begravet en kaskelothval i nærheden, hvor der efter sigende de efterfølgende år var problemer 
med edderfuglebestanden i området, hvilket man formodede kunne skyldes udsivende olier 
fra hvalen og ud i havet. Dette menes at have ødelagt dunenes vandskyende effekt. Derfor siger 
kommunen nej til dette forslag. Noget er arbejdsholdet dog nødt til at gøre, og da en landmand 
i området giver tilladelse til at grave kødet ned på hans mark nær ved, slår de til. Derfor graves 
der et stort hul, som kød, spæk osv. fyldes i (fig.8.5). Da de endnu ikke har en officiel tilladelse 
venter de dog med at dække hullet til. Der dukker imidlertid ingen andre løsninger op, så det 
ender med at få lov til at blive liggende.

Da selve skeletterings-arbejdet gik i gang viste det sig, at knoglerne, især kraniet og 
ryghvirvlerne, havde fået nogle skader. Dette skyldes muligvis, at hvalen, inden den strandede, 
havde forceret et rev et stykke ude i vandet.

Sandsynligvis er den kommet over revet, fordi vind og bølger var så kraftige.

Fig.8.5: Kød, spæk og indvolde graves ned. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.
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8.2 Maceration af blåhvalsskelettet

Þorvaldur anvender varmtvandsmaceration, når han præparerer hvalskeletter. Den vulkanske 
aktivitet i Island sørger for ubegrænsede mængder af varmt vand, på helt op til 130°C. Dette 
betyder at Þorvaldur, til forskel fra f.eks. museer i Danmark, har mulighed for på en let og billig 
måde at varmtvandsmacerere skeletter så store som hvalers.

Ingen af hvalerne Þorvaldur  tidligere har macereret har dog været så store som blåhvalen, og 
det viser sig at være et problem at skaffe et kar stort nok til et skelet på denne størrelse. Derfor 
må han bede om hjælp hos hvalfangerstationen ’Hvalur’ lidt syd for Reykjavik, hvor de har et 
bassin som bliver brugt til at rense bl.a. bardehvalernes bugfuer, inden de skal pakkes og sendes 
videre. Ejeren er ellers ikke umiddelbart imødekommende overfor idéen med at samarbejde 
med museet, da de to institutioners overbevisning angående fangst af hvaler er direkte 
modstridende.

Hvalfangerstation er lukket ned imellem november og maj, og det bliver derfor alligevel muligt 
for museet at låne bassinet i nedlukningsperioden.

Da der stadig er noget tid til november, skal skelettet først transporteres (fig.8.6) fra 
strandingsstedet til en mark lidt udenfor Reykjavik, hvor det skal ligge indtil det kan flyttes til 
hvalfangerstationens bassin.

Fig.8.6: Skelettet løftes, efter skeletteringen, op på to lastbiler og transporteres til Reykjavik. Foto Þorvaldur Þór 
Björnsson.

Hvalfangerstationen er kun lukket ned i 6 måneder, hvilket er et problem, da Þorvaldur vurderer, 
at macerationsprocessen til et hvalskelet på denne størrelse, vil kræve omkring to år (normaltvis 
bruger han cirka ni måneder på de mellemstore hvaler på 8-10 meter).

Endnu et problem viser sig, da bassinet ikke er stort nok til at rumme hele skelettet på én gang. 
For at det kan være der, er det nødvendigt at dele det op i to portioner som så skiftevis tages op 
og i. Hele skelettet kan derfor ikke få de seks måneder i bassinet og det giver desuden en masse 
ekstra arbejde (fig.8.7 og fig.8.8).
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Fig.8.7 (tv.) og fig.8.8 (th.): Den ene halvdel af skelettet placeret i bassinet. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Første kommes halvdelen af skelettet i bassinet i cirka 2-3 dage, dernæst den anden halvdel 
ligeledes 2-3 dage. Vand temperatur er på mellem 50-60°C. Dette er for at få løsnet det 
resterende kød, som efterfølgende kan skovles op og væk fra bassinet. 

Alt hvad der flyder ovenpå af blod og olie bliver løbende renset ud vha. den konstante 
vandtilstrømning.

Fingerknogler, bækkenrudiment, hæmalbuer, brystben og enkelte halehvirvler, blev macereret i 
et kar for sig, da de er meget små, og derfor risikerer at blive væk eller blive mast under nogle af 
de større knogler.

Kort gennemgang af Þorvaldurs macerationsmetode
Grundlæggende fungerer metoden på samme måde som traditionel varmtvandsmaceration 
(kap.4.3). Knoglerne skal ligge i varmt vand, hvilket gør olien inde i knoglerne mere flydende. 
Ved hjælp af det varme vand vaskes olien ud af porerne i knoglens overflade.

Þorvaldur anvender dog vand på 50-60°C, hvilket er en del højere end den traditionelle 
varmtvandsmaceration, hvor vandet holdes på omkring 36°C. Desuden tilføjer han at lade 
knoglerne tørre imellem vandbadene, så vandet så vidt muligt trækkes ud af knoglen under 
tørring. Når dette sker trækkes olie fra midten af knoglen med ud til overfladen (fig.8.9). Derved 
vil der, næste gang knoglen kommer i det varme vand, ligge ’ny’ olie i overfladen, som den næste 
portion af varmt vand kan fjerne. Hvis knoglen ikke får lov at tørrer imellem vandskiftene, vil 
der ligge vand i porerne, som ikke er varmt og blokere for at det varme vand kan komme til at 
opløse olien.

Fig.8.9: Princippet i macerationen med tørring mellem de varme bade. I det varme vand fjernes olien i overfladen, 
så tørrer knoglen og olien fra kernen trækkes med ud. Under næste bad forsvinder det olie som nu ligger i 
overfladen, og ved den efterfølgende tørring trækkes olie igen med ud til overfladen. Dette gentages til den ønskede 
mængde olie er fjernet.
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Der er ikke en decideret opskrift på, hvor tit vandet i bassinet skal tømmes. Þorvaldur plejer at 
holde øje med knoglerne jævnligt og kan ud fra sin erfaring se, hvornår vandet skal skiftes ud. 
Han fortæller, at han, når han arbejder med de mindre skeletter, i starten skifter vand hver 3.-4. 
dag og efter en måneds tid kun skifter vandet cirka én gang om ugen. Han lader knoglerne ligge 
i vandet i omkring 4-5 dage, hvorefter han tømmer vandet ud og lader knoglerne tørre i et par 
dage, f.eks. hen over en weekend, og så fylder vand på igen.

Problemet med macerationen af blåhvalsskelettet er dog, at hvalfangerstationen ligger et godt 
stykke fra Reykjavik, og Þorvaldur har derfor ikke mulighed for at tjekke op på knoglerne så ofte 
som han plejer. Den sidste måneds tid af macerationen er Þorvaldur desuden på feltarbejde oppe 
nordpå, og kan derfor slet ikke følge op på processen. Det er i denne periode en medarbejder 
på hvalfangerstationen, som sættes til at tjekke op og skifte vand på knoglerne. Problemet er, 
at medarbejderen ikke har kendskab til processen. Dette får især konsekvenser for de mindre 
knogler, da han sandsynligvis får givet dem for varmt vand samt skifter det for ofte. Derfor har 
knoglerne, da Þorvaldur vender tilbage, fået en alt for hård maceration, og de er blevet meget 
porøse og skrøbelige.

Da det bliver maj, skal hvalfangerstationen og bassinet tages i brug igen, og skelettet må derfor 
fjernes. Umiddelbart ser mange af knoglerne færdige og fine hvide ud (fig.8.10).

Fig.8.10: Ryghvirvlerne i slutningen af macerationsperioden. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Efter macerationen har det været lidt usikkert, hvad der skulle stilles op med skelettet, da 
magasinerne på Náttúrufræðistofnun Islands, Reykjavik ikke er store nok til at huse det. 
Fra vinteren 2011/2012 blev det derfor opmagasineret i instituttets parkeringskælder, som er 
overdækket, men som ikke er lukket af  - hvilket betyder, at der er et svingende klima og høj 
relativ luftfugtighed. Fra vinteren 2012/2013 er det blevet opbevaret i en hangar i Keflavig 
flyveplads.
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Kæber: Kæberne måler 6,4 meter – svarende til 5,9 meter i ret længde. 
Den venstre kæbeknogle er meget porøs og sprækket (fig.8.13), og selvom den ser tør og sprød ud 
udenpå, indeholder den stadig meget olie og har en svampet konsistens inde i kernen (fig.8.14).

På den højre kæbeknogle (fig.8.13) er der på oversiden trængt en del olie ud til overfladen. Dette 
virker umiddelbart lidt underligt, da det samme ikke er tilfældet på den venstre kæbe. Dette endda 
selvom de under hele forløbet har fået den samme behandling og har vendt på samme måde som 
de gør på billedet (fig 8.13).

Den eneste umiddelbare forskel er, at den venstre kæbe har ligget tættere på hvor det varme vand 
løb ind i bassinet, og dette kan muligvis være årsagen til, at den er endt ud som den er. Derved kan 
den muligvis have fået for meget varme, hvilket har trukket mere olie ud, men samtidig også har 
været for hårdt for knoglen.

Fig.8.11: Den bagerste del af kraniet. Foto Þorvaldur Þór 
Björnsson.

Fig.8.12: Maxilarerne som er brækket i mange stykker. 
Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

8.3 Skelettets visuelle tilstand i januar 2013

Kranie: Kraniet er 6,10 meter langt og 3,3 meter bredt. Kraniets tilstand er det som bekymrer 
Þorvaldur mest. Det er brækket i enormt mange stykker, og derfor er det svært at få et overblik 
over hvor meget af det der mangler. Det indeholder stadig meget olie og er desuden både 
svampet og porøst. Den bagerste del af kraniet (fig.8.11) er nogenlunde stabilt, hvorimod 
maxillaerne (fig.8.12) er meget skrøbelige og let brækker. 

Þorvaldur har overvejet, om det ville hjælpe at macerere disse endnu engang, men indtil videre er 
det udskudt, da knoglerne muligvis ikke vil kunne holde til denne behandling.

Þorvaldur har desuden overvejet en anden mulig løsning, som går på at ’udhule’ kraniet, ved 
at fjerne det svampede og olierede knoglemateriale. På den måde får man kraniets ydre skal, 
som så vil kunne fyldes ud med et stabilt materiale. På den måde vil man få et kranium, som i 
princippet bør være mere stabilt og derved lettere at håndtere og opbevare

Skulle han macerere et blåhvals skelet igen, ville han overveje at skære kraniet op i mindre dele.  
Ved at opdele kraniet vil det være lettere at håndtere, hvilket betyder at man vil kunne undgå en del 
skader, det vil samtidig gøre macerationsprocessen bedre, da vandet får lettere ved at komme 
ind og olien lettere ved at komme ud. Opdeler man selv kraniet sikre man at få brudflader som 
passer bedre sammen og lettere kan restaureres.
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Revnerne er fortrinsvis tørringsskader, da det kan være svært at kontrollere tørringen på så mange 
og så store knogler.

Fig.8.13 (tv): Begge kæbeknogler, til venstre i billedet den meget sprøde kæbeknogle, til højre i billedet kæben med 
olieudsivning  Fig.8.14 (th): Den sprøde kæbeknogle hvor der stadig er olie i kernen med tørringsskader. Begge 
Fotos Þorvaldur Þór Björnsson

Halshvirvler: Knoglerne her er både fine og hvide, de virker til at være fri for olie og de er 
stabile (fig.8.15).

Der er få afbrækkede stykker; dette skyldes ikke at knoglen er porøs, men sandsynligvis forkert 
håndtering. På Atlas hvirvlen tættest mod kraniet mangler et forholdsvis stort stykke, og heller ikke 
her ses der spor af olie inde i knoglens kerne. 
To af hvirvlerne er sammenvoksede (Atlas og Axis).

Fig.8.15: Nakkehvirvler efter behandling.
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Ryghvirvler: Mange af ryghvirvlerne har skader, som f.eks. afbrækkede eller porøse tvær- og 
torntoppe.

Det er forskelligt, hvor meget og hvor lidt olie hvirvlerne indeholder (fig.8.16). Genmacerering til 
fjernelse af olie vil være problematisk pga. de meget porøse tvær- og torntappe (fig.8.17).

De største hvirvler måler næsten halvanden meter i højden og vejer over 35 kg

Fig.8.16: Ryghvirvler med og uden olieudtrædninger. 
Foto Þorvaldur Þór Björnsson

Fig.8.17: En af de porøse tværtappe.  
Foto Þorvaldur Þór Björnsson

Halehvirvler: Halehvirvlerne, især de sidste, er meget brune og fyldt med olie (fig.8.18) – 
disse har dog stort set ingen skader.

Þorvaldur har boret hullerne i midten af knoglerne for at øge effektiviteten og sikre bedre 
fjernelse af olie i kernen ved en ny kontrolleret maceration af disse knogler.

Fig.8.18: Halehvirvler med tydelige olieudtrængninger. Foto Þorvaldur Þór Björnsson
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Hæmalbuer: Disse er alle meget porøse og skrøbelige (fig.8.19 og 8.20).

Udover de 4 mindste hæmalbuer, er de resterende 15 alle gået i stykker og det er nødvendigt med 
en grundig stabilisering af knoglerne før de kan restaureres. Nogle af dem indeholder stadig olie, 
hvilket gør dem ekstra svampede. De blev i 2013 konsolideret med Paraloid B72, men på de meget 
olieholdige steder havde konsolidanten kun ringe effekt.

Det bliver nødvendigt med både udfyldning og rekonstruktion af større partier på flere af 
knoglerne, hvis de skal indgå i en udstilling.

Fig.8.19  (t.v.) og 8.20 (t.h.): De meget porøse og ødelagte hæmalbuer. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

Ribben: Ribbenene er hele og stort set uden brud (fig.8.21). De er forholdsvis oliefriogder er 
kun få steder tegn på olieudtrædning. De er dog meget porøse og især i enderne er det tydeligt, 
da de ’flosser’ og er skrøbelige (fig.8.22). De længste måler omkring 3 meter.

Fig.8.21: Ribbenene som er meget porøse, men uden brud 
og skader. 

Fig.8.22: Enderne på ribbenene, som er porøse og 
flossede. Begge Foto Þorvaldur Þór Björnsson.
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Skulderblade: Er ligesom ribbenene forholdsvis porøse og oliefri. Der er brækket stykker af 
langs kanterne. De vil kræve stabilisering.

Overarmsknogler: Forholdsvis fine – se kap.9. Fingerknogler: Meget porøse og skrøbelige – 
se kap.9. 

Brystben: Brækket men ellers fint.

Tungeben: Meget porøst og ødelagt. Trænger til grundig stabilisering.

Bækkenrudimenter: Den ene knogle mangler (rekonstruktion lavet i ethafoam), den anden  
knogle er macereret separat på instituttet og er vellykket (fig.8.23).

Fig.8.23: Bækkenrudiment. Øverst rekonstruktionen og nederst ses den originale knogle. Foto Þorvaldur Þór 
Björnsson
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Fig.8.24: Blåhvalens barder skylles og renses for rester af bl.a. krill. Foto Þorvaldur Þór Björnsson.

En stor del af knoglerne er blevet porøse og skrøbelige på grund af macerationen. Men mange 
af brudene på brækkede knogler stammer sandsynligvis også fra forkert transport og løft. 
Knoglerne er tunge og uhåndterlige, så når de løftes eller flyttes rundt på får de nemt skader.

Derfor er det også et problem at restaurere dem inden at de skal udstilles, der kommer 
sandsynligvis nye, og måske værre, skader, hvis de skal flyttes rundt, på trods af restaureringerne.

Barder: Hvalens barder blev under skeletteringen skåret ud, skyllet (fig.8.24) og frosset ned i 
en industrifryser i Húsavík.

Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med dem. Sandsynligvis skal de ikke bruges under 
udstillingen, da de vejer omkring 600-800kg, og kraniet pga. dets tilstand, ikke vil være i stand 
til at bære bardernes vægt.
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9.  Restaurering og montering af blåhvalens 
højre luffe
Dette afsnit er en beskrivelse af, hvordan arbejdet med at montere luffeknoglerne foregik, på 
Náttúrufræðistofnun Islands (Icelandic Institute of Natural History) i fem uger i januar-februar 
2013.

Det er Þorvaldur Þór Björnsson, der står for præparering og montering af skeletter på instituttet, 
og derfor er det ham, som bestemmer hvordan tingene skal gøres. Restaureringerne er ikke 
udført ud fra de korrekte konserveringsmæssige overvejelser, og der har undervejs måttet 
indgås en del kompromiser, både på grund af tilgængelighed af materialer, ressourcer og ikke 
mindst tid.

Dette afsnit skal derfor udelukkende ses som en beskrivelse af forløbet, og ikke som et ideelt 
løsningsforslag.

På billedet (fig.9.1) kan man få en fornemmelse af, hvor stor blåhvalens luffe er. 
Selvom lufferne kun udgør en lille del af blåhvalens skelet, måler de alligevel ca. 3 meter og 
består af omkring 32 knogler hver.

Fig.9.1: Þorvaldur ved siden af blåhvalens luffe under strandingen i 2010 (Björnsson, 2013a).

I januar 2013 var luffe-knoglerne allerede delt op i højre og venstre og lagt op i rækkefølge som 
på billedet (fig. 9.2).

Fig.9.2: Fingerknoglerne fra den venstre luffe, som de så ud før montering.
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Fig.9.3, 9.4, 9.5, og 9.6: Et udvalg af fingerknoglerne som de så ud inden restaureringen.

For at kunne montere luffen var det derfor nødvendigt, at knoglerne først blev stabiliseret, for 
både at kunne klare håndtering og udførelse af div. restaurationer.

Derudover var det nødvendigt at lave et par enkelte rekonstruktioner af de manglende knogler.

9.1 Restaurering af højre luffe

Fingerknoglerne

Da fingerknoglerne generelt var meget porøse, blev det vurderet, at det, ligesom Þorvaldur 
havde gjort på knoglerne fra den venstre luffe, var nødvendigt at tilføre dem mere styrke, 
hvis det skulle blive muligt at montere dem. Hvis dette ikke blev gjort, kunne knoglerne 

Normalvis, når Þorvaldur præparerer skeletter, plejer han at sætte fingerknoglerne sammen 
under macerationen. Dette gør det efterfølgende monteringsarbejde både lettere og mere 
præcist. Desværre gik macerationen af blåhvalsskelettet hurtigere end forventet (kap. 9.2), og 
derfor var der pludselig ikke tid til at få sat fingerknoglerne sammen i tide.

Mange af fingerknoglerne var porøse og havde fået skader under macerationsprocessen. Derfor 
havde Þorvaldur allerede konsolideret knoglerne fra den venstre luffe med PVAc emulsion (PRO 
30D af mærket Soudal) opblandet i vand, for at gøre dem mere stabile. Fingerknoglerne fra 
den højre luffe var dog stort set ubehandlede (enkelte havde dog fået limninger med samme 
lim, men ingen konsolidering) og de var stadig forholdsvis skrøbelige og porøse - de fleste af 
knoglerne var hele, men et par enkelte var meget smuldrede (se fig.9.3-9.6) og et par stykker 
manglede helt.
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sandsynligvis ende med at få flere skader eller i værste fald smuldre væk, når de bliver boret i. 
Enkelte knogler havde end ikke styrke nok til at kunne klare håndtering, og de fleste ville ikke på 
længere sigt kunne holde deres egen vægt i forbindelse med montering.

Derfor blev det vurderet, at det var nødvendigt at tilføre hver enkelt knogle en konsolidering, 
som kunne trænge ind og gøre den mere stabil. Þorvaldurs monteringsmetode (se kap.6.1) 
forudsætter, at der bores huller på langs igennem alle knoglerne, og derfor var det vigtigt, at de 
blev gennemkonsolideret og ikke kun fik tilført styrke i overfladen.

Enkelte af knoglerne indeholdt stadig en del olie, selvom de var porøse, hvilket muligvis kunne 
give problemer i forhold til konsolideringsmidlet.

Valg af konsolidering
Þorvaldur havde konsolideret fingerknoglerne på venstre luffe med en PVAc emulsion fortyndet 
med vand. Det viste sig dog, at denne blanding ikke var trukket tilstrækkeligt langt ind i 
knoglen, da molekylestørrelsen på emulsionen er ret stor. Acetatemulsionen havde derfor blot 
dannet en ’hinde’ på overfladen og selve knoglens kerne var stadig porøs. Dette har medført, at 
hvis man trykker for hårdt på knoglen giver den efter og deformeres, da limen er meget fleksibel. 
Dette kan give problemer under håndteringen og når der skal bores igennem knoglerne for at 
montere dem.

Det var derfor nødvendigt at finde et bedre alternativ til konsolideringen af fingerknoglerne på 
den højre luffe.

Det blev derfor besluttet, at der skulle anvendes en ikke-vandbaseret organisk polymer, som 
forbliver kemisk- og fysisk stabil, samt er reversibel. Konsolidanten skulle være brugervenlig og 
kunne opløses i mindre skadelige opløsningsmidler.

Paraloid B72 (PEMA/PMA 70/30) er en af de mest anvendte konsolidanter indenfor 
konservering. Den anses for at være stabil og har vist gode ældningsegenskaber (Horie 1987). 
Det var desuden det eneste tilgængelige produkt i Island og blev derfor valgt.

Paraloiden blev opløst i ethanol. Grunden til, at ethanol blev valgt som opløsningsmiddel var 
først og fremmest, at det er forholdsvis ufarligt (bør anvendes med god ventilation) og at det var 
det opløsningsmiddel der var til rådighed på instituttet. Sandsynligvis ville det have været at 
foretrække at anvende en opløsning med f.eks. 1:1 ethanol/acetone, for det tog utrolig lang tid 
både at opløse Paraloiden i ethanolen til at starte med og for at få ethanolen til at fordampe fra 
knoglerne efterfølgende. Problemet med det er, udover at man skal vente, at imens knoglerne 
er våde er de endnu mere skrøbelige end ellers, så jo længere tørringsperioden er jo større er 
chancen for, at der sker knoglerne noget.

Så selvom man ved at anvende ethanol, forbedrer muligheden for at få opløsningen til at trænge 
ind i knoglen, burde det fungere mest optimalt med halv acetone/ halv ethanol.

Hvorimod, hvis det havde været opløst i acetone alene, kunne man risikere, at acetonen 
ville fordampe så hurtigt, at konsolideringen ikke ville nå at trænge ind i knoglen, men kun 
konsolidere overfladen. Dampene fra acetone er dog noget mere skadelige end fra ethanol, og 
bør derfor anvendes i stinkskab. Ethanol har yderligere den fordel at den ikke opløser fedt.

Afhængig af porøsiteten af de enkelte knogler blev det vurderet, at en 10-20% w/w ville 
være passende. Til efterfølgende at lukke overfladerne, var det nødvendigt med en højere 
koncentration, op mod 40% w/w.
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Håndrodsknoglerne

Enkelte af håndrodsknoglerne var mere olierede og svampede end resten af både håndrods- og 
fingerknoglerne (fig.9.9).

For at se, om det var muligt at fjerne noget af olien, forsøgte vi at give dem en lettere 
varmtvandsmaceration. Først lagde vi dem i varmt vand på ca. 52°C i to timer. Efterfølgende 
fik de nyt vand samt en smule opvaskepulver (bilag 4) igen i 2 timer (vaskepulveret indeholder 
EDTA forbindelser,  som komplexbinder kalken), samt klor som bleger, og kan risikere at 
nedbryde overfladen på knoglen, derfor er det ikke det ideelle valg. Den indeholder dog også 
tensider som er nonioniske, hvilket vil ændre overfladespændingen og anionisk detergent som 
vil fjerne fedtet, og det var netop ønskede effekt. Efter dette, igen, nyt, varmt vand i to timer og 
herefter blev vandet til sidst tømt ud og knoglerne lagt til tørre.

På fig.9.10 kan man se, at de efter tørring mistede en smule af den mørke farve, og derved 
muligvis også en smule af olien, men de blev samtidig også meget mere svampede og skrøbelige, 
og derfor valgte vi, at opgive, at forsøge at fjerne mere olie, for at bevare knoglerne i ét stykke.

Nummerering

Da knoglerne allerede var lagt i rækkefølge efter macerationen, blev knoglerne nummereret, for 
ikke at bytte om på dem undervejs i processen. Knogle og nummer blev optegnet på papstykker, 
som knoglerne efter konsolidering blev lagt til tørre på.

Konsolidering
Fingerknoglerne blev konsolideret med Paraloid B72. Der blev anvendt en 10 % opløsning i 
ethanol.

Fingerknoglerne er her vist før (fig.9.7) og efter konsolidering (fig.9.8). Som man kan se, får 
de en del misfarvning under konsolideringen. Dette blev dog noget mindre tydeligt efter nogle 
dage, da ethanolen var fordampet.

Fig.9.7: Fingerknoglerne før konsolidering. Fig.9.8: Fingerknoglerne efter konsolidering.
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Overarmsknoglen
Overarmsknoglen viste sig at have flere problemer på én gang. Der var store olieplamager hvor 
olien fra knoglen var trukket ud til overfladen (fig.9.11), og samtidig var den andre steder 
enormt porøs og skrøbelig (fig.9.12). På grund af disse skrøbelige områder ville det ikke være 
muligt at gen-macerere knoglen, da der så sandsynligvis blot ville komme flere skader.

Fig.9.9: Håndrodsknogler inden ny varmtvandsmaceration Fig.9.10: Håndrodsknogler efter varmtvandsmacerationen.

Fig 9.11: Store olieudtrængninger på knoglen Fig. 9.12: Knoglens overflade var enkelte steder meget porøs.

Man kunne dog overveje om der kunne laves en overfladerensning med en opløsning 
af vand, ethanol og acetone. Hvis dette ikke er nok, kunne man forsøge med en vandig 
ammoniakopløsning (Turner-Walker, 2011b s.9-10). En anden mulighed kunne være at anvende 
merskummetoden, som kan trække olien ud af knoglen ved hjælp af MgO (Botfeldt & Grinde, 
2012 s.61-62).

Ingen af metoderne blev dog afprøvet, og knoglen er derfor ikke konsolideret.

Underarmsknoglerne
Underarmsknoglerne, radius og ulna, havde ligget i parkeringskælderen og var derfor snavsede 
og enkelte steder angrebet af mikroorganismer – i form af svampevækst (fig.9.13).

Efter en let mekanisk afrensning med en blød børste, var de dog ganske pæne igen.
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Fig.9.13: Underarmsknoglen (radius) med fungi.

Restaurering
Efter konsolideringen blev de ødelagte og skadede fingerknogler restaureret. Der var enkelte 
som var i to eller flere dele og som derfor skulle sættes sammen. Andre havde mindre markante 
skader, som blot skulle udfyldes. En enkelt manglede det midterste af knoglen, en anden 
manglede enderne og et par enkelte knogler manglede helt, og dem skulle der derfor laves en 
rekonstruktion af.

Restaureringsmaterialer
Til restaureringerne blev der anvendt to forskellige udfyldningsmaterialer.

Det ene var 40-50% Paraloid B 72 opløst i ethanol opblandet med microballoons (soda-kalk- 
borsilikatglas af mærket 3M Glass Bubbles S60 – bilag 2) i en passende mængde, som giver en 
modellerbar masse, mindende om en meget let modellervoks.

Det andet var en gipsblandingen (også anvendt i kap.6.1), bestående af PRO 30D (PVAc 
emulsion - bilag 1) + vand + gips (CaSO4·2H2O), ofte også iblandet papirpulp.

Komplementeringer
De mindre komplementeringer blev hovedsageligt udført med Paraloid B72-microballoon-
blandingen (fig.9.14 og 9.15). Blandingen er let at arbejde med og overfladen bliver lidt sandet 
og falder godt ind i knoglens overflade struktur. Efter tørring (som ville have foregået hurtigere 
hvis det var opløst i f.eks. halv acetone/ethanol) er det let at bearbejde overfladen med f.eks. 
sandpapir eller man kan lave fuger med videre, for at få overfladens præget lig knoglens. Efter 
tørring er materialet stærkt og stabilt og ønskes materialet fjernet kan det let opløses med f.eks. 
ethanol eller acetone.

Man kunne have overvejet at give dem en behandling med en fungicid (kvartenær 
ammoniumforbindelse), som f.eks. Rodalon eller Tego 51B, hvilket kunne have slået 
svampevæksten ned - dette forhindrer dog ikke fremtidig svampevækst (Botfeldt, 2014 s.26).
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Fig.9.16: Samling af brækkede fingerknogler: Mindre afstivere placeret væk fra midten.

Dette er dog ikke nødvendigvis let, da det også kommer an på hvordan bruddet og stabiliteten af 
knoglen er.

Da afstiverne var sat i, blev der limet efter med en ca. 50 % Paraloid B72-blanding, så pinden 
var fæstet godt i knoglen og denne kunne herefter limes sammen. Efterfølgende blev der udfyldt 
med Paraloid B 72-microballoon-massen, eller evt. gipsblandingen, når der var tale om større 
udfyldninger.

Gipsblandingen blev hovedsageligt anvendt, fordi microballoon-blandingen i større mængder 
var for længe om at tørre, pga. ethanolen. Gipsblandingen tørrede forholdsvis hurtigt, 
og var derfor lettere at arbejde med. Ville det have været muligt at anvende acetone som 
opløsningsmiddel i blandingen havde dette sandsynligvis været at foretrække, da Paraloid-
blandingen er reversibel, hvilket gipsen ikke er.

Komplementering af knogler med manglende dele
Knoglen hvor det midterste stykke var forsvundet, var ikke let at sætte sammen, da det ikke var 
tydeligt hvor stort et stykke der manglede. Ved at finde den tilsvarende knogle fra den venstre 
luffe, var det muligt at finde ud af hvor lang knoglen sandsynligvis har været, og på den måde 
finde ud af hvor stor udfyldningen i så fald skulle være (fig.9.17). 

Fig.9.14: Fingerknogle før restaurering. Fig. 9.15: Fingerknogle efter udfyldning med 
microballoon-blandingen.

Samling af brækkede knogler
For at kunne samle de brækkede knogler, har der været brug for et stabiliserende element. Her 
er der anvendt rustfri stålstænger i tilpassede længder og tykkelser.

Afstiverne blev placeret væk fra midten (fig.9.16), da de ellers risikerede at komme i 
karambolage med de stænger der skal igennem, når knoglen senere skal monteres.
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Fig.9.18: Restaurering af knogle med manglende midte.

Hvis microballoon-blandingen skulle anvendes her ville det tage enormt lang tid for den at 
tørre, og den tid havde vi ikke. Derfor blev gipsblandingen anvendt.

Overfladen er også nem at bearbejde og præge, især hvis det bliver gjort inden massen er hærdet 
helt op.

Til restaurering af fingerknoglen med de manglende endestykker (fig.9.19), blev samme 
fremgangsmåde, som ved knoglen med manglende midterstykke, brugt. Det var her igen 
nødvendigt at sammenligne med den tilsvarende knogle fra den modsatte luffe for at finde ud 
af, hvor lang og bred den skulle laves.

Komplementeringen blev udført i gipsblandingen uden stålafstivere.

Fig.9.17: Øverst referenceknoglen og nederst den restaurerede.

Enderne blev primet med Paraloid B72, hvorefter der blev lagt afstivere ind i form af rustfri 
stålstænger og disse blev limet fast (fig.9.18).

Fig.9.19: Reparation af fingerknogle med manglende endestykker.



105

9.2 Montering af luffe  

Placering af luffeknoglerne

Efter konsolidering og restauration af knoglerne blev de lagt anatomisk korrekt op (fig.9.22). 
Þorvaldur havde inden flænsning af hvalen tegnet begge luffers omrids op på nogle store stykker 
skumplast. Disse blev lagt ud på et bord, knoglerne herefter blev placeret på de korrekte pladser 
ovenpå.

Man vil sandsynligvis vælge at retouchere alle disse restaureringer inden skelettet skal udstilles, 
så de ikke er så tydelige.

Rekonstruktion af knogler
Rekonstruktioner af de manglende knogler blev snittet i styrodur (styropor på dansk – lavet af 
ekspanderet polystyren (EPS)) (fig.9.20). For at få den rigtige størrelse, var det nødvendigt at se 
på referenceknogle fra modsatte luffe. Efterfølgende blev rekonstruktionen malet (fig.9.21).

 

Fig.9.20: Rekonstruktionen skæres ud i styrodur. 
 

Fig.9.21: De udskårne ’knogler’ males.

Fig.9.22: Knoglerne lægges op på skumplasten, hvor luffens omrids er skåret ud.
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Da knoglerne ikke var blevet samlet under macerationen, var det godt i det mindste at 
have omridset af luffen til at placere knoglerne ud fra. Ligeledes blev der fundet diverse 
referencefotos af både denne hvals luffer, under macerationen, og billeder fra opsætning af 
andre blåhvals luffer. Således at knoglerne bliver placeret på de rigtige pladser, og rigtigt i 
forhold til hinanden, desuden for at sikre sig at mellemrummene, hvor brusken har været, bliver 
så korrekte som muligt.

Herefter indtegnede vi knoglernes omrids og noterede deres numre ned på plastik-underlaget, 
så det var muligt hele tiden at kende den enkelte knogles præcise plads imens der blev boret 
huller og trukket stålstænger igennem.

Fejl i anatomi
Korrekt placering af fingerknoglerne burde være forholdsvis enkel, da Þorvalur efter sigende 
havde delt dem korrekt op efter macerationen, både ud fra højre og venstre luffe, men også 
fingermæssigt. Et eller andet må dog være gået galt, for selvom vi var yderst forsigtige og gav 
knoglerne numre, er der alligevel sket en fejl. I hvert fald stemmer denne blåhvals luffe-anatomi 
ikke overens med hverken blåhvalen i Zoologisk Museums hvalkælder eller med anatomien på 
blåhvalen på Beaty Biodiversity Museum i Canada.

Umiddelbart kan forklaringen være, at de referencer vi brugte undervejs var for gamle og derfor 
kan have indeholdt fejl i deres opsætning, eller at billederne simpelthen ikke var tydelige nok.

Så selvom man er meget påpasselig og har stort kendskab til hvalknogler, kan der alligevel gå 
ting galt undervejs i processen, som kan kompromittere resultatet.

Det almene publikum vil sandsynligvis ikke bemærke denne fejl, men man vil formentlig 
overveje at lave det om, inden skelettet skal udstilles. 

Dette betyder desværre, at alle tegninger af luffen i dette kapitel ikke er anatomisk korrekte. 
Monteringsmetoden kan dog alligevel anvendes, da den stadig vil fungere på trods af de 
anatomiske afvigelser.

Montering
Designet til monteringen af lufferne blev nøje udtænkt inden arbejdet kunne gå i gang. Selvom 
denne del af hvalen nok er noget af det mindste, måler den alligevel lidt over 3 meter. Især 
humerus, radius og ulna vejer godt til, så der skal laves en meget holdbar og stabil montering for 
at holde dem.

Da hvalen ikke skal udstilles med det samme, og luffen ikke er let, hverken at transportere eller 
have på magasin i hele sin længde, blev det besluttet at lave en montering af luffen i fire dele, 
som så let kan tages fra hinanden og sættes sammen, når hvalen engang skal udstilles.

De tre store armknogler monteres individuelt, da de er de tungeste og største. Alle fingerknogler 
og håndrodsknogler monteres samlet. Disse er ikke så tunge, men bliver dog forholdsvis lange 
når de er monteret (fig.9.23.)

Fig.9.23: Princippet i monteringen af luffeknoglerne.
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Da selve udformningen af monteringen var klaret, gik vi i gang med at planlægge hvor 
de forskellige rustfrie stålstænger skulle placeres, samt hvilke tykkelser og længder det 
var nødvendigt at anvende. Der skulle helst ikke anvendes flere eller tykkere stænger end 
nødvendigt og derved risikere at bore for mange unødvendige huller i knoglerne. Samtidig var 
det dog vigtigt, at stængerne var tykke og stærke nok til at holde knoglerne oppe, så ’fingrene’ 
ikke skulle begynde at bøje nedad pga. vægten. For at sikre sig, at knoglerne ikke skal dreje 
rundt på stængerne, er det også nødvendigt med mere end én stang igennem hver knogle.

Da dette var planlagt, blev hullerne boret. Enkelte af de større knogler dryssede med knoglestøv 
under udboring af hullerne, og det var derfor tydeligt, at konsolideringen ikke var trukket helt 
ind i midten af knoglen. Derfor blev disse konsolideret igen, denne gang indvendigt, så de fik 
ekstra stabilitet til at klare monteringen, og sikre at stålstængerne ikke skulle trække hullerne 
større.

For at beskytte knoglerne, overvejede Þorvaldur undervejs, om man evt. burde indsætte et 
stålrør igennem knoglen, som stålstængerne så kan løbe igennem (fig.9.24.).

På den måde beskytter man de i forvejen skrøbelige knogler, og sikrer at stålstængerne ikke 
trækker hullerne større på længere sigt, og røret vil samtidig kunne fungere som afstandsstykke.

Dette vil dog kræve, at hullet bliver en smule større fra starten.

Fig.9.24: Stålrør indsat i knogle til at trække stålstængerne igennem fingerknoglerne.

Efter tørring af konsolidanten, blev fingerknoglerne placeret på de rette stænger (fig.9.25 og 
9.26.) og med den rette placering, ud fra de tidligere tegninger på plastikunderlaget (fig. 9.27).

Fig.9.25: Knoglerne trækkes på stålstængerne. Fig.9.26: Her ses knoglerne placeret ovenpå 
optegningerne.
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Fig.9.27: Tykkelsen på de anvendte stålstænger til montering af fingerknoglerne.

Fig.9.28: De to mellemliggende monteringsstålplader til at forbinde de fire dele.

Der er mulighed for at svejse ringe på stålpladerne, som vil kunne bruges til at sætte en wire i 
(fig.9.29), som kan holde luffen oppe og ud fra kroppen i ophængningen.

I forhold til at skrue kroge i knoglen, er fordelen ved metoden både at det giver en mere holdbar 
løsning, og samtidig er mindre skadeligt for knoglen. Det er dog muligt at lave en mere æstetisk 
løsning end eksemplet på fig.9.29. 

Efterfølgende blev der, ud fra nøje opmåling og tegninger af knoglerne, konstrueret de to 
mellemliggende rustfrie stålplader til at samle stålstængerne og forbinde de fire forskellige dele i 
monteringen af luffen (fig.9.28).

Pladerne har en tykkelse på 6 mm og er bøjet manuelt ved hjælp af passende værktøj, for at få 
den helt rette form til knoglerne.

Fig.9.29: Eksempel på, hvordan ringe kan svejses på stålpladerne og ’skjules’ i gips-blandingen.
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Herefter blev stængerne, med knoglerne på, svejset fast på stålpladerne (fig.9.30).

Knoglerne blev dækket til under svejsningen, så de ikke skulle komme til skade. Det var 
nødvendigt at knoglerne blev siddende på stængerne undervejs, så de kunne blive placeret 
korrekt med den rigtige afstand mellem. 

Fig.9.30: Svejsning af stænger til de samlende plader.

Da stængerne var svejset fast på stålpladerne, skulle de mindre stænger svejses til de større ned 
gennem fingerknoglerne (fig.9.31). Det var derfor nødvendigt at fjerne knoglerne, så dette kunne 
blive gjort.

Det er bedst ikke at tage knoglerne af og på alt for mange gange, da de huller, der er blevet boret 
igennem knoglerne ikke skal slides større end de er.

Fig.9.31: Svejsning af stængerne som skal holde fingerknoglerne.
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Udfyldning mellem fingerknoglerne

Efterfølgende blev mellemrummene mellem fingerknoglerne fyldt ud med gipsblandingen 
(fig.9.32). Dette fikserer knoglerne yderligere til stængerne, så de ikke rykker sig og dækker 
også stålstængerne så de ikke ses. Måden gipsblandingen bliver lagt på indikerer samtidig 
hvor brusken mellem knoglerne har været. Det er en smagssag hvorvidt denne udfyldning skal 
tilføjes, og hvordan det skal gøres, men Þorvaldur gør det på denne måde på stort set alle sine 
hvalskeletter (se kap.6.1).

Fig.9.32: Udfyldning af mellemrummene mellem fingerknoglerne.

Inden gipsblandingen blev påført, blev enderne af knoglerne grundigt primet med Paraloid B72, 
så knoglerne ikke tager skade hvis gipsblandingen engang skal fjernes.

Desværre nåede vi ikke at få påført gipsblandingen mellem alle fingerknoglerne. På 
blåhvalsskeletter der er udstillet på Beaty Biodiversity Museum i Vancouver, har de udfyldt 
mellem luffeknoglerne på samme måde (fig.9.33), så det færdige resultat vil blive noget lig det 
samme.

Fig.9.33: Færdigmonteret luffe på Beaty Biodiversity Museum, Vancouver (Beaty Biodiversity Museum, 2012)
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10.  Udstilling af blåhvalen
Efter foråret 2013, har der været flere forskellige forslag og meninger oppe at vende i forhold 
til blåhvalsskelettets fremtid. I perioden fra 2013-2015 blev skelettet imidlertid liggende i den 
hangar i Keflavik, hvor det blev magasineret i 2012.

I sommeren 2013 blev Hilmar Malmquist ansat som ny museumsdirektør på Náttúruminjasafn 
Íslands - Icelandic Museum of Natural History (IMNH). Hilmar Malmquists ønske var, at 
skelettet af blåhvalen skulle forblive i Reykjavik og udstilles i ”Perlan” (fig.10.1), som skulle 
fungere som en ny naturhistorisk udstilling for både IMNH og Icelandic Institute of Natural 
History (IINH).

Dette var endda besluttet af den islandske regering (Malmquist 2014). I den forbindelse tog han 
kontakt til Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og Konservatorskolen i oktober 2013 og 
satte et møde op, for at få hjælp og vejledning til hvordan man kunne gribe projektet an.

Fig. 10.1. 3-D model af hvordan man ønskede blåhvalsskelletet skulle hænge i Perlan (Malmquist 2014).

I februar 2015 kontaktede Hilmar Malmquist igen Konservatorskolen, han fortalte, at Islands 
statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (fremskridtspartiet) havde besluttet, at blåhvalen 
ikke skulle hænge i Reykjavik (Arnarsdóttir 2014). Derimod skal skelettet udstilles på The 
Húsavík Whale Museum, hvilket var meget imod både IMNH og IINH’s vilje. 
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Dette blev besluttet på trods af, at der allerede var skaffet de nødvendige midler på 3,5 millioner 
Euro til udstillingen fra private fonde (Malmquist 2014). Disse ændringer skyldes angiveligt 
enkelt personers interesse i politik i forhold til valgkredse (pers. com. H. Malmquist, 2015). 
Aftalen bliver dog, at hvis man i Reykjavik får etableret et passende museum, hvor det er 
forsvarligt at udstille blåhvalsskelettet, vil der være mulighed for, at de kan få blåhvalskelettet 
tilbage til Reykjavik (Arnarsdóttir 2014).

Denne beslutning betyder, at skelettet skal pakkes og flyttes til Húsavík, og derfor beder 
Hilmar Malmquist Konservatorskolen og SNM om hjælp, for at vejlede omkring både flytning, 
restaurering og opsætning af hvalen. Derfor udarbejder konservator Mikkel Post fra SNM et 
budget, som omfatter at to konservatorer rejser til Island og ser på skelettet, vurderer dets 
tilstand, den nødvendige behandling og udstillingsmuligheder. Der kommer dog aldrig svar 
tilbage fra Hilmar Malmquist omkring de foreslåede datoer, og derfor bliver dette projekt 
afblæst.

Oprindeligt var det planen, at man på The Húsavík Whale Museum skulle lave en tilbygning, 
hvori blåhvalsskelettet skulle udstilles (Andersen, 2013). Dette projekt viste sig dog at blive for 
dyrt og derfor valgte man i stedet at ombygge museet og udstille blåhvalen i det lokale, hvor der 
tidligere var en biologisk udstilling (pers. com. H. Hafliðadóttir, 2016).

I midten af september 2015 lukkes The Húsavík Whale Museum og ombygningen af museet 
begynder. I januar 2016 bliver hvalskelettet sendt til Hvalasafnið i Húsavík, hvor det restaureres 
og sættes op på kun to måneder, og udstillingen åbner den 12. marts 2016 (Halldórsson 2016).

Skelettet udstilles ikke ophængt, som det oprindeligt var planen, men i stedet fremstilles det 
liggende på ryggen, som om hvalen er strandet (fig. 10.2 og fig. 10.3). 

Dette er en løsning der er valgt ud fra både praktiske og økonomiske grunde, da skelettet ville 
kræve meget omfattende restaurering og -montering, hvis man skulle hænge det op. Selve 
kraniet er også kun delvist med i udstillingen, det er lagt op, så bunden vender opad og med 
barderne monterede, hvilket betyder at kraniet stort set ikke ses. 

Den øverste del af kraniet er derfor slet ikke med, da man vurderede at den var for ødelagt og 
fedtet, og ikke stod til at redde (pers. com. H. Hafliðadóttir, 2016). 

Ved at udstille skelettet på denne måde, er man sluppet for at tage stilling til de mest ødelagte og 
besværlige områder, hvilket har sparet museet for både tid og penge.
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Fig. 10.2 Blåhvalen opstillet liggende på ryggen, som en standet hval skyllet op på gulvet i Husavik Museum (Foto 
The Husavik Whale Museum).

Fig. 10.3 Nærbillede af blåhvalens højre luffe – omtalt i kap. 9 (Foto The Husavik Whale Museum).
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