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Forord

Forord til 2012 udgaven:
Dette kompendium – Præparation af Palæontologisk Materiale - er blevet til som et samarbejde 
mellem Konservator Andreas Grinde (M/S Museet for Søfart) og Lektor Knud Botfeldt 
(Konservatorskolen).

Kompendiet er tænkt som lærebog på Konservatorskolens Naturhistoriske Linje.

Kapitlerne om feltkonservering, dokumentation og mekanisk præparation stammer i al 
væsentlighed fra Andreas Grinds kandidatafgang ”En Kritisk Gennemgang af Udgravning og 
præparationsmetoder ved Større Vertebratpalæontologisk Materiale – belyst ved feltarbejde på 
tre lokaliteter” (Grinde 2009). Ligeledes stammer alt foto arbejdet, hvor andet ikke er oplyst, fra 
Andreas Grindes studieophold i Canada og Argentina. Figurerne 7.1 - 7.6 er tegnet af Mathias 
Botfeldt. Foto figur 9.4 er stillet til rådighed af Konservator Ruud Barbier. Lektor lic. Scient. Kim 
Pilkjær Simonsen (Konservatorskolen) har tegnet figur 9.3. Foto figur 2.1 er stillet til rådighed 
af Mikkel Høgh Post fra Statens Naturhistoriske Museum. Vi er meget taknemmelige for disse 
bidrag.

Vi skylder Konservator Bent Eshøj (Konservatorskolen) stor tak for at måtte bruge hans 
kompendium ”Keramik” (1989), dele af nærværende kompendium er en bearbejdning af 
”Keramik”. Det gælder kap. 8, 11, 12 og 13 i dette kompendium.

Desuden skylder vi en ekstra stor tak til lektor lic. Scient. Nicoline Kalsbeek (Novozymes) for 
korrekturlæsning af store dele af kompendiet samt frugtbare diskussioner.

November 2012 
Andreas Grinde & Knud Botfeldt

Forord til 2020 udgaven:
Til 2020 er der rettet nogle fejl og unøjagtigheder. Der er ikke gjort noget forsøg på at 
opdatere den publicerede konserveringslitteratur. Derimod er de erfaringer der er høstet på 
Konservatorskolen ved undervisning og fra de studerende opgaver indarbejdet.

Vi skylder stor tak til cand.scient.cons Annika Normann for forsidetegning og for omtegning af 
fig. 7.1-7.6, og ligeledes stor tak til Konservator Karen Borchersen for layout.

Maj 2020 
Andreas Grinde & Knud Botfeldt

Kompendiet er først og fremmest tænkt som en supplerende lærebog til konservatorstuderende, 
på Naturhistorisk linje som følger undervisningen på Konservatorskolen. Benyttes den 
af andre, anbefales det at supplere med almindelig basislitteratur om konservering. For 
konservatorstuderende anbefales det altid at anvende den primære litteratur når det skrives 
projekt-, bachelor- eller kandidatopgave. Kompendiet kan aldrig erstatte den primære litteratur 
når der skal skrives referencer.
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1. Indledning
Nærværende kompendium ”Præparation af palæontologisk materiale” er beregnet som en 
introduktion til konservatorstuderende på Naturhistoriske linie på Konservatorskolen i 
København.

Der er lagt vægt på feltkonservering, mekanisk- og syrepræparation, samt forståelse af pyrit- og 
saltproblematik.

En del emner er valgt fra, dels fordi de allerede er dækket af andre kurser på Konservatorskolen, 
dels for ikke at gøre dette område for omfattende.

Dette gælder emnerne rav, afstøbning samt knogler, tak og tænder (subfossilt materiale) som er 
dækket af kompendierne K. Botfeldt (2020a)”, K. Botfeldt (2020b) og K. Botfeldt (2020c).

Angående problemstillingen og lovgivningen omkring danekræ anbefales ” Danekræ – 
Danmarks bedste fossiler” af N. Bonde et al. (2008).

Palæontologi er gennemgået i et selvstændigt kursus umiddelbart før kursus ”Præparation af 
Palæontologisk Materiale”, hvortil nærværende kompendium er skrevet. Mumier og moselig er 
gennemgået i kurset ”Zoologisk Materialelære”.

Emner som konservering af molér, smektit samt mikrofossiler er fravalgt af pladshensyn.
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2. Historisk Oversigt
Fossil: Oprindelsen til ordet fossil er det latinske ord ”Fossa”, der betyder grav (Gravesen 1989 
p. 12), mens ordet ”Fossi” betyder gravning (Latinsk–Dansk 1983 p. 112). Et fossil er altså noget, 
der er gravet op af jorden og vil dække over alle spor eller rester af dyr og planter fra tidligere 
geologiske perioder i form af forsteninger, aftryk eller udfyldning af disse.

Fossiler
Navnet fossil bruges for alle identificerbare emner af levende organismer, der dokumenterer 
forhistorisk liv på jorden, samt spor, forme eller aftryk af disse bevaret i sedimentet ved en 
naturlig proces. Forudsætningen er dog, at det, hvad enten det er plante eller dyr, skal være 
genkendeligt i den fysiske form (Cook et al. 1961 p. 356).

Fossiler vil antage en uendelig stor forskellighed/varietet i fysisk og kemisk form, fra de mindste 
plantepollen til de største dinosaurknogler, til gange efter snegle på oldtidens havbund, insekter 
i rav, gastroliter og coproliter.

Fossilet, som vi finder det i dag, vil være resultatet af to separate forløb af optagelse, tab og 
udbytning af materiale. Først levende med optagelse gennem vand, miljø, klima, føde og 
gen pool. Derefter gennem emnets død, ved optagelse gennem aflejring, gennemstrømning, 
tafonomi, osv.

I årstal vælger man at sætte en grænse for ”forhistorisk” ved perioden efter sidste istid for 10.000 
år siden til de tidligste epoker af jordens historie for mere en 4½ milliarder år siden (Fenton & 
Fenton 1958 p. 3; Garcia & Miller 1998 p. 5, 14). Man inkluderer derved blandt andet uldhåret 
næsehorn, mammutter og lignende, men udelukker for eksempel de New Zealandske moafugle, 
der uddøde for få århundrede siden (Fenton & Fenton 1958 p. 2).

Palæontologi
Grundlæggende vil studiet af fossiler falde under feltet palæontologi. Palæontologien er en vigtig 
disciplin inden for geologien og af stor betydning for forståelsen af evolution.

Palæontologien bruger fossiler til at dokumentere og forsvare teorierne bag evolutionen af liv på 
jorden og giver nogle af de bedste eksempler på evolutionær udvikling.

Darwins udviklingsteori fra 1859 blev på sin tid forsvaret både over for videnskaben (Simpson 
1953 p. 142) og kirken (Moorehead 1969 p. 209). Dette ofte med lange argumenter holdt op imod 
den bibelske skabelsesberetning som for eksempel nødvendigheden af at kunne finde fossile 
fugle i ældre formationer end alle andre terrestriske dyr, da fuglene (efter den bibelske myte) 
blev skabt på femte dagen og de resterende terrestriske dyr på sjette dagen. Som vigtige fossiler 
i forsvaret af evolutionensteorien kan blandt andet nævnes linierne, der forbinder store grupper 
som for eksempel Ichtyostega på vej fra fisk til tetrapod (terrestrial) og Archeopteryx, fra reptil 
til fugl (Bonde 1996; Gregory 1979 p. 846; Bretsky 1979 p. 389) (figur nr.2.1).

Begge fossiler har oprindelige træk fra den fædrene klasse samt fælles avancerede træk for den 
udviklede gruppe (Gregory 1979 p. 846).
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Figur nr. 2.1: Archaeopteryx og Ichtyostega (Foto af Archaeopteryx: Mikkel Høgh Post).

Vigtige personer i palæontologiens historie
 
Nicholas Steno (1638-1686)

Niels Stensen, der blev kendt under den latinske version af sit navn, arbejdede med hvordan 
lagdelinger i bjergarter og fossiler blev dannet. Han lagde med sine teorier grundlaget for den 
moderne geologi og palæontologi.

Under arbejdet med at desikere et hajhoved i oktober 1666 blev N. Steno i undersøgelserne af 
tænderne slået af ligheden med glossopetrae, såkaldte ”tungesten”. Tungesten blev fundet i visse 
bjergarter, og deres tilstedeværelse i bjergarterne var hidtil blevet forklaret med, at de faldt fra 
månen/himlen eller simpelthen blev dannet i bjergarterne. Steno argumenterede derimod for, at 
tungestenene lignede hajtænder, fordi de var hajtænder (Bretsky 1979 p. 377). Hajtænderne førte 
N. Steno videre med arbejdet i, hvordan et fast objekt kunne være indeni et andet fast objekt 
og strakte sig videre over mineraler, krystaller, indkapslinger, årer og komplette lagdelinger i 
bjergene.

Hans teorier om dannelsen af lagdelinger i bjergarter blev første gang publiceret i 1669:

1. Lag er aflejret fra vandige opløsninger på en solid underliggende flade, fossiler kan her 
indlejres i det løse sediment.

2. Hvert lag er lateralt kontinuert og tilnærmet horisontalt.

3. Lagdelingen sker efter alder. Et bestemt geologisk lag er altid yngre end det lag, der ligger 
nedenunder.

4. Enhver afvigelse sker som følge af senere ændringer for eksempel jordskælv, vulkaner eller 
lignende.

Steno betragtede alle bjergarter som sedimentære og kendte således ikke til plutoniske og 
magmatiske bjergarter (for eksempel granit, basalt og porfyr), da disse ikke fandtes i Toscana, 
hvor han lavede størstedelen af sine observationer (Truelsen 1993).
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Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733)

J. Scheuchzer startede rent professionelt ud med en doktorgrad i medicin og fortsatte videre 
over i matematikken. Han er dog mest kendt for sine beskrivelser af naturen, og de ting han 
indsamlede på sine rejser. Hans rejser ledte ham til alle egne af Schweiz, hvor han over årene 
beskrev den schweiziske natur, bjerge, gletschere men også fossiler. Rent professionelt var 
han præget af sin tid og holdt derfor sine observationer op imod den bibelske beskrivelse af 
skabelsen. Han beskriver i Lithographia Helvetica fossiler, som ”underfundige tilfældigheder” 
eller som ”efterladenskaber fra syndfloden”. Hans beskrivelse af et skelet fundet i Oeningen, 
Tyskland lyder ”skelettet af en af de berygtede mænd, hvis synder bragte den skæbnesvangre 
syndflod over verden”. Scheuchzer navngav skelettet Homo diluvii testis (mennesket som var 
vidne til syndfloden). Da Cuvier i 1812 undersøgte skelettet viste det sig at være rester af en 
kæmpe salamander, der til Scheuchzer’s tvivlsomme ære blev navngivet Andrias sheuchzeri.

I J. Scheuchzers tekst Piscium querelae et vindiciae fra 1708 er han mere kontant i sit forsvar af 
fossile fisks organiske oprindelse og giver flere beskrivelser af fossile fisk og hajtænder.

Hans eftermæle giver ham ikke al den ære, han fortjener, blandt andet fordi han i 1706 
rapporterer om gode retskafne mænd, der har set drager i de schweiziske bjerge (noget man 
stadig troede på dengang).

Carl von Linné (1707-1778)

C. Linné publicerede i 1735 første udgave af sin klassifikation af levende organismer i Systema 
Naturae. Da værket når sit tiende oplag i 1758 (Sarjeant 1997 p. 340) var det steget fra 11 sider, 
til at klassificere 4400 arter af dyr og 7700 arter af planter. C. Linné arbejdede med klassifikation 
ud fra lighedspunkter mellem arterne og søgte at opdele arterne i rige, klasse og familie. 
Ligeledes søgte C. Linné at simplificere navngivningen af arterne, der på daværende tidspunkt 
ikke var systematiseret. I stedet for lange beskrivende latinske navne kom C. Linné frem til et 
system med et dobbelt navn til hver art. Først et artsnavn, der kort beskrev arten, sat sammen 
med et slægtsnavn (Gayrand-Valy1993 p. 57).

C. Linnés hierarkiske klassifikation og binomiale navngivningssystem er forløberen for al 
moderne klassifikation. At C. Linné ikke var helt uvidende om hvad han havde opnået med sit 
system, ses nok bedst i 1758 hvor han i Systema Naturae vælger at bruge et af sine egne citater 
(Gustafsson 1979).

”Gud skabte verden, Linné satte den i system” 

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)

J. Lamarck, der oprindeligt var uddannet botaniker, blev efter den franske revolution udnævnt 
til professor for invertebratområdet, der ikke var et særligt prestigefyldt område på den tid. Man 
mente, at alle invertebrater kunne deles op i to grupper: Insekter og orme, noget J. Lamarck dog 
hurtigt ændrede, med nye klassifikationer, opdelinger osv.

J. Lamarck’s teorier, der blev fremsat i hans værk Zoologisk filosofi fra 1809, gik ud på, at 
egenskaber vil nedarves fra forældre til deres afkom, og at arter vil forandre sig over tid under 
tilpasningen til nye miljøer. Noget mere direkte mente Lamarck også, at tillærte/tildannede 
karakteristika kunne nedarves direkte. For eksempel ville evnen fra en fugl, der har brugt halsen 
meget, give dette træk videre til sit afkom. Forandringer i arterne ville dog ske meget langsomt 
og vil ikke kunne måles med en menneskelig målestok.

Denne meget direkte nedarvning på kun en generation har i stor udstrækning været afvist, indtil 
man begyndte at arbejde med undersøgelser af individuelle genmutationer. Gener, der bliver 
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”tændt og slukket” af specifikke miljømæssige faktorer, vil give forandringer i genmaterialet. 
Dette lader til at være mest tydeligt i planter, hvor cellerne, der bruges til at producere næste 
generation dannes sent i deres livscyklus.

J. Lamarck´s evolutionsteorier var under stor kritik, og mange angreb den i hans levetid, og de 
blev først efter hans død anerkendt af blandt andre Charles Darwin.

Georges Cuvier (1769-1832)

G. Cuvier udvidede Linné’s klassifikationssystem, og anses af mange at være ”faderen” til 
Vertebrat Palæontologien og ”opfinderen” af den sammenlignende anatomi. Ydermere var han 
den første, der fastslog, at tidligere tiders livsformer kunne uddø, noget der indtil da kun havde 
været kontroversielle spekulationer (Bretsky 1979 p. 379; Gregory 1979 p. 843).

G. Cuvier troede ikke på arternes udvikling men i stedet på en uforanderlighed. Enhver ændring 
i en organisme ville ødelægge den hårfine balance og gøre det umuligt for den at overleve. For 
at understøtte denne teori sammenlignede han datidens katte og ibiser med de mumificerede 
eksemplarer, Napoleon havde haft med hjem fra Egypten. Da disse arter ikke havde forandret sig 
på 5000 år, mente han med sikkerhed at kunne bevise sin teori om uforanderlighed (Gayrand-
Valy 1993 p. 380). At der blev fundet så mange fossiler, der viste arter, der ikke længere fandtes, 
forklarede G. Cuvier ved, at de forskellige dyreformer er dukket op i rækkefølge, og at hver af 
dem har afløst en tidligere art, der er blevet udryddet ved en geologisk revolution/katastrofe 
(Bretsky 1979 p. 380).

G. Cuvier’s ideer fik ham til at gå imod mange andre videnskabsmænd på hans tid blandt andet 
J. Lamarck.

Efter at have lavet undersøgelser, der viste, at den afrikanske og indiske elefant var to forskellige 
arter, fortsatte G. Cuvier med sammenligninger holdt op imod fossiler af mammutter fra 
Europa og Sibirien og kunne således påvise, at disse var forskellige fra begge nulevende arter 
(Gregory 1979 p. 843). Efter dette fortsatte G. Cuvier med undersøgelse på undersøgelse, 
der dokumenterede eksistensen af store pattedyr, der ikke lignende nogen nulevende art: 
Kæmpedovendyr, irsk elg, amerikansk mastodont og mange andre og startede derved den 
moderne palæontologi.

Mary Anning (1799-1847)

Mary Anning kom fra en fattig familie fra Lyme Regis i Dorset på sydkysten af England. På 
trods af at hun var en kvinde uden videnskabelig baggrund i 1800 tallet, står hun og delvist også 
hendes familie for nogle af de vigtigste fund inden for palæontologien. Blandt andet det første 
og mange følgende skeletter af Ichthyosaur og det første skelet af Plesiosaur (Gayrand-Valy 
1993 pp. 101-102). Mary Anning havde et godt øje for at finde fossilerne samt dyrenes anatomi. 
Da hun var i midten af tyverne overtog hun ansvaret for familiens forretning med at indsamle 
og sælge fossiler. Efter at Plesiosaur skelettets ægthed var blevet anerkendt af G. Cuvier, der 
indledningsvist havde sat spørgsmålstegn ved dette, blev Anning familiens arbejde bredere 
respekteret i videnskabelige kredse (Torrens 1995).

Richard Owen (1804-1892)

R. Owen, der var meget influeret af G. Cuvier arbejdede med sammenlignende anatomi og 
beskrev blandt andet vertebratfossilerne, som C. Darwin havde indsamlet på The Beagle. 
R. Owen definerede mange af termerne, der stadig bruges inden for biologien blandt andet 
homologi, defineret som det samme organ i forskellige dyr under enhver form og funktion. For 
eksempel opbygningen af en flagermusvinge, sælluffe, kattepote og en menneskehånd, der alle 
viser den samme grundplan, med identiske eller meget ens knogler og muskler. I 1839 flere 
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år før komplette skeletter af moa’en var fundet, kunne R. Owen ud fra et fragment, fastslå at 
der havde levet kæmpefugle uden evnen til at flyve på New Zealand. Owen var ligeledes den 
første til at rapportere om et bemærkelsesværdigt Jura fossil: Archaeopteryx lithographia, som 
han dog, måske af personlige grunde, beskrev som umiskendeligt fugl og ikke, som den af C. 
Darwin allerede spåede ”urfugl” med ikke sammenvoksede fingre/vinger (Archibald 1997 p. 219; 
Christiansen 2003 p. 18, 21).

R. Owen’s måske største taxonomiske handling blev, da han i undersøgelserne af de 
reptillignende fossile knogler af Iguanodon, Megalosaurus, og Hylaeosaurus fastslog, at de 
ikke var i øgler, men repræsenterede en fjern familie eller sub-orden, noget han i 1842 døbte 
Dinosauria. Dinosauria er græsk og er sammensat af deinos (skrækkelig) og sauros (øgle/reptil).

Charles Darwin (1809-1882)

C. Darwin startede som 22-årig sin videnskabelige karriere med medicin og teologi. I løbet af sin 
femårige rejse som naturalist på skibet The Beagle (Moorehead 1969 p. 18) skifter han dog til 
geologi/biologi. En undren over den geografiske fordeling af dyrelivet og de fossiler, han havde 
indsamlet, fik C. Darwin til at forske i arternes udvikling, hvilket var imod opfattelsen af de 
bibelske skabelsesmyter som historiske sandheder (Eldredge 1991 p. 14).

Efter at være gået i land fra The Beagle i 1836 gik C. Darwin i gang med det store arbejde 
at klassificere og beskrive alle prøverne fra indsamlingsturen. Samme år gik han ligeledes i 
gang med sin første notesbog om arternes mutation, noget der skulle blive til en hel række af 
notesbøger.

Han var så sikker på, at han var på vej mod en meget vigtig opdagelse, at han skrev en kort 
beskrivelse, som han bad sin kone publicere, hvis han skulle få en pludselig død (Moorehead 
1969 p. 205).

C. Darwin arbejdede videre på klassificeringen af materialet fra The Beagle og på sine teorier om 
arternes udvikling, indtil han pludseligt i 1858 fik tilsendt essayet ”On the tendencies of varieties 
to depart indefinitly from the original type” fra en anden naturalist ved navn Alfred Russel 
Wallece (Moorehead 1969 p. 206). C. Darwin, der nu kunne se, at hans teori pludseligt var ved 
at blive publiceret fra anden side, sendte dog essayet videre med sine bedste anbefalinger. Af 
kollegaer blev C. Darwin dog bedt om ikke at træde til side, og der blev derfor præsenteret en 
fælles artikel for The Linnean Society måneden efter (Moorehead 1969 p. 207).

Året efter i 1859 publicerede C. Darwin sin bog  ”On the origin of species by means of natural 
selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life” (Eldredge 1991 p. 14). 
Indledningsvis var der ikke det store postyr omkring bogen, indtil det begyndte at gå op for folk 
hvad budskabet var. Den sagde, at jorden ikke blev skabt på en uge, at den i hvert fald ikke var 
skabt for 4004 år siden, som Ærkebiskoppen i Cambridge havde regnet ud (Moorehead 1969 p. 
206), at jorden og alt levende var i en evig tilstand af forandring, og at mennesket ikke var skabt 
i Guds billede, men var startet som noget langt mere primitivt. Historien om Adam og Eva var 
kort sagt en myte. I 1860 med tredje oplag af bogen ude, kunne kirken ikke længere se stiltiende 
til, og det kom til store debatter/diskussioner, der fortsat er uafsluttede for eksempel i USA.

Louis Seymour Bazett Leakey (1903-1972) Mary Leakey (1913–1996)

Richard Leakey (1944 -) og Jonathan Leakey (1940 -)

Louis Leakey var en britisk/kenyansk arkæolog/antropolog, der hovedsageligt forskede i 
menneskets oprindelse. Efter at have taget sin uddannelse ved Cambridge drog L. Leakey ud for 
at bevise C. Darwins teorier om, at mennesket oprindeligt kom fra Afrika og ikke Asien.
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Over en lang årrække lavede han ekspeditioner og udgravninger i Østafrika i jagten på fossiler 
af tidlige mennesker. Specielt fokuserede han på to områder Olduvai Kløften og Ngorongoro 
Krateret, dog uden store gennembrud i næsten 20 år. Efter at hans første ægteskab var endt i 
skilsmisse, mødte han, og blev senere gift med Mary Douglas Nicol. Sammen indsamlede Louis 
og Mary Leakey værktøj lavet af tidlige menneskearter og en stor del fossile knogler af uddøde 
dyr. Det første rigtige gennembrud kom med fundet af en underkæbe at en tidlig menneskeabe 
Proconsul africanus. I 1950´erne fandt de flere vigtige fund af tidlige primater blandt andet 
Australopithecus boisei, der gjorde Leakey navnet kendt. Louis vurderede indledningsvist fundet 
til at være 600.000 år gammelt, en alder, der dog med kulstof 14 teknikken, blev flyttet til 1,75 
millioner år. På grund af de mange fund i Olduvai Kløften bliver den i dag mere populært også 
kaldt for menneskehedens vugge. Siden midten af 1960´erne levede Louis og Mary adskilt, men 
fortsatte begge med at lede efter fossiler, ofte sammen med deres sønner Richard og Jonathan 
Leakey, der begge senere fik deres egne karrierer inden for samme felt som forældrene.

Blandt andet kan nævnes det ældste fund af menneskeabe med menneskelignede træk Homo 
habilis (2,2 millioner år). De fostrede ideen, at to forskellige racer af menneskeaber kunne 
eksistere på samme tid og sted. Richard Leakey rapporterede fundet af et 1,8 millioner år 
gammelt kranie af et moderne menneske og nogle år senere kranier og komplette skeletter af 
1,6 millioner år gamle Homo erectus. Mary fandt menneskelignende fodspor af to voksne og 
et barn i størknet vulkansk aske i Tanzania. Fodsporene der er 3,5 millioner år gamle, viste 
sig at stamme fra en ny art, der bedst repræsenteres ved skelettet af ”Lucy” (Australopithecus 
afarensis) (Leakey 1984).

Ønskes en fordybelse i emnet om naturens historie fortællere anbefales N. Bonde et al. (1996), 
som beskriver udviklingsideens historie fra Platon over Darwin til nutiden. Et andet hovedværk 
er ” Opfindelsen af Naturen” om Alexander von Humboldt (Wulf 2019).

Konserveringshistorie kan findes mange steder her er et udvalg af ældre litteratur: 
Bather 1908; Brink 1957; Camp & Hanna 1937; Hermann 1909; Hill 1886; Mantell 1854; Seitz & 
Gothan 1928; Schuchert 1895.
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3. Dannelsen af Fossiler
For at et emne kan blive til et fossil, skal der ske et utroligt sammenfald af omstændigheder. De 
fleste processer vil have meget større sandsynlighed for at nedbryde emnet fuldstændigt, end 
de vil for at bevare det, og det anslås således, at kun en knogle ud af en milliard, bliver bevaret 
fossil, og at mindre en 1 ud af 10.000 arter, måske så lavt som 1 ud af 120.000 findes som fossil 
(Hoskins 1999 p. 7).

Emnet, vi finder når vi leder efter fossiler i dag, vil være resultatet af en lang række processer 
med optag og udskiftning af forskellige mineraler. Mens emnet er i live, vil det være påvirket at 
det miljø, det lever i, for eksempel på landjorden eller i et marint miljø (figur nr. 3.1).

Fødsel Palæoøkologi
Død Biostratinomi Taphonomi
Aflejring Diagenese
Udgravning

Figur nr. 3.1: Processer, der påvirker emnet (efter Lawrence 1968).

Ved emnets død vil aflejringsforhold/miljø sammen med graden af nedbrydningsprocesser være 
afgørende. Emnet skal så hurtigt som muligt begraves i et miljø, der ikke nedbryder eller giver 
adgang til ådselædere. Efter aflejring påvirkes emnet af det omkringliggende sediment, f.eks. af 
diagenetiske væsker/mineraler, forskydninger i formationerne og tryk.

De forskellige faktorer, der spiller ind under den indledende aflejring af emnet vil have stor 
indflydelse på muligheden for at det bliver bevaret som fossil.

Udgravningen af fossilet er den eneste del af processen, som konservatoren kommer til at have 
delvist indflydelse på. Fossilet og matrixen (det vil sige det omkringliggende sediment) kommer 
ved resultatet af alle de foregående processer til at styre og sætte krav til metoderne, hvorpå de 
kan indsamles.

Nedbrydning af Organismen
Når en organisme dør, begynder de processer, der indebærer store forandringer og er hele 
essensen i fossiliseringsprocessen. Emnets struktur vil med det samme begynde at gå i 
opløsning. Det organiske materiale vil angribes af rådplanter, bakterier og ådselædere og 
derfor hurtig nedbrydes (Finks 1979 p. 328), mens den uorganiske del af skeletmaterialet vil 
være forholdsvis stabilt i de fleste diagenetiske miljøer (Tucker 1991 p. 98). Blød brusk vil ofte 
mistes under nedbrydningen efter emnets død, mens de mineraliserede sener eller bruskplader 
bevares. For eksempel som de såkaldte ”forbenede sener” fra rygraden på Hadrosauriderne, eller 
dorsalpladerne på Ankylosauriderne (Reid 1997). Den ligevægt i mineralerne, der har været, 
mens emnet var i live, vil blive flyttet og betyde ændringer i den kemiske sammensætning, for 
vertebraterne blandt andet ved tab af calciumforbindelser i strukturen og øget krystallisering 
(Trueman 1997).

Der kan dog være omstændigheder tilstede, der giver mulighed for at forhindre denne 
nedbrydning og derved en mulighed for at bevare organisk materiale. Dette vil ofte kun være 
tilfældet hvor emnet er lejret i et iltfattigt miljø, i permafrost eller i ekstrem varme og tørke.

Er emnet fanget i en oversvømmelse, vil det kunne bæres langt væk fra sit oprindelige levested og 
miljø. Landlevende dinosaurer er således fundet i marine aflejringer op til 80 km fra nærmeste 
landmasse (Martill 1991). En teori for de relativt få fund af kranier fra Hadrosaurusgruppen 
(andenæbsøgler) går således ud på, at deres kroppe, efter de er druknet, pustes op af gasserne fra 
forrådnelsen, altid vil vende sig med bugen opad og drive ned af floden med hovedet slæbende 
langs flodbunden. Noget, der giver ekstra store belastninger på de i forvejen tynde knogleplader i 
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kraniet. Er emnet derimod fanget i for eksempel en sandstorm, vil det som oviraptoriden Citipati 
endnu kunne findes liggende beskyttende hen over reden, hvor den døde (Novacek et al. 2004).

Organisk materiale som for eksempel muskler og indre organer kan som regel kun bevares 
ved mineralisering under iltfattige forhold tidligt i forløbet (Briggs & Kear 1993). I laboratorie 
forsøg er muskelvæv på rejer blevet delvist mineraliseret på fire til otte uger af calciumphosphat 
doneret fra rejen selv (Briggs & Kear 1993). Andre muligheder er aflejring i et miljø, der 
umuliggør mikrobiel autolyse, fordøjelsesenzymer samt stabiliserer strukturen af bløddele (Orr 
et al. 1998). Væv er bevaret som afstøbninger fra flere forskellige grupper af fossiler blandt andet 
flyveøgler, blæksprutter, krebsdyr, brusk/benfisk (Schopf 1975 p. 35, 45; Briggs & Kear 1993), 
theropoder (Kellner 1996) og planteceller (Boyce et al. 2002).

Organisk materiale er selvfølgelig også bevaret fra meget yngre fossiler som mammutter, 
uldhåret næsehorn og kæmpedovendyr dette for eksempel ved nedfrysning i permafrost, 
udtørring i huler og i naturligt paraffin (Fenton & Fenton 1958 p. 3; Schopf 1975 p. 35).

Processen fra emnets død, til vi finder det som fossil i dag millioner af år senere, vil kunne have 
set ud på følgende måde (figur nr.3.2):
Figur nr. 3.2: Dannelsen af fossiler

1: Dyret er dødt i eller i nærhed af et område med hurtig aflejring af sand eller mudder, for eksempel i et 
floddelta. 
2: Organisk væv rådner væk. Mulighed for dannelse af skinaftryk hvis aflejringen sker hurtigt nok.  
3: Emnet begraves i sand eller mudder og mineraliseringen af knoglerne begyndes. 
4: Opløftning af lagene, der indeholder fossiler, eller erosion blotter knoglerne.

Hvilke faktorer spiller ind på dannelsen af fossiler
Økologien emnet levede i, morfologien, biologien af det oprindelige emne, måden emnet/dyret 
døde på, hvor og hvor langt blev individet transporteret, hvordan blev det aflejret, og hvilke 
diagenetiske forandringer er sket, vil alle være faktorer der påvirker dannelsen af fossilet.

Ligeledes vil den kemiske opbygning og tilgængelighed af mineralerne i porevandet, der 
gennemstrømmer sedimentet, være afgørende for forhold, der fremmer eller hæmmer dannelsen 
af fossiler (Anita 1979). Efter aflejring og indledende mineralisering er overstået, vil trykket og 
cementeringsgraden af sedimentet være afgørende for, om skrøbelige knogler bevares uden 
nedbrydning og brud (Tucker 1991). Det enorme tryk, der kan findes på det aflejrede materiale, 
kan blandt andet ses i de tilfælde, hvor man finder sandkorn presset ind i overfladen på 
tandemaljen (Bonde & Christiansen 2003).
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I tilfælde, hvor sedimentet er involveret i omdannelser under høj temperatur og tryk, vil fossilt 
materiale typisk blive totalt tabt i den generelle reorganisation af mineralerne (Finks 1979).

Apatit er et af de hårdeste almindeligt forekommende biomineraler, og knogler vil kunne 
overleve forholdsvist længe i for eksempel et flodmiljø før aflejring, noget der tilskrives knoglens 
svagt elastiske overflade, mens den endnu har den organiske del (Martill 1991).

Så snart der er slidt hul på den kompakte overflade, vil knoglen dog hurtigt nedbrydes af de 
slibende partikler i flodstrømmen. Dette kan blandt andet ses på kraniet af Pachyrhinosaurus 
fra Grand Prairie, Alberta, Canada (i magasinerne på Royal Tyrrell Museum) hvor det, man først 
troede var forskelle på kønnene, viste sig at være udtalt nedslidning af basen til hornet på enkelte 
af individerne (figur nr. 3.3) (Mundtlig meddelelse Darren Tanke 2005).

Figur nr. 3.3: Nedslidning af Pachyrihnosaurus hornbasen.Venstre figur: Illustration,  
Højre figur: kraniet set oppe fra med hornbasen til venstre (Mundtlig Meddelelse Darren Tanke 2005).

Mineraler i fossilomdannelsen
De mest udbredte mineraler i mineralisationsprocessen er calciumcarbonat eller kalk (CaCO3), 
dolomit (CaMg(CO3)2) og silica (SiO2).

Calciumcarbonat

Calciumcarbonat vil for det meste findes som calcit og mere sjældent som den metastabile 
form aragonit. At calcit så ofte findes som permineraliseringsmineral (det vil sige opfyldning af 
mineraler i alle hulheder) skyldes hovedsageligt letheden af transport af Ca2+ og CO3

2- ionerne 
i vandig opløsning. Svagt surt porevand kan indeholde begge ioner (Trueman 1997 p. 541). 
Calcit er en god stabilisator ved imprægnering, som dog kan ødelægge detailstrukturen under 
replacering fra aragonit (Bang 1994 p. 264).

Dolomit

Dolomit er et dobbeltsalt af calcium og magnesium, der giver stabile fossiler, dog ofte med tab af 
detaljer ligesom for calcit (Bang 1994 p. 265).

Silikater

Silikater er de mest udbredte bjergarter på jorden. Og derfor en vigtig del af alle vandfaser, 
der gennemstrømmer sedimentet. Opløseligheden af silikater er langt lavere end for calcit for 
at kunne blive transporteret, men typisk vil opløsninger med lidt eller intet calcit udfælde/
mineralisere SiO2 (Trueman 1997 p. 541). SiO2 findes i fossiler i form af mikrokrystallinsk 
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kvarts (agat), opal eller kalcedon (Finks 1979 p. 330; Schopf 1975). Opal og kalcedon består som 
kvarts af siliciumdioxid med op til 10 % vand for opals vedkommende, og individuelle krystaller 
arrangeret i parallelle slanke bånd for kalcedons vedkommende. Udfældning af SiO2 udelukker 
ikke udfældning af calcit eller omvendt (Trueman 1997 p. 541). SiO2 frembringer nogle af de 
fineste strukturer og mest stabile fossiler (Bang 1994 p. 264).

Jern

Den næste store gruppe er jernforbindelser fra jernoxider, jerncarbonater og jernsulfider 
i forbindelse med sedimentet. Limonit (FeOOH * nH2O) danner jernmineraler ved 
overfladetemperatur og ofte ses disse som misfarvninger af nedbrudte overflader og omdannes 
forholdsvis nemt til hematit (Fe2O3) ved tab af vand (Bang 1994 p. 265; Martill 1991 p. 286).

Jernsulfid

Jernsulfid (svovlkis) optræder i form af pyrit (FeS2) med kubisk krystalstruktur, og den mere 
sjældne marcasit (FeS2, samme formel som pyrit, men med orthorombisk krystalstruktur). Pyrit 
vil både kunne findes som udfyldningsmateriale i hulrum i porerne i knoglen samt som en hel 
eller delvis udskiftning af knoglematerialet (Martill 1991 p. 286). I knogler, der har været udsat 
for nedbrydning som følge af vind og vejr, kan man ligeledes finde selenit (CaSO4 * 2H2O) som et 
biprodukt af pyritnedbrydningen (Martill 1991 p. 286). Pyritiserede fossiler vil tilføje en række af 
specifikke problemstillinger i forhold til opbevaring og håndtering (se kap. 9).

Udfældning af mineraler reducerer porøsiteten i emnet og danner derved efterhånden en effektiv 
barriere mod yderligere transport af ioner fra porevandet. Der ses derfor typisk kun en eller to 
faser af mineraler ved en permineralisering. Er emnet på kort tid blevet transporteret igennem 
mange forskellige miljøer, vil der kunne være mange forskellige mineralfaser tilstede. Disse faser 
kan ved nøje undersøgelser fortælle om emnets tafonomiske vej (Trueman 1997 p. 541).

Undersøgelser af invertebrat fossiler viser yderligere, at vævskemien spiller en stor rolle i, hvilke 
mineraler der udfældes eller udskifter meget specifikke dele af anatomien (Orr et al. 1998). Der 
ses tilfælde, hvor de nedbrydende processer danner lokale kemiske miljøer omkring organismen 
med øgede koncentrationer af særskilte mineraler. Disse øgede koncentrationer i forhold til det 
omkringliggende sediment i aflejringen skaber konkretioner omkring emnet (Tucker 1991). Dette 
fænomen kan blandt andet ses i dinosaurmassegrave, hvor store koncentrationer af jernrige 
forbindelser omkring de aflejrede knogler tyder på en selektiv reaktion med de nedsivende 
mineraler.

Diagenese i knoglevævet
Jo større overfladeareal, der er tilgængeligt i knoglen, jo større mulighed vil der være for 
diagenetisk udbytning af mineraler (Barrick & Showers 1994). Dette kan blandt andet udnyttes 
i biokemiske undersøgelser til at kontrollere, om der er sket diagenetisk omdannelse og i så fald 
graden af dette (Wang & Cerling 1994).

Porøsiteten i calcificeret væv stiger fra cirka 1 % til 40 % fra emalje, over dentin, til knogle 
og vil give plads i porerne til de diagenetiske væsker. Det spongiøse væv står for 10-30 % 
af knoglevægten, mens det for den kortikale del af knoglen står for op til 95 % af vægten 
(Francillon- Vieillo et al. 1990). Efter nedbrydningen af det organiske materiale vil der derfor, 
hvis sedimentet tillader det, umiddelbart være plads til en komplet eller delvis udfyldning af 
knoglens hulrum med for eksempel ler- og siltmineraler fra de gennemstrømmende diagenetiske 
væsker (Cook et al. 1961).

De diagenetiske ændringer af isotoperne i knoglestrukturens apatit er som selve mineraliserings 
processen, afhængig af flere variabler blandt andet temperatur, porøsitet, kemisk- og isotopisk 
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opbygning af både apatit og diagenetiske væsker, væske/biomineral forholdet osv. (Wang & 
Cerling 1994).

Test for graden af omdannelse

Flere typer af tests på materialet er mulige for at kontrollere i hvor høj grad fossilet er omdannet 
i forhold til den originale kemiske sammensætning.

Man vil for eksempel kunne sammenligne værdier for knoglevævstyper med forskellig 
tilbøjelighed for omdannelse (Francillon-Vieillot et al. 1990), se på graden af krystallisering 
af apatitmineralerne for en kvantificering af de diagenetiske omdannelser (Shemesh 1990) 
og sammenkøre værdier for kemiske forbindelser i knoglecarbonaten med co-eksisterende 
calcitcement for indikationer på omdannelser gennem grundvandet (Barrick og Showers 1995).

I de kemiske undersøgelser af fossilt væv vil den største usikkerhed være, i hvor stor en grad 
de diagenetiske omdannelser har ændret den originale sammensætning af knoglen og om disse 
omdannelser er blevet så store, at de overskygger den oprindelige sammensætning (Dauphin 
1991).

Stabile isotoper

Målet vil derfor ofte være at finde elementer i vævet, der ikke ændres signifikant af 
mineraliserings processen, de såkaldte stabile isotoper. Hvor meget, der er tilbage af den 
originale struktur, og hvorvidt man idet hele taget kan bruge stabile isotoper diskuteres 
(Schoeninger & DeNiro 1982; Kolodny et al. 1996; Wang & Cerling 1994).

De stabile isotoper er blevet forsøgt brugt til at underbygge teorier om, hvorvidt en dinosaur 
var kold- eller varmblodet (Barrick & Showers 1994, 1995), om de var plante eller kødædende 
(Ostrom et al. 1994), havde en diæt i et kystnært miljø, fisk og lignende (Ostrom et al. 1990), 
specifikt hvilke type af planter de levede af (Bocherens et al. 1991) og som bevis for globale 
forandringer i biomassen for op til 260 millioner af år siden (Thackeray et al. 1990). Af andre 
biokemiske tests mulige på fossilt materiale kan nævnes immunologiske metoder, der bruges til 
at bekræfte tilstedeværelsen af specifikke intakte knogleproteiner (Marshall & Barnard 1996).

Fossilkategorier
Mineralisering (Petrifikation)

Mineralisering dækker over alt fra en begyndende udfyldning af porerne til tilfælde, hvor der 
er sket en total udskiftning af både organisk og uorganisk materiale med mineralerne, der 
gennemtrænger aflejringssedimentet med grundvandet (Arduni & Teruzzi 1986 p. 12).

Graden af mineralisering vil ikke have nogen direkte sammenhæng med fossilets alder. Alderen 
vil dog spille ind som en faktor sammen med omstændighederne hvormed fossilet er aflejret og 
vil kunne bruges til sammenligning og som yderligere bevisførelse (Cook et al. 1961).

Permineralisering

Under permineraliseringen udfyldes porer og hulrum i knogler, træ, skaller mv. af sekundære 
mineraler fra det gennemstrømmende grundvand, mens den originale struktur og mængde af 
uorganisk materiale efterlades uberørt (Cook et al. 1961). Typisk vil andre typer af bevaring 
som for eksempel replacering (se nedenfor) ske sideløbende med permineraliseringen. Efter at 
grundvandet, der i større eller mindre grad er mættet med mineraler, fordamper fra porer eller 
hulrum, vil dette efterlade/udfælde overskydende mineraler på celler og væv. Denne proces vil 
typisk efterlade flere lag i mineralaflejringerne (figur nr. 3.4).
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Figur nr. 3.4: Calcit årringe i 56 millioner år gammel knogle.

Replacering

Den uorganiske del af emnet vil langsomt opløses og erstattes med andre mineraler. Krystalomdannel-
sen kan efterlade emnet ”kopieret” helt ned på mikroskopisk plan, selv om der ikke er nogle af de 
oprindelige mineraler tilbage. Replaceringen kan også efterlade emner, hvor der ikke er noget af de 
indre strukturer tilbage.

Ægte fossil

Bevaring uden nævneværdige ændringer i emnets organiske og uorganiske materiale. Denne type 
bevaring sker kun i meget sjældne tilfælde, hvor bakterievæksten og nedbrydningen af organismen er 
forhindret. Ægte fossiler kan for eksempel findes i tjæresøer, moser, nedfrysning i is eller permafrost, 
mumifikation eller ravindlejring. Ægte fossiler af invertebrater kan for eksempel være skjolde fra 
krabber, sneglehuse eller muslingeskaller.

Permafrost

Permafrost er til stede i jord eller andre geologiske formationer med en temperatur på under vands 
frysepunkt (0 °C) i en periode på minimum 2 år. Ofte vil permafrosten dog ved mere nordlige bredde-
grader være til stede i tusindvis af år og giver således mulighed for helt ekstraordinær bevaring af de 
planter og dyr, der ligger indlejret i sedimentet. Som et af de bedst kendte eksempler kan nævnes 
mammutterne fra Sibirien. Bevaringstilstanden vil være afhængig af, hvor hurtigt efter emnets 
død, det blev begravet/nedkølet. I områder med permafrost vil smeltevandet om sommeren ikke 
kunne sive væk og lægger sig derfor som tyndflydende mudder på overfladen. Dette mudder vil i 
forbindelse med jordskred og lignende kunne begrave dyr som mammutten så pludseligt, at den endnu 
har det græs, den var ved at spise, i munden. Permafrostens aktive lag, det lag, der tør hver sommer, 
vil typisk om sommeren være en halv til fire meter tykt efter lokalitet. Permafrostlaget er alt efter 
lokalitet alt fra et par meter og til cirka 1500 meter dybt. Permafrost er naturens egen dybfryser og er 
da alle nedbrydningsprocesser stopper, eminent i sin bevaring af dyr, planter og mikroorganismer.

Mumifikation

Mumifikation kan ske under mange forskellige klimatiske forhold. Typisk for processen er meget 
tørre og luftige forhold, hvad enten det er i meget varme (ørkenklimaer) eller kolde klimaer (arktiske 
klimaer). Andre muligheder, som vi kender bedre herhjemme, er moselig. I stedet for den hurtige 
udtørring af organismen er det her manglen på ilt, der forhindrer nedbrydningen. Efter liget er smidt 
i mosen, vil spagnummos efterhånden som det nedbrydes, indlejre liget i et koldt, surt og iltfrit miljø. 
I dette miljø vil hud, hår, muskelvæv, organer, negle og knogler kunne være så velbevaret, at det kan 
virke recent (Madsen 1994 p. 112).
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Aftryk og stenkerne

Begravelse i sediment efterfulgt af en fuldstændig opløsning/udvaskning af fossilet efterlader en tom 
form/aftryk. Hvis denne form senere fyldes af andre mineraler får man en kopi af emnet. Der skelnes 
mellem indre og ydre aftryk af emnet. Et aftryk af indersiden af skelettet kaldes for en stenkerne.

Rav/kopal indlejring

Rav er fossilt harpiks. Træernes evne til at udskille harpiks menes at være en evolutionær tilpasning 
til beskyttelse mod insekter samt til at lukke sår i barken. Harpiks er en naturligt forekommende 
polymer, der findes i mange forskellige formationer over det meste af jorden. Fra harpiksen er udskilt 
fra træet, til det bliver til rav, skal det igennem en lang iltfri proces med trykpåvirkninger.

Denne proces kan tage millioner af år. I denne fase mellem harpiks og rav er materialet mere skørt og 
kaldes i stedet kopal. De typiske fossiler, man finder i harpiksen, er insekter, edderkopper og lignende. 
Meget sjældent finder man vertebrater som for eksempel firben. I rav vil man typisk også have indeslut-
ninger af bakterier, svampe og plantemateriale.

Rav har gode egenskaber i sin bevaring af de indelukkede emner, og i 1992-1993 mente man at have 
ekstraheret DNA fra flere forskellige insekter fanget i harpiks for mellem 6 og 40 millioner år siden (Cano 
et al. 1993; Desalle et al. 1992). De senere år er disse resultater dog draget meget i tvivl, da alle forsøg på at 
reproducere de fundne resultater enten er slået fejl, eller DNA´et har vist sig at være forurenet med nutidig 
DNA (Gutierrez & Marin 1998; Stankiewicz et al.1998).

Sporfossiler

Alle spor dyr har efterladt ved deres aktivitet, aftryk, efterladenskaber osv. kaldes for sporfossiler.  
Gravespor, gravegange 
Ædespor, borehuller  
Koprolitter (afføring)  
Gastrolitter (mavesten)  
Fodspor 
Æg, æggeskaller og reder (Larsen 2005).

Indkulning

Organisk materiale kan bevares som tynde kulaftryk. For at dette kan ske, skal det organiske materiale 
indledningsvis bevares uden nedbrydning i begravelsesfasen. Med øgende temperatur under aflejringen 
drives flygtige komponenter langsomt ud af emnet kun efterladende en tynd kulfilm. Al kemisk infor-
mation i emnet går tabt i denne proces, der ikke kan sammenlignes med replacering (Fenton & Fenton 
1958 p. 7; Dutro 1989).

Asfaltimprægnering

Asfaltimprægnering sker ved, at alle hulrum og porer i fossilet udfyldes med asfalt fra asfaltsøer. De 
mættede knogler er derefter begravet i asfaltsøerne af sediment fra sæsonmæssige oversvømmelser. 
Denne proces har så gentaget sig over tusindvis af år og derved givet de meget fossilrige lokaliteter. 
Kombinationen af asfaltimprægnering efterfulgt af sedimentation giver meget velbevarede, stort set 
fuldstændigt intakte fossiler, dette blandt andet fordi asfalten forbedrer muligheden for bevaring af 
aminosyrerne i knoglens kollagen og chitin bipolymererne i insekternes exoskelet (Bang 1982 p. 108).

Sammenfattende kan fossilisering udtrykkes således, ”Fossilisering er en dynamisk proces, der er 
summen af de fysiske, kemiske og biologiske reaktioner, som har bragt den resterende struktur frem til 
den tilstand, i hvilken den findes i dag” (Bang 1982 p. 103).
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4. Feltkonservering
Indsamling af fossiler i dag adskiller sig i hovedtræk ikke stort fra den indsamling, der blev 
foretager i slutningen af 1800 tallet. Man vil dog i dag udnytte moderne teknologi i for eksempel 
dokumentation og opmåling af fossilerne, man vil bruge trykluft og benzindrevne værktøjer, men 
fremgangsmåden i arbejdet er den samme.

Det vil være vanskeligt at give en fremgangsmåde eller løsning til, hvordan en udgravning af 
fossiler vil foregå. Alle lokaliteter har deres specifikke problemstillinger, hvad enten det er 
tilgængelighed, indlejringsmateriale, grader af fossilisering, typer, mængder, indsamling/ 
udgravningsmetode og måde at konservere på.

Fremgangsmåde i Prospekteringen

Hvad enten det er en individuel knogle, der findes eller et flerårigt arbejde på samme lokalitet er 
koordinater og opmåling af største vigtighed. For den individuelle vil man typisk nøjes med en 
GPS koordinat, så man vil kunne finde lokaliteten igen inden for et par meters usikkerhed. Hvis 
man ikke har en GPS, når man bevæger sig rundt i store områder, der er meget ens i fremtoning, 
er det let at forveksle en skrænt eller et udtørret flodleje med et andet (figur nr. 4.1). Man kan 
med fordel markere nærmeste tydelige højdepunkt i omgivelserne med en lille stendysse med 
markeringsstrimmel eller lignende for nemmere at kunne finde lokaliteten igen.

GPS: Global Positioning System (engelsk) er et satellitbaseret system, der ved triangulering ud 
fra satellitters mikrobølgesignaler giver koordinater, hastighed og retning.

Figur nr. 4.1: Ensartet landskab i Dinosaur Provincial Park.

I lokaliteter, som moleret, hvor man typisk graver i den samme lergrav, vil dette selvfølgeligt 
være godt nok i forhold til feltkoordinater. Det kan dog være en fordel at beskrive for eksempel 
lagdelingen over og under fundet, hvis der senere skulle vise sig at være faktorer, der går igen. 
Man vil således have lokaliteter, hvor man langsomt kan arbejde sig ind på for eksempel farver 
eller tykkelser i lagdelingen, der giver større sandsynlighed for fund.
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Fund af fossil
For fossiler som for eksempel muslingeskaller, krabbeboller, søpindsvin, belemnitter o. 
lign. fundet langs de danske kyster eller i lergrave er der typisk ikke de store problemer i 
indsamlingen.

Kommer man op i de større størrelser som for eksempel fossiliserede træstammer i moleret eller 
hvaler fra lergravene i Gram skal man tage andre og mere omfattende forholdsregler.

Når fossilet er fundet, bør man først forsigtigt rengøre området, mens man prøver at skabe sig 
et overblik over fundstedet. Herefter vil man så vidt muligt fiksere løse dele på plads og højst 
sandsynligt også konsolidere overfladen, før man begynder at blotlægge yderligere. Fragmenter 
der ikke umiddelbart kan placeres korrekt, indsamles, så de senere i laboratoriet kan bruges i 
puslespillet for at gøre fundet så komplet som muligt.

Typisk kan man ved at arbejde med fragmenterne, langsomt parre flere og flere brudflader og til 
sidst finde sammenhængen. Figur nr. 4.2 viser fragmenter indsamlet over et flere kvadratmeter 
stort område, der, da de blev parret, viste sig at være et sjældent Ornithopod tibia fund.

Figur nr. 4.2: Fragmenter af Ornithopod tibia, Patagonien 2003.

Stabile fossiler af mindre størrelse eller dele af disse kan udtages uden brug af matrixen, som 
støtte. Man kan dog vælge at lave en hurtig støttekappe i gipsgaze før transport til lejren eller 
museum.

Ligeledes vil man, for fossiler, der nemt kan knække under egen vægt, vælge at lave en hurtig 
støttekappe (figur nr. 4.3).

Figur nr. 4.3: Hurtig støttekappe før transport.
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Som regel blotlægger man kun oversiden af fossilet eller så meget, der er nødvendigt for at 
erkende fossilets udbredelse og bibeholde så meget matrix, man vurderer, vil give fossilet 
tilstrækkelig støtte. Fortsættes præpareringen i felten til en fuldstændig blotlæggelse eller 
komplet udpræparering mister man matrixens støtte og styrke omkring fossilet under 
transporten.

I arbejdet med at blotlægge sit fossil vil man typisk få store mængder jord, ler, sten eller anden 
matrix. For ikke at skulle flytte rundt med dette for mange gange, bør man nøje overveje, hvor 
dette placeres, i hvilken retning forudser man, at udgravningen vil fortsættes osv.

Tålmodighed

For at opnå et godt resultat er det en nødvendighed med tålmodighed, både under det 
indledende arbejde med at fjerne overbyrden og under hele udgravning- præparationsprocessen.

Det er meget nemt at gå for hurtigt frem på grund af tidspres, utålmodighed og lignende.

Ligeledes vil arbejde under for ekstreme klima forhold tit ikke kunne betale sig, da man ikke vil 
være påpasselig nok overfor fossilerne, når man samtidigt kæmper mod elementerne.

Materialets egenskaber

Materialets egenskaber bestemmer hvilke værktøjer og metoder, der kan anvendes.

Er det et løst eller nedbrudt sediment er det måske nok at bruge en syl og en børste for at 
frilægge fossilet, mens det i en hård jernkonkretion er nødvendigt med endog meget grove 
entreprenørmaskiner.

I processen med at fjerne overbyrden vil man arbejde langsommere og langsommere, jo tættere 
man kommer på det fossilbærende lag. Når et fossil erkendes, typisk ved at en flig eller lignende 
kommer frem til overfladen eller bliver slået af, vil man stoppe op og skifte over til mere 
skånsomme metoder (figur nr. 4.4).

Figur nr. 4.4: Spids af Albertosaurus tand kommer frem til overfladen.

Man vil her om muligt lime fligen eller fragmentet på plads igen og konsolidere fossilet, før der 
fortsættes. Efterhånden som mere af fossilet blotlægges fortsætter man konsolideringen for at 
sikre fossilet, hvis dette skulle være nødvendigt. Jo bedre man kender sit materiale, jo bedre er 
man til at vurdere hvilke metoder der kan bruges.
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For eksempel vil man have en ide om, hvordan vibrationer fra det valgte værktøj vil forplante sig, 
hvor tæt på fossilet man kan præparere og om det vil det flække, som man regner med.

Man kan komme ud for tilfælde, hvor fossilet ligger lejret i to forskellige typer af matrix. For 
eksempel ved at den en ende af fossilet er omkranset af jernholdige mineraler, mens den anden 
halvdel ligger uden for konkretionen i en blødere sandsten. Her vil metoder, der kan bruges på 
den ene halvdel af fossilet, nemt kunne ødelægge den anden.

I sådanne tilfælde må man prøve sig frem og langsomt arbejde sig så tæt på fossilet eller det 
fossilbærende lag, som man tør. Dette alt imens man hele tiden vurderer, hvilke resultater man 
får med det givne værktøj.

Markering af fund

Man bør markere fund efterhånden som de erkendes, ikke kun for ens egen skyld men også for 
at resten af holdet af geologer, palæontologer, studerende og gæster, der bevæger sig rundt i 
udgravningen, kan orientere sig. Oprydning gøres ligeledes lettere, hvis det tydeligt er markeret, 
hvor man skal gå forsigtigere frem.

En kraftig tusch kan bruges til at tegne større omrids op. Ved mindre fossiler kan man bruge et 
stykke markeringsstrimmel på et søm eller blot en sløjfe bundet om en sten eller lign. Er man 
nødt til at bryde større blokke, der alle indeholder dele af samme fossil, i stykker, er markering 
og nummerering specielt vigtig for ikke at miste overblikket. Her bruger man fortløbende tal 
eller bogstavkombinationer for at kunne parre blokke og fossiler sammen igen (figur nr. 4.5) 
Ved mindre blotlagte fossiler, som man ikke kan udtage før fyraften, kan man vælge at fjerne 
markeringen igen, for at forhindre at de bliver stjålet i løbet af natten.

I udgravninger har man ofte frivillige, der hjælper til i kortere eller længere tid. For at der ikke 
bliver forvirring om, hvad der er i gang i de specifikke felter ved skift af personale, bør man 
overdrage områder og delvist udgravede fossiler meget grundigt.

Figur nr. 4.5: Numre på blokke med fossilfragmenter.

Rystelser og sprækker
Fossiler, der langsomt er eroderet ud af klippen over tusinder af år, eller målrettet gravet ud fra 
under tusindvis af kilo sten, vil sandsynligvis være gennemstrømmet af alt fra store revner til 
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mikroskopiske sprækker. Disse sprækker opstår, efterhånden som presset på knoglen forsvinder 
under transport til overfladen eller gennem tektonisk deformation (figur nr. 4.6). Dette kan gøre 
fossilet meget følsomt overfor mekaniske påvirkninger og vil kræve speciel opmærksomhed over 
for støttekappe, præparering osv.

I tilfælde, hvor man arbejder i matrix med mange sprækker, kan fossilet nemt lide skade 
under udpræpareringen. Dette enten direkte fra rystelserne fra brugen af hammer og mejsel, 
eller fordi fossilet ligger eksponeret lige i eller over en sprække. Man vil se, at små flager af 
knogleoverfladen bliver slået løs, eller at knogleflader, der bevæger sig mod hinanden i bruddet, 
bliver slået i stykker. Her kan det, selv om det virker voldsomt, være en fordel at bruge så tungt 
udstyr som muligt. De mange slag, der vil være nødvendige med for eksempel en almindelig 
geologhammer, kan erstattes med et enkelt hårdt slag med en forhammer, mukkert eller 
brydehammer. Denne metode kan ligeledes bruges, når der arbejdes på en lidt mindre skala, ved 
for eksempel at vælge en hammer, der er et nummer større, når der arbejdes med en syl. Den 
anden mulighed vil selvfølgelig være at bruge mere skånsomme metoder, gå ned i størrelse af 
udstyr/hammer. Det bør altid være fossilets tilstand, der dikterer metoden og ikke omvendt.

Figur nr. 4.6: Sprækker igennem Hadrosaur bækkenknogle.

En anden mulighed ved problemer med store revner eller sprækker, er at fylde sprækkerne op 
med gips, før man fortsætter udgravningen. Dette kan løse nogle af problemerne med skader 
på fossilerne, give en bedre effekt af trykluftværktøjet og forhindre skader på materiale, der 
endnu er gemt under overfladen. Man kan også fylde revner og sprækker (gapfilling) med matrix 
blandet med Paraloid B 72 (Andrew 2009) eller Butvar B 76 (PVB) blandet med sand, de to 
sidstnævnte er nemmere at fjerne og skæmmer ikke så meget; men kræver brug af organiske 
opløsningsmidler.

Når der arbejdes i hårdere matrix, vil man tit komme ud for at de blokke eller stykker, man har 
løsnet tæt ved eller op ad fossilet, klemmer mod hinanden og derfor ikke kan fjernes. Her bør 
man ikke vrikke blokke eller matrixstykker frem og tilbage, men i stedet forsøge kun at trække 
det i den retning, man vil have det (væk fra fossilet). Man kan for at løsne blokke, der klemmer 
mod hinanden, tappe forsigtigt på blokken med en hammer, samtidigt med at man trækker i 
den.

Alt efter lokalitet kan fossiler, både store og små være blotlagte af erosion fra vind og vejr, og 
derfor ikke kræve det store arbejde i udgravningen.

Figur nr. 4.7 viser skulderbladet fra en sauropod hvor matrixen var eroderet væk, og 
konkretionen, der havde omkranset knoglen, blot kunne børstes af og lægges til siden.
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Figur nr. 4.7: Sauropod skulderblad, Sauzal Bonito, Argentina.

Ud fra et konserveringsmæssigt synspunkt er hurtighed i udgravning og feltpræparering 
selvfølgeligt ikke hovedfaktoren, når man vurderer resultat og metode rent teoretisk. Praktisk set 
er man dog typisk i en udgravning med begrænset tid og budget nødt til at holde resultaterne op 
mod tiden, der bruges.

For at kunne få midler til næste års udgravning er man nødt til at nå udgravningens mål. Dette 
også selv om det betyder, at der bruges metoder, der går på kompromis med fossilets integritet.

Løbende vurdering af tilstanden
Der er en række spørgsmål, man bør stille sig selv, og ting man bør holde øje med, efterhånden 
som arbejdet skrider frem:
• Sker der ændringer i fossilets tilstand?
• Er det nødvendigt at konsolidere yderligere eller kraftigere?
• Kan man se små sprækker komme frem på overfladen af fossilet, efterhånden som fossilet 

ikke længere er indlejret i matrixen og tørrer ud?
• Bør man bruge mere forsigtige metoder eller måske afbryde yderligere præparation, indtil 

det kan fortsættes i laboratoriet?

Et fossil man har brugt timer på at få frem kan, når det ikke længere har støtten fra sedimentet, 
bryde fuldstændigt sammen. Når fossilet konsolideres, og strukturen gennemstrømmes af den 
givne konsolidant, vil det blive svagere, indtil opløsningsmidlet er fordampet, og bindingerne i 
konsolidanten holder fossilet sammen.

Man vil altid være utålmodig når man venter på lim, der tørrer, og det kan derfor være en god ide 
at veksle arbejdet mellem to fossiler eller tre fossiler, hvis der kræves omfattende konsolidering. 
Man undgår derved for meget spildtid og fristes ikke alt for nemt til at forcere arbejdet.

Sikring før transport
Når man kommer til det punkt, hvor yderligere præparation bør foregå i laboratoriet, enten 
fordi fossilet er identificeret, eller udbredelsen af fundet er indkredset, vil man klargøre fossilet 
til transport. En sådan transport medfører en masse muligheder for stress og mekaniske 
påvirkninger på fossilet, og det er disse man, forsøger at beskytte imod.

Først graver man ud omkring fossilet i en sådan afstand at man bibeholder matrixens støtte og i 
en sådan dybde, at man er i sikker afstand fra fossilet. Fossilet er klart, når det står tilbage på en 
piedestal. Som en tommelfinger regel graver man lige så dybt som fossilet er bredt. Har man et 
kranie, der er en meter bredt, graver man en meter ned omkring fossilet. Alt efter sedimentet vil 
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der selvfølgeligt være variationer. I meget blødt/løst sediment er det være nødvendigt at grave 
dybere, mens det i meget kompakt/hård skifer ikke er nødvendigt at gå specielt dybt.

For ikke at få gipsen direkte på fossilet og for at gøre udpakning i laboratoriet nemmere, lægges 
først et skillelag af papir, der fugtes og pensles tæt ind til fossil og matrix (figur nr. 4.8). Har man 
ikke papir til skillelaget, må man bruge hvad man ellers har for hånden, plastikpose, stof eller 
i yderste tilfælde et lag jord. Det vigtigste er, at gipsen til støttekappen ikke kommer i direkte 
kontakt med fossilet. Herefter pakkes fossilet ind i et eller flere lag sækkelærred dyppet i gips 
(figur 4.9). Jo mere styrke man har brug for, jo flere lag lærred og gips vil man give fossilet.

Figur nr. 4.8: Papir pensles ind til fossilet.

Hvis tyngden begynder at blive et problem på grund af meget store størrelser, eller at man 
simpelthen ønsker mere håndterlige fossiler, kan man vælge at bruge gips af en bedre kvalitet 
med signifikant højere styrke sammen med glasfibervæv og derved minimere antallet af 
nødvendige lag. Skønnes matrix og gips til ikke at give tilstrækkelig styrke, kan der også hæftes 
træ eller stålforstærkninger indtil blokken med gips. Ligeledes er der mulighed for at lave 
håndtag til nemmere at kunne håndtere og transportere fossilet.

Når gipsen og sækkelærred/glasfibervæv er hærdet tilstrækkeligt, hugges piedestalen under 
fossilet væk, typisk med en lang mejsel.

Figur nr. 4.9: Sækkelærred dyppet i gips lægges omkring fossilet.

Fossilet vendes rundt, og undersiden af blokken bearbejdes for at fjerne unødig matrix. Dette 
gøres udelukkende for at minimere vægten, før processen med gips og sækkelærred gentages, og 
blokken er helt pakket ind i gips.

Rækkefølgen fra fossilet er fundet til det er klar til transport til museet vil se ud som følger:

1. Fossilet findes.
2. Blotlægge fossilet, til identificering eller udbredelse er kendt.
3. Underskæringer udgraves, så fossilet står tilbage på en piedestal.
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4. Fossilet fugtes op med vand og dækkes af et skillelag af fugtigt papir.
5. Et eller flere lag gips og sækkelærred lægges over papirlaget.
6. Den resterende piedestal under fossilet fjernes, blokken hugges til og vendes.
7. Et lag fugtigt papir.
8. Et eller flere lag gips og sækkelærred lægges på igen for at lukke blokken.
9. Blokken markeres med nummer, nordpil og orientering af fossiler. 

Som en noget hurtigere metode, kan man, hvis fossilets overflade ligger blottet i en blok, der er 
flækket fra hinanden, eventuelt tape blokkens to halvdele godt sammen med gaffatape. Blokken 
bør være af en håndterlig størrelse, og man bør være sikker på, at der ikke kan ske bevægelse 
mellem de halvdele, der kan skade fossilet.

Af andre metoder kan blandt andet nævnes brugen af polyuretanskum til støttekappen i stedet 
for gips, og den ældre russiske fremgangsmåde med at bygge en trækasse op omkring fossilet, 
der står på sin piedestal, og derefter fylde hele kassen op med gips. Man vil helt sikkert få et 
stabilt fossil, men også et meget tungt præparat.

Værktøj i udgravningen
Alt efter lokaliteten vil værktøjet, der bruges, være skovle, spader, murskeer, pensler, børster, 
syle, mejsler, hamre, jernspyd, vinkelslibere, brydehamre osv.

Hammer og mejsel

Brugen af hammer og mejsel er beskrevet mere udførligt i afsnittet om præparation.  
I udgravningen går man lidt hurtigere frem, men ellers er teknikken den samme.

El, trykluft og benzin

Til at komme igennem større mængder af overbyrde for eksempel i sandsten, er brugen af elektrisk 
trykluft og benzindrevet værktøj en stor fordel.

Valget af værktøj/drivmiddel afgøres ud fra hvor tilgængelig lokaliteten er. De benzindrevne 
brydehammere er tunge at håndtere, men giver god effekt i det virkeligt tunge arbejde. De noget 
lettere elektriske modeller som nogen rynker lidt på næsen ad, giver ligeledes et overraskende godt 
resultat til at fjerne større mængder overbyrde (figur nr. 4.10). El-modellen kan i modsætning til 
benzin-modellen, også bruges til den grovere udpræparation af store fossiler. Når der arbejdes i 
hold af to eller tre personer kan man meget effektivt arbejde sig ned til det fossilbærende lag. En 
person bruger brydehammeren og bevæger sig langs med kanten, hvor der arbejdes, eller veksler 
mellem to områder. De to andre personer veksler ligeledes mellem områderne, så de kontrollerer 
alle sider på det materiale, der er blevet slået løs for fossiler eller fragmenter.

Figur nr. 4.10: Arbejde med bryde (Hilti TE 905 -AVR Breakerhammer) og tryklufthammer.
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Når materialet er kontrolleret, kastes det i spande eller trillebør, så det med det samme kan 
fjernes. Før der vendes tilbage til området med brydehammeren, børstes overfladen ren, for at 
kontrollere om der kommet fossiler frem. På denne måde kommer arbejdet til at flyde meget 
effektivt og brydehammeren kan køre kontinuerligt.

Ligeså snart der ses et knoglefragment eller fossil, standses arbejdet. Det er vigtigt, at alle ved 
hvad, de skal kigge efter, så fossiler ikke skades unødvendigt.

Når de elektriske brydehammere bruges i den grovere udpræparation, bør man igen arbejde 
sammen to og to, så der er en, der styrer brydehammeren, og en, der sidder helt nede ved fossilet 
og peger præcist, hvor slaget skal slås. Da brydehammeren vil have en tendens til at hoppe noget 
rundt på overfladen, før den tager fat, kan man her med fordel styre mejslen med indersiden af 
foden (husk sikkerhedsskoene), så man kun rammer det ønskede sted.

Der er yderligere en bred vifte af meget specialiserede trykluftdrevne værktøjer fra 
stenhuggerindustrien. Af disse kan et trykluftslagbor med stor fordel bruges i arbejdet med at 
fjerne hårdere sedimenter eller konkretioner. Typisk har trykluft værktøj en almindelig hammer 
funktion, samt muligheden for at stille om til en roterende slagborfunktion. I slagborfunktionen 
pustes der luft ud i bunden af boret, så støv og materiale blæses op ad hullet, og derved ikke låser 
boret fast.

Proceduren er herefter at lægge rækken af huller i konkretionen på den led, man ønsker at 
flække klippen (figur nr. 4.11).

Figur nr. 4.11: Huller i klippen bores med trykluftbor/hammer.

Alt efter materialet ligger disse huller med større eller mindre afstand. Nødvendigheden af en 
meget specifik flækkerevne afgører hvor tæt man lægger sine huller. Når rækken af huller er 
lagt, bruger man en eller flere kiler og en forhammer til at lave den endelige spaltning. Der kan 
eventuelt benyttes hydraulisk udstyr til at udføre den sidste spaltning, hvis sådant skulle være 
tilgængeligt (figur nr. 4.12).
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Figur nr. 4.12: Forhammer og kiler i klippen.

Selv om det noget mindre trykluftudstyr slår ligeså hårdt som brydehammeren, giver det ikke 
den samme effekt, da man ikke i samme grad kan udnytte udstyrets egen tyngde eller lægge sin 
kropsvægt bag for at gøre arbejdet for en. Dette kan dog betyde, at tryklufthammeren vælges 
frem for en brydehammer til at komme tættere på fossilet i den grovere præparation.

Næste trin i trykluftudstyret er en trykluftnittehammer, der i størrelse er som en almindelig elbore-
maskine og nemt kan håndteres i en noget finere udpræparation. Trykluftnittehammeren er ligeledes 
et godt værktøj, når der skal graves ned rundt om et mindre fossil for at kunne frigøre dette.

I skifer og andre sedimenter, hvor man kan udnytte lagdelingen, kan man med vinkelslibere 
skære en firkant ned omkring fossiler og så flække blokken løs med en mejsel fra siden. Man kan 
her eventuelt også skære et dobbeltspor, der så fjernes omkring blokken, der ønskes udtaget, 
for at kunne komme bedre til. Med sporet skåret omkring fossilet forhindrer man ligeledes, at 
flækkerevner fra udtagningsarbejdet forplanter sig ind i fossilet.

Dynamit

I udgravninger med så store mængder af overbyrde, at det tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre at 
fjerne det på mere konventionelle måder, kan det blive nødvendigt at sprænge det væk. Dette 
bør kun udføres af professionelt sprængningspersonel, der kan styre en sådan sprængning så 
præcist, som det er muligt. Dette er blandt andet blevet brugt ved udgravning på Sydpolen, hvor 
klimaet sætter så store begrænsninger på den tid, hvor det er muligt at udgrave, at der ikke kan 
spildes tid på af fjerne overbyrde.

Skader på fossilet

Er der sket en skade på fossilet, ved at en flis er slået af, eller det er flækket under arbejdet 
med at frigøre det, må man stoppe op og vurdere, hvordan fossilet kan sikres, før man går 
videre i udgravningen. Er der sket mere omfattende skade, kan det være nødvendigt at udføre 
præcise opmålinger. Selv om dele af et fossil er mistet, kan placering af de resterende dele give 
informationer om korrekt størrelse og længde af fossilet. Figur nr. 4.13 viser en Albertosaurus 
mellemfodsknogle skadet af brydehammeren. Selv om en stor del af diafysen er slået i stykker, 
kan der tages pålidelige mål mellem de resterende dele af knoglens distale og proximale ender, 
der endnu sidder korrekt lejret i forhold til hinanden i matrixen.
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Figur nr. 4.13: Mellemfodsknogle med ødelagt diafyse. Den proximale ende er endnu indlejret i matrix 
mens den distale ende er synlig. Stiplet markering viser det manglende område.

Cyclododecan som hjælpemiddel til transport af fossiler
Cyclododecan er en cyklisk hydrocarbon (C12H24) med en voksagtig karakter. Stoffet kan 
opløses i nonpolærer opløsningsmidler, har et lavt smeltepunkt 58-61 °C, og det har et meget 
højt damptryk 0,1 hPa (0,1 mBar). På grund af disse egenskaber har det ganske let ved at 
sublimere. På grund af disse egenskaber er det blevet meget diskuteret om stoffet kan bruges 
til feltkonservering / transport af især skrøbelige fossiler. Fordelen og samtidig ulempen er at 
stoffet sublimere og derfor fjernes igen fra fossilet, dvs. at understøtningen af fossilet kun er 
midlertidig.

Desuden skal der tages hensyn til giftigheden (som dog ikke er voldsom) af stoffet. Om cyclodo-
decan vil vinde indpas i feltkonservering er endnu uvist, men det anbefales af følge litteraturen 
på området (Arenstein et al. 2003; Brown & Davidson 2010; Bruckle et al. 1999; Caspi & Kaplan 
2001; Pohl et al. 2009; Rowe & Rozeik 2008; Vernez et al. 2010).

Et kandidatspeciale, J. Ebsen (2015) beskriver TEOS (se p. 80) egenskaber og effektivitet til 
konsolidering af porøse sedimenter. Selvom dette arbejde tager udgangspunkt i en arkæologisk 
sammenhæng, kan materialer og metoder uden tvivl overføres til en palæontologiske kontekst, 
hvor matrix (eller sedimentet) er ustabilt. Så selvom TEOS er irreversibelt kan det udmærket 
tænkes at fungere i en feltkonserveringssammenhæng, blot skal den konsoliderede matrix så 
efterfølgende fjernes mekanisk ved præparationsarbejdet.

Som generel grundbog i feltkonservering anbefales D. Watkinson & V. Neal (1998), selvom 
denne bog omhandler arkæologisk materiale, så er mange problemstillinger parallelle til 
feltkonservering af palæontologisk materiale.



30

5. Dokumentation
Da et fossil uden informationer er stort set værdiløs rent forskningsmæssigt, er det meget vigtigt 
at dokumentere hele processen fra fossilet udgraves, til det er færdigpræpareret.

I udgravning, indsamling og præparationsprocessen er der et utal af faktorer, der alle spiller ind 
på fossilets bevaring. Det er ikke nødvendigvis problemer, der kommer til udtryk umiddelbart 
i arbejdet med fossilerne. Det er nærmere problemer, der langsomt opstår i samspillet mellem 
for eksempel afgasning fra det hyldemateriale, som fossilerne ligger på, og nedbrydningen 
af et konsolideringsmiddel. For at kunne gennemskue og løse sådanne problemer et stykke 
ude i fremtiden, er det nødvendigt at vide præcist med hvad, og hvordan materialet er blevet 
behandlet. For hele processen gælder det ligeledes at kommentere metoder og midlers 
anvendelighed. Var der gode eller dårlige resultater med den valgte fremgangsmåde, observeres 
der forandringer eller problemer undervejs, og er det en metode, som kan anbefales til lignende 
opgaver.

Dokumentation i felten

I felten er det først og fremmest vigtigt at få informationer om den præcise placering af fossilet. 
Både enkelte fossilers præcise placering i landskabet og i større udgravninger og fossilernes 
placering individuelt i forhold til hinanden. Andre oplysninger noteres i feltnoterne og kan 
senere tilføjes til fossilets rapport. Man kan med fordel have fortrykte sedler til notering af 
oplysninger i felten for at gøre processen lidt nemmere (figur nr.5.1a). Man kan ellers bruge et 
stykke papir fra sine feltnoter eller lignende, bare oplysningerne ikke forsvinder (figur nr.5.1b). 
Det er tit en fordel at opbevare oplysningerne sammen med fossilet i for eksempel en ziplock 
pose for mindre fossiler.

A B

Figur nr. 5.1: Feltnoter A: Troodon tand, Canada, B: tibia felt note, Argentina.

Oplysninger, der bør noteres for et fossil i felten, er:
• Lokalitet
• Dato
• Identifikation
• Geologi, alder/formation
• Kommentarer
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Lokalitet

Oplysninger om lokalitetens navn, nummer, specifikke forhold, provins og land. Man noterer i 
dag yderligere GPS koordinater, kortsystem og kortnavn for at gøre det muligt præcist at finde 
samme lokalitet en årrække senere. Er det en udgravning, man kommer tilbage til år efter år, kan 
man dog nøjes med et lokalitetsnummer.

Geologi

Områdets geologi bliver brugt til at bestemme alder for fundet og formation, biostratigrafisk 
zone, periode og epoke noteres ved alle fund. Arbejdes der i større udgravninger kan disse 
informationer tilføjes til fossilet senere, da alt, der indsamles, typisk ligger i samme formation.

Identifikation

Man vil om muligt identificere fossilet i felten, ellers gøre dette endeligt i laboratoriet. Her 
er det også muligt at tilføje familieforhold fra dyrerige til art. Fossilet tildeles et nummer i 
udgravningen, der følger det videre i forløbet, typisk et nummer i forlængelse af lokalitetens 
nummer, så det umiddelbart kan adskilles fra andre lokaliteter. Typisk har man en gravebog med 
fortløbende numre, hvor man så skriver sine fossiler ind.

Kommentarer

Man noterer navn på personen der fandt fossilet, dato og indsamlingsmetode.

Er der specifikke kommentarer til metode eller anvendte midler noteres dette. Dette kan for 
eksempel være hvilke lime/konsolidanter, der er brugt på fossilet, tilhørende foto/tegninger, der 
viser placering, tilhørsforhold mellem individer eller lignende.

Da personerne, der står for feltudgravningen, ikke nødvendigvis er de samme som 
præparationsholdet (der kan være besøgende, frivillige osv.) er al dokumentation meget vigtig. 
Der er detaljer, der virker helt åbenlyse for eksempel i placeringen af fragmenter, når man selv 
lige har udgravet et fossil, der ikke er helt så lette at gennemskue, når det flere år senere pakkes 
ud for at skulle præpareres færdigt af en anden person. Alle informationer, der kan gøre senere 
arbejde med fossilet mere overskuelig, bør man give sig tid til at få med.

Dokumentation i præparationslaboratoriet

Før selve præparationen begyndes er det vigtigt at få dokumenteret fossilets tilstand. Dette 
gøres nemmeste med et foto eller en tegning, der fokuserer på vigtige detaljer, eller eventuelle 
problemer der måtte være. Før dokumentationen er det til stor hjælp, hvis der løsner fragmenter 
eller lignende fra fossilet under præparationsforløbet.

For større og mere komplekse fossiler er det en god ide at fortsætte fotodokumentationen 
igennem hele forløbet. Hvis man vil søge arbejde i udlandet, er det ens præparations ”portfolio”, 
man bruger til at fremvise sine evner. Oplysninger, der noteres i præparationslaboratoriet for et 
fossil er: 

Præparation 
Hvilken type præparation er brugt, hvilke værktøjer, koncentrationer, hastigheder, 
kornstørrelser og hårdheder. Hvad var resultatet af de valgte metoder?

Beskrivelsen af de brugte metoder bruges senere i den videnskabelige beskrivelse af fossilet for 
at undgå fejltolkninger af for eksempel ridser fra en præparernål på fossilet. Ligeledes bør alle 
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metoder være beskrevet så udførligt, at fremgangsmåden og resultaterne i stor udstrækning er 
reproducerbare.

Konsolidering/lim

Alle oplysninger om midler brugt på fossilet gør en senere omkonservering eller yderligere 
præparation meget nemmere. Spørgsmålene kunne f.eks. være:

Hvilken konsolidant er blevet brugt på fossilet? Hvordan og hvor er den blevet brugt på 
fossilet? Er fossilet kun konsolideret i overfladen, eller er det vakuumimprægneret? Hvilket 
opløsningsmiddel er det hensigtsmæssigt at bruge, hvis man ikke ønsker at opløse tidligere 
konsolidering/limning? Er der blevet brugt en primer før limning?

Udfyldninger

Er der blevet lavet udfyldninger eller rekonstruktioner på fossilet og hvor. Hvilke materialer 
er brugt, er der lavet en barriere mellem fossilet og udfyldningsmaterialet. Er der blevet 
brugt fyldstoffer, farvestoffer/pigmenter eller overflade finish. Skal der laves en videnskabelig 
beskrivelse af fossilet er nødvendigt at vide, hvad der er originalt, og hvad der er rekonstrueret.

Afstøbning

Hvilket materiale blev brugt til afstøbningen, hvilken hærder, blev brugt og i hvilken 
koncentration. Hvad blev brugt for at lukke fossilets overflade, og blev der brugt et slipmiddel. 
Blev der lavet udfyldninger for at fjerne for store underskæringer på fossilet og med hvad.
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6. Mekanisk Præparation i Laboratoriet
Præparation sker for at gøre detaljer af fossilets morfologi tilgængelig for forskning og 
formidling. Præparation af fossilet stiller konservatoren over for en lang række problemstillinger 
i forhold til hvor meget der skal og kan præpareres, og hvilke metoder, der kan anvendes. 
Præpareres der for meget kan man risikere at miste informationer fra fossilet, og præpareres der 
for lidt, kan vigtige detaljer ligge gemt under matrixen (figur nr. 6.1).

Figur nr. 6.1: Det sjette eksemplar af Archaeopteryx først identificeret som den kyllingestore dinosaur 
Compsognathus, indtil yderligere præparation af fossilet viste aftryk af fjerskafter (Gee 1988).

Den første vurdering er om fossilet behøver mere præparation. Unødvendig præparation 
bør undgås, da dette kan forstyrre senere undersøgelser og studier af fossilet. Unødvendig 
brug af lime og konsolidanter kan, ud over alle problemstillingerne omkring reversibilitet i 
præparationsarbejdet, igen forstyrre kemiske analyser og bør helt undgås, hvis denne type af 
undersøgelser er planlagt.

Præparationen bør som et minimum bibeholde nuværende bevaringstilstand
• Fossilet bør ikke lide skade eller nedbrydes hurtigere på grund af præparationen.
• Efter præparation bør fossilet være så stabilt, at det kan konserveres og håndteres.
• Man bør fokusere lige meget på at få detaljer frem som på at få et stabilt fossil.
• Ideelt set sigter præparationen mod et fossil, der i sin endelige form viser alle nødvendige 

detaljer, bibeholder tilstrækkelig styrke til at kunne magasineres og kan håndteres uden 
yderligere nedbrydning eller skader.

Selv om præparation i laboratoriet har mange lighedspunkter med de valg og metoder der bruges 
i felten, er der vigtige forskelle. Arbejde i felten sker under et vist tidspres, beslutninger tages 
hurtigere og arbejdet bevæger sig fremad med en hastighed der i visse tilfælde ligger på grænsen 
af hvad materialet kan tåle. I laboratoriet sker ingen nedbrydning fra vind og vejr eller lignende, 
og der skulle her ikke være tidspres i en sådan grad, at det sætter materialet på spil.

For konservatoren er der en bred vifte af metoder, der alle har deres egne styrker og svagheder i 
forhold til det fossile emne. Forskelle i for eksempel morfologi, matrix og cementeringsgrad gør 
at der ikke er en universel metode eller fremgangsmåde, der kan benyttes.

Valg af metode har stor indflydelse på det færdige resultat, og det bør altid være fossilet, der er 
den begrænsende faktor. I hvert tilfælde er man nødt til at lave en vurdering af hvad der vil give 
det bedste resultat for det specifikke fossil. Har man et svagt og skrøbeligt fossil, bruger man 
ikke tungt pneumatisk udstyr, og på samme måde bruger man ikke forsigtig sandblæsning ved 
kraftige fossiler gemt under et tykt lag hård matrix.
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Viden om fossilet
Man bør altid orientere sig bedst muligt før præparationen begyndes, både for at vide, hvor der 
er processer eller andre vanskelige områder, men også for at der ikke overpræpareres. Dette 
kunne for eksempel være, at der fjernes for meget af matrixen, der ellers kunne have givet fossilt 
støtte og styrke i magasineringen.

Hvordan ser fossilet ud
• Hvordan kan vi forvente matrix/fossil reagerer på konserveringen?
• Hvilke erfaringer er der tidligere blevet gjort på samme typer fossiler?
• Hvilke erfaringer er der blevet gjort på lignende matrix?
• Hvad skal fossilet bruges til efter endt præparation/konservering?

Hvis der kun arbejdes ud fra et rent konserveringsmæssigt synspunkt, og det ikke er nødvendigt 
at blotlægge flere detaljer, er den bedste konservering ofte at lade fossilet blive så uberørt som 
muligt. Al håndtering og arbejde med fossilet giver nye muligheder for skader, og den bedste 
støtte af fossilet er ofte den som naturen har givet igennem aflejring af matrixen. Er præparation 
nødvendig, bør man nøje vurdere, hvilke muligheder der er for at benytte for eksempel passive 
metoder i arbejdet med stabiliseringen af fossilet (figur nr. 6.2).

Her tænkes der primært på mulighederne i at bibeholde støtten fra matrixen under tynde 
knogleelementer i en sådan grad, at fossilet kan håndteres uden at dette knækker, men stadig så 
man viser de nødvendige detaljer.

Figur nr. 6.2: Præparation af kranie/underkæbe i hård sandstensmatrix. Antilope maquinensis (Lund). 
P.W. Lunds samling, Zoologisk Museum København.

God tid

Lige meget hvilken metode, der vælges bør man altid udvise den største forsigtighed over for 
fossilet og så vidt muligt undgå at kradse, ridse eller på andre måder skade fossilets overflade. 
Præparation eller ændring af selve fossilets overflade for rent æstetiske grunde bør undgås.

Man bør:
• Aldrig gå for hurtigt  frem
• Altid vente til konsolidant er helt tør
• Altid rydde op og holde arbejdsstedet rent under arbejdet
• Lime løse dele fast, eller dokumentere position med det samme
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Valg af præparationsmetoder
Man bør altid prøve, hvor langt man kan komme med de mest skånsomme metoder. Med for 
meget løst cementeret matrix er det ikke nødvendigt med andet end for eksempel en pensel eller 
en tandbørste og iblødsætning i vand, før man benytter kraftigere metoder. Også Airbrush med 
vand kan løsne op og fjerne løs matrix og snavs fra overfladen uden de samme problemer med 
slid fra sandblæsningsmediet (figur nr. 6.3). Til finere arbejde benytter man ligeledes en bred 
vifte af små syle, dissektionsnåle, skalpeller, tandlægeudstyr, pincetter og lignende.

Håndværktøj
De tidligste ”konservatorer” der arbejdede med præparation af fossiler, var stort set uden 
undtagelse, udlærte stenhuggere. Dette gjorde, at stort set al mekanisk præparation op til 
begyndelsen af 1920’erne blev udført med hammer og mejsel (Rixon 1976).

Hammer, mejsel, skalpel og syle i forskellige størrelser er ofte det foretrukne værktøj i 
præpareringen af fossilt materiale. Valg i størrelse af værktøj og kraften, der bruges i slagene 
giver stor variation og muligheder i arbejdet.

Før præparationen begyndes, bør man overveje, hvordan man bedst giver sit fossil under-
støtning. For eksempel ved brug af stødabsorberende materiale under fossilet, placering i en 
kasse med sand eller måske ved delvis indkapsling i gips eller lignende.

Er man meget sikker i morfologien af sit fossil, kan man gå direkte ind og begynde præparationen 
på områder, der endnu ikke er blotlagt. Er man derimod det mindste usikker, er det altid være 
bedre at udvide præparationen fra områder, hvor fossilet er erkendt så man ikke rammer detaljer 
der ligger gemt umiddelbart under matrixoverfladen. Man bevæger derfor typisk værktøjet frem 
og tilbage langs hele kanten mellem matrix og fossil for derved forsigtigt at udvide det blotlagte 
område med værktøjet.

Ligeledes prøver man altid at bruge den minimale kraft nødvendig for at flække en flig af matrixen 
løs fra fossilet, der arbejdes med.

Hvad enten, der bruges håndkraft eller trykluftværktøj (næste afsnit), er vinklen, som værktøjet 
bruges med i forhold til materialets overflade afgørende for, hvordan matrix og fossil slipper  
hinanden. Kommer slagene eller vibrationerne fra værktøjet i en vinkel for tæt på materialeover-
fladen, kan man komme til at slå overfladen af sammen med matrixen. Modsat giver en vinkel 
mellem 60 og 90° i forhold til overfladen oftest et godt ”slip”.

Figur nr. 6.3: Rensning af Pachyrhinosaurus predentale fragmenter med vand og tandbørste.
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Pneumatisk håndværktøj
De tungere typer af værktøj er allerede beskrevet i afsnittet om udgravningen i felten, der 
arbejdes her kun med de mindre typer til den ”finere” udpræparering. Trykluftdrevene mejsler 
og gravørværktøj kan give en hurtigt og præcis præparation.

Vibrationerne fra de trykluftdrevne gravørværktøj vil kunne ryste skrøbelige fossiler i stykker, 
hvis der ikke tages de nødvendige hensyn. Store fossiler kan være ligeså skrøbelige i overfladen 
som for eksempel tandmateriale og exoskelettet fra invertebrater.

Fossil og matrix slipper typisk umiddelbart over fossiloverfladen. Er knoglestrukturen meget 
åben eller nedslidt før aflejring, kan matrixen og sedimentet cementeres kraftigt sammen og 
derefter kun meget vanskeligt adskilles. Der vil i sådanne tilfælde ikke være noget slip langs 
knogleoverfladen, og en forsigtig bearbejdning ned til knoglen er den eneste måde frem.

I gravørværktøjet skubber trykluften stemplet med nålen frem, indtil yderpunktet er nået 
hvorved en fjeder fører den tilbage til start. Styrken og hastigheden, hvormed værktøjet slår, kan 
trinløst reguleres gennem en indbygget ventil. Dermed kan graden af arbejde, der kan udføres, 
nemt justeres fra forholdsvist groft til meget fint.

Under arbejdet med trykluftværktøjet bliver der typisk små tynde flager af matrix eller områder 
af matrix siddende bedre cementeret til overfladen i for eksempel små huller eller sprækker i 
overfladen. Disse kan på grund af deres størrelse og nærhed til knogleoverfladen være vanskelige 
at fjerne med trykluftgravørværktøjet, og et bedre resultat vil opnås med håndværktøj i en 
mindre størrelse. Tæt ved tænder eller materiale man på forhånd ved er skrøbeligt bør man 
ligeledes konsolidere omhyggeligt, gå meget langsomt frem og med det samme skifte til andet 
værktøj, hvis der slås flager af overfladen sammen med matrixen. Værktøjets udformning gør 
arbejde i dybden og under underskæringer vanskeligt.

Matrixoverflader præpareret frem med trykluftgravørværktøjet har uden efterbehandling typisk 
meget karakteristiske spor, der nemt kan genkendes (figur nr. 6.4) Det skal understreges, at selv 
den mindste berøring af fossiloverfladen med gravørværktøjet efterlader spor.

Figur nr. 6.4: Bearbejdningen af matrix med trykluftgravørværktøj.
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Sandblæsning
Sandblæsning går ud på at tilføre slibende partikler til matrixoverfladen ved hjælp af en hurtig 
luftstrøm. Kraften skal være så stor at mineralerne, som dækker over fossilet, fjernes.

Apparaturet til dette er ofte specielt indrettet til museumsbrug, men også maskiner beregnet til 
industrien har været testet til brug inden for konservering.

Sandblæsning er ikke nogen ny teknik, men har været brugt i industrien til blandt andet 
at fjerne maling og rust, samt slibe sten- og glasoverflader, før det blev introduceret til 
konserveringsfaget.

I palæontologi har metoden helt klare fordele i sin evne til at fjerne selv den hårdeste matrix, 
uden at påføre fossilet de vibrationer og slag, andre metoder, der kommer direkte mekanisk i 
kontakt med materialet, vil gøre. Som alle andre præparationsmetoder kan sandblæsning dog 
også skade fossilet, hvis der ikke udvises agtpågivenhed i arbejdet. Der er ligeledes en række 
faktorer i anvendelsen af sandblæseren, der afgør kvaliteten af det endelige produkt. Her tænkes 
på type og mængde af slibemediet, tryk, dyse-størrelse, samt afstand og vinkel fra værktøjet til 
matrix.

En undersøgelse af sandblæsningens evne til at fjerne matrix af hårde sedimentære bjergarter 
sammenlignet med en cicelerhammer/ mejsel, trykluft roterende slibeværktøj, vibrerende 
værktøj og et mere delikat sandblæsning apparatur specifikt tilpasset konserveringsbrug viste 
de klart bedste resultater i gram/minut (Rensberger 1971). Det understreges dog også at den 
forholdsmæssigt grove sandblæsning kun bruges indtil man er tæt på fossilet, hvorefter man 
skifter over til en mere skånsom fremgangsmåde eller finere sandblæsningsudstyr.

Med sandblæsningen kan man således uden vibrationer frit udpræparere små skrøbelige knogler 
af for eksempel gnavere i selv den hårdeste matrix (Rensberger 1971). Sandblæsning er ligeledes 
fortrinlig i bortpræpareringen af kalken på fossiler fra Møns Klint som f.eks. søpindsvin.

Sandblæsningens effektivitet

Trykket hvormed partiklerne bliver blæst mod fossilet, bestemmer hvor stor en hastighed 
overfladen bliver ramt med. Man kan med en justering af trykket hæve eller sænke slibe effekten 
fra kraftig til mild behandling af fossil eller matrix.

Massen, størrelsen og hårdheden af mediet bestemmer sammen med hastigheden hvor meget 
slagkraft der opnås ved kontakten til matrixen. Ved samme hastighed bestemmer fysikken 
af de forskellige medier, hvor meget kinetisk energi partiklerne opnår, før de forlader dysen. 
Mindre partikler med stor masse slår hårdere en større partikler med mindre masse. Jo hårdere 
materiale des bedre effekt, mens elasticitet i mediet sænker effekten i behandlingen. Størrelsen af 
dysen afgør så sammen med afstanden til fossilet, hvor stort et areal der bliver ramt. Partiklerne 
bremses snart de forlader dysen af luftmodstanden, så der ved større afstand til fossilet opnås 
mindre kraft fordelt over det større areal.

Normal behandling af en fossil knogle med sandblæsning skurer overfladen og efterlader nemt 
mikroskopiske ridser og huller i materialet. Direkte forkert brug af udstyret forårsager ved få 
sekunders behandling omfattende skader på knoglematerialet (Harper et al. 2003).

Angrebsvinklen for partikelstrømmen spiller sammen med de andre faktorer ind på hvor hårdt 
fossilet bliver behandlet, idet størrelsen og formen på det behandlede areal ændres. Ved brug 
af sandblæsning bør man ligeledes hele tiden vurdere, hvor materialet, der har ramt overfladen 
fortsætter hen, så man ikke skader knoglematerialet med rikocherende partikler. Dette kan 
ofte undgås blot ved at være opmærksom på retningen af dysen i forhold til knoglematerialet. 
Dysen bør, hvor det er muligt, pege væk fra eller parallelt med materialet, hvis der er mulighed 
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for at rikochering. Hvis retning eller vinkel ikke kan ændres på grund af fossilets morfologi 
eller underskæringer, kan knoglematerialet eventuelt beskyttes med et eller flere lag af Parafilm 
(paraffin i tynde ark) (Rensberger 1971) eller konsolidere med for eksempel Paraloid B 72.

Behandlingen af matrix med varierende hårdhed kan være problematisk. Overfladen slides 
forskelligt og der opstår nemt huller og underskæringer. Dele af matrixen forsvinder og 
slibemidlet fortsætter ned i mellemrum og sprækker under den synlige del af strukturen og 
skader derved knoglen uden at det kan ses på overfladen (Stucker 1961). Selv på individuelle 
knogler kan sandblæsning have forskellig effekt, og, den behandling, der virker skånsomt i den 
ene ende af knoglen kan være alt for groft i den anden.

Sandblæsning kan være effektiv i tilfælde, hvor det sidste tynde lag matrix skal renses/blæses af 
overfladen. Som med alt andet udstyr er der fordele og ulemper.

Enhver påvirkning af en overflade selv med det fineste slibemiddel, efterlader mikroskopiske 
spor. Sammenlignet med de skader andre mekaniske præparationsmetoder kan skabe i hånden 
på en uerfaren konservator, må sandblæsning dog siges at ligge i den milde ende.

Arbejder man med fossiler, der er svære at adskille fra matrixen, kan opfugtning af overfladen 
ofte give større kontrast. Enkelte fossiler fluorescere og studie under UV stråling kan afsløre 
detaljer, der ikke er synlige med det blotte øje (Krueger 1974). Dette er blandt andet blevet 
brugt i vurderingen om yderligere præparation af ”London” eksemplaret af Archaeopteryx var 
nødvendig (Whetstone 1983).

Sandblæsning og andre mekaniske præparationsmetoder kan kombineres med udvaskning af 
opløselige salte fra fossilet. For eksempel bliver fossiler i kridt fra Møn bemærkelsesværdigt 
nemmere at præparere efter udvaskning.

For yderligere information om sandblæsning henvises til M. Connolly (1986) og N. Hjelm-
Hansen (1986).

Ultralyd
Ultralyd er lyd med en frekvens der ligger højere end menneskets evne til at høre, det vil sige 
højere end 20 KHz (menneskelig hørelse fra cirka 20 – 20.000 Hz). En række dyr for eksempel 
hunde er, i modsætning til mennesket, i stand til at opfatte ultralyd, fordi deres hørelse dækker 
et større frekvensbånd. Dyr som flagermus og delfiner bruger ultralyd aktivt til at orientere sig 
med.

Ultralydskarret

Et ultralydsapparat består meget simpelt set af to dele, en højfrekvensgenerator og en transducer 
(ultralydsdanneren). Ved at sende højfrekvente lydbølger (ultralyd) igennem væsken i karret, 
opnås kavitation (Jensen 1980).

I ultralydskarret skaber dette millioner af mikroskopiske bobler der vokser, for derefter voldsomt 
at implodere på overfladen af fossilet i karret. Dette renser alle overflader for snavs og løst 
sediment og gør metoden specielt god til tredimensionelle objekter med svært tilgængelige steder.

Ultralydsvingningerne får rensevæsken til at trænge ind, hvor normal rensning med vand, sæbe 
og børste ikke kan komme til, også fastsiddende snavs i huller og fordybninger opløses af de 
imploderende bobler.

Ultralydbehandling kan være for kraftige, for nogle typer af fossiler. Temperaturen for de 
kollapsende bobler i karret ligger helt op imod 15.000 °Kelvin (cirka 3 gange temperaturen 
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på solens overflade). Boblerne har efter implodering cirka størrelse som en blodcelle (6μm). I 
ultralydskarret vil man for at få en øget renseeffekt justere frekvens i forhold til væskemængden 
(ofte automatisk) og således danne såkaldte ”stående bølger”. Stående bølger er lydbølger, 
der svinger på det samme sted hele tiden, og fænomenet opstår ved overlejring af to ens 
bølgebevægelser med samme frekvens og amplitude. Ultralydskarret kan ikke bruges til bløde 
materialer og har kun en kort brugstid (Jensen 1980).

Ultralydspenne

Sonic: Trykluftdrevet turbineværktøj, der opererer med mellem 3.000 og 8.000 svingninger per 
sekund.

Ultrasonic: Elektrisk værktøj, der frembringer svingninger mellem 18.000 og 50.000 
svingninger pr sekund. Teorien (Jensen 1980) går på, at flere højfrekvente påvirkninger af 
overfladen med lav amplitude er bedre en få lavfrekvente påvirkninger med en større amplitude. 
Sammenligninger af effekten af de forskellige typer af værktøj brugt i dentalindustrien viser 
næsten identiske resultater på trods af de store forskelle i frekvens (3000-50.000 Hz). Effekten 
på materialet ligger mere i designet/udformningen af spidsen af værktøjet. Den ultralydspen, 
der findes på Konservatorskolens monumental linie af mærket Sonodent, giver et mønster af 
roterende svingninger med en frekvens på 42.000 Hz ved en amplitude på 1-2 hundrededele 
af en mm. Den meget lave amplitude for ultralydsværktøjet giver mindre rystelser og slag 
på overfladen af fossilet set i forhold trykluft- gravørpennen. Den er et godt værktøj i den 
virkelig fine præparation, hvor det er nødvendigt at gå meget tæt på fossilet. Man bør dog være 
opmærksom på at enhver berøring af overfladen efterlader sig spor.

Petroleumsmetoden
Petroleumsmetoden er en metode til nedbrydning (oplukning) af visse bjergartstyper ved hjælp 
af petroleum, der blev introduceret i palæontologien i begyndelsen af 1960’erne (Wilson 1965).

Metoden bygger på princippet om, at såfremt en bjergarts porerum udfyldes med et dertil egnet 
opløsningsmiddel (i dette tilfælde petroleum) og herefter nedsænkes i vand, vil der ske en 
vandring af petroleum gennem bjergartens mikroporer. Petroleumsmolekylerne vil søger mod 
overfladen af genstaden. Under denne vandring vil de når ved kontakt med vandet i stenens 
yderzone, fremkalde et damptryk, der vil resultere i en gradvis nedbrydning af bjergarten.

Hvorfor nogle bjergarter påvirkes, mens andre er upåvirkelige, ved man ikke bestemt, men 
talrige forsøg med forskellige sedimenttyper har vist, at det fortrinsvist er prøver med større eller 
mindre indhold af lermineraler, der kan nedbrydes med petroleum (se bilag 1).
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7. Syrepræparation på Vertebrater
Princippet i syrepræparation er at fjerne matrix fra de fossile knogler, således at fossilet bliver 
helt frilagt, dette kræver at man vælger en syre, der angriber matrix og ikke knoglerne.  
H. Toombs (1948) fra British Museum anbefalede, som den første, eddikesyre, som den bedst 
egnede syre, og det regnes den stadigvæk for at være, senere opdateret han sine erfaringer 
sammen med A. Rixon (Toombs & Rixon 1959). Dette gælder især for CaCO3 (kalk) eller matrix, 
hvor kalk eller calciumholdige bjergarter indgår som et væsentligt element, for eksempel 
kalkbunden sand, silt og skifer. Knogler er meget fosfatholdige og består af bioapatit, som ligner 
hydroxyapatit, Ca10(PO4)6(OH)2, der findes dog noget CaCO3 i knogler.

Når der ved syrens hjælp opløses tungtopløselige salte, som for eksempel CaCO3, dannes der 
letopløselige salte som for eksempel Ca(CH3COO)2

Syrereaktionen

CaCO3 + 2CH3COOH  Ca2+ 2CH3COO- + CO2 + H2O

Vil reagere langt mere villigt end - for overskueligheden skrives bioapatit ukorrekt som Ca3(PO4)2

Ca3(PO4)2 + 6CH3COOH  3 Ca2+ + 6CH3COO- + 2H3PO4

Bioapatit angribes næsten ikke af eddikesyre.

(efter Lindsay 1995)

Syren arbejder effektivt så længe CO2 bobler ud fra matrix omkring fossilet, dette aftager 
efterhånden, dels fordi syren forbruges (pH stiger fra 3 7), dels fordi de dele af matrix, som 
ikke opløses, lægger sig på fossilet, det såkaldte sliklag, og dette lag bremser syrevirkningen. 
Derfor bør fossilet tages op af syrebadet med mellemrum, for at man kan skylle sliklaget af. Når 
syrebadet ikke længere er effektivt, fordi pH er steget, bør man forny syrebadet, det vil sige at 
man starte med pH 3 igen.

Syrepræparation egner sig bedst til:
• Fossiler med matrix, der ikke kan præpareres mekanisk
• Skrøbelige fossiler
• Komplicerede fossiler, for eksempel med en snørklet geometri
• Bone bed materiale (se senere)
• Artikulerede fossiler

Fremgangsmåde til bestemmelse af korrekt syrekoncentration
Da man ikke ønsker at benytte en højere syrekoncentration end højst nødvendigt, kan den 
korrekte opløsning for det specifikke fossil findes ved følgende fremgangsmåde.

1. Matrixprøven placeres i en 2 % opløsning af eddikesyre, og det noters, hvad der sker

2. Prøven fjernes fra syren og skylles ren for løse partikler

3. Prøven placeres i en ny blanding af 2 % eddikesyre

4. Der tilsættes hertil langsomt koncentreret eddikesyre, til der fremkommer en i forhold til 
fossilet skånsom syrereaktion.

5. Syrekoncentrationen udregnes herefter.

Ofte vil den optimale arbejdende syrekoncentration ligge på mellem 4-8 %, og man vil kun gå 
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ud over dette for meget robuste fossiler. Som en klog sikkerhedsregel bør man aldrig går over 
10 %. På grund af syrens dissocieringsgrad stiger effektiviteten af syrepræparationen ikke når 
koncentrationen kommer over 10 % da der ikke kan spaltes flere frie ioner.

Ønsker man at sammenligne forskellige syrer, er det mere korrekt at opgive den molære 
koncentration i stedet for procent.

Eksempel på omregning fra procent til molær (mol/L = M)

 10 % CH3COOH W / W

10 g CH3COOH = 0,1665 mol = 1,85 M 
90 g H2O    0,09 L

Det vil sige: 10 % CH3COOH er det samme som 1,85 M 

Omregningen af 10 g CH3COOH til mol:

CH3COOH ´s molmasse er 60,05 g/mol, 10 g : 60,05 = 0,1665 mol

Temperaturens indflydelse på reaktionshastigheden af de kemiske reaktioner kan 
ligeledes udnyttes idet en temperaturstigning fra cirka 19 til 25 °C giver en fordobling af 
reaktionshastigheden (efter Bang 1976).

Udregning af pH værdi for forskellige koncentrationer af syre
pH værdien for svage syrer udregnes ved følgende formel: 

  pH = ½ (pKa – log Cs)

pKa er stykekonstant for syren, jo lavere pKa, jo stærkere syre. Cs er syrens koncentration i 
molær (M).

Eddikesyre pKa = 4,76
Myresyre pKa = 3,75
Thioglycolsyre pKa = 3,55
Vand  pKa = 15,7
(Jensen 1970, p. 238) 

pH værdien for stærke syrer udregnes ved følgende formel:

  pH = – log [H+]

Normalt ønskes pH omkring 3 for eddikesyre (CH3COOH), og pH omkring 1 for saltsyre (HCl).

Syrepræparation
1. Simpel præparation: 

Knogle med matrix placeres i et syrebad, indtil matrix er væk (eventuelt flere på hinanden 
følgende syrebade).

2. Bone bed teknik: 
Et konglomerat af flere fossiler, som er placeret på kryds og tværs og oven i hinanden i 
præparatet for eksempel flere fisk eller en stor del knogler/tænder. Her er flere muligheder 
for præparation: 
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A: Bunden får et beskyttende lag voks/polymer, således at der kun syres fra den ene side 
indtil den ønskede præparation er opnået. 
B: Enkelte dele i præparatet syres fri af bone bed matrixen.

3. Transfer teknik: 
Begge fossilets sider blotlægges ved at støbe fossilets blotlagte side ind i epoxy og derefter 
syre ned igennem matrixen til den side af fossilet, der ligger gemt i matrixen (Toombs & 
Rixon 1950; Bang 1982). 
 
Valg af syre til positiv præparation 
Eddikesyre (CH3COOH) fra 2-10 % vælges næsten altid. 
Vær opmærksom på, at eddikesyre er en flygtig syre, hvis dampe har en stikkende lugt. Hud 
og slimhinder kan let blive irriterede. Koncentreret iseddike er stærkt ætsende. 
Myresyre (HCOOH) kan vælges for matrix, der ikke reagerer tilstrækkeligt med 
eddikesyren, man bør være opmærksom på om der sker reaktioner med knoglematerialet, 
samt den øgede sundhedsrisiko, da myresyre er giftig. 
Citronsyre HOC(COOH) (CH2COOH)2 anbefales ikke, da det danner tungtopløselige salte 
med Ca2+. 
Thioglycolsyre (HSCH2COOH) kan anvendes til hæmatitholdigt (Fe2O3) matrix (Stambolov 
& van Rheden 1968; Blum et al. 1989). 
Tidligere anvendtes af og til flussyre (HF) til præparation. Syren er så farlig at den ikke 
under nogen omstændigheder må bruges. 
Har man et kalkholdigt fossil i en hårdt mineraliseret matrix, som for eksempel flint, vælger 
man af og til at syre fossilet væk, således at man har et negativt aftryk. Dette aftryk kan man 
så senere anvende ved at tage aftryk med silikonegummi. 
 
Valg af syre til negativ præparation. 
Her anvendes kun saltsyre (HCl), men det skal være en saltsyre der er helt fri for svovlsyre 
(H2SO4). Rester af svovlsyre vil danne tungtopløselige krystaller af gips (CaSO4 * 2H2O) på 
fossilet.

Fremgangsmåde for simpel syrepræparation
Fossilet gennemgås for at undersøge, om det kan tåle, eller overhovedet egner sig til en 
syrepræparation. Derefter følges nedenstående anvisninger

1. Prøv styrken af syren

2. Konsolidering/imprægnering af fossil og matrix

3. Præparering i syrebad. Syrebadet skiftes, når CO2 boblerne stilner af.

4. Rensning, skylning

5. Tørring

6. Konsolidering

Konsolidering

I dokumentationen af fossilet bør man foretage en vurdering af, hvor man ønsker syren skal 
fjerne matrix. Knogler og matrix hvor syrevirkningen ikke ønskes, dækkes ved hjælp af en 
konsolidant. For knogler anvendes typisk med en polymer som for eksempel Paraloid B 72 
(PEMA/PMA 70/30). For matrix kan ligeledes benyttes Paraloid B 72 eller for eksempel voks 
eller latexgummi i et eller flere lag.

Skal der præpareres på et fossil, hvor dele af knoglerne sidder i modpladen, og det kun er et 
aftryk, der ses, kan disse konsolideres, da de ellers vil forsvinde.
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Præparering

Fossilet placeres herefter forsigtigt i et kar med eddikesyre. Når der er sket tilstrækkelig stor 
reaktion eller efter 24 timer, fjernes fossilet fra syren, og resultatet vurderes.

Sliklaget dannet af løst sediment og andre forbindelser opløst med kalken kan forsigtigt skylles 
eller børstes væk fra fossilet. Løst sediment kan præpareres bort under mikroskop med diverse 
små nåle eller skalpeller, hvis man er tæt på fossilets overflade.

Sliklaget hæmmer syrens reaktion med overfladen og bør fjernes så ofte, som dette vurderes 
nødvendigt. Ligeledes bør syren skiftes ud, så snart det vurderes, at dannelsen af CO2 er ophørt.

Rensning/Skylning

Vurderes fossilet til at være færdigt, skylles det i demineraliseret vand. Typisk 3 til 5 gange 
den tid fossilet var i syrebadet, dog afhængigt af fossilets størrelse. Jo tykkere fossil jo længere 
skylletid. Skal præparationen fortsættes, er det ikke nødvendigt med en tilbundsgående skylning, 
før man tørrer og konsoliderer fossilet.

I det sidste skyllebad tilsættes nogle dråber non-ionisk detergent, der hjælper med at udvaske 
eventuelle syrerester i fossilet.

pH værdien kontrolleres under skift af vandbad for at verificere at al syren er skyllet ud.

Hvis man har problemer med angreb af mikroorganismer i sin samling kan man som sidste 
mulighed tilsætte et fungicid/algicid i skyllebadene, dette kan dog ikke anbefales generelt, da 
man efterlader giftstoffer på fossilet.

Tørring

Det færdigt skyllede fossil tørres herefter i en ovn ved 60 °C i minimum 3 timer.

Observeres der udblomstringer på fossilet under denne tørring, er der endnu salte (se Kap. 8) i 
fossilet, og skylleprocessen må fortsættes, indtil disse er fjernet.

Før præparationen fortsættes eller afsluttes, konsolideres de knogleelementer, der er 
fremkommet under arbejdet, hvis dette er nødvendigt.

Er fossilet ikke færdigt præpareret efter første ophold i syren, må et eller flere trin i processen 
gentages. Man vil her igen skifte til en ny blanding af syren.

Bed Bone teknik
Bone Bed teknik bygger på præcis den samme fremgangsmåde, som bliver brugt ved simpel 
syrepræparation. Blot målretter man syrebehandling mod visse dele og isolerer andre, netop 
fordi præparatet er en bone bed, det vil sige et konglomerat af knogler. Ofte isolerer man hele 
bunden, så syringen kun foregår ovenfra, på denne måde kan man holde hele præparatet samlet. 
Man kan også syre partielt ved at isolere de partier, man ikke ønsker syret, eller ved at bygge en 
vold af modellervoks rundt om det sted, der skal syres, således, at syringen kun foregår netop 
her.

Isoleringen af de dele, der ikke skal syres, foretages med acryl (Paraloid B 72), voks eller latex.
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Transfer teknik
Forarbejde

Er fossilet meget ujævnt i formen, kan der bortslibes matrix på undersiden, så det kan hvile 
stabilt før indstøbningen i klar epoxy (AY 103 / HY 956 100:17) eller klar polyester.

Den blottede side af fossilet præpareres og konsolideres i den grad, det er nødvendigt. Har man 
problemer med epoxyens vedhæftning til fossilet, kan man foretage en kortvarig eddikesyre 
rensning efterfulgt af udvaskning og gennemtørring før indstøbning.

Indstøbning

Der bygges en form af modellervoks op, så fossil og matrix støbes ind i epoxy. For at forhindre 
at fossilets overflade bliver konsolideret med epoxy, og derefter umulig at syre væk, behandles 
fossilets overflade med f.eks. Paraloid B 72, som er meget lettere at fjerne igen, når matrix skal 
syres væk fra bagsiden. Bagsiden af fossilet, hvor man ønsker syren skal virke, lukkes af, så 
epoxyen ikke trænger ind her. Er formen ikke lukket helt tæt ind til fossilet, vil der langsomt sive 
epoxy ind under fossilet og give forstyrrende luftbobler under glaspladen.

Epoxyen hældes forsigtigt over fossilet. Man bør her være opmærksom på, at der ikke fanges 
luftbobler på fossilets overflade. Epoxyen kan eventuelt stå lidt tid, efter den er blandet, for at 
lade bobler stige op til overfladen og forsvinde, før der støbes.

Skulle der være små bobler i epoxyen, kan disse trækkes forsigtigt til et hjørne af formen og 
fjernes med en plastpipette.

Herefter lægges glaspladen forsigtigt ned over epoxyen fra den ene side til den anden.

Kommer der luftbobler under glasset, kan disse, hvis fossilet ikke er for stort, fjernes ved at føre 
en kanyle igennem siden af formen ind under glasset og suge dem ud.

Er det vanskeligt et lægge glaspladen på fossilet samtidigt med indstøbningen, kan dette 
eventuelt gøres i to trin. Et, hvor man støber fossilet ind i epoxyen, og et, hvor man limer 
glaspladen på fossilet med den samme type epoxy. Herved undgås unødig opvarmning (fra 
hærdningsvarmen) af glasset, dette mindsker risikoen for, at det knækker.

Syrepræparationen

Når epoxyen er hærdet, fjerner voksformen omkring fossilet og blotlægger matrixoverfladen, der 
skal syres væk.

Har man en meget tyk matrix med flere centimeter ned til fossilet, kan man nu slibe eller skære 
dette væk for få mindre matrix at syre igennem.

Syrepræparationen vil foregå efter den almindelige fremgangsmåde. Hele processen er illustreret 
i figur nr. 7.1-6.

Angående udvaskning af salte se kap. 8.
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Transfer teknik trin for trin
            

Figur nr. 7.1: Trin 1: Fossil med matrix, bunden er 
beskyttet af en vokskappe.

Figur nr. 7.3. Trin 3: Den eksponerede side støbes 
ind i epoxy. Oven på epoxyen placeres en tilskåret 
glasplade.

Figur nr. 7.2: Trin 2: Fossilet har været placeret i 
2-10 % CH3COOH. Derved fjernes matrix på den 
ene side – den eksponerede side.

Figur nr. 7.4: Trin 4: Præparatet vendes på 
hovedet. 

Figur nr. 7.5: Trin 5: Voksen fjernes. 10 % 
CH3COOH hældes i ”skålen” i stedet for voksen. Der 
foretages herefter en almindelig syrepræparation, 
som tidligere beskrevet.

Figur nr. 7.6: Trin 6: Matrix syres væk. Præparatet 
udvaskes og tørres. En glasplade limes ovenpå 
”epoxykassen” ved hjælp af voks.
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8. Saltproblematik
For en palæontologisk konservator er saltproblemerne delvist selvskabte, delvist 
naturskabte. Fossilerne er som regel omgivet af en matrix af mineraler, som består 
af tungtopløselige salte. Kap. 7 omhandlende, hvordan man fjernede tungtopløselige 
salte ved hjælp af syre, således at der dannedes letopløselige salte. Det vil sige, at 
man i processen med at fjerne matrix ved hjælp af syre vil få sit fossil inficeret med 
letopløselige salte, som så skal udvaskes.

Fossiler i naturen findes dog også inficeret med letopløselige salte, for eksempel 
gælder det alle fossiler fundet i havet eller tæt herpå, de indeholder chlorider.

Letopløselige salte er årsag til mange skader på fossiler (se senere i dette kap.), 
saltene skal derfor udvaskes. Tungtopløselige salte laver ikke skader, men hindrer 
ofte tilgængeligheden til fossilet, eller de kan skæmme fossilets udseende.

Salte
Et salt er sammensat af en kation (positiv ion) og en anion (negativ ion). Kationen er en metalion 
for eksempel Na+, Ca2+, Fe3+, Cu2+, anionen er en syrerest, det vil sige den del af syren, der er 
tilbage, når H+ er spaltet fra: 

 Syre (navn + formel)   Syrerest (formel + navn)

 Saltsyre  HCl   Cl- (Chlorid)  

 Salpetersyre  HNO3   NO3
- (Nitrat)  

 Svovlsyre H2SO4   SO4
2- (Sulfat)  

 Eddikesyre CH3COOH  CH3COO- (Acetat)  

 Myresyre HCOOH  HCOO- (Formiat)  

 Kulsyre  H2CO3   CO3
2- (Carbonat).

Således kan man tage alle metaller, der kan gå på ionform og kombinerer disse med en syrerest. 
Blot skal mængdeforholdet tilpasses valenserne.

2 Na+ + SO4
2-   Na2SO4 natriumsulfat

Ca2+ + 2 Cl-     CaCl2 calciumchlorid

Nogle af disse salte er letopløselige, andre tungtopløselige. Grænsen mellem letopløselige salte 
(L) og tungt opløselige salte (T) er sat ved 2 g opløst stof i 100 g vand (efter Lide 1992).
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Na+ K+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Fe2+ Fe3+ Ca2+ Pb2+ Ag+

NO3
- L L L L L L L L L L

Cl- L L L L L L L L T T

SO4
2- L L L L L L L T T T

CO3
2- L L T T -- T -- T T T

S2- L L T T T T T T T T

PO4
3- L L T T T T T T T T

Figur nr. 8.1: L betyder letopløselig. T betyder tungtopløselig og -- angiver, at stoffet ikke eksisterer. 
Grænsen mellem L og T er sat til 2 g opløst stof i vand i 100 g vand (efter Lide 1991).

Generelt betragtes alle natrium- og kaliumsalte som letopløselige og alle nitrater og chlorider 
som letopløselige - med få undtagelser (figur nr. 8.1).

Denne viden bruges konstruktivt i syrepræparation, hvor tungtopløselige salte opløses og ændres 
til letopløselige. Dette skaber dog et andet problem, nemlig udvaskningen af letopløselige salte 
som for eksempel:

CaCO3 + 2CH3COOH  Ca2+ + 2CH3COO- + CO2 + H2O

For at vide hvilken matrix (ofte et tungtopløseligt salt) fossilet ligger i eller hvilket letopløseligt 
salt, som fossilet er inficeret med, er det nødvendigt at lave en saltanalyse, for eksempel som 
ovenstående, hvor et carbonat kan påvises ved hjælp af en syre. Carbonatet vil opløses til en 
kation samt CO2 (bobler op) + H2O.

For yderligere vejledning henvises til K. Simonsen (2009).

Indenfor præparation af palæontologiske materialer arbejdes der stort set kun med eddikesyre 
og saltsyre.

Nedbrydning af fossiler på grund af letopløselige salte
Tungtopløselige salte omfatter i denne sammenhæng primært carbonater for eksempel kalk 
(CaCO3) og i mindre omfang sulfater som for eksempel gips (CaSO4 * 2H2O). Disse salte opløses 
ikke let i vand, derfor vil de ikke direkte virke nedbrydende på fossilet. Der er snarere tale om 
æstetiske forstyrrelser, hvorfor man ofte vil vælge at fjerne saltene.

Der kan dog være tilfælde, hvor de tungtopløselige salte indeslutter de mere destruktive 
letopløselige, så de tungtopløselige salte må fjernes før man kan fjerne de letopløselige.

Visse af saltene kan også via optagelse og afgivelse af krystalvand virke nedbrydende på grund af 
volumenændring, de såkaldte hydratiserbare salte.

Tidligere konservering for eksempel, hvor fossilet har været behandlet med syre for at fjerne 
matrix, kan også være kilde til opløselige salte, for eksempel ved utilstrækkelig udvaskning.

Luftforurening indgår i saltproblematikken ved dannelse af svovlsyre, salpetersyre og kulsyre ud 
fra SO2, NO2 og CO2.
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I områder med stor nedsivning vil letopløselige salte være udvasket fra fossilet.

Symptomer på letopløselige salte

Letopløselige salte viser deres tilstedeværelse ved: Afskalning, udblomstring af forskellige former 
for krystaller (eng: efflorescence), dannelse af pulver eller skorper på fossiloverfladen, samt 
eventuelt ved fugtige pletter. I skorpedannelsen kan der indgå tungtopløselige salte, som danner 
en hård, uopløselig skorpe over de aktive, letopløselige salte.

De fugtige pletter skyldes saltenes hygroskopiske karakter, der gør dem i stand til at fortætte 
vand ved forskellige, lavere liggende RH end det normale dugpunkt.

For eksempel har natriumchlorid i et lukket rum en ligevægtsfugtighed på 75 %. Når RH varierer 
omkring denne værdi, vil saltet skiftevis suge vand og gå i opløsning (højere RH) og afgive vand 
og udkrystallisere (lavere RH). Andre salte har andre ligevægtsfugtigheder.

Skadevirkninger

Letopløselige salte forårsager skader på fossiler på grund af tryk.

Der skelnes teoretisk mellem fire former for tryk.

1. Osmotisk tryk

2. Krystallisationstryk

3. Hydratiseringstryk

4. Tryk fra termisk udvidelse

Osmotisk tryk opstår, når to opløsninger af forskellig saltkoncentration er adskilt af en såkaldt 
semipermeabel væg eller membran. Det kan for eksempel være rent vand på den ene side og 
en saltopløsning på den anden. Den semipermeable væg lader vand passere, men stopper 
saltionerne. Et sådant system vil søge at udligne koncentrationsforskellen ved, at vand 
diffunderer gennem membranen og fortynder saltopløsningen.

Processen er imidlertid trykafhængig. Hvis saltopløsningen, der har et lavere damptryk end rent 
vands damptryk, underkastes det rene vands damptryk, vil der være opnået ligevægt. Dette tryk, 
det osmotiske tryk, opstår ved tilstrømning af vand gennem den semipermeable væg (til et lukket 
rum) (figur nr. 8.2).

Figur nr. 8.2: Dannelse af osmotisk tryk ved adskillelse af to forskellige saltkoncentrationer med 
semipermeabel membran (Eshøj 1989, p. 47).
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Nogle mener således, at man kan opfatte fossiler som den semipermeable væg, og at man 
for eksempel ved nedsænkning af stærkt saltholdige fossiler (visse havfund) i rent vand vil få 
sprængninger på grund af osmotisk trykdannelse. Et sådant osmotisk tryk er proportionalt med 
saltets molære koncentration.

Krystallisationstryk kan ligesom osmotisk tryk udøves af alle salte. Princippet er, at en vandig 
saltopløsning mættes, og der starter en krystaldannelse. Grafisk kan det fremstilles som 
sammenhængen mellem krystallisering og koncentration/temperatur som i figur nr. 8.3.

Det skadelige ved udkrystallisering er, at den sker i fossilets lukkede porerum. Det tryk, der på 
denne måde etableres, er stort nok til at give afsprængninger.

Figur nr. 8.3: Figuren viser krystaldannelsens afhængighed af saltkoncentration og temperatur. 
Bevægelsen A til B illustrerer et temperaturfald, bevægelsen A til C illustrerer en koncentrationsforøgelse 
(for eksempel ved fordampning) og bevægelsen A til D illustrerer en kombination af temperaturfald og 
stigende koncentration (Eshøj 1989, p. 48).

På fossiloverfalden vil man ofte finde udblomstringer af saltkrystaller. Dette skyldes, at 
vand under dets fordampning, trækker salte med ud til overfladen. Ved fordampning stiger 
saltkoncentrationen, og man får en udkrystallisering.

De salte der udkrystallisering på selve fossilets overflade giver ikke umiddelbart anledning til 
nogen egentlig nedbrydning af fossilet. Der er snarere som ved tungtopløselige salte tale om 
æstetiske forstyrrelser. Dog vil de overfladiske udblomstringer være et udtryk for, at der også 
inden i fossilet befinder sig letopløselige salte med den deraf følgende fare for sprængninger.

Endvidere vil de overfladiske salte ved fortætning på fossilet (saltopløsninger nedsætter 
damptrykket) kunne opløses og atter trænge ind i fossilet, hvor de i de lukkede porer kan 
forårsage trykskader.

De værste trykskader, som følge af krystaldannelse, får man ved bratte ændringer i temperaturen 
og saltkoncentrationen (udtørring). Her vil krystallerne vokse ”ukontrollabelt” og udøve kraftigt 
tryk, hvor de støder på modstand. Ved langsomme ændringer i de to forhold vil de dannede 
krystaller i vid udstrækning vokse efter de hulrum, de har til rådighed og ikke udøve så store 
”lokale” tryk.
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Figur nr. 8.4: Saltsprængning ved fossiloverfladen. Materialet er på grund af den ringe godstykkelse 
mellem pore og overflade ikke i stand til at yde tilstrækkeligt modtryk mod krystallisationstrykket, og 
der sker en sprængning (efter Eshøj 1989, p. 49).

Ved krystallisation er der ofte tale om ”lokale” fænomener, således at flere porer ”føder” en 
groende krystal i en større pore. Mod denne pores vægge vil trykket udøves (figur nr. 8.5).

Fossilet er specielt følsomt for saltsprængning nær overfladen, da materialet hér ikke kan yde det 
nødvendige modtryk (figur nr. 8.4).

Figur nr. 8.5: Krystalvækst i fossilporer. 
A: Små porer føder krystalvæksten i en større pore. 
B: I fossiler med overvejende store porer vil krystalvæksten stoppe, når de små porer er tømte. Der vil 
ikke udøves tryk mod porevæggene. 
C: I fossiler med mange små og få store porer vil de små porer vedvarende føde krystalvæksten i de 
store porer, og der vil hér opstå et kraftigt tryk mod porevæggene. 
D: Det kapilare sug, der dannes i de tætte passager mellem saltkrystal og porevæg, er én af 
drivkræfterne bag væskebevægelsen i porøse emner (efter Eshøj 1989, p. 50).

De hydratiserbare salte kan have et varierende antal krystalvandsmolekyler knyttet til 
sig. Ændringer i dette forhold er forbundet med volumenændring. For eksempel udvider 
natriumsulfat (Na2SO4) sig voldsomt ved optagelse af 10 krystalvand.

Andre salte har andre udvidelsesprocenter ved optagelse af krystalvand.
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Generelt giver lav temperatur en høj relativ luftfugtighed og høj luftfugtighed det højeste 
hydratiseringstryk. Et salt afgiver sit krystalvand, når dets damptryk overstiger damptrykket i 
den omgivende atmosfære.

Nogle salte har en termisk udvidelse, der afviger meget fra fossilets. Dette vil ved 
temperaturskift betyde tryk i krystalfyldte porer. For eksempel har natriumchlorid 
(NaCl) ved temperaturstigning en meget større udvidelse end fossiler. Opvarmning af 
natriumchloridholdige fossiler vil således kunne give sprængninger.

Omvendt vil salte med en termisk udvidelse, der er mindre en fossilets, kunne give sprængninger 
ved nedkøling. Fossilet trækker sig hér mere sammen end saltet, og der vil udøves et tryk mod 
porevæggene (figur nr. 8.6).

Figur nr. 8.6: Termisk udvidelse for blandt andet natriumchlorid (NaCl), kvarts og calciumcarbonat 
CaCO3 (Eshøj 1989, p. 51).

Havfundne fossiler kan være gennemimprægneret med natriumchlorid, især hvor havets 
saltkoncentration er høj. Pludselig udtørring eller direkte anbringelse i rent vand af sådanne 
fossiler vil forårsage sprængninger (krystallisering/osmose).

Fjernelse af letopløselige salte fra fossiler
Fjernelsen af letopløselige salte beror i princippet på enten diffusion eller ekstraktion. Ofte 
vil problemet med letopløselige salte være kendt, fordi fossilerne er indsamlet på velkendte 
lokaliteter. Er dette ikke tilfældet kan en saltanalyse være nødvendig før man starter på at fjerne 
de letopløselige salte.

Diffusion

Ved diffusion bringer man det saltholdige fossil i kontakt med rent vand (eller med vand af en 
passende lav saltkoncentration). Salt vil diffundere fra den høje koncentration i det opfugtede 
fossil til den lavere koncentration i det omgivende vand, idet systemet tilstræber ligevægt.

Ved skift af skyllevand eller ved gennemstrømmende vand i skyllekaret fjernes saltionerne.
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Grundprincippet kan forbedres på flere måder:

Detergent: Tilsætning af nogle dråber non-ionisk detergent til første hold skyllevand øger 
fossilets befugtning. Hermed sikres bedst mulig kontakt mellem fossilet og vand, hvilket igen 
giver optimal diffusion.

Vacuum: Anvendelse af vacuum i den indledende skylning sikrer, at skyllevandet trænger ind 
i alle porer. Hermed opnås den bedste mulige kontakt mellem fossilet og vand, og man opnår 
optimal diffusion.

Opvarmning: Opvarmning af skyllevandet øger diffusionshastigheden, samt sænker vandets 
overfladespænding og viskositet. Man kan eventuelt variere temperaturen på skyllevandet og 
herved opnå bedre befugtning og vandbevægelse i fossilets poresystem. Dette kaldes intensiv 
vask.

Konkrete temperaturforslag kan vanskeligt gives, da det er stærkt afhængigt af fossilets 
beskaffenhed. Temperatursvingninger mellem 20 °C og 60 °C kan de fleste fossiler tåle.

Omrøring: Normalt er det ikke nødvendigt at etablere omrøring i udvandingsbadet. De 
udvaskede saltioner vil ved diffusion sprede sig hurtigt i udvandingskarret og sikre en ensartet, 
lav koncentration. Ved fossiler med en kompliceret eller lukket geometri kan det dog være en 
fordel at etablere omrøring, idet der ellers lokalt kan opstå for store saltkoncentrationer på 
overgangen mellem vand og fossil (hvilket vil hæmme udvaskningen).

Vandskift: Hyppige skift af skyllevand eller gennemstrømmende vand sikrer en lav salt- 
koncentration i badet.

De afsluttende skyllebade bør være demineraliseret vand. Er fossilet moderat saltholdigt, 
kan man eventuelt udføre hele udvaskningen i demineraliseret vand. Angående havfund, se 
nedenfor.

Vacuum: Sikre en bedre befugtning (fjerner bl.a. luftboblerne), således at vandet kan nå længere 
ind i fossilets porer. Herved kan der opløses mere salt.

Kompres: Anvendelse af kompres, for eksempel hvor man skal arbejde ”lokalt” på et fossil, beror 
delvist på ekstraktion. Her er det fordampningen fra kompressets overflade, der resulterer i et 
sug og en vandbevægelse fra fossilet og ud i kompresset. Saltet fjernes følgeligt med kompresset 
(for eksempel magnesiumoxid rørt op i vand eller ren papirpulp).

Før nogen form for behandling indledes, undersøger man fossilets styrke, er denne ringe kan 
man påføre en overfladekonsolidant, inden udvaskningen påbegyndes. Man kan forsøge med 
f.eks. en acryl (Paraloid B 72), idet de ikke nedsætter saltdiffusionen væsentligt.

Er der på fossilet tørre saltkrystaller, fjernes disse manuelt inden den våde behandling.

Inden udvandingen påbegyndes, danner man sig et skøn over fossilets saltindhold. Udseende 
(saltudblomstringer) og proveniens (fundstedets saltmiljø) er udgangspunkt. Hvis et skøn ikke er 
tilstrækkeligt må man foretage en saltanalyse (Simonsen 2009).

Er der tale om stærkt saltholdige fossiler for eksempel fra havfund, kan det være nødvendigt 
at tilsætte salt til skyllevandet. Man vil ellers få for stor koncentrationsforskel mellem fossil 
og det ionfrie skyllevand, dette kan give afsprængninger på grund af osmotisk trykdannelse. 
Skyllevandet skal dog have en lavere saltkoncentration end fossilet, hvis ekstrationen skal virke.
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Havfund fra stærkt saltholdigt miljø bør således overføres til konserveringslaboratoriet 
i ”proveniensvandet”, og man kan vejledende starte udvandingen i en saltkoncentration 
på det halve af fundstedets saltkoncentration for så successesivt at bevæge sig frem mod 
demineraliseret vand. Fundstedets saltkoncentration vil ofte være kendt for eksempel ligger 
havvand fra Vesterhavet på omkring 4 %.

Metoder

Nedennævnte metoder kan kun anvendes på fossiler der kan tåle at komme i vand.

Almindelig afsaltning

1. Fossilet placeres i et kar (plast/ stål / glas), så der er fri vandcirkulation i og omkring 
fossilet. Det kan eventuelt anbringes på et net et stykke over bunden.

2. Der fyldes langsomt vand (type efter ovennævnte kriterier) i karret, så luften i fossilets 
porer får tid til at undvige. Der tilsættes nogle dråber non-ionisk detergent, og om muligt 
anbringes hele opstillingen i en vacuumklokke for at opnå optimal befugtning. Om 
fornødent etableres der omrøring, og man kan eventuelt opvarme til 40-50 °C.

3. Ved mindre fossiler skiftes vandet 1-2 gange i døgnet. Er vandmængden stor i forhold til 
fossilet, kan man skifte vandet mindre hyppigt.

4. Udvaskningensforløb kontrolleres med ledningsevnemåling, herom senere. Når en sådan 
viser, at udvaskningen er tilendebragt, tørres fossilet ved stuetemperatur.

Merskummetoden

Merskummetoden er især anvendelig, når man skal arbejde lokalt på større fossiler, som for 
eksempel hvalskeletter. Merskum også kaldet sepiolit er vandholdigt magnesiumsilikat.

1. Merskum opslemmes i demineraliseret vand, til der dannes en tyk pasta.

2. Pastaen påføres det saltinficerede område, og der bygges op til et par cm´s tykkelse. 
Vandet fra pastaen trænger ind i fossilet (som dog bør opfugtes først) og opløser de 
letopløselige salte. Ved vandets fordampning fra kompressets overflade trækkes saltene 
med vandbevægelsen ud i merskummet og kan efter tørring fjernes med dette.

3. Efter 1-3 døgn er merskummet tørt og løst og kan fjernes.

4. Om nødvendigt gentages processen, og der skylles efter med demineraliseret vand.

Metodens effektivitet kan kontrolleres: Man tager fra hver af de anvendte merskumskompresser 
samme mængde merskum og udvasker i samme volumen demineraliseret vand. Ved at måle 
ledningsevne på disse opløsninger, kan man tegne en graf over ledningsevnen af de fortløbende 
udvaskninger. Når man er nede på et tilstrækkeligt lavt niveau, kan behandlingen afbrydes (se 
næste afsnit).

Ledningsevnemåling

Vands evne til at lede elektrisk strøm er afhængig af dets indhold af ioner. Jo flere ioner (opløste 
salte), jo bedre ledningsevne.

Anvender man demineraliseret vand til udvaskning, afhænger skyllevandets ledningsevne 
direkte af, hvor meget salt (ioner), der er blevet udvasket fra fossilet.

Udfører man ledningsevnemåling på de successive bade, kan man således følge udvaskningen og 
afbryde behandlingen, når der ikke længere udvasker nævneværdigt salt over for eksempel 1-3 
døgn.
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Specifik ledningsevne måles i Siemens x cm-1 eller mho x cm-1, der er det reciprokke af specifik 
modstand, der måles i ohm x cm.

I vor sammenhæng anvendes normalt den mindre enhed µ-Siemens x cm-1 (10-6 Siemens x cm-1), 
eller µ-mho x cm-1 (10-6 Siemens x cm-1).

Demineraliseret vand har en specifik ledningsevne på cirka 0,5 µ-Siemens x cm-1. Denne værdi 
er den ideelle ledningsevne, man tilstræber at komme ned på i sit brugte skyllevand ved endt 
behandling.

For hvert hold skyllevand (samme volumen) foretages der efter sammen tidsrum, for eksempel 
1-3 døgn, én ledningsevnemåling. Angående udstyr, følg den aktuelle brugsanvisning.

Resultatet indtegnes i et koordinatsystem med tid som x-akse og ledningsevne som y-akse. Man 
fortsætter udvaskningen i skiftende bade, indtil kurven bliver vandret så tæt som muligt på 
demineraliseret vands ledningsevne (måske omkring 10 µ-Siemens x cm-1).

Man kan også med mellemrum tage flere målinger på samme bad og så skifte vand, når kurven 
flader ud. Som ved den nævnte metode stopper man, når en flad kurve tæt på demineraliseret 
vands ledningsevne er opnået.
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9. Pyritproblematik
Nedbrydningen af pyrit er et af de største konserveringsproblemer en palæontologisk 
konservator bliver udsat for. Pyrit dannes i anaerobe miljøer, men oxideres så snart 
fossilet udgraves (fjernes fra sit iltfrie miljø). Denne oxidation bevirker, at pyrit ændres 
til syre og korrosionsprodukter, forudsat at den relative luftfugtighed også er tilpas høj. 
Korrosionsprodukterne kan så igen reagere med det krystallinske pyrit og accelerere 
nedbrydningsprocessen.

Det er derfor vigtigt at forstå hele pyritproblematikken, før man starter konserverings- eller 
magasineringsprocessen.

Pyrit
Organismer der dør og indlejres i et anaerobt miljø (oxygenfrit) udsættes for anaerob 
metabolisme (forrådnelse)

2 CH2O + SO4
2-  H2S + 2 HCO3

- 
                                                               (Allison 1990 p. 253-254)

H2S (brintsulfid) reagerer med jernforbindelser og danner FeS2 (ferrodisulfid), denne proces er 
meget udførligt beskrevet hos V. Evangelou (1995).

FeS2 i sin kubiske form hedder pyrit og i sin orthorombisk form hedder det markasit, begge 
former kaldes også svovlkis eller narreguld. Markasit og pyrit vil i det følgende blive omtalt 
under et som pyrit.

Pyrit er et meget udbredt og almindeligt mineral, i tysk mineralogi hedder det ”Hans in allem 
Gassen”, fordi det dukker op alle steder (Callisen 1960 p. 100). Det har en stærk metalglans 
og ligner guld eller messing. Pyrit er uhyre udbredt som fossiliseringsmineral, både som 
permineralisering og replacering, i denne sammenhæng er det oftest sort i farven.

Pyrit har forskellige mikrostrukturer (fig. 9.1).

 
   1     2     3
Figur nr. 9.1: Tegning efter SEM-billeder af pyrit (Howie 1979, i Bang 1982 p. 116).

1 Framboidale (hindbæragtige) struktur (nederste pil) side om side med den mikrokrystallinske struktur 
(øverste pil) forstørrelsen cirka x 1400.

2 Radierende prismatiske struktur (pil for oven) forstørret cirka x 1000.

3 Kompakte anhedrale struktur (når krystalfladerne slet ikke dannes, kaldes det en anhedral struktur) 
forstørret x 200.
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Generelt gælder, at jo større overflade, det vil sige jo mindre pyritkrystaller, jo mere sårbar er 
pyritten for nedbrydning senere. Således ses at framboidal pyrit er mere udsat end de kompakte 
krystaller af pyrit.

Nedbrydning af pyrit
Nedbrydning af pyrit kan i princippet betragtes som en korrosionsproces. Som det fremgår af 
figur 9.2, kan den elektrokemiske proces ses som fire del processer:

1. Oxidation

2. Reduktion

3. Elektrontransport

4. Iontransport  
(Hjelm-Hansen 1986).

For at den elektrokemiske proces kan forløbe, skal alle fire delprocesser foregå samtidig. Det, der 
sker i hver af de fire delprocesser, er altså:

1. Metallet oxideres til metalioner: Me Me2+ + 2 e-

2. Ilt reduceres: ½ O2 + H2O + 2 e-  2 OH- Eller brintioner reduceres: 2 H+ + 2 e-  H2

3. Elektronerne transporteres fra anoden til katoden. Elektrontransporten foregår gennem 
metallet, som er en elektrisk leder.

4. Positive ioner transporteres fra anoden til katoden. Negative ioner transporteres fra 
katoden til anoden. Denne iontransport foregår i vandig opløsning. Dette kræver dog kun 
en ganske tynd fugtfilm på overfladen. En sådan fugtfilm kan, afhængig af overfladens 
beskaffenhed, dannes ved relative fugtigheder langt under 100 %.

Husk på, at korrosionen ophører, hvis blot en af de fire delprocesser er blokeret.  
(Hjelm-Hansen 1986)

Figur nr. 9.2: Model for korrosion af metal.  
A: Anodeområde. 
K: Katodeområde. 
B: Elektrontransport gennem metallet fra anodeområdet til katodeområdet. 
C: Transport af negative ioner gennem overfladefilmen fra katodeområdet til anodeområdet. 
D: Transport af positive ioner gennem overfladefilmen fra anodeområdet til katodeområdet (efter 
Hjelm-Hansen 1986).



57

Sammenfattende for betragtningerne i figur nr. 9.2 er at både høj RH % og oxygen er nødvendige 
for at korrosionen kan forløbe. Korrosionen af pyrit kan skrives således:

#1  FeS2 + H2O + 3½ O2  FeSO4 + 2 H+ + SO4
2-

Hvis der er en høj RH % og oxygen tilstede omdannes pyrit til svovlsyre og ferrosulfat med 
henholdsvis én gittervand (szmolnokit) og syv gittervand (melanterit).

Oxidationen af jern(II) til jern(III) kan beskrives således.

#2  2 Fe2+ + ½ O2 + 2 H+  2 Fe3+ + H2O

Herefter er de dannede jern (III) ioner i stand til at oxidere en jern (II) i en stabil pyritkrystal, 
som altså ikke er så stabil alligevel.

#3  FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O  15 Fe2+ + 2SO4
2- + 16 H+

De dannede jern(II) ioner vil igen kunne reagere med oxygen og fugt sammen med den 
dannede svovlsyre, som #2, og processen vil fortsætte indtil al pyrit er omdannet til FeSO4, det 
forudsætter blot at der er oxygen og fugt til stede.

Denne proces kaldes pyritsyge eller svovlpest.

Tegnene på pyritsyge er:

1. Gråhvid til gulbrun pudderagtig opblomstring, som ligner udblomstrede salte.

2. Tilstedeværelse af svovlsyre (H2SO4), sur lugt / bortætsning / misfarvning af papir 
(indpakningspapir og oplysningsseddel).

3. En dråbe NH3 (aq.) (ammoniakvand) på det angrebne sted, vil give en rød/brun plet.

4. Hvide friske krystaller viser, at det er et aktivt angreb.

5. Gråblå askeagtige krystaller viser, at oxidationen af pyrit er stoppet.

6. Et formodet angrebet fossil placeres i en 5 % EATG (se senere) opløsning. Hvis der dannes 
et violet komplex er der jern(II) og/eller jern(III) ioner tilstede, som er et produkt af 
pyritsygen.

Konservering af pyritsyge fossiler
Da pyritsyge kan betragtes som en korrosionsproces, kan man behandle angrebne fossiler ved 
at udelukke oxidation og/ eller fugt. Fossilerne kan altså opbevares i et iltfrit miljø, hvilket kan 
gøres ved at pakke fossilerne med oxygen-absorberende materialer.

Fossilerne kan også opbevares ved lav RH % det vil sige under den grænse, hvor luftens fugt 
begynder at danne vandfilm på overfladen af for eksempel metaller, hvilket sker ved 55 % RH.

Er der salte (fra for eksempel pyritsygen) på overfladen, kan denne vandfilm dannes allerede 
ved 30 RH %. Derfor er der tre muligheder for indgreb, som vil forstærke hinanden, holde 
RH % under 30, fjerne saltene (blandt andet pyritsygen) fra fossilet og skabe et oxygenfrit 
opbevaringsmiljø.

Saltene, hvis det er letopløselige salte som for eksempel CaCl2, kan fjernes ved hjælp af 
almindelig udvaskning. For at undgå nedbrydning på grund af den tilbageblivende fugt efter 
udvaskningen, fjernes vandet i et ethanolbad, før den endelige tørring. Pyritsygen fjernes via en 
komplexbinder, som EATG (se senere).
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Figur nr. 9.3: Ethanolamin reagerer med thioglycolsyre og danner EthanolAmmoniumThioGlycolat 
eller EATG (Figur K.P. Simonsen).

Sumformelen bliver C4H11NO3S.

Komplexbinderen EATG kan både opløses i vand og i ethanol – normalt i en 5 % opløsning. 
Fossilet nedsænkes i væsken, normalt i cirka 20 minutter, er der jern(II) eller jern(III) 
tilstede, danner EATG et violet komplex, enten ferroglycolat eller ferriglycolat (figur nr. 9.4). 
Behandlingen kan gentages, indtil der ikke dannes flere komplexer.

EATG komplexbinder ikke jern(II) fra stabilt pyrit. Når fossilet er færdigbehandlet, renses / 
dehydreres det i ethanol og tørres bagefter. EA bevirker at fossilet gøres mindre modtageligt for 
absorption af vand / fugt.

EATG kan købes hos Struers som en færdig 67 % blanding. Eller man kan selv blande det – Pas 
på det udvikler meget varme.

Bland aldrig mere af 5 % opløsning end der skal bruges, da opløsningen let iltes, og dermed 
bliver ubrugelig. Brugt EATG behandles som B affald. Ved store mængder affald bør EATG affald 
hældes på dunke for sig selv.

Behandling af pyritsyge med EATG

EATG er EthanolAmmoniumThioGlycolat, som dannes ved at ethanolamin optager en H+ og 
bliver til ethanolammonium, og thioglycolsyre afgiver en H+ og bliver til thioglycolat (figur nr. 9.3).
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Figur nr. 9.4: Et pyritfossil placeres i 5 % EATG i ethanol.  
1. billede er umiddelbart efter nedsænkningen, 2. billede er efter 59 sekunder. 3. billede er efter 1 minut 
og 42 sekunder, 4. billede er efter 4 minutter og 1 sekund.  
Det violette komplex af jernsalte der reagerer med EATG ses tydeligt (foto Ruud Barbier, 
Konservatorskolen).

For at behandle pyritsygen har man tidligere bl.a.:

1. Placeret fossilerne i et gaskammer med en vandigopløsning af NH3 Metoden er beskrevet 
hos Waller (1987).

2. Behandlet med Morfolin - O(CH2CH2)2NH - 5 % opløst i ethanol pensles på fossilet.

3. Opbevaring i siliconeolier eller glycerol, metoden blev kasseret fordi siliconeolie og 
glycerolen absorberede fugt/vand (Allington 2006).

4. Behandlet pyritfossiler med fungicider da man troede at ”ødelæggende bakterier” som 
Thiobacillus ferrooxidans var årsagen til pyritsygen (Fellowes & Hagan, 2003; Belzile et al. 
1997). Man bør således regne med at ældre pyritfossiler kan være behandlet med fungicider.

Litteraturen om pyritsyge og konservering af pyrit er omfattende, basislitteraturen indenfor 
området er:  
Birker & Kaylor (1986); Cornish (1987); Cornish & Doyle (1984); Howie (1974, 1979, 1992); 
Newman (1998); Stooshnov & Buttler (2001); Doyle (2003).
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10. Sikkerhed og Sundhed

Sikkerhed på værksted og laboratorium
På et værksted / laboratorium for præparation af palæontologisk materiale er der mange 
muligheder for skader på sundheden. Der er særlig fokus på de skader, der er typiske i netop 
præparations sammenhæng, skadevolderne er støv, vibration, støj og syrer. De skader på 
sundheden, som præparation af palæontologisk materiale deler med mange andre områder 
for eksempel arkæologisk konservering vil kun blive let berørt, da disse skader er velkendt og 
grundigt omtalt i anden konserverings-litteraturen. Generelt kan henvises til S. Hanson & E. 
Hellsten (1995).

Støv

I præparationsarbejdet dannes der forholdsvist store mængder af støv, der udgør en 
helbredsmæssig fare. Sammenlignet med andre professioner vil støvmængderne måske ikke 
være så store, men arbejdet med at bortpræparere matrixen placerer, på grund af behovet for at 
følge præcist med i, hvad der foregår, konservatoren med hovedet så tæt på støvkilden, som man 
kan komme. I støvet er det de 1-2 µ store partikler af SiO2, der giver de største problemer. Disse 
partikler er luftbårne og har på grund af deres ringe størrelse stor sandsynlighed for at komme 
dybt ned i lungerne, hvor de kan give anledning til blandt andet silikose, også kaldet minelunger 
(Thomas 1997).

I lungerne findes celler, der står for at rense op, de såkaldte makrofager. Disse celler vil meget 
aggressivt prøve at fjerne fremmedlegemer, der kommer ned i lungerne og derved ødelægge 
lungevævet. En undersøgelse af arbejdere i keramikindustrien udsat for høje værdier af SiO2 støv 
i mere en et år viste tydeligt forhøjede værdier i antal af åndedrætssygdomme som bronkitis, 
emfysem, fibrose og lungekræft (Thomas & Stewart 1987). Verdens Sunhedsorganisationen 
(WHO) anbefaler således en grænseværdi for SiO2 støv på 40 µg/m3 for at forhindre silikose.

I processen med at bortpræparere matrix, vil der ligeledes være mulighed for at arbejde 
med mineraler, der både kan være giftige og radioaktive (Rossol 1997; Thomas 1989). Lav 
stråling uden for kroppen behøver ikke give anledning til bekymring, mens for eksempel støv 
indeholdende partikler, der afgiver alfa-stråling i lungerne, være et problem (Thomas 1989). 
Altså vil det være en nødvendighed at kende mineralogien for materialet, der arbejdes med for at 
kunne tage de nødvendige forholdsregler i udsugning, værneudstyr mv.

Støv fra arbejde med materialer, der ikke i sig selv er sundskadelige, vil dog også være 
generende, og man bør derfor, hvis der ikke er adgang til punktsug, i det mindste bære 
støvmasker med korrekte filtre (Rixon 1976). En almindelig støvmaske filtrerer ikke de farlige 
mikroskopiske partikler fra (Thomas 1997). Ligeledes bør hver arbejdsdag afsluttes med 
oprydning og rengøring, så støv fra gulv og andre overflader ikke bliver hvirvlet op eller trukket 
ud i andre dele af museet.

Vibrationer

Alle håndværktøj til præparation, for eksempel trykluftværktøj, roterende værktøj, 
ultralydsværktøj m.m. giver vibrationer i brugerens fingre, hænder og arme i større eller mindre 
grad. Disse vibrationer ødelægger med tiden de fine blodkar og mekanismerne, der styrer 
cirkulationen af blod til fingrene (Carpal Tunnel Syndrom). Dette vil tilsammen medføre en 
sænkning i blodet der cirkuleres til fingrene og give Raynauds syndrom (Morbus Raynaud, 
(latin)) også kaldet hvide fingre (Arbejdsskadestyrelsen 2001).
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Man vil i et par minutter efter arbejde med det givne værktøj kunne mærke en summen i 
fingrene som følge af vibrationerne.

Det vil tage en lang årrække med flere timers dagligt brug af udstyret for at opnå denne effekt, 
der i værste fald kan resultere i en amputering af fingrene. Vibrationerne kan reduceres ved brug 
af forskellige dæmpende materialer i håndtagene til værktøjet.

Ved brug af ultralyd skal man være opmærksom på ikke at stikke fingrene ned i vandet mens 
det er tændt. Direkte kontakt med en væske med ultralydssvingninger kan skade cellerne 
(Arbejdstilsynet 2005).

Støj

Alt mekanisk værktøj, maskiner og udsugning afgiver støj. Tynde mejsler og små hamre giver en 
meget høj skinger lyd, der skærer i ørene og selv småt trykluftsudstyr er meget larmende. Denne 
blanding af baggrundsstøj, maskinstøj og impulsstøj kan gøre et præparationslaboratorium til et 
endog meget larmende sted at opholde sig.

Ved 50 dB forstyrrer støjen samtale, ved 70 dB skal man skulle anstrenge sig for at føre 
en almindelig samtale og ved 90 dB skal man skulle råbe/tale direkte ind i øret for at gøre 
sig forståelig. Hvis støjen ikke kan komme under 80 dB i løbet af arbejdsdagen, anbefaler 
arbejdsstyrelsen brug af høreværn, og ved dB på 85 eller derover kræves brug af høreværn. 
Ved 10 års arbejde på en arbejdsplads med et støjniveau på 85 dB vil 4 % have pådraget sig en 
høreskade. En god tommelfingerregel er ligeledes denne, har man efter arbejde ringen for ørerne 
er det nødvendigt at anvende høreværn. Smertegrænsen for det menneskelige øre ligger omkring 
120 dB, en værdi som impulsstøj fra for eksempel hammer og mejsel nemt kan komme over. Da 
høreskader, som for eksempel tinnitus, ikke kan behandles, er støj et problem, som man bør tage 
alvorligt.

Støjproblemer kan ikke altid løses af høreværn, da langtids brug af høreværn også medfører 
problemer i form af blandt andet isolation, hovedpine og muligheden for at overhøre 
faresignaler. Frekvensspecifikke høreværn er noget bedre, hvis de kan bruges, ellers vil en 
dæmpning eller isolering af støjkilderne være nødvendig.

Syre

På et præparationsværksted anvendes især tre syrer i større målestok nemlig eddikesyre 
(CH3COOH), myresyre (HCOOH) og saltsyre (HCl).

Eddikesyre er en ætsende og brandfarlig væske med en stikkende lugt. Ren vandfri eddikesyre 
kaldes iseddike, fordi den stivner ved +17 °C til en is-lignende krystal. Til præparationsbrug 
anvendes normalt 32 % eddikesyre svarende til den der bruges til normal husholdning. Denne 
fortyndes normalt til 10 % opløsning. Selvom eddikesyre kun anvendes ved så lav koncentration, 
kan den alligevel virke irriterende og ætsende på luftveje, øjne og hud. Derfor bør eddikesyre 
anvendes i stinkskab eller under udsugning, med brug af handsker og beskyttelsesbrille.

Grænseværdien er 10 ppm (Hansson & Hellsten, 1995).

Myresyre er en ætsende syre med en meget ubehagelig lugt. Den er brandfarlig, og dampene 
danner eksplosive blandinger med luft. Ved blanding med svovlsyre kan der afgives giftig CO 
(kulilte).

Myresyre anvendes i samme koncentrationer som eddikesyre men er langt giftigere end denne 
og langt mere ubehagelig at arbejde med. Der tages samme forholdsregler som ved eddikesyre.
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Anvend kun myresyre, hvor der er gode argumenter for ikke at anvende eddikesyre. 
Grænseværdien er 5 ppm (Hansson & Hellsten, 1995).

Saltsyre er en farveløs, stærk ætsende væske. Koncentreret syre ryger og afgiver ætsende 
dampe (hydrogenchlorid). Til præparationsbrug anvendes normalt 10 % HCl. Saltsyre giver 
ætsningsskader på øjne og hud, dampene virker ætsende på luftveje, øjne og hud. Dampene kan 
fremkalde hoste, kramper i svælget og ved høje koncentrationer lungeskader (lungeødem).

Grænseværdien er 5 ppm (Hansson & Hellsten, 1995).

Generelt for arbejde med syre gælder: Hæld altid syre i vand, aldrig vandet ned i syren, dette kan 
give anledning til stødkogning. På et laboratorium hvor der arbejdes med disse syrer, skal der 
være øjenskylleflasker og nødbruser. Sker der en syre ulykke er løsningen altid vand på og endnu 
mere vand på. Ligeledes bør alt arbejde med kemikalier først ske efter man har kontrolleret 
sikkerhedsdatablade samt arbejdspladsbrugsanvisninger. Dette således at man altid kender den 
korrekte førstehjælp samt placeringen af f.eks. øjenskylledunke samt nødbrusere i det specifikke 
laboratorium/værksted.

Epoxy og polyurethaner

Epoxy og polyurethaner er så giftige stoffer, at der kræves en speciel uddannelse 
(”Epoxykørekort”), før man må arbejde med dem. Epoxykørekortet erhverves på et AMU kursus. 
Derfor omtales de ikke yderligere her, dog skal der gøres opmærksom på et særligt fænomen for 
PU skum (polyurethan skum), dette anvendes ofte som støttekappe, når man hjemtager store 
præparater. Selvom skummet er hærdet af på ydersiden, kan det indre godt bestå af uafhærdet 
skum. Skærer eller saver man i dette vil man blive eksponeret for PU dampe, hvilket kan 
forårsage en voldsom forgiftning.

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler som for eksempel acetone, toluen, ethanol anvendes især til 
opløsningslime og konsolideringsmidler.

Opløsningsmidler er farlige både ved indånding og ved hudkontakt, da mange opløsningsmidler 
passerer direkte gennem huden og optages i blodet. Man bør altid vælge det mindst giftige 
opløsningsmiddel, bruge stinkskab, handsker og beskyttelsesbriller. Hvis man ikke kan anvende 
stinkskab, bruges åndedrætsværn med de rigtige filtre og som kun anvendes i den anbefalede tid. 
Skaderne fra opløsningsmidler er talrige - så som svimmelhed, træthed, koncentrationsbesvær, 
bevidstløshed, depression, cancer, leverskader, fosterskader og død.

På lang sigt kan selv forholdsvis lave koncentrationer forårsage hjerneskader (malerhjerne). Ved 
forekomst af flere opløsningsmidler kan der forekomme kombinationseffekt.

EATG

Komplexbinderen EATG kan opløses i vand og ethanol, og bruges normalt i en 5 % opløsning. 
Hvis man selv blander ethanolamin og thioglycolsyre, skal man være opmærksom på at der 
udvikles en meget stærk varme. Affaldet skal behandles som B affald. Hvis der bruges meget 
store mængder anbefales det at samle EATG affaldet i en dunk for sig selv.
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Sikkerhed i feltarbejdet
Når der arbejdes i hård matrix er det nødvendigt at have adgang til sikkerhedsudstyr, som 
sikkerhedsbriller, ørepropper, sikkerhedssko og en forbindingskasse.

Sikkerhedsbrillerne kommer som en selvfølge, mens ørepropperne tit ikke bruges før det 
pneumatiske eller benzindrevne udstyr tages frem. Ligeledes er lyden fra brug af hammer og 
mejsel meget høj og gennemtrængende.

Selv om de typiske skader nok er en vabel eller en øm tommelfinger, bør der være en fast 
procedure for evakuering af tilskadekommet personel. For eksempel med noget så simpelt som 
det lokale nummer til redningshjælp, hvor ligger der en båre og mødepunkt med nærmeste 
ambulance eller helikopter (figur nr. 10.1). En mobil eller satellittelefon er altid en fordel, når der 
arbejdes i vanskeligt tilgængeligt terræn.

Ellers er det største problem i udgravninger ofte, at man ikke er opmærksom på det store 
væsketab, der sker ved hårdt arbejde direkte i solen og derved dehydreres.

Figur nr.10.1: Evakuering med militærhelikopter, af person med brækket ben i uvejsomt terræn 
Dinosaur Provincial Park.
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11. Konsolidering af Fossiler
Fossiler eller den matrix, fossilerne sidder i, kan være så skrøbelig, at det ikke tåler håndtering 
og limning, og at det måske ikke engang kan bære sin egen vægt. Nedbrydningen kan for 
eksempel være forårsaget af lang tids ophold i sedimentet (udvaskning, saltsprængning, osv.).

I sådanne situationer kan en konsolidering af fossilet være naturlig. Konsolidering er en 
proces hvorunder man forøger et fossils mekaniske styrke - helst uden at påvirke dets 
udseende. Princippet er, at fossilet tilføres et konsolideringsmiddel, der kan opfattes som 
en tredimensionalt virkende plast. Oftest kommer konsolidering ind i billedet før nogen 
anden form for behandling. Man kan eventuelt tørrense fossilet først. Der kan være tale om 
overfladekonsolidering og gennemgående dybdekonsolidering.

Før enhver konsolidering skal det grundigt overvejes, hvad fossilet skal ”bruges til”, er det til 
udstilling eller forskning, herunder analyser og morfologiske studier. En konsolidering kan have 
direkte ødelæggende virkning på for eksempel DNA analyser, mens opmåling af et fossil i nogle 
tilfælde ikke kan foretages før efter en konsolidering eventuelt limning er foretaget.

Krav til konsolideringsmidlet
Til konsolideringsmidler skal man stille næsten samme krav som til lime. Et 
konsolideringsmiddel skal:

1. Være så reversibelt som muligt, også efter mange års ældning under varierende 
klimaforhold.

2. Have god ældningsbestandighed. En konsolidering skal være så forudsigelig som muligt. 
Også om mange år skal fossilet være styrket. Inden for samme tidsrum (mange år) må der 
ikke være negative bivirkninger forbundet med konsolideringsmidlet. For eksempel må 
termoplastiske materialer (opløselige) ikke overgå til uopløselighed ved ”cross-linking” 
(tredimensional hærdning).

3. Have en termisk udvidelse, der ligger så tæt som muligt på fossilets.

4. Have så lille krympning som muligt. Krymper et konsolideringsmiddel for meget under 
tørringen, kan der opstå ødelæggende spændinger i fossilets porer.

5. Have en indtrængningsevne, der passer til den foreliggende opgave. Indtrængningsevne 
er afhængig af flere faktorer: Poresystemets udformning, trykket hvorunder der 
konsolideres, samt konsolidantens viskositet. De to sidstnævnte forhold kan man styre i 
konserveringsprocessen. Tryk behandles senere under punktet Vakuumkonsolidering.

5.1  Viskositet 
Konsolidantens viskositet er afhængig af flere faktorer: Molekylstørrelse, koncentration 
(hvor man arbejder med faste stoffer i opløsning) og temperatur. Forhold, der peger 
mod høj viskositet (tyktflydende konsistens) er: Store molekyler, høj koncentration og 
lav temperatur. Forhold, der peger mod lav viskositet (tyndtflydende konsistens) er: 
Små molekyler, lav koncentration og høj temperatur. Høj viskositet giver langsom/ringe 
indtrængningsevne. Lav viskositet giver hurtig/stor indtrængningsevne. Konsolidanter, der 
består af store molekyler, giver en hård og stærk konsolidering. Konsolidanter, der består af 
små molekyler, giver en svagere og blød, måske klæbende konsolidering.

5.2  Temperatur 
Af hensyn til fossilerne arbejdes der normalt ved stuetemperatur. Man kan dog godt under 
konsolidering hæve temperaturen på konsolidant og fossilet til 30 – 40 °C, hvis det i den 
konkrete situation giver en bedre indtrængning.
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5.3  Fortynding 
Lav koncentration af konsolidant giver som nævnt en god indtrængningsevne. Ved 
opløsningsmidlets fordampning vil der imidlertid kun blive efterladt en lille smule fast 
stof i fossilets porer. Man vil få en svag konsolidering. Ved en højere koncentration får 
man efterladt mere fast stof i fossilets porer. Dette vil give en stærkere konsolidering. Til 
gengæld har man så- alt andet lige - fået en ringere indtrængningsevne af konsolidanten. 
Man må altså opveje disse faktorer mod hinanden og komponere sin konsolidant således, at 
man får flest mulige af sine krav opfyldt. 
For eksempel kan en højmolekylær konsolidant i en lav koncentration godt have samme 
viskositet/ indtrængningsevne som en mere lavmolekylær konsolidant i en højere 
koncentration. Resultatet med den højmolekylære konsolidant kan være en hård og 
stærk konsolidering (hvis koncentrationen ikke er for lav). Med den mere lavmolekylære 
konsolidant kan resultatet være en blødere og måske klæbende konsolidering med ringe 
styrke. Konsolideringen kan således virke som støvfang på fossilet. (Se endvidere under 
glasovergangs temperatur punkt 10). En mulighed er at gennemkonsolidere med en mere 
lavmolekylær konsolidant, for så siden at overfladekonsolidere med et mere højmolekylært 
produkt. Man må dog her sikre sig, at de valgte konsolidanter kan ”arbejde sammen” uden 
nogen uheldige bivirkninger.

5.4  Molekylvægte 
Man skal være opmærksom på, at databladenes opgivne molekylvægte for 
konsolideringsmidler er gennemsnitsvægten af materialets molekyler. Der vil findes både 
større og mindre molekyler. Dette kan give anledning til et fænomen, der kaldes den 
kromatografiske effekt.

5.5  Kromatografisk effekt 
Navnet betegner det forhold, at konsolideringsmidlets molekyler fordeles i fossilet 
efter størrelse. De mindste molekyler trænger dybest ind i fossilet, mens de største 
molekyler måske forbliver i en zone yderst i fossilet. Man får altså en stærkere 
konsolidering af denne yderzone end af fossilets midte. Forholdet kan yderlige 
forstærkes ved, at konsolideringsmidlet i almindelighed trækkes med ud mod overfladen 
under opløsningsmidlets fordampning. En sådan uensartet konsolidering kan føre til 
afskalning under kritiske opbevaringsforhold, hvilket er direkte mod intentionen med en 
konsolidering.

6. Have en passende styrke og ”karakter”: Styrken af konsolidanten skal naturligvis være 
tilstrækkelig til, at fossilet efter konsolideringen kan håndteres. Konsolideringen må dog 
ikke resultere i, at fossilet mister sin identitet som fossil, så den får karakter af et indstøbt 
præparat.

7. Have en passende afdampningshastighed af opløsningsmidlet. Afdampning af 
opløsningsmiddel er afhængig af opløsningsmidlets damptryk, af temperaturen, og - hvis 
opløsningsmidlet er vand - af rummets relative luftfugtighed (RH). Opløsningsmidler med 
for hurtig fordampning kan svække konsolideringen ved at trække konsolideringsmidlet 
med ud til overfladen under tørringen. Ved penselpåføring kan fordampningen ske så 
hurtigt, at konsolideringsmidlet ikke når at trænge ind i fossilet. For eksempel har acetone 
en meget hurtig fordampning. Omvendt kan opløsningsmidler med langsom fordampning 
give urimeligt lange tørretider og uens optørring, idet de yderste lag vil tørre først. Dette 
vil måske blokere delvist for videre fordampning fra fossilets indre. Konsoliderede fossiler 
opnår først den fulde styrke, når alt opløsningsmiddel er fordampet, og det faste stof er tørt!

7.1  Tørring i dampe. 
Uens spredning af konsolideringsmidlet samt blanke overflader (ved brug af for høj 
koncentration) kan hindres ved at lade det konsoliderede fossil tørre i dampe fra det 
anvendte opløsningsmiddel i et stinkskab. Dette vil give en mere ensartet optørring, der dog 
vil tage lidt længere tid.



66

8. Have et opløsningsmiddel, der er foreneligt med den aktuelle opgave. For eksempel 
anvendes vandbaserede konsolideringsmidler (emulsioner/dispersioner) under våde 
forhold. Til tørre fossiler anvendes normalt konsolidanter, der er baserede på organiske 
opløsningsmidler. Tørre fossiler kan dog i visse situationer opfugtes og så anvendes en 
vandbaseret konsolidant herefter.

9. Have en anvendelsestemperatur, der er forenelig med fossilets tarv. Konsolidanten 
bør have en MFFT (minimum-film-formation-temperature), der er lavere end 
applikeringstemperaturen. MFFT er et udtryk for den laveste temperatur, hvorved 
konsolidanten under påføringen kan flyde sammen og få en homogen og sammenhængende 
struktur.

10. Have en passende Tg (glasovergangstemperatur), for eksempel 40 - 50 °C. Tg er et udtryk 
for den temperatur, hvorved et fast stof ved stigende temperatur går fra at være hårdt og 
glasagtigt til at være blødt og gummiagtigt. Yderligere opvarmning vil gøre stoffet klæbende. 
Dette er i modsætning til krystallinske stoffer, der har et fast defineret smeltepunkt. 
En lav Tg (for eksempel 20 °C) kan betyde, at tørrende konsolidant ved normale 
stuetemperaturer er blød og måske klæbende. Dette vil være ensbetydende med en svag 
konsolidering, samt at fossilet virker som støvfang. 
En høj Tg (for eksempel 100 °C) vil betyde en sprød og måske skrøbelig konsolidering.

11. Være så ufarlig som muligt for konservatoren at arbejde med. Her tænkes især på de 
opløsningsmidler der skal anvendes. Dog skal man være specielt opmærksom på epoxy, da 
dette stof i uhærdet tilstand er kræft- og eksemfremkaldende.

Husk at fossiler til forsknings- og analysebrug ikke må udsættes for konsolidering, før man har 
en klar aftale, om hvad der må foretages. Enhver tilsætning af fremmedstoffer kan forstyrre 
en analyse for eksempel DNA-, C14- og isotopanalyser. Enhver belægning for eksempel af en 
konsolidantfilm kan forstyrre en morfologisk analyse.

Påføring af konsolideringsmiddel
Den enkleste måde at konsolidere på, er at dryppe (for eksempel med pipette), pensle 
eller spraye konsolideringsmidlet på fossilet. Denne metode kan anvendes både på 
konserveringsværkstedet og ved feltarbejde. Man lader fossilet suge så megen konsolidant 
som muligt. Det er her vigtigt, at konsolidanten tilføres kontinuerligt. Holdes for lange pauser, 
kan man risikere, at det tilførte konsolideringsmiddel tørrer og herved blokerer for videre 
indtrængning.

Efter påføringen duppes der af med for eksempel trækpapir, så der ikke er ”søer” på 
fossiloverfladen. Ellers vil der opstå blanke og skinnende partier på fossilet efter tørring. Der 
tørres eventuelt i dampe fra det anvendte opløsningsmiddel (figur nr. 11.1).

Figur nr. 11.1: Konsoliderede fossilfragmenter tørres langsomt i dampe fra konsolidantens 
opløsningsmiddel (Eshøj 1989 p. 79).
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Nedsænkning

Er fossilet eller fragmenterne af en vis styrke, anbringes det/de i en trådkurv, der så nedsænkes i 
konsolideringsvæsken. Fossilet henligger heri, indtil der ikke længere stiger bobler op. Herefter 
hæves trådkurven, og der tørres i dampe fra opløsningsmidlet efter en let afdupning. Som ved 
andre konsolideringsopgaver arbejdes der med lukkede kar og under afsugning.

Skrøbelige fossiler

Meget skrøbelige fossiler kan få afsprængt løse partier ved nedsænkning. Dette kan undgås, hvis 
man kun nedsænker fossilet delvist i konsolideringsmidlet. På denne måde vil opløsningen blive 
suget op gennem fossilet, og luften kan uhindret undvige uden at skade fossilet.

Vacuumkonsolidering

Den bedste metode til gennemkonsolidering af porøse fossiler er vacuummetoden. Som 
tidligere nævnt er et konsolideringsmiddels indtrængningsevne også afhængig af tryk. Ved 
vacuummetoden er det dette, der manipulerer med.

Princippet er, at et fossil eller fragmenterne heraf anbringes i en beholder med 
konsolideringsmiddel (fossilet skal være helt nedsænket i konsolideringsmidlet). Beholderen 
anbringes så i en vacuumklokke, hvori der ved hjælp af en pumpe etableres et mindre eller større 
vacuum.

Sikkerhed: Husk sikkerhedsafskærmning af vacuumklokken. Luften i fossilets porer vil herved 
undvige, hvilket ses som fine bobler, der stiger op gennem konsolideringsvæsken. Der evakueres 
til et passende lavt tryk (- ikke så lavt at konsolidanten koger).

Pumpen slås nu fra, og fossilet henstår under vacuum, indtil der ikke længere stiger bobler op. 
Så lukkes der luft ind i klokken, og konsolideringsvæsken, presses ind i fossilets porer, hvor der 
før var luft.

Fossilet tages op, afduppes og tørres i dampe fra opløsningsmidlet.

Vacuumpumpen bør enten have ”udstødning” til det fri eller være forsynet med et passende 
filter til fjernelse af dampe fra organiske opløsningsmidler. For skrøbelige fossiler er det vigtigt 
at anvende teknikken med nedsænkning før brug af vacuum, eventuelt helt undlade brug af 
vacuum.

Overfladekonsolidering

Kravene til en overfladekonsolidant er de samme som til andre konsolideringsmidler. Blot må 
der her tilføjes et par krav. Da der er tale om synlige overflader, må konsolidanten have gode 
optiske egenskaber. Det vil sige den må være og forblive transparent og ufarvet, samt have en 
glans, der er passende til den aktuelle opgave.

Ønskes der højglans, må konsolidantens molekyler have tid til at orientere sig glat inden tørring. 
Dette betyder at konsolideringen skal foregå ved en temperatur over konsolidantens MFFT, dels 
at der anvendes opløsningsmidler med en passende lav afdampningshastighed.

Ønskes en mat overflade, anvendes hurtigt fordampende opløsningsmidler, for eksempel 
acetone. Konsolidantens molekyler vil på denne måde blive ”fastfrosset” i tilfældige positioner, 
hvilket vil give en diffus refleksion fra fossilets overflade (figur nr. 11.2). En anden mulighed er at 
tilsætte matteringsmidler til konsolidanten, for eksempel Cab-o-sil (SiO2 i pulverform).
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Figur nr. 11.2: A: Reflektion fra blank overflade. B: Diffus reflektion fra ujævn overflade (Eshøj 1989  
p. 81).

Spredning

En overfladekonsolidant skal spredes jævnt over fossilet i ens lag. Den må have en viskositet og 
en overfladespænding, så den befugter fossilet godt uden at ”løbe af”. Ved ujævne overflader sker 
det let, at konsolidanten løber af de høje partier og samler sig i de lave, se figur nr. 11.3

Som en generel tommelfingerregel bør der ikke foretages en overflade konsolidering på 
fossiler. Kun, hvor det direkte er et ønske eller er helt åbenbart hensigtsmæssigt, bør en 
overfladekonsolidering finde sted, for eksempel når det drejer sig som ”berøringsfossiler”.

Figur nr. 11.3: Overfladekonsolidering. Konsolidanten er for lavviskos og løber af ”toppene” og samler 
sig i ”dalene” (Eshøj 1989 p. 81).

Det er derfor vigtigt, at man kontrollerer spredningen, så hele overfladen bliver dækket så 
ensartet som muligt.

En overfladekonsolidering bør have gode barriereegenskaber. Det vil sige den skal være så tæt 
som muligt. På denne måde kan fugt holdes borte fra underliggende, følsomme fossiler.

I praksis er overfladecoatninger ikke damptætte.

Anvendte konsolideringsmidler
Polyvinylacetat

PVAc fås normalt som granulat. PVAc-lim kan dog anvendes, blot den fortyndes. PVAc har 
god modstandskraft over for varme, lys, tynde syrer og baser. Stoffet er rimeligt reversibelt og 
bevarer sin fleksibilitet i mange år.

PVAc er opløselig i ketoner, lavere alkoholer, estre og aromatiske kulbrinter. For eksempel 
acetone, MEK (methylethylketon), methanol, ethanol, toluen, xylen, amylacetat og ethylacetat.

Stoffet har i lave koncentrationer en god indtrængningsevne og giver en rimelig styrke. PVAc 
anvendes normalt i koncentrationer på 5 - 10 %. Der kan varieres efter den foreliggende 
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opgave. PVAc fås i flere polymerisationsgrader. De laveste kan være bløde og klæbende ved 
stuetemperatur (lav Tg). Man bør anvende PVAc med middel til høj polymerisationsgrad.

Følgende opskrift kan anbefales:

1. PVAc opløses i acetone:ethylacetat (9:l) til man har en sirupsagtig konsistens.

2. Denne opløsning fortyndes efter skøn med 2 ethoxyethanol (Cellosolve). Tørstof cirka 5 %.

Handelsnavn  
PVAc opløsning 
Dana Vinyllim  (30 % tørstof i hovedsagelig acetone) 
PVAc-granulat  Polyvinylacetat i forskellige fabrikater og molekylvægte.

Generelt må det tilrådes, selv at blande sin konsolidant ud fra granulater, da man herved undgår 
visse af de kommercielle konsolidanters tilsætningsstoffer.

PVAc-dispersion/emulsioner. PVAc kan ikke opløses i vand. Dispersioner fremstilles af en 
PVAc- opløsning og vand (en emulsion) hvor PVAc er finfordelt som mikrodråber i vandfasen. 
En sådan PVAc-emulsion kan kendes på den hvide farve og den tyktflydende konsistens. Under 
afhærdningen afdamper først vandet og dernæst de (små mængder) organiske opløsningsmidler.

Inden afhærdning kan PVAc-emulsioner fortyndes / fjernes med vand. Efter tørring kan de 
opløses med samme opløsningsmidler som nævnt under PVAc-opløsninger; men ikke med vand. 
Bedst er ethylacetat, PVAc-emulsioner er især anvendelige på fugtige eller opfugtde fossiler.

Fordampningen af vand kræver en vis temperatur, så under kolde forhold, ved feltarbejde, kan 
tørringsprocessen vare for længe. Dette kan afhjælpes ved i stedet for vand at fortynde med en 
blanding af vand og acetone.

De forskellige handelsvarer har forskelligt tørstofindhold. De fleste ligger på omkring 50 %. Man 
fortynder inden brug til en passende koncentration, normalt i området 5 - 10 %. En ulempe ved 
PVAc-emulsioner er, at de er følsomme over for fugt. Desuden er deres Tg generelt ret lav.

Blødgørere

Normalt er emulsionerne tilsat blødgørere, for eksempel polyvinylalkohol (PVOH). Disse 
blødgørere har en tendens til at dampe bort og til at føre til cross-linking, hvilket vil efterlade en 
sprød og uopløselig PVAc. Man bør derfor vælge produkter med så lille blødgørertilsætning som 
muligt. En stor fordel er det dog, at man med PVAc- emulsioner kan arbejde uden udsugning.

Handelsvarer 
Mowilith (Forskellige typer, se datablade. Tørstofindhold 50 -60 %)  
Vinamul (Forskellige typer, se datablade) 
Dana A lim (Emulsion med tørstofindhold på 48 %)

Polyvinylbutyral 
PVB er opløselig i alkoholer, acetone og aromatiske kulbrinter. Egenskaberne minder om PVAc’s, 
blot er PVB stærkere. Styrke og hårdhed er afhængig af polymerisationsgrad.

Stoffet har god lysstabilitet, og det tørrer med en mat overflade. Stoffet opløses og fortyndes 
til ønsket viskositet. For eksempel anvendes Butvar B 98 i 2 - 5 % opløsning. Opløsningens 
viskositet er ud over koncentration afhængig af det valgte opløsningsmiddel, se datablade for for 
eksempel Butvar-produkter.

I praksis anvendes til porøse fossiler ofte en mættet opløsning af Butvar B 98 i 2-propanol. 
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En mængde af tørstoffet opløses i opløsningsmidlet og der hældes nyt opløsningsmiddel på 
beholderen efterhånden som opløsningen forbruges. Så længe der efter grundig omrøring stadig 
er bundfald, er opløsningen mættet.

Langtids erfaringer fra American Museum of Natural History viser at Butvar B 76 har langt 
mindre tilbøjelighed til at cross-linke end Butvar B 98 (pers.com Davidson), og derfor forbliver 
Butvar B 76 reversibelt i langt højere grad end Butvar B 98. Derfor bør Butvar B 76 anbefales 
frem for Butvar B 98.

Handelsvarer 
Butvar B 98 (Granulat, der giver en middelviskos konsolidant. PVOH-indhold cirka 19 %)  
Butvar B 76 (Granulat, der giver en middelviskos konsolidant. PVOH-indhold cirka 12 %) 
Pioloform BL 16 (Granulat, der giver en lavviskos konsolidant. PVOH-indhold cirka 16 %) 
Pioloform BL 18 (Granulat, der giver en middelviskos konsolidant. PVOH indhold på 18 %)

Paraloider

Paraloider er termoplastiske akrylharpikser, der leveres i mange forskellige typer. De er 
vandklare, modstandsdygtige over for vand, syrer og baser, samt har og bevarer god fleksibilitet.

Kendte typer er Paraloid B 44 (anvendes i blandt andet Incralac) og Paraloid B 72. Den 
sidstnævnte, er en copolymer af ethylmetakrylat og methylakrylat (PEMA/ PMA), indtil 1975 
var forholdet 68:32, efter 1975 er forholdet 70/30, hvilket har betydet at stoffet er blevet lettere 
opløseligt i ethanol og acetone. Paraloid B 72 er specielt veltestet inden for konserveringsfaget. 
Den har meget fine ældningsegenskaber, og bevarer sin opløselighed (reversibilitet).

B 72 og eventuelt andre Paraloider (i USA =Acryloider) anvendes i stigende grad inden for 
fossilkonserveringen. Man kan eksperimentere sig frem til passende opløsningsmidler og 
koncentrationer. Ofte anvendes acetone og toluen (kræftfremkaldende) som opløsningsmiddel 
for Paraloid.

Paraloid kan købes som opløsning (40 – 50 % i toluen) eller som fast stof. Det færdigt blandede 
produkt fra HGM kan ikke anbefales da det indeholder 10 % cellulosenitrat, som er et ustabilt 
produkt (Nel & Lau 2009). Af de to ovenfor nævnte paraloider er B 44 den hårdeste. Tg for B 44 
er 60 °C og for B 72 er det ca. 40 °C.

Tg kan variere efter hvilket opløsningsmiddel der anvendes, acetone giver en højere Tg værdi 
ca. 46 °C mens toluen kun giver en Tg på 33 °C. Hvilket betyder, at ønsker man en fleksibel 
konsolidant anvendes den med det lave Tg, men ønsker man en god lim anvendes den med det 
høje Tg. I takt med at Paraloid B 72 anvendes mere og mere indenfor konservering er mængden 
af undersøgelser og faglitteratur også steget især er Nel & Lau´s (2009) undersøgelser centrale, 
men også Buttler & Stoohnov (2002); Davidson & Brown (2012); Hansen (1995); Kucerova & 
Drucova (2009); Podany et al. (2001) og Smith et al. (2012).

I Konservatorskole regi er det foretaget en undersøgelse (bachelorprojekt fra Naturhistorisk 
Linje) af opløsningsmidlets betydning i forhold til Paraloid B 72 (Jacobsen 2013).

Handelsvarer 
Paraloid B 72 (Opløsning eller granulat)

Akryldispertioner kan også anvendes. Erfaringerne indenfor den palæontologiske konservering 
er endnu sparsomme, men erfaringer fra det arkæologiske område viser at især Primal WS 24 
er anvendelig til skrøbelige fossiler, der er våde/ fugtige – og som kræver en konsolidering før 
en tørring. Dispertionen købes færdig og er i modsætning til de fleste andre dispertioner næsten 
glasklar. Tg er 39 °C og pH er 7 (Horie 1987 p. 111).
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Silianer

De senere år er fossilkonservering begyndt at anvende silianer (TEOS -Tetraethylorthosilikat) og 
nogle undersøgelser er foretaget på dette område f.eks. Bisulca et al. (2009) og Matero & Oliver 
(1997).

I Konservatorskole regi er der skrevet to kandidatspecialer og et bachelorspeciale som relaterer 
til fossilkonservering.

Z. Fihl (2009) har udført forsøg med TEOS (produkt -Tegovakon V100) på molérsediment.  
J. Ebsen (2015) har udført forsøg på porøse sedimenter. Forsøgene er udført i en arkæologisk 
kontekst, men resultaterne kan uden tvivl overføres til palæontologisk materiale. De tre 
produkter der er undersøgt er: SILRES BS OH 100, KSE 300HV og KSE 300E.

B. Madsen (2019) har i et bachelorprojekt udført forsøg med TEOS (KSE 300 HV) på subfossile 
decalcificerede knogler.
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12. Limning af Fossiler
Limning indtager en central plads i fossilkonservering. Fragmenterede fossiler ønskes normalt samlet 
til så hele og meningsfyldte enheder som muligt. Limningsprocessen kommer naturligt ind i billedet 
efter forudgående rengøring og eventuelt konsolidering. Et fossil sammenholdes normalt af primære 
og sekundære kohæsive kræfter, for eksempel ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, 
van der Waal’s kræfter og hydrogenbindinger. Ved brud lader det sig ikke gøre igen at presse 
brudstykkerne så tæt sammen, at disse primære og sekundære kræfter igen kan virke.

Hertil kræves molekylafstande på 0,2 - 0,5 nm. De i mikromålestok meget ujævne brudflader 
forurenes omgående så meget med ilt, luftforurening, vanddamp og støv, at total sammenpresning 
er umulig. Ved samling må man i stedet indføre et materiale mellem brudstykkerne, der er i stand 
til at give tæt kontakt (befugtning) og herved binde til overfladerne (adhæsion). Dette materiale må 
samtidig have så stor en indre styrke (kohæsion), at det er i stand til at holde fossilets enkeltdele i 
position. Hvordan limstoffet konkret forbinder sig til limemnet forklares forskelligt i de forskellige 
limteorier, for eksempel som diffusion, polarisation, adsorption og kemisk binding. Specielt 
interesserede henvises til speciallitteraturen om limteori (Newey et al. 1992; Skeist 1990; Strøbeck 
1988), idet der ikke her skal gøres rede for de forskellige forklaringsmodeller. Det eneste princip, der 
skal omtales her, er mikromekanisk fastlåsning af lim i limemnernes overflader. Her bliver limen 
fysisk fastholdt i underskæringer (figur nr. 12.1).

Figur nr. 12.1: Mikromekanisk fastlåsning af to limemner med underskæringer (Eshøj 1989 p. 102).

Mekanisk samling af brudstykker med beslag, skruer og lignende, er i dag kun nødtvunget 
acceptabelt inden for fossilkonservering, når det er meget store fossiler det drejer sig om.

Krav til lim til fossiler
Lim anvendt til fossilkonservering skal meget lig kravene til konsolideringsmidlerne:

1. Være så reversibel som mulig på det aktuelle fossil.

2. Være kemisk inert. Det vil sige den må ikke påvirke det limede fossil på nogen 
uhensigtsmæssig måde.

3. Være modstandsdygtig over for fugt, lys, luftforurening og mikrobiel nedbrydning.

4. Have en termisk udvidelseskoefficient, der ligger tæt på det limede fossils.

5. Have en tilpas tørre- hærdetid ved en temperatur, der er forenelig med fossilets tarv.

6. Udvise minimal krympning.

7. Have en styrke, der er passende til den aktuelle opgave.

8. Have en egenfarve (også efter ældning), der ikke skæmmer fossilet.

9. Have en viskositet og overfladespænding, der sikrer spredning på og befugtning af 
limfladerne.
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10. Have en Tg, der ligger over den temperatur, fossilet maksimalt udsættes for.

11. Være så ufarligt som muligt for konservatoren at arbejde med.

Princip

Princippet i limning er, at man tilfører brudfladerne limen som en mere eller mindre viskos 
væske, der så tørrer eller hærder til fast stof.

Limtyper
Lime anvendt til fossilkonservering kan opdeles i tre typer:

1. Smeltelime.

2. Opløsningslime.

3. Reaktionslime.

Smeltelime

Smeltelime, for eksempel voks, shellak og kolofonium, har tidligere været meget anvendt ved 
fossilkonservering. På vore breddegrader anvendes disse materialer ikke som fossillime mere. 
Smeltelime tilføres fossilet i opvarmet, flydende tilstand (”hot-melt”). Ved afkøling sætter disse 
lime til fast stof. Og smelter igen ved opvarmning.

I konservatorskole regi er der skrevet en projektopgave på Naturhistorisk linje om limning med 
hotmelt (Jacobsen 2012).

Opløsningslime

I opløsningslime er det faste limstof opløst i et eller andet opløsningsmiddel. Denne opløsning 
påføres limfladerne, og ved den efterfølgende fordampning af opløsningsmidlet efterlades 
det faste limstof i limfugen. Opløsningslime kan være rene opløsninger eller dispersioner 
(emulsioner). I rene opløsninger er det faste limstof opløst direkte i opløsningsmiddel. I 
dispersioner er det faste limstof i princippet først opløst i en smule opløsningsmiddel (i praksis 
ved fremstillingen i industrien af dispersioner foregår dette dog meget anderledes). Denne 
opløsning er dernæst dispergeret i en ikke blandbar væskefase, i reglen vand. En sådan væske-i-
væske dispersion kaldes en emulsion, og kan normalt kendes på den mælkeagtige farve.

Reaktionslime

Reaktionslim fås som 1- eller 2-komponentlim. En 1-komponentlim er et færdigblandet stof, 
der består af en monomer harpiks, hvor en polymerisation på forskellig vis er forhindret i 
pakningen. Efter påføring sættes polymeriseringen i gang, for eksempel ved bestråling eller ved 
kontakt med stoffer på limfladerne. Eksempler herpå er UV-hærdende lime og fugthærdende 
cyanoakrylatlime. 2-komponentlim består af et system, hvor harpiks og hærder er adskilt i 
separate pakninger. De to komponenter blandes i det korrekte blandingsforhold umiddelbart 
inden påføringen, og polymeriseringen starter. I limfugen vil limen hærde helt af uden 
nævneværdigt svind. Eksempler på 2-komponent reaktionslime er de forskellige epoxylime.

Limstoffer

Selve limstofferne kan grovopdeles i to typer:

1. Termoplastiske stoffer.

2. Termohærdende stoffer / reaktionslime
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Termoplastiske stoffer

Termoplastiske materialer bevarer deres opløselighed (reversibilitet), idet de kun tørrer i 
et todimensionalt mønster, bestående af længere eller kortere kæder, der sammenholdes 
af sekundære kræfter. Opløsningsmiddel kan således fortsat trænge ind mellem disse 
molekylkæder op opsplitte stoffet i mindre enheder. Visse termoplastiske materialer vil ved 
ældning binde sig i et tredimensionalt mønster (cross-linking), hvilket fører til uopløselighed. 
Termoplastiske materialer bliver ved opvarmning bløde og ved nedkøling igen hårde.

Termohærdende stoffer

Termohærdende materialer danner ved polymeriseringen et tredimensionalt gitter, hvor alle 
atomer er fastholdt af primære kemiske bindinger. Opløsningsmiddel kan ikke trænge ind i 
denne struktur, hvorfor termohærdende stoffer efter hærdning er uopløselige (irreversible). 
Visse termohærdende stoffer kan dog kvældes og herefter fjernes mekanisk. Denne kvældning 
kan imidlertid være forbundet med fare for mikrobrud i fossilet.

Valg af lim
Limningsopgaverne opdeles i følgende tre typer:

1. Limning af fugtige, porøse fossiler.

2. Limning af tørre, porøse fossiler.

3. Limning af uporøse fossiler.

Fugtige, porøse fossiler

I visse situationer, for eksempel ved feltkonservering, kan man komme ud for at skulle lime 
fugtige fossiler sammen. Her anvendes en vandbaseret lim, det vil sige en eller anden form 
for dispersion, for eksempel en emulsionslim. Opløsningsmidlet er foreneligt med fugten i 
fossilet, og limen vil kunne spredes og give en god befugtning. Om ønskeligt kan limen fortyndes 
med vand. Når en emulsionslim er tør, er den opløselig i samme opløsningsmidler som den 
tilsvarende opløsningslim (for eksempel PVAc-opløsning/ PVAc- emulsionslim). Ved limning 
af fugtige fossiler med vandbaseret lim opnår fossilet først sin fulde styrke, når alt vand er 
fordampet og fossilet er helt tørt.

Tørre, porøse fossiler

På tørre porøse fossiler anvendes normalt opløsningslime. Enten rene opløsninger eller 
emulsioner. Anvendes emulsion, fås den bedste limning, hvis fossilet opfugtes først. Porøse 
fossiler tillader i modsætning til uporøse fossiler, at opløsningsmidlet fordamper gennem 
selve fossilet. Anvendes opløsningslime på uporøse fossiler, fås alt for lange tørretider, idet alt 
opløsningsmidlet skal fordampe direkte fra limfugen gennem to små yderzoner - (der tørrer 
hurtigt og blokerer delvist).

Man må være opmærksom på, at der ved limning af konsoliderede fossiler kræves længere 
tørretider, på grund af den nedsatte porøsitet (delvis opfyldning med konsolidant). I 
opløsningslime ligger tørstofindholdet typisk mellem 20 og 60 %. Til porøse fossiler anbefales 
generelt 50 % tørstofindhold.

Til tørre porøse fossiler anvendes ofte en såkaldt primer-teknik, som betyder at man tilfører 
eller ”mætter” endefladerne som senere skal limes med en (ofte) tynd lim, kaldet en primer. 
Brugen af primer i limning er specielt vigtig i tilfælde, hvor der arbejdes med porøse overflader, 
der skal hæftes sammen. Fordelen ved at bruge en primer på overfladerne er en forstærkning af 
den porøse eller skrøbelige overflade, et større areal at hæfte på og at en mindre mængde lim (i 
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anden omgang) bliver nødvendig. Desuden opnås en bedre kompatibilitet mellem lim og fossil. 
Alt sammen egenskaber der giver en bedre hæfteevne og en stærkere limning (Koob 1986).

Brugen af primer er ligeledes vigtig, når der anvendes irreversible midler i limningen af fossiler 
(Fiorentino & Borrelli 1975). Ved at prime overfladen med en reversibel polymer og derefter 
lime med et irreversibel middel bevares muligheden for at gøre limningen om og igen adskille 
fossilerne. I valg af primer og lim bør man være opmærksom på, at det irreversible middel ikke 
opløser den reversible primer og binder sig direkte til materialet. Blandt andet er upolymeriseret 
epoxy et effektivt opløsningsmiddel for flere polymerer (Blank 1990).

Uporøse fossiler

Mange fossiler har en tæt struktur. Derfor anvendes der normalt reaktionslime på disse 
fossiltyper. Ved reaktionslimes hærdning er der ikke noget stof, der skal undvige. Limene hærder 
ved en kemisk reaktion uden svind. 
Ofte anvendes epoxylime (2-komponent). Det kan dog i visse situationer være nødvendigt at 
punktlime med for eksempel cyanoakrylatlim, der hærder øjeblikkeligt ved sammenpresning af 
limemnerne (reaktion med fugt).

Punktlimning

Cyanoakrylatlim i sig selv er ikke nogen holdbar lim. Derfor anvendes den kun som hjælpelim til 
at holde fragmenterne i position, mens den egentlige lim (epoxy) hærder (figur nr.12.2). Limene 
kan enten påføres samtidigt, eller man kan starte med en punktlimning for så siden at påføre 
epoxylim ved kapillarindsugning. Epoxylime skal normalt hærde fra et til flere døgn, før de 
opnår fuld styrke, og fossilet kan håndteres.

Figur nr. 12.2: Punktlimning med hurtigthærdende lim. Cyanoakrylatlimen holder limemnerne i 
position, mens epoxylimen hærder og giver limningen den egentlige styrke. 
For eksempel flint betragtes normalt som så robust et materiale, at det kan tåle de opløsningsmidler der 
kræves til kvældning og mekanisk fjernelse af reaktionslime (Eshøj 1989 p. 107).

Fremgangsmåde
1. Metodeklargøring
Alt nødvendigt udstyr lægges frem, fossilet, lim, opløsningsmidler, pensler, vatpinde, 
injektionssprøjter, understøtning (sandkasse el.lign.), tape, klemmer, spændeanordninger osv. 
Ved limning med opløsningslime og reaktionslime etableres der udsugning.

2. Planlægning

Efter at have lagt alle fossilfragmenter frem, planlægges limningen: Skal der limes fragment for 
fragment og i hvilken rækkefølge, eller skal der limes i en fortløbende proces? Hvilken form for 
understøtning vil være mest hensigtsmæssig? Kan limningen indpasses så tørretider udnyttes 
til andet arbejde? osv. Man planlægger sammenføjningen, så intet fragment på grund af dets 
geometri ”låses ude” (figur 12.3). Starter man fra begge sider på en gang, kan det blive vanskeligt 
at få de store enheder til at passe ordentligt sammen, hvor de mødes. Hver lille unøjagtighed i de 
enkelte limfuger akkumuleres nemlig og kan til sidst føre til store mispasninger.
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Mange gange vil det være nødvendigt at samle hele fossilet i en fortløbende limningsproces. Man 
anvender så en lim med tilpas lang tørre- hærdetid.

Er man i tvivl om emnets morfologi kan man hvis art og knogle er bestemt, bruge en tilsvarende 
komplet knogle (figur nr. 12.4). eller fotografier/artikler som reference.

Figur 12.3. Den rigtige rækkefølge ved limning af et dinosauerforspor. Foto og tegning A. Klitgård (2013).
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Figur nr. 12.4:  
Øverst venstre: Indledende fund i felten. Øverst højre: Konsolidering i felten. 
Nederst: Fremskridt i limning af Hadrosaur underkæbe på feltstation, med mere komplet kæbe som 
forlæg. Dinosaur Provincial Park, Alberta, Canada.

Tape

Meget solide fossiler med stærk overflade kan eventuelt samles med tapestrimler. Når fossilet 
således er bygget op, kan man indføre en tyndtflydende lim i limfugerne ved kapillarindsugning. 
Med reversible lime er det også muligt undervejs at opløse/blødgøre tidligere limninger og 
rette fragmenterne til, hvis det skulle være nødvendigt. Reaktionslime kan ligeledes blødgøres 
ved (moderat) opvarmning. Man bør være påpasselig ved længerevarende brug det såkaldte 
Gaffa / Ducttape på fossiloverfladen da syre fra tapens lim kan efterlade et bleget mønster efter 
trådforstærkningerne på overfladen.

3. Rengøring

Man sikrer sig, at limfladerne er helt rene og fedtfri (ingen berøring). Der kan eventuelt afrenses 
med acetone umiddelbart inden limningen. For mange prøvesamlinger bør undgås, selv om det 
er fristende. Det slider på fragmenterne og giver dårlig pasning.

4. Brugsanvisning

Brugsanvisningen på den valgte lim følges under limningen. Brugsanvisningen bør fortælle, 
hvordan limen skal påføres (ensidigt eller på begge flader), hvor længe det tager, inden 
limningen kan bære fragmenterne (gribetid), og hvor længe det tager, inden limningen opnår 
fuld styrke. 
Endvidere bør det fremgå, om anvendelse af limen stiller bestemte klimakrav, samt hvilke 
opløsningsmidler limen kan opløse i.
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5. Påføring

Limen påføres omhyggeligt i henhold til brugsanvisningen. Ikke for meget og ikke for lidt. Man 
sikrer sig, at limen er spredt over hele limfladen (og kun der). Ideelt holders limen et stykke 
fra brudkanterne, så den ved sammenpresning flyder til kanten. Dette letter den efterfølgende 
oprensning og giver et æstetisk bedre resultat, idet der helst ikke må være synlige spor af lim på 
det færdiglimede fossil.

6. Rensning

Ved oprensning, for eksempel med vatpind og opløsningsmiddel, må man være meget 
omhyggelig, så limfugen hverken efterlades i ”limimprægneret” stand eller fremstår som en 
overrenset, tør zone. Tilfør ikke så meget opløsningsmiddel under oprensningen, at limen i 
limfugen fortyndes, og mister sin bindeevne.

7. Tørring

Fossilet sættes til tørring. Anvendelse af en ”sandkasse” (sand eller plastgranulat) anbefales, 
hvor fossilet anbringes, så fragmenterne balancerer og holdes under pres af tyngdekraften. Dette 
kræver relativt hurtigtsættende lime. På fossiler med en stærk overflade anvendes tape til at 
holde fragmenterne i position med.

Ved hurtigtsættende lime holder man normalt fragmenterne i position med fingrene, indtil 
limningen under færdighærdningen kan bære sig selv i en sandkasse eller lignende.

Ved lime med lange hærdetider, for eksempel epoxylime, kan det være nødvendigt at punktlime 
med en mere hurtigsættende lim, for eksempel cyanoakrylat. Punktlimen virker her som intern 
støtte, mens den egentlige lim hærder.

8. Kontrol

Limningen kontrolleres: Der må ikke kunne mærkes nogen niveauforskel, når en fingernegl 
passerer hen over limfugen. Registrerer man en sådan niveauforskel, er fragmenterne ude af 
korrekt position, og der opløses og limes om.

Deformerede fossiler

Nogle fossil kan ikke umiddelbart samles, fordi de enkelte fragmenter er deformerede. Dette kan 
skyldes jordtryk.

I de fleste situationer vil deformeringen være så kraftig, at fragmenterne ikke uden fare 
for nye deformationer presses i position. Fossilet må da afleveres delvist sammenlimet til 
ejerinstitutionen.

Beskrivelse af de anvendte lime 

Lime til porøse fossiler
Polyvinylacetat

PVAc, der i ren form er et glasagtigt, fast stof, anvendes som nævnt både som ren opløsning 
og som emulsion. Stoffet har god modstandskraft over for lys, svage syrer og baser. De mest 
anvendte opløsningsmidler er acetone og ethanol.

Da PVAc er en relativt stabil termoplastisk polymer, kan limningerne til stadighed opløses 
(reversibilitet).

PVAc-emulsioner kan ved lagring og ældning udskille eddikesyre, der for eksempel i lukkede 
montrer kan give problemer. Endvidere kan de afdampe blødgørere og herved blive sprøde.



79

Skal PVAc-emulsion anvendes til limning af tørre, porøse fossiler, er det en fordel først at 
opfugte fragmenterne med vand. Dette giver meget stærke limninger.

Ved arbejde med emulsioner er udsugning ikke påkrævet. Eventuelt sættes ved den afsluttende 
tørring, hvor der afdamper meget små mængder organiske opløsningsmidler, fossilet i stinkskab. 
PVAc-lim kan påføres 1- eller 2-sidigt.

Handelsvarer 
Dana Vinyllim (opløsningslim)  
Mowilith (forskellige granulater)  
Dana A (emulsion) 
Mowilith (forskellige emulsioner)

Akryllim

Et meget velegnet akrylprodukt, der kan anvendes som fossillim, er Paraloid B 72 (se omtalen 
kap.11). Stoffet opløses i for eksempel en blanding af acetone og ethanol, og der opkoncentreres 
ved fordampning i stinkskab til cirka 50 % tørstofindhold. Ved brug kan limen fortyndes 
efter ønske. Paraloid B 72 er en af de bedst undersøgte lime og er generelt anbefalet indenfor 
konservering. Den er reversibel, transparent, stabil, modstandsdygtig overfor oxidation, lys, 
hydrolyse, moderat varme og mekanisk påvirkning (Koob 1986).

Handelsvarer 
Paraioid B 72 (granulat)

Lime til uporøse fossiler
Epoxylime

Epoxylime, der er reaktionslim (termohærdende) polymerer, består normalt af to komponenter: 
Harpiksdelen, Epoxylime der er relativt langkædede polymerer indeholdende epoxyringe, og 
hærderdelen, der for eksempel kan bestå af monomere di- eller polyamider. Ved blanding binder 
amiderne de langkædede polymerer sammen i en tredimensionel struktur. Der er stort set intet 
svind ved denne proces. Kun forekommer der en svag, karakteristisk lugt, og der udvikles varme.

Afhærdning bør ske i stinkskab.

Epoxylime fås til mange forskellige formål. Af hensyn til holdbarheden bør de ved lagring 
opbevares i køleskab. Ved blanding kan de eventuelt opvarmes en smule. Det giver hærderen 
bedre diffusionsmulighed og resulterer i en bedre afhærdning, samt i en mere lavviskos lim. De 
angivne blandingsforhold og rumtemperaturer bør nøje overholdes. Epoxylime kan indfarves, 
for eksempel med Aralditfarver (Huntsman), der fås i forskellige grundfarver. Vær opmærksom 
på at epoxy kan misfarve kobber og kobberforbindelser.

Tætte fossiler

Epoxylim bør kun anvendes på fossiler med meget stor materialetæthed, da de giver en meget 
stærk limning, der kun vanskeligt kan fjernes igen. Da det er en reaktionslime (termohærdende), 
kan den ikke genopløses. I stedet forsøges med en kvældning i methylenchlorid, dimetylformid 
(Elder et al. 1997) og diclormetan. Den kvældede lim må så fjernes mekanisk. Inden fuld 
afhærdning kan man dog i reglen opløse og fjerne epoxylim med acetone eller methylenchlorid. 
Det er derfor vigtigt, at rense grundigt op efter limningen, inden limen er fuldt afhærdet. 
Arbejder man med epoxylime, der hærder over flere døgn, er der gode muligheder for at opløse 
og ”rette” inden fuld hærdning.
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På Zoologisk Museum i København er anvendt varmepistol til at opvarme og blødgøre hærdet 
epoxy brugt i monteringen af større recente og subfossile pattedyr når disse skulle adskilles igen.

Handelsvarer 
Araldit AY 103/HY 956 (100:17 W/W) 
Det er transparent, hældbar harpiks. AY 103 hærder på 24 timer og Tg er 83 °C.

Araldit 2020 (100:30 W/W). 
Det er en glasklar tyndtflydende lim med en hærdetid på 16 timer og en Tg er 39,5 °C.

HXTAL-NYL-1 (3:1 W/W). 
Det er en lavviskose, vandklare lime med meget fine ældningsegenskaber. Limene er især gode, 
hvor man arbejder med kapilarindsugning ved punktlimning. Tg er 40-46 °C, hærdetiden er dog 
på syv døgn ved 24 °C. Kortere hærdetider kan opnås ved opvarmning af den blandede harpiks 
op hærdning i varmeskab, se de relevante datablade.

Cyanoakrylatlime

Cyanoakrylatlime leveres typisk som 1-komponentlime, der i pakningen er tilsat lidt syre for at 
hindre polymerisation. Ved kontakt med fugt på limfladerne neutraliseres denne syrevirkning, 
og limen polymeriserer øjeblikkeligt.

Limfladerne må være absolut rene og fedtfri, men helst ikke for tørre. Rummets luftfugtighed 
bør ligge på 40 – 80 % RH. Man kan eventuelt efter afrensning ånde på limfladerne, hvilket vil 
give tilstrækkelig fugt til en afhærdning.

Uåbnede emballager opbevares i køleskab, åbnede emballager opbevares ved stuetemperatur, 
da genanbringelse af disse i køleskab vil give fortætning / kondens med afhærdning til 
følge. Anvendes der lim fra køleskab, tages den frem i god til, så den opnår rumtemperatur 
inden anvendelsen. Total afhærdning opnås først efter 24 timer. Inden total afhærdning kan 
cyanoakrylat opløses i acetone.

Efter afhærdning kan den blødgøres i dimethylformamid eller acetonitril, men det kan tage lidt 
tid. Limens egenskaber på længere sigt er dårligt belyst, men beskrives som lunefuld ustabil 
(Fioentino & Borrelli 1975). Man ved dog, at limen er følsom over for fugt, hvorfor den normalt 
kun anvendes som hjælpelim ved punktlimning, eller hvis ingen anden lim er anvendelig. Særlig 
opmærksomhed bør der være ved limning af fossiler med jernholdigt mineral, da cyanoakrylat 
kan reagere med jernet og misfarve fossilet (Elder et al. 1998).

Nyere typer af cyanoakrylater findes som to komponent lime hvor emnerne når de er påført 
limen og holdes korrekt sammen påføres en aktivator hvorved bindingen sker umiddelbart.

Da cyanoacrylater er meget udbredte i USA og Canada fortsætter diskussionen om dette stof 
egnethed i konserveringssammenhæng. Sidste skud på stammen over undersøgelser der ikke 
anbefaler cyanoacrylater er Down (2001) og Down & Kaminska (2006).

Arbejdshygiejne

Ved arbejde med cyanoakrylat må man nøje passe på ikke at få lim på fingrene. Limes fingrene 
sammen, består reversibiliteten af en skarp skalpel!

Handelsvarer Scotch-Weld B 20, B 210 og M 120

Disse lime blev tidligere forhandlet under handelsnavnet Cyanolit.
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Geodur sekundkleber S 402 (Grøn, rød og blå – den grønne er mest viskøs, den blå mindst). 
Specielt til det palæontologiske område markedsføres www.paleobond.com .

Man bør notere sig at selv ”low strength stabilizer” kun kan fjernes med sandblæsning eller 
trykluftværktøj (www. paleobond.com 2009).

Andre lime

Tidligere er en lang række lime blevet anvendt for eksempel polyuretanlim, cellulosenitrat 
(Glyptal), shellak, voks med flere, men ingen af disse anbefales længere, se afsnittet om 
omkonservering (kap. 16).
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13. Restaurering af Fossiler
Der skelnes i dette kompendium mellem konservering og restaurering. Under begrebet 
konservering samles de arbejdsprocesser, der har til hensigt at sikre det udgravede fossil og de 
deraf udledte informationer i en så uændret form som mulig.

Det er indgreb, der ideelt set er usynlige. Efter en konserveringsproces ønsker man dog ofte at 
samle fossilet til så meningsfyldt en enhed som muligt.

Restaurering er arbejdsprocesser, der udføres i den hensigt enten at udstille fossilet i en mere 
meningsfyldt form eller muliggøre forskning for eksempel målinger.

Metoderne, der anvendes til fossilrestaurering, er udfyldning og retouchering.

Ethvert fossil, som konservatoren får i hånden, bør betragtes som et dokument, der indeholder 
oplysninger om tidligere tider. Disse oplysninger er af meget forskellige karakter, og det er 
konservatorens opgave at bevare så meget som muligt. Skal nogle informationer i et fossil ofres 
for at redde andre, bør det ske i samråd med den ansvarlige ejerinstitution. På denne måde kan 
man finde frem til hvad det er, man ønsker at bevare og eventuel udstille:
• Er det fossilets materiale?
• Er det fossilets morfologi?
• Er det fossilets biologi?
• Er det spor efter anden aktivitet – for eksempel gravegange?
• Er det fossilets nedbrydning (for eksempel i udstillinger om luftforurening)?
Mulighederne er mange, og de har alle indvirkning på den behandling, fossilet skal have på 
konserveringsværkstedet.

Udfyldning og retouchering har noget med et fossils udseende at gøre. Ved hjælp af disse 
processer er det muligt at formidle ellers usammenhængende og svært fattelige fossiler til 
publikum. Et helt eller delvist kompletteret fossil forstås lettere, end en samling løse fragmenter. 
Mindre udfyldninger og retoucheringer tjener normalt det formål, at neutralisere visuelt 
forstyrrende partier.

Udfyldning af et fossil kan også være en form for fysisk stabilisering. Fragmenterne kan samles 
til en mindre sårbar enhed, der bedre tåler håndtering og måske montering i en udstilling.

Planlægning.

Hvor langt, man skal gå i en restaureringsproces, må bero på et samråd med ejerinstitutionen. 
Ud fra en beslutning om, hvad der skal bevare/udstille, lægges der en plan for arbejdet: Skal 
udfyldningen være en neutral, udfyldning, der indgår i fossilet som ”baggrund” for bevaret, 
oprindeligt materiale?

Skal udfyldningen indgå i opfattelsen af fossilet som en integreret del af det oprindelige 
materiale ved en fuldstændig retouchering?

Skal udfyldningen være en mellemform mellem disse to ”restaureringsekstremer”, hvor man 
tilnærmer sig en ikke forstyrrende, neutral fremtoning, hvor for eksempel form og struktur er 
efterlignet, men hvor farve og dekoration er svagt afvigende?

Som konservator kommer man ud for alle mulige holdninger til disse spørgsmål.
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Enten direkte i form af ejerinstitutionernes ønsker eller indirekte når der skal arbejde videre 
med tidligere restaureringer for eksempel ved omkonservering.

Skal fossiler udfyldes helt eller kun delvist? Konservatoren bør overveje hele problematikken 
omkring restaurering meget nøje for kvalificeret at kunne indgå i en beslutningsproces.

Som håndværker er konservatoren dog nødt til at beherske de forskellige restaureringsteknikker 
for at kunne imødekomme konkrete restaureringsønsker fra ejerinstitutionen.

Det kan i den sammenhæng være nyttigt at huske på, at holdningen til restaurering er forskellig 
til forskellige tider. Man skal derfor ikke dømme tidligere konservatorer og restauratorer for 
hårdt ud fra nutidige normer, når man ved omkonservering støder på deres arbejder.

Retouchering

Hvor langt skal man gå med en retouchering af udfyldte områder på et fossil?

Dette afhænger af formålet med den aktuelle opgave. I museumssammenhæng bør en 
retouchering være genkendelig ved nærbetragtning med det blotte øje. På lidt længere afstand 
må en retouchering gerne flyde sammen med resten af fossilet.

Der er dog en vis risiko indbygget i denne grundregel. Det retoucherede område indgår i 
publikums opfattelse af fossilet. Da retoucheringen har været gennem det ”filter”, der hedder 
konservatorens hensigt med eller opfattelse af fossilet, vil hans / hendes holdning præge 
oplevelsen af fossilet stærkt.

Man må altså ved udfyldning og retouchering sikre sig, at der kun udfører arbejde, der er belæg 
for. Enten ved repetition på fossilet med symmetri eller ved anvendelse af forlæg fra tilsvarende 
fossiler. Den fri fantasi skal ikke anvendes her.

Et nøgleord bør være tilbageholdenhed. Hellere vælge en ydmyg retouchering, der ligger et 
stykke fra originalmaterialet end en anmassende kopiering, der dominerer det samlede udtryk.

Ofte opnås et godt resultat ved kun at efterligne overfladens stoflighed og lade farven stå i en 
nuance, der er lidt lysere end den dominerende farve på originalmaterialet.

Udfyldning

Ved udfyldning af manglende partier arbejdes normalt i en såkaldt halv form. Princippet er, at 
med et egnet formmateriale tages et aftryk af et tilsvarende sted på fossilet, hvis dette ellers er 
muligt.

Efter afformningen flyttes formen hen og fæstnes over det manglende parti. Ved den 
efterfølgende udfyldning fungerer formen som støtte for udfyldningsmaterialet.

Hvor det ikke er muligt at arbejde med kopiering, og hvor der alligevel ønskes en komplettering, 
må man modellere.

Dette arbejde kan udføres på flere måder. Man kan tilføre det manglende område udfyldnings- 
materiale med en foreløbig understøttelse. Efter hærdning skærer/sliber/polerer man sig 
frem til den ønskede form. Eventuelt bygges en form op over et skelet af rustfrit stål, eller også 
modellerer den manglende del i voks eller lignende. Ud fra denne model fremstiller man så den 
ønskede del via afformning og kopiering, for eksempel med materialerne silikonegummi og 
epoxyharpiks.
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Afformningsmaterialer
Farcolina (modellervoks) rulles ud i passende tykkelse, for eksempel mellem to 1 cm tykke 
trælister, og pudres med talkum. Denne plade trykkes med forsigtighed fast mod det område, der 
ønskes afformet. Herefter flyttes pladen til udfyldningsområdet, hvor den fæstnes ved forsigtigt 
at trykke kanten fast mod fossilet, dog uden at ødelægge formen. Om nødvendigt etableres der 
et svagt pres for at holde pladen i position. Det er vigtigt at pudre tilstrækkeligt med talkum, da 
Farcolinaen ellers klæber til fossilet.

Dentalvoks

Dentalvoks fås i tynde plader, cirka 10 cm x 17 cm. Ved opvarmning med for eksempel en 
føntørrer bliver den ellers stive plade blød og bøjelig og kan formes over det ønskede område. 
Efter afkøling på afformningsområdet flyttes vokspladen til udfyldningsområdet, hvor den 
fæstnes ved at opvarme kanterne med en varmespatel eller lignende. Opvarmningen må ikke 
være så kraftig, at pladerne smelter og voks suges ind i fossilets overflade.

Tape

Kun på fossiler med stærk overflade kan man bruge tape som støttemateriale til udfyldningerne. 
Metoden egner sig kun til mindre udfyldninger, idet tapen ellers vil bule for meget ud under 
udfyldningsmaterialets pres.

Forskellige typer tape kan anvendes, for eksempel Scotch tape fra 3M. Tapen sættes dobbelt i 
form af et kryds.

Silikonegummi

På stærke, uporøse fossiler afformes med silikonegummi. Dette materiale, der fås i forskellige 
typer, giver en meget nøjagtig gengivelse af fossilets overflade. Arbejdes der med afformning af 
fossilets ydre overflade, fås et nøjagtigt aftryk af detaljer i overfladestruktur.

Arbejdsgangen er, at der først med Farcolina isoleres et passende afstøbningsområde. Dernæst 
påføres et tyndt lag silikonegummi og efter cirka 1/2 time et tykkere lag med højere viskositet.

Der spartles op til en tykkelse, så gummien kan holde formen uden at miste fleksibiliteten. 
Dette er vigtigt, da fossilet sjældent er symmetrisk. Det kan være nødvendigt at korrigere 
gummiformen en smule, når den er anbragt på udfyldningsområdet. Gummiformen fæstnes 
på udfyldningsområdet med tape, elastikker eller lignende. Hvis det er nødvendigt, laves en 
støttekappe til gummiformen i for eksempel gips.

Velegnede silikonegummityper er Wacker Elastocil 4512 og Wacker Elastocil M 4644. Angående 
blandingsforhold og praktisk vejledning se for eksempel K. Botfeldt (2020b).

Det er vigtigt, at silikonegummi ikke anvendes direkte på porøse fossiler. Gummien kan trænge 
ind i porerne og vil så ofte være umulig at fjerne igen uden at beskadige fossiloverfladen.

I tilfælde af en skrøbelig overflade vil det ved en silikoneafformning være fornuftigt med en 
forudgående overfladekonsolidering af fossilet.

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan man vente med at færdigsamle et fossil til efter udfyldningen.
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Udfyldningsmaterialer og – metoder
De mest anvendte udfyldningsmaterialer til fossilrestaurering er:

Porøse fossiler: Gips, Polyfilla, Spartelmasse, Gips tilsat acryldispertion (f.eks. Jesmonite) 
Uporøse fossiler: Epoxyharpiks.

Gips

Gips består af calciumsulfat-semihydrat (CaSO4 * 1/2H2O). Ved tilsætning af vand til gipspulveret 
optages der krystalvand, så der dannes en hård masse bestående af calciumsulfat-dihydrat 
(CaSO4 * 2H2O). Omdannelsen sker under en lineær udvidelse på cirka 1 % og er forbundet med 
kraftig varmeudvikling.

Gips er et billigt og let tilgængeligt afstøbningsmateriale, der er nemt og ufarligt at arbejde med. 
Arbejder man omhyggeligt med gipsen, er det også muligt at opnå meget glatte overflader, hvis 
det er ønsket.

Under arbejdet må man omhyggeligt undgå at få gips ind over de oprindelige fossiloverflader, 
da tørret gips er svær at fjerne, da det er et tungtopløseligt salt. Oprensning må foretages med 
vand, mens gipsen endnu er våd. Er det under udfyldningen nødvendigt at tilføre yderligere gips, 
må den hærdede, stærkt sugende gips først isoleres. Man kan for eksempel mætte med shellak 
eller med vand. Isoleres eller mættes den gamle gips ikke, binder den nye gips heller ikke på den 
gamle.

Gips kan indtones med tørpigment inden vandtilsætning, se senere under retouchering.

1. 
Alt nødvendigt udstyr og materiale lægges frem: Fossil, gips, gummikop, skeer, sigter, morter. 
pensler, modellerredskaber, støtteform, tørpigmenter, vand, m.m.

2. 
Kanterne i udfyldningsområdet mættes med vand for at undgå, at vand trækkes ud af den 
uhærdede gipsmasse og ind i fossilet. Dette vil give en dårlig binding. En sådan befugtning sikrer 
også, at gips ikke trækker for langt ind i fossilets eventuelle porer, hvorfra den ikke vil kunne 
fjernes helt igen. 
For øget reversibilitet kan man eventuelt konsolidere fossilets brudflader med en akryl for 
eksempel Paraloid B 72 eller en PVB for eksempel Butvar B 76.

3. 
Fyld vand i gummikoppen. Tilsæt gips (dentalgips) gennem en finmasket sigte, til der dannes en 
ø midt i koppen. Bank forsigtigt på koppens sider og lad gipsen suge vand. Herefter omrøres der 
forsigtigt, indtil konsistens er cirka som creme fraiche.

4. 
Støtteformen sættes på plads, og man begynder udfyldningen med at pensle gips på brudflader. 
Dette giver god kontakt. Herefter fyldes hele området op til et niveau lidt højere end det 
omgivende originalmateriale.

5. 
Når gipsen begynder at blive sej, giver man overfladen ”finish” med modellerværktøj. Opstår der 
huller, fyldes disse med våd gips. Nogle konservatorer foretrækker at arbejde tørt og således give 
udfyldningen finish ved slibning og polering. 
Det er dog en fordel, at man er nået så langt som muligt i den våde fase, da man herved 
nedsætter behovet for slibning, der kan skade det omliggende originalmateriale. 
Den våde og den tørre metode kan naturligvis kombineres efter temperament. Ved 
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overfladebehandlingen tages hensyn til, at der eventuelt skal være ”plads” til en retouchering, så 
den endelige restaurering er i plan med originaloverfladen. Niveauforskelle vil forstyrre, især ved 
blanke overflader.

Udbedring af huller

Skal der tilføres mere gips efter afhærdning, er det en fordel først at gøre den afhærdede gips ru, 
inden man forsegler med for eksempel shellak.

Arbejder der med indfarvet gips, er det vigtigt, at indfarve en så stor portion, at der er nok til 
eventuelle efterfyldninger. Ellers vil der opstå problemer med nuanceforskelle.

Afhængig af den konkrete opgave er der nu enten en færdig udfyldning med tilsat farve og 
struktur eller en bund, hvorpå der kan retouchere.

Om indfarvning og tilsætning af struktur, se senere under retouchering.

Gipsens egenskaber kan ændres ved tilsætning af forskellige stoffer. Tilsætning af tørstof til 
gipsen bør ikke overstige 25 - 30 %, da man ellers vil få forringet gipsens styrke for meget. 
Gipsens styrke forbedres væsentligt, hvis man i stedet for vand anvender en tynd PVAc-
emulsion. Hærdet gips kan konsolideres med PVAc.

Tilsætning af en teskefuld citronsyre pr. 5 L vand vil øge gipsens hærdetid med cirka 1 time. 
Tilsætning af indtil 20 % dekstrin (et stivelsesderivat) til gipsen øger ligeledes hærdetiden.

Forkortet afhærdningstid kan opnås med én af de nedennævnte tilsætninger. Tilsætning af 1 
teskefuld 5 % ammoniak pr. 5 L vand. Tilsætning af et par teskefulde zinksulfat pr. 5 L vand. 
Tilsætning af revet, afhærdet gips til den våde gips. Vil gipsen ikke hærde, for eksempel på grund 
af for hurtig fordampning i varmt klima, kan en pensling med en 10 % zinksulfat fremskynde 
afhærdningen.

Polyfilla

Polyfilla består ligesom gips hovedsageligt af calciumsulfat, og hærdemekanismen er den samme. 
Forskellen på de to materialer er, at polyfilla er tilsat cellulose- og vinylstoffer, hvilket giver øget 
styrke og længere hærdetider. Man har således længere arbejdstid end ved anvendelse af gips.

Polyfilla binder på hærdet polyfilla uden isolering. Dette er en fordel, da efterfyldning på grund 
af krympning ofte er nødvendigt.

Polyfilla (pulver) blandes med vand til man har en modellerbar masse med konsistens lidt 
tykkere en creme fraiche.

Udfyldningen foretages som nævnt under afsnittet om gips. Der glattes efter med vand på en 
spatel. Ved efterfølgende retouchering er det ikke nødvendigt at forsegle overfladen.

Blanding med tørpigment og strukturdanner, se nedenfor under retouchering.

I dag findes der i handelen en mængde forskellige spartelmasser, der er anvendelige ved 
fossilrestaurering. Da disse produkter ofte skifter navn eller erstattes af andre produkter, er det 
svært at give konkrete anvisninger.

Det bedste er, at man selv gør sig nogle erfaringer og finder et produkt, man kan lide at arbejde 
med. Vejledende kan man gå efter stabile produkter med et lille svind og helst med uorganiske 
fyldstoffer, for eksempel kvarts eller marmormel.
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Epoxyharpiks

Epoxyharpiks anvendes til udfyldning af stærke, uporøse fossiler. Materialet bør ikke anvendes 
til udfyldning af porøse fossiler, da det vil være umuligt at fjerne fra fossilets porer igen.

Anvendte epoxyharpikser er:

Araldit AY 103/HY 956 (100:17 W/W)

Renlam LY 5138-2/ Ren HY 5138 (100:23W/W)

Angående praktisk håndtering se K. Botfeldt (2020b).

Den blandede, tyndtflydende støbemasse tilsættes fyldstoffer til ønsket konsistens, for eksempel 
bariumsulfat, kaolin, gips eller Cab-o-sil. Fyldstofferne røres godt sammen med harpiksen 
til en modellervoksagtig konsistens. Indfarvning kan foretages med aralditfarver og/eller 
tørpigmenter. De nævnte epoxyharpikser hærder ved stuetemperatur på cirka 1-2 døgn. Der er 
derfor rigelig arbejdstid.

Husk udsugning og stor renlighed ved omgang med disse stoffer. Der anvendes beskyttelses-
creme og tynde arbejdshandsker. Det er vigtigt, at fyldmassens viskositet er så høj, at udfyld-
ningen ”kan bære sig selv”. Der vil nemlig gå flere timer, inden afhærdningen er så fremskreden, 
at en viskositetsstigning kan registreres. Hærdetiden kan eventuelt for forkortet ved at hæve 
temperatur en smule. Har man af en eller anden grund brug for længere hærdetider, kan man 
lade udfyldningen, hærde i køleskab. Herved forlænges hærdetiderne til flere døgn. Til gengæld 
kan styrken på udfyldningen blive ringere. Epoxy har en lineær krympning på under 1 %.

Metode 

1. 
Epoxy blandes i henhold til brugsanvisningen. 

2. 
Der tilsættes fyldstoffer og eventuelt farve. 

3. 
Udfyldningsmassen spartles i udfyldningsområdet under anvendelse af en halv form som nævnt 
under gipsmetoden.

4. 
Ønsker man en mere reversibel udfyldning, kan man imprægnere brudfladerne med for 
eksempel Paraloid B 72 eller Butvar B 76. 
Ved støbning i større partier, må man sikre sig, at den udviklede varme ikke skader fossilet. I så 
fald må hærdningen foregå ved lav temperatur (køleskab).

5. 
Det udfyldte område glattes med en paletkniv dyppet i ethanol. 

6. 
Udfyldningen får lov at hærde mindst 1-2 døgns i stinkskab.

Niveau 
Det er som ved de andre udfyldningsmaterialer vigtigt, at man i modelleringsfasen tager højde 
for, at der skal være ”plads” til overliggende retouchering.
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Skal der slibes/poleres på udfyldningen, må man nøje passe på ikke at ridse originalmaterialet. 
Ideelt anvendes slibeværktøj med mindre hårdhed end fossilet.

Huller i udfyldningen kan efterfyldes med epoxy. Spild på originalmaterialet afrenses 
omhyggeligt inden hærdning.

Retouchering
Ordet retouche stammer fra fransk og betyder ”at berøre igen”. Almindeligvis bruges ordet 
om udbedrende efterbehandling og fjernelse af forstyrrende småfejl. Ordet kan også betyde 
”at forskønne”. I denne sammenhæng benyttes begrebet retouchering om en udbedrende 
efterbehandling. Der er ikke nødvendigvis tale om en forskønnelse af fossilet. Det er snarere en 
efterbehandling, der har til hensigt at dæmpe den visuelle dominans af udfyldning, samt give 
ufuldstændige fossiler større formidlingsværdi.

En retouchering er altid underordnet den bevarede, oprindelige fossil, og kun hvor et sikkert 
forlæg haves, kan man gå tæt på originalmaterialets udseende. I andre tilfælde holdes 
retouchering neutral, sådan at den ”matcher” med fossilet.

Som med andre konserveringsmaterialer gælder det om at vælge ældningsbestandige materialer, 
så retoucheringen beholder det udseende, konservatoren giver den på konserveringsværkstedet.

Restaureringer på fossil skal være så reversible som muligt. Denne reversibilitet kan ”placeres” 
flere steder. Reversible udfyldningsmaterialer og –metoder anvendes, og man kan anvende 
reversible retoucheringer. For konservatoren skyld er det dog altid rart, at kunne gå trinvis 
tilbage i sin arbejdsproces, hvis noget undervejs går galt eller mislykkes. Derfor anbefales her 
lagvis, reversibel retouchering.

Det er meget vigtigt, at udfører retouchering i den rette belysning. Principielt bør man 
retouchere i samme belysning, som fossilet senere skal betragtes i. Det kan komme som 
en ubehagelig overraskelse, hvis man for eksempel retoucherer i køligt fluorescenslys og 
siden udstiller fossilet i varmt glødelampelys. Lyskildernes helt forskellige udstråling og 
farvegengivelsesevne vil give anledning til helt forskellige fremtoninger af retoucheringen i 
forhold til fossilet. Det går sjældent helt galt, hvis man retoucherer i et neutralt, hvidt lys, for 
eksempel fra nordvendte vinduer uden generende refleksioner fra grønne træer.

Fossilretouchering kan udføres på flere måder. De almindeligste er:

1. Indfarvning af udfyldningsmaterialet.

2. Lagvis retouche på neutral bund.

3. Kombinationer af 1 og 2.

Indfarvning af udfyldningsmaterialet 
Allerede i udfyldningsfasen kan retoucheringen startes. Dette gøres ved at iblande 
udfyldningsmaterialet farvestoffer og strukturdannere, så udfyldningen efter hærdning står med 
en farve og en struktur, der er tilpas tæt på originalmaterialet.

Gipspulver kan iblandes følgende stoffer, blot man holder sig under cirka 25 % W/W.

Indfarvning: Diverse tørpigmenter 
Struktur: Sand af varierende kornstørrelse, flintmel, chamotte m.m.

Tørpigmenterne rives i en morter og tilsættes den tørre gips gennem en finmasket sigte. Der 
blandes tørt til en farve tæt på den ønskede slutfarve. Ved tilsætning af vand bliver gipsen meget 
mørk. Den genvinder dog den lysere farve efter hærdning. Bland altid lidt mere indfarvet gips 
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end umiddelbart nødvendigt. Så er der ekstra materiale til eventuelle efterfyldninger i samme 
indfarvning. Der udføres en prøvestøbning inden den egentlige udfyldning.

Ønskes en udfyldning med en grovere struktur, kan sand af varierende kornstørrelse tilsætte til 
gipsen. 
Der udføres en prøvestøbning inden den egentlige udfyldning.

Ved efterbehandling af en sådan groft magret udfyldning må man passe på ikke at rive sandkorn 
ud af gipsen. Det vil nødvendiggøre efterfyldning. 
Helt mørke farver kan være vanskelige at opnå ved tilsætning af tørpigment. Her er det bedre at 
retouchere efter udfyldningen. 
Arbejdes i en halv retoucheringform, kan man eventuelt indfarve indersiden i formen. Ved den 
efterfølgende fyldning af formen støbes indfarvningen fast i udfyldningens overflade. Dette 
kaldes negativ retouchering. Metoden er især anvendelig ved fossiler med et ”tørt” udseende, 
hvor der pensles tørpigmenter direkte i formen.

Polyfilla Spartelmasse 
Polyfilla og spartelmasse kan indfarves og iblandes struktur som nævnt under gips.

Epoxyharpiks 
Indfarvning: Epoxyfarver og tørpigmenter. 
Struktur: Flintmel, talkum, gips, sand, kridt, knust glas, aske, grafitpulver, Cab-o-sil m.fl.

Ved indfarvning af epoxyharpiks tilsættes først fyldstofferne, da disse ud over at give højere 
viskositet også påvirker harpiksens farve. Ofte er det en kombination af fyldstoffer og 
farvestoffer, der giver det ønskede resultat.

Epoxyfarver fås i en række grundfarver som pastaer på tube. Ud fra disse blandes den ønskede 
nuance.

Efter at have tilført fyld- og strukturstoffer til en passende mængde blandet harpiks, indfarves på 
en hvid flise eller på et stykke Melinex (acetatfolie) med hvidt papir nedenunder.

Farvepastaerne er meget koncentrerede og kan eventuelt fortyndes med lidt ren, blandet harpiks, 
inden de anvendes i indfarvningen.

Udfylder man på uregelmæssige overflader, kan man med fordel kombinere med tørpigmenter, 
enten iblandet eller indpenslet i formen.

Arbejdes der med udfyldning på stærkt sammenlimede fossiler med mange synlige limninger og 
fragmenter, kan det være en fordel at markere sin udfyldning med en omløbende rille, svarende 
til de øvrige limfuger. På denne måde får udfyldningen mere karakter at ”isat fragmenter”, og et 
bedre visuelt helhedsindtryk opnås.

Lagvis retouchering

Ideen bag lagvis retouchering er, at efterligne opbygningen af fossilets struktur, blot i andre 
materialer.

Retouchering starter derfor altid med en nøje undersøgelse af fossilets overflade.

Bygges retouchen op på samme måde, kan man komme meget tæt på originalmaterialets 
udseende, både hvad angår struktur, farve og glans. Princippet er, at anvende malemedier, 
der er opløselig i forskellige opløsningsmidler. Der anvendes altså, efterhånden som man 
kommer ”højere” op i sin retouche, hele tiden opløsningsmidler, der ikke opløser de tørrede 
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retoucheringslag nedenunder. Det er derfor muligt at ”rette” i sin retouche ved (hurtig) 
afrensning med det aktuelle opløsningsmiddel uden at skulle starte helt forfra ved den nøgne 
udfyldning.

De enkelte malemedier indfarves efter den overflade, der efterlignes.

Nedenfor ses en medierække, der er anvendelig ved de almindeligst forekommende 
retoucheringsopgaver. Shellak anvendes kun på gipsudfyldninger. For alle 
udfyldningsmaterialernes vedkommende, er det oftest en god ide at starte med en matrixfarvet 
bund i akryl eller gouache for at modvirke farveændringer i udfyldningsmaterialet, som for 
eksempel gulning af epoxy.

Medie Opl. middel Funktion
Shellak Ethanol Isolering

Akryl Vand Matrixfarvet bund

Gouache Vand Dekoration

Paraloid Toluen Dekoration/glasur

Cyklohexanon-Harpiks Min.terpentin Glasur
 
Af de nævnte malemedier anvendes så mange, som nødvendigt. Blot skal den indbyrdes 
rækkefølge holdes.

Akrylfarver

Der kan dog også arbejde lagvist med akrylfarver, for eksempel akrylfarver fra Lascaux. Disse 
akrylfarver er vandbaserede og kan fortyndes og afrenses med vand inden tørring. Efter tørring 
er de opløselige i ethanol. Det kan dog være en smule vanskeligt at bedømme farven korrekt i våd 
tilstand, da akrylfarver normalt tørrer op med en lidt mørkere farve.

Retoucheringen udføres med pensel eller eventuelt en spraypen.

Retoucheringsprøve

Det er en god ide at udføre en prøveretouchering på en prøveplade støbt i samme materiale som 
udfyldningen. På denne måde kan retoucheringens opbygning betragtes og effekten af hvert 
enkelt lag bedømmes, se figur nr. 13.1.

Figur nr. 13.1. Retoucheringsprøve på gipsplade. Med de forskellige malemedier som basis opbygges der 
en retouche, der svarer til overfladen på fossilmaterialet (Eshøj 1989).
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Afstøbninger:

Angående afstøbningsteknik og – materialer henvises til K. Botfeldt (2020b). I denne 
sammenhæng skal blot fremhæves to forhold.

Store fossiler, for eksempel dinosauerskeletter, er ofte så store at det ikke er muligt / 
hensigtsmæssigt at udstille eller montere dette store tunge skelet i en samlet opsætning. Derfor 
er den sædvanlige procedure, at afstøbe disse store fossiler og herefter montere dem (se afsnitte 
montering). Disse afstøbninger sker som regel i polyester (glasfiber). Dette betyder naturligvis 
en aflastning af orginalmaterialet, men er ofte en bekostelig affære både i materialer og især i 
arbejdstid.

Tidligere blev mange afformninger udført ved hjælp af rubberlatex, dette afformningsmidel har 
et meget stort svind og afgiver ammoniak, derfor bør det ikke anvendes.
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14. Montering til Udstilling
Før montering af originalt materiale til udstillingsbrug påbegyndes bør der overvejes om det i 
stedet ville være hensigtsmæssigt at lave en afstøbning af fossilet og montere dette i stedet. Ud 
over de problemer der vil være med skader på materialet vil det være vanskeligt at forske på 
materialet der er udstillet i lange perioder. I tilfælde hvor udstilling af originalt materialet vælges 
vil det derfor også for typeeksemplarer være en god ide at have målfaste kopier tilgængelige for 
forskningen.

Man kan ligeledes vælge en delvis afstøbning af fossilet for at holde visse elementer tilgængelige 
for forskning også i de tilfælde hvor enkelt elementer vurderes at være for vanskelige at montere 
uden skader (figur nr. 14.1).

Figur nr. 14.1: Afstøbning af kranie af en Triceratops, Royal Tyrrell Museum, Canada.

Montering af geologisk materiale sker hovedsageligt inden for den palæontologiske del af 
materialet og det vil her være knogleelementer eller hele individer der opstilles.

I monteringen af fossilet er der et utal af fremgangsmåder og metoder. Den største fare et fossil 
står over for efter det er blevet præpareret, konserveret og er kommet på magasin er de skader 
der sker ved håndteringen.

I arbejdet med at finde et fossil frem på magasinet, transportere det til værkstedet hvor arbejdet 
skal foregå, selve monteringsarbejdet, og den endelige opstilling i udstillingen kan et fossil have 
været flyttet/håndteret mellem 20-100 gange.

Det er løftet ned fra reoler, trillet på rulleborde, stillet i sikringsbokse, flyttet til midlertidige 
magasiner, håndteret under rensning eller genkonservering, igen på midlertidige magasiner, kørt 
til montering, sat i sikringsboks, håndteret under montering, pakket ned, kørt til udstillingen, sat 
på plads og taget ned igen et utal af gange i montren efter forskellige anvisninger fra arkitekter, 
designere og inspektører.
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Alle disse led i arbejdet med at få fossilet fra magasin til udstillingen giver uundgåeligt slid og 
måske skader.

Når beslutningen er taget og et fossil skal monteres er der en række valg man vil stå overfor.
• Kan fossilet holde til at blive monteret
• Hvordan skal fossilet monteres
• Hvordan skal fossilet vende op/ned, den ene eller den anden side mod publikum.
• Er der specielle detaljer der ikke må skjules af monteringen

I en udstilling er der typisk et gennemgående koncept i valg af monterings materialer, stativer til 
gulv, ophængning fra loft eller bagvægsplader i diverse materialer.

For monteringsarbejdet ønsker man typisk at holderen er så lidt synlig som muligt, så den ikke 
forstyrrer præsentationen af fossilet (figur 14.2). Dette gør sig ligeledes gældende for de stativer, 
stænger og lignende der bruges til at understøtte større monteringer.

I valg af dimensioner, profiler for materialet der bruges er det nødvendigt at have en ide om 
vægten af materialet. For små fossiler benyttes dimensioner der er så tynde at de næsten ikke 
kan ses med det blotte øje, mens man for store fossiler er nødt til at regne sig frem til den 
nødvendige tykkelse for at kunne bære vægten. For udseendets skyld er det ikke ønskeligt at gå 
op i større dimensioner end nødvendigt.

Figur nr. 14.2: Montering af Subfossilt Vildsvinekranie, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet. Kranie 
og underkæbe er ikke i berøring med hinanden. Underkæben støttes fra undersiden af to kroge der er 
tilpasset rundingen på kæben, mens kraniet støttes forrest i ganen og ved baghovedet.

Igen er der en række spørgsmål der vil være nødvendige at tænke over:
• Hvilket materiale skal anvendes?
• Hvilke dimensioner vil give styrke nok?
• Hvordan skal understøtningerne placeres for ikke skade fossilet?
• Skal der isoleres mellem montering og fossilet med krympeplast, filt eller lignende?

Traditionelt har man ikke haft særligt fine fornemmelser overfor det materiale der skulle 
udstilles.

”The right femur was bone. The only way to get a two-inch pipe through it was to 
break it all to pieces. The internal bone was discarded, and the surface pieces were put 
back together around the pipe.” (Gilpin 1959).
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Hvis fossilet skulle opstilles med monteringen så skjult som muligt har man boret huller gennem 
ryghvirvlerne (Madsen 1973), flækket lemmeknoglerne og smidt indersiden ud for at få plads til 
bolte, rør og stænger fra stativet (Groom 2001; Buttler 1994).

De fleste museer bruger dog i dag langt mere skånsomme metoder i deres arbejde. Typisk vil 
man ikke længere acceptere at der bruges ikke reversible metoder som for eksempel at bore 
direkte i fossilet.

I stedet vælger mange materialer og monteringer der viser fossilet frem uden at skæmme det. Et 
fantastisk eksempel på dette kan ses i entreen på det zoologiske museum i Berlin hvor man har 
brugt 1 million euro på at få opstillet sine dinosaurskeletter på den fineste måde.

Efterhånden som de videnskabelige metoder til indsamling af information fra det fossile 
materiale udvikles, kan man pludseligt stå over for situationer hvor der kan findes informationer 
som ikke tidligere var mulige. Som et eksempel på dette kan nævnes en naturlig afstøbning af 
hjernen på en Allosaurus fragilis der meget simpelt blev monteret ved at bore et hul i afstøbning. 
Senere fremskridt i røntgen og CT-skanning har så vist meget detaljerede indre strukturer i 
afstøbningen der så er gået tabt i området for monteringen (Rogers 1998).

Skal der arbejdes med vanskelige eller skrøbelige fossiler, kan monteringen foretages på kopier, 
så håndtering af originalfossilet minimeres.

Er der tvivl om hvorvidt en metode eller materiale er det korrekt valg kan man starte med 
en delvis opstilling af ideen, som ønskes afprøvet og se så om det ser tilfredsstillende ud. For 
hele individer opsættes typisk en midlertidig opstilling af rygraden. Rygradens form vil være 
afgørende for resten af monteringen og essentielt for en anatomisk korrekt opstilling. Den 
midlertidige opstilling laves så det passer bedst for tilfældet med jernstænger, klips, skruetvinger 
osv. Nogle foretrækker at lave en lermodel der viser dimensioner og positur af knoglerne i 
monteringen (Majumdar 1974), på Zoologisk Museum benytter sig for eksempel af en stor 
sandkasse for at få den korrekte placering af ryghvirvlerne i opstilling af større subfossile 
skeletter (figur nr. 14.3).

Under monteringsarbejde ved større emner kan opstillingens stabilitet prøves ved at belaste 
stativet med vægtlodder (uden fossilet monteret). Fossiler der hænger eller bøjer som følge af 
for dårlig understøtning i monteringen ser ikke særligt godt ud; men er desværre et almindeligt 
problem når der opstiles dinosaurskeletter (Majumdar 1987).

For mere udførlig fremgangsmåde i montering af større fossiler henvises til Kap. 8 i Rixon 1976.

Nogen inspiration kan også hentes hos A. Normann & K. Botfeldt (2018), selvom dette 
kompendium omhandler montering af hvaler, så er mange problemstillinger parallelle.
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Figur nr. 14.3: Placering af ryghvirvlerne af urokse i sandkasse under monteringsarbejde på Zoologisk 
Museum, København.

Praktisk monteringsarbejde
Når der arbejdes med montering af fossiler er det altid en god ide at forberede sig ved at have et 
lag bobleplast og silkepapir lagt ud på bordet, da fossilerne skal løftes og lægges flere gange.

I selve monteringsarbejdet kan det være en god ide at have en eller anden form for beskyttelse 
mellem fossil og monteringen. For eksempel med krympeplast, malertape eller filt på 
monteringstråden, båndjern eller lignende.

Er monteringen meget avanceret bør der følge en vejledning/fremgangsmåde med fossilet så der 
ikke kæmpes unødigt meget i forsøgene med at få fossilet til at passe i holderen. Dette gælder 
især for mere fragmenterede fossiler hvor der typisk vil være en specifik rækkefølge for at kunne 
placere dem korrekt.

Sammenfattet bør en montering leve op til følgende krav:
• Den bør være så lidt synligt som muligt
• Det bør holde fossilet sikkert og stabilt
• Den bør præsentere fossilet så korrekt som muligt, (være anatomisk korrekt)
• Synlige dele af monteringen bør ikke skæmme fossilet, men være formet til at følge eller 

fremhæve anatomien
• Man bør undgå nødigt store dimensioner og unødige vertikale understøtninger

Udstilling
Man bør tilstræbe at skabe en barriere mellem museumsgæsterne og fossilerne uden at det 
virker afskærmende, men stadigt fysisk eller mentalt forhindrer folk i at kunne træde/række ind til 
fossilerne. Specielt opstillede skeletter vil være meget følsomme overfor berøring og bør ikke nemt 
kunne nås af et publikum.

For eksempel vil en laser tilsluttet en alarm der starter når strålen brydes eller andre typer af 
tæppealarmer være løsning der afskærmer uden at det ses eller føles hæmmende på publikums 
følelse af at være tæt på noget virkeligt storslået.
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Lysten hos publikum til at fornemme materialet kan for eksempel løses ved at inkorporere ”følelsen” 
af et fossil i udstillingen, enten meget bevist ”rør” ved dette fossil eller ved at have for eksempel meget 
kraftige lemmeknogler forrest i udstillingen eller foran ”afspærringen” (figur nr. 14.4).

Figur nr.14.4: Offerfossil. Teksten ved fossilet lyder: ”Please touch this 110 million years old fish”. 
Natural History Museum, New York, USA.

Alle knogler bør sikres hvis de på nogen måde kan nås af publikum. Specielt tænder og klør bør 
der tages alle forholdsregler for at sikre meget grundigt eller udskifte dem med kopier (figur nr. 
14.5).

Figur nr. 14.5: Halehvirvler og dorsaltappe knækket af mosasaurhale ved Royal Tyrrell Museum, 
Drumheller, Canada.

I udstillingen bør opmærksomheden ligeledes være rette på at de monterede skeletter ofte 
er meget følsomme over for vibrationer, både som følge af dårlig konstruktion men også 
fra for eksempel bygningsarbejde i nærheden. Den kumulative effekt af vibrationerne med 
lav amplitude vil give sprække dannelse i materialet og kan være skyld i omfattende skader 
(Erickson 1980).
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15. Magasinering

Opbevaring af fossilt materiale
På trods af forestillingen om at forstenet materiale på grund af sin natur ikke vil kræve de store 
tiltag i forbindelse med opbevaringen, vil ukorrekt håndtering og magasineringen af fossilet give 
anledning til unødigt stress og nedbrydning.

Opbevaringen af fossilet dækker over hele processen fra fossilet er indsamlet og kommer ind på 
magasinet for udpræpareret materiale, til fossilet er præpareret færdigt og indlemmet i museets 
samlinger. Dette er en proces der kan tage alt fra uger til årtier.

Når fossilet risikerer at skulle ligge 20 år eller mere før det er præpareret færdigt er det 
nødvendigt at kontrollere sit opbevaringsmiljø.

Opbevaringen og sikring af fossilet dækker ikke kun over placeringen af fossilet på hylden, men 
alt i håndtering, katalogisering, forskning, udstilling og opbevarings miljø.

I et større museum med egne udgravninger får man typisk flere tusinde nye fossiler ind i løbet af 
et år. Dette sammen med de hundrede tusinde til millioner af fossiler der allerede er indsamlet, 
gør det nødvendig at have stor disciplin i katalogføring og magasinering. Ofte har man flere 
magasiner, et fjernmagasin til materiale der ikke skal præpareres inde for den nærmeste fremtid, 
et magasin til upræpareret materiale, et magasin til præpareret materiale og allerinderst et 
magasin specielt til typemateriale.

Upræpareret materiale

Magasinet kan eventuelt ligge efter et modtagelses rum for ikke at udendørsklimaet skal komme 
direkte i kontakt med magasinet. Typisk er det upræparerede materiale stadig delvist indkapslet 
i matrix og støttekappe og er derfor ikke så påvirkeligt overfor svingninger i temperatur og 
relativ fugtighed som det præparerede materiale.

Da materialet kan risikere at skulle ligge længe kan det være nødvendigt at lave mere individuelle 
vurderinger for at få et gunstigt opbevaringsmiljø indtil fossilet skal præpareres.

For eksempel reder med dinosaur æg der kræver en højere luftfugtighed så silt/ler mineralerne i 
æggene ikke tørrer ud, krakelerer og derved ødelægger foster materialet.

Dette kan opnås ved enten at have en separat del af magasinet hvor der kan opretholdes en 
højere luftfugtighed eller ved at skabe et primitivt klimaskab for eksempel at pakke fossilet ind i 
plastik hvorefter der forstøves vand ind til den ønskede relative fugtighed opnås.

Alternativt kan overfladen på fossiler der frygtes at ville tørre ud under opbevarings tiden 
forsegles med voks, noget der er prøvet med varierende held på Royal Tyrrell Museum (Personlig 
meddelelse Philip Currie 2004).

Dette bør ses i modsætning til, at størstedelen af det indsamlede materiale ikke vil kræve de store 
hensyn ud over de normale grænser for temperatur og fugt (se senere).

Skabe og hylder
Skabe og hylder bør ideelt være konstrueret af et stabilt ikke reaktivt materiale.

Mens man før har anbefalet skabe konstrueret i træ på grund af deres egenskaber som 
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en buffer for svingninger i relativ luftfugtighed samt dæmpning af akustisk resonans og 
vibrationer (Gentry 1978; Howie 1978) er man i dag gået over til at anbefale pulverlakerede 
stålskabe og hyller (Waddington u.å.). Dette er tilfældet, da flere træarter og produkter samt 
flere malingstyper og lime kan afgasse skadelige forbindelser blandt andet både myresyre og 
eddikesyre (Waddington u. å.), samt for de mere moderne træprodukter som spånplade og MDF-
plade afgasning af formaldehyd.

F. Howie (1978) beretter om saltudblomstringer på calciumholdige fossiler opbevaret i 
egekabinetter samt muligheden for omfattende nedbrydning ved opbevaring i et miljø der 
afgasser organiske syrer. R. Richards (1978) beretter dog om brug af både eg og mahogni i skabe 
og kabinetter uden at dette giver anledning til nogle problemer, selv ved pyrit fossiler.

Da man i dag set i forhold til for 30 år siden, generelt er blevet mere opmærksom på 
problemerne omkring svingninger i RH og også er blevet bedre til at styre klimaet i magasiner vil 
træets evner som buffer måske ikke længere være så nødvendige at det kan anbefales i forhold til 
stål.

Ligeledes læggers fossiler ikke direkte i skuffer eller på hylder hvad enten de er lavet træ eller 
stål. I dag vil skuffer ideelt have et tyndt lag af f.eks. polyethylenskum i bunden og derefter en 
støttekappe med yderligere skum til fossilet, for at forhindre rystelser og skader ved at fossilet 
bevæger sig når skuffen åbnes (figur nr. 15.1). For mindre fossiler vil man typisk have mindre 
individuelle forede æsker, reagensglas eller lignende.

Figur. nr. 15.1: Stålhylder med ethafoam (polyethylenskum), samt ensidet  
støttekappe til understøtning af fossilerne.

Andre variationer med kasser og tilskåret skumblokke som støtte er også en mulighed. 
Fossilerne der er af en størrelse hvor de kan flyttes ved håndkraft ud over deres støttekappe skal 
have en mini ”palle” af træ. Dette vil minimere svingninger og rystelser hvor dette er et problem 
men vil fortrinsvis være for at kunne håndtere fossilet nemmere.

Der bør være en helt klar procedure for løft og flytning af store fossiler for undgå unødvendige 
belastninger både for fossil og personale.

A. Gentry (1978) anbefaler at store fossiler ikke anbringes i højden i hyldesystemer både for 
personalets skyld men også på grund af faren for skader på fossilet. Vertebratpalæontologisk 
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materiale kan dog hurtigt blive så tungt at der skal gaffeltruck eller lignende til at kunne rokke 
det og pladsmangel vil typisk hurtigt gøre placeringen i højden til en nødvendighed.

Store fossiler kan med fordel opbevares på paller for at gøre håndtering nemmere samt de 
tidligere nævnte fordel i forhold til vibrationer og lignende. Man bør tilstræbe at der på hver side 
af et fossil efterlades plads så det er muligt at hente og bringe fossiler uden at disse kommer i 
kontakt med andet materiale eller pallereolen (figur nr. 15.2).

Figur nr. 15.2: Fossiler placeret på paller i et pallereol system.

Det kan være nødvendigt med ekstra støtte og sikring til skrøbelige eller uvurderlige fossiler. 
Dette vil være meget individuelle løsninger alt efter hvilke krav der stilles af fossilets form, styrke 
og vægt (figur nr. 15.3). Se endvidere afsnit om støttekappe – længere fremme i kompendiet.

Figur nr. 15.3: Rygrad holdt i stålstativ.

Blokke af skummateriale der skæres til eller skummes op under for eksempel de forholdsvis 
tynde plader i de store kranier på Centrosaurus og Triceratops kranier (figur nr. 15.4).

Her bør man så vidt muligt tilstræbe at bruge brandhæmmende materialer.
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Figur nr. 15.4: Centrosaurus kranie understøttet af PU skum.

Udlån

Fossiler bør ved enhver form for transport og udlån være emballeret for at kunne imødekomme 
alle tænkelige belastninger. Det vil sige at fossilet er sikret mod stød, bevægelse i emballagen 
men også mod store svingninger i temperatur eller relativ fugtighed. Ligeledes bør en 
eventuel kurer have grundig indføring i hvordan fossilet ønskes transporteret så der ikke sker 
misforståelser undervejs for eksempel ved at fossilet i stedet for den forholdsvis stress frie 
håndbagage tjekkes ind sammen med den almindelige bagage under flyet.

Ved udpakning af fossiler modtaget efter transport bør man altid kontrollere pakke materiale for 
dele af fossilet der kan være knækket af undervejs.

Det kan ligeledes være en fordel at have en speciel pakkestation i magasinet så det altid sker efter 
en given standard med diverse bobleplast, tape og kasser tilgængeligt.

Det bør ligeledes være helt standardiseret hvem der påtager sig skylden og byrden med at 
betale for skadet materiale efter udlån. Dette da det højst sandsynligt vil komme som en stor 
overraskelse når folk finder ud af hvad det koster at sætte en konservator til at samle et kranie 
eller måske ligefrem skulle erstatte det.

Temperatur

Ved eleveret temperatur vil alle reaktioner forgå hurtigere og lime og konsolidanter vil dermed 
nedbrydes hurtigere. Temperaturen alene vil dog ikke være skyld i de største problemer i 
opbevaringen af fossilt materiale.

Ændringer i temperaturen vil give forskellige dimensionsændringer både i materiale og 
eventuelle lime og konsolidanter. Ligeledes vil materialer brugt i konserveringen med en lav 
glasovergangs temperatur kunne få klistret en overflade der fanger støv eller måske ligefrem 
briste limefuger under fossilets egenvægt (Waddington u.å.).
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Termiske bevægelser og vandindhold i sten
Alle materialer vil udvide og trække sig sammen med svingninger i temperaturen. Disse 
svingninger i volumen er en af de største grunde til sprækkedannelser i bygningsmateriale. Et 
materiales længdeudvidelse vil være proportionelt med dimensionen og ændringen i temperatur 
(Addelson 1976 p. 57).

For et fossil vil dette betyde at matrixen for eksempel sandsten eller kalksten vil have en 
længdeudvidelseskoefficient, fossilet vil have flere forskellige koefficienter alt efter aflejringen af 
forskellige mineraler i knoglen og en eventuel overfladebehandling eller konsolidering vil igen 
have sin egen koefficient.

Vandindholdet i sten smører de mikroskopiske sprækker, og gør stenen mere medgørlig/elastisk. 
Relativt små ændringer i temperatur har ikke stor effekt på stenens deformationskarakteristika 
så længe temperatursvingningerne ikke ændrer væske mætningsgraden. Mineralernes elastiske 
værdier varierer ikke i mærkbar grad før temperaturen rammer et niveau på halvdelen af 
smeltepunktet i Kelvin. Noget man forhåbentligt ikke vil komme til at opleve.

Kvarts vil for eksempel meget voldsomt ekspandere præcis 2 % ved 573 °C noget der udnyttes i 
flammeskæringen af granit.

Relativ Fugtighed

Mængden af relative vanddampindhold i luften er det største klimamæssige problem 
i palæontologiske samlinger. Luftens evne til at indeholde vand er direkte afhængig af 
temperaturen og små svingninger i temperaturen giver store ændringer i den relative fugtighed.

Det største problem findes i samlinger der indeholder pyritiseret materiale (kap.9). Pyritiserede 
fossiler kan hvis de opbevares ved en relativ fugtighed over 55 % RH vise tegn på nedbrydning 
på så kort tid som uger og endog dage (Howie 1978), er fossilerne først angrebet nås den kritiske 
grænse allerede ved 30 % RH. Svingende relativ luftfugtighed vil ligeledes kunne give anledning 
til saltudblomstringer. For høj RH % i forbindelse med afgasnings produkter giver ligeledes 
saltudblomstringer, samt mulighed for vækst af mikroorganismer (Waddington u.å.).

Ved en relativfugtighed på under 40 % er der mulighed for udtørring og krakelering af skiffer, 
mens det ved fugtighed på over 70 % sveller op.

Fossiler der stadigvæk har et indhold af organisk materiale, skal opbevares som andet biologisk 
materiale omkring 55 % RH.

Dimensionsændringerne fra svingende relativfugtighed kan resultere i sprækkedannelse, 
pulverinsering, delamination, afskalning af overflade og mulighed for komplet desintegration 
af skiffer (Waddington u.å.). Monitering og styring af klimaet i magasiner til fossilt materiale er 
nødvendigt for at kunne garantere en sikker opbevaring (Owen 1981).

Lys

Som med temperaturen er lys og uv-stråling ikke direkte skadeligt for det meste af det 
fossile materiale men kan give problemer i nedbrydningen af konsolidanter og lime brugt i 
konserveringen. En palæontologisk samling kan omfatte lysfølsomme/ UV følsomme materialer 
som for eksempel rav, mumier, tænder og knogler. Dertil kommer at en del fossiler stadigvæk 
kan have et indhold af organisk materiale, som kan blive nedbrudt af lys og UV stråling. 
Blegning er ikke registreret som noget problem, men forekommer i naturen, hvor fossiler der er 
eksponeret for kraftig sollys bliver bleget i overfladen (Fitzgerald 1995, p. 119).



102

Partikler
Større partikler som støv og sod bliver aflejret af tyngdekraften. Hvorvidt de bliver fastholdt 
på fossilet vil afhænge af overfladen og partiklens form. Submikroskopiske partikler har 
vanskeligere ved at aflejre sig på glatte overflader, men vil så snart dette forekommer blive holdt 
på plads af van der Waalske kræfter. Alle partikler er påvirkelige af elektriske kræfter der vil 
fremme aflejring hvis enten partiklen eller fossilets overflade bærer en ladning.

Et magasin bag diverse klimabarrierer i en bygning er relativt godt beskyttet, til gengæld kan 
skader på overfladen af et typeeksemplar ikke under nogen omstændigheder accepteres. Hvis der 
ligger støv på overfladen af fossilerne i magasinet kan der også aflejres diverse andre partikler fra 
den generelle luftforurening.

Støv er et generelt problem i stort set alle museer med opstillede skeletter Støvet på opstillede 
skeletter akkumulerer over forholdsvis kort tid og give en grå mere lodden overflade på 
fossilerne hvis der ikke gøres ofte rent (figur 15.5).

I forhold til valg af gulvoverflader vil gulvtæpper statistisk set generere de samme mængder af 
støvpartikler til aflejring i udstillingsområder som et flisegulv. Mens et flisegulv vil dog være 
nemmere at gøre effektivt rent (Yoon & Brimblecombe 2000).

Hovedkilderne til støv i museumsmiljøet vil være: udendørskilder der introduceres 
indendørs gennem ventilation eller utætheder og indendørskilder gennem køkken og 
opvarmningsfaciliteter, planter, bygnings-arbejde, støv fra besøgende og nedbrydning af vægge 
og gulv (Yoon & Brimbelcombe 2000).

Figur nr. 15.5: Støvet Tyranusaurus på Natural History Museum, NY, USA.

Støvet er i sig selv ikke direkte skadeligt over for fossilerne, men kan være vanskeligt at fjerne, 
udsætter fossilerne for unødvendigt stress under rengøring, og kan hvis luften ikke filtreres 
ophobe partikler fra den generelle luftforurening.

Luftforurening i bymæssige omgivelser indeholder svovldioxid, kul-monoxid, ammoniak samt 
spor af mineralske syrer. Selv om skader direkte som følge af disse urenheder ikke er blevet 
rapporteret (Howie 1978) er det ikke noget man bør tage nogle unødvendige chancer med.
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Anbefalinger for opbevaringsmiljøet
En anbefaling til kun et magasin, må nødvendigvis være et kompromis

Generelt er 45 - 55 % RH et fornuftigt udgangspunkt, for pyrit og fossiler bestående af 
metalforbindelser gælder at de ikke kan få det tørt nok, men korrosion begynder først for alvor 
over 55 % RH, specielt for angrebet pyrit bør RH % være under 30.

For de fossiler der stadigvæk indeholder organisk materiale må RH ikke kommer under 45 %. 
For saltinficerede fossiler og for skifer, gælder at den relative luft fugtighed skal være stabil året 
rundt, for eksempel på 55 % RH.

Temperatur bør ligge mellem 15 og 25 °C, for eksempel på 18 °C, her gælder også at stabilitet er 
vigtigst.

Selv små temperaturudsving kan give store udsving i RH %.

For lys og UV stråling gælder at det ikke bør skabe problemer i et magasin. Magasinet bør 
henligge i mørke, fossilerne pakket ned i skabe eller støttekapper. Almindeligvis anbefales 
max 75 µwatt / lumen i UV stråling, og max 500 Lux som almindelig rumbelysning. Findes der 
specielt lysfølsomt materiale, som rav og elfenben må lys niveauet ikke overstige 50-150 Lux 
(Fitzgerald 1995 p.119). Støvfilter på air-conditioning kan indfange partikler på under 2µ. (3µ er 
grænsen for luftbårne partikler fra for eksempel slid på beton gulv).

Det vigtigste er dog at se realistisk på alle forhold omkring kuratering, konservering, udstilling 
og opbevaring. Der er for eksempel ingen grund til at spille energi på et fint computerbaseret 
katalog system hvis en samling langsomt er ved at gå til på grund af dårlig opbevaring.

Ligeledes bør alt arbejde sættes til side så længe ens typesamling, sammen med alle primære 
data er placeret i anden underkælder og allerede har været ramt af voldsomme oversvømmelser 
som det sker på Geologisk Museum i København i juli 2011.

Støttekappe i magasineringen
Støttekappen fossilet fik lavet i felten vil selv om den stadig er intakt ikke længere være 
tilstrækkelig og når præparationen er færdig er det nødvendigt at konstruere en ny støttekappe. 
Støttekappen fra felten vil, hvis den efter præparationen i det hele taget endnu passer til fossilet, 
typisk være meget stor, tung, uhåndterlig og er ikke egnet til langtidsmagasinering (figur nr. 15.6).

Figur nr. 15.6: Uhåndterlig del af rygrad i støttekappe fra felten, cirka 800 kg, Trelew, Argentina.
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Udpræpareret materiale er ofte så skrøbeligt at det ikke engang kan bære sin egen vægt. 
Støttekappen skal derfor give fossilet den nødvendige støtte samt beskytte det mod de mulige 
former for nedbrydning der sker under håndtering og magasinering af fossilet.

Støttekappen bør opfylde en række krav:
• Støtte mod skader fra egenvægt, vibrationer og håndtering
• Give et stabilt og håndterligt fossil
• Give nem adgang til fossilet

I konstruktionen af støttekappen bør man vurdere hvilke dele af fossilet der giver den bedste 
støtte. Ved forholdsvist stabile fossiler bør man fordele støtten ens over hele fladen. Ved 
skrøbelige fossiler som kranier med deres fine processer og buer lægger man støtten på de mest 
robuste dele af fossilet. Ligeledes bør man forsøge at placere tyngdepunktet så lavt som muligt. 
Skillelaget af papir som blev brugt i felten bliver med tid og håndtering nedbrudt og ødelagt. I 
den nye støttekappe til magasineringen bruges i stedet ethafoam i plader af forskellig tykkelse.

Er der detaljer på begge sider af fossilet der er interessante bør støttekappen give mulighed for at 
kunne vendes og derved give adgang til begge sider af fossilet. Dette betyder at der må foretages 
de samme vurderinger i støtte og stabilitet for begge sider af fossilet, der dog altid bør vendes 
tilbage til den stærkeste side under opbevaring.

Fremgangsmåde

Fremstilling af støttekappe kan foretages på mange måder og minder i proces meget om arbejdet 
med at konstruere støttekappen til for eksempel en silikoneform.

Kappen bør markeres med museumsnummer, specifikke håndterings og opbevaringskrav for 
eksempel oplysninger om korrekt orientering, hvis den kan placeres på mere end én måde.

Støttekappen bør nemt give adgang til at kunne løfte fossilet ud, samt ikke være for besværlig at 
åbne/lukke. Det kan for mere avancerede fossiler være nødvendigt med en støttekappe der kan 
deles op i endnu flere dele. I konstruktionen kan man ved at eksponere de dele der giver mest 
information til forskningen undgå unødigt at skulle udtage fossilet af støttekappen.

Støttekappens vigtige funktion i beskyttelse af fossilet har blandt andet gjort at afdelingen for 
Palæobiologi ved The Smithsonian Institution, Washington DC. har startet et program, der skal 
give alle deres vertebratpalæontologiske fossiler en dobbelt siddet støttekappe, der kan boltes 
sammen, have håndtag til nemmere håndtering og fødder for en stabil opbevaring (Jabo et al. 
1996).

Litteratur på området er bl.a. Fox & Fitzgerald (2012) og Jabo et al. (2006).

Fremgangsmåde i fremstilling af støttekappe se figur 15.7
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Figur nr. 15.7: Fremgangsmåde i fremstilling af støttekappe (se nedenstående tekst).

A: Fossilet placeres med den side der senere skal tage vægten opad. Skal der være en beskyttende 
kant eller en dobbeltsiddet støttekappe kan en sandkasse med fordel bruges til at lave formen til dette. 
Der laves en barriere om fossilet for at forhindre at gips, polyester eller andre materialer kommer i 
direkte kontakt med fossilet. Barrieren kan man lave med plast, sølvfolie eller papir alt efter hvilket 
materiale man vælger til støttekappen. 
For at forhindre at støttekappen og fossilet støbes sammen udfylder man store underskæringer og huller 
med fugtig køkkenrulle eller lignende.

B: Der lægges herefter et lag papir over fossilet i den tykkelse man forventer at bruge 
polyethylenskummet i den færdige kappe. 
Man kan hvis fossilets form tillader det vælge at bruge det endelige polyethylen-skum lag direkte i 
afstøbningen i stedet for papirlaget.

C: Der lægges et lag dentalgips forstærket med forskellige grader af hessian/glasfibervæv alt efter 
fossilets størrelse. 
For meget store støttekapper vedkommende kan det dog være nødvendigt at bruge glasfiber forstærket 
epoxy eller polyester for at mindske vægten af den endelige kappe. Man kan ved svært håndterlige 
fossiler vælge at indbygge håndtag i støttekappe formen så det altid er muligt at fossilet bliver løftet 
korrekt.

D: Ønskes en todelt form gentages samme procedure for den anden side af fossilet Man indbygger 
her styretapper og hvis nødvendigt, mulighed for at bolte de to dele sammen så fossilet ikke skades under 
lukning eller bevægelse af de to halvdele. 
Når gipsen er hærdet vil man fjerne papirlaget og i stedet lime polyethylen-skummet ind i støttekappen. 
Endeligt kan stabile fødder til støttekappen laves med blokke af polyethylenskum der limes til kappen 
efter denne er hærdet og støttekappen vendes så vægten ligger på den side der bedst kan klare 
belastningen.
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16. Omkonservering af Fossiler
Fossiler fra tidligere udgravninger kan have været behandlet med en lang række forskellige 
midler igennem deres ophold på museerne. Dette gælder både midler brugt i forbindelse med 
indsamlingen i felten, under præparationen, samt ved reparation og konsolidering.

Tidligere tiders lime og konsolidanter lever ikke nødvendigvis altid op til vore dages standard og 
kan med tiden være en del af nedbrydningsproblematikken idet de kan gulne, blive skøre, afgive 
syre og ikke længere opfylder deres oprindelige formål.

Grunde til at udføre omkonservering
Fire grunde til at omkonserverer fossiler:
• Synlig nedbrydning, afskalning, skrumpning, splintring af selve fossilet, for eksempel ved 

pyritsyge.
• Nedbrydning af konserveringsmidler, for eksempel lim der skrumper, bliver hård, sprød og 

ikke længere kan holde fragmenterne sammen, for eksempel gammel shellak limninger eller 
ved ”cold flow” brud (figur nr.16.1).

• At frilægge yderligere detaljer for forskning, der kan være skjult bag gips, lim og lak.
• At øge et fossiles æstetiske fremtræden i forbindelse med udstilling, f.eks. hvis formidlingen 

ikke længere er tidssvarende eller hvis der er misfarvninger.

Figur nr.16.1: Sabeltigerkranie med limfuge der er ved langsomt at strække sig pga. af for lav 
glasovergangstemperatur. Zoologisk Museum, København.

To gode grunde til ikke at omkonservere.
• Fossiler der tager større skade af en omkonservering, end ved at de forbliver i deres 

nuværende tilstand.
• Fossiler hvis konserveringshistorie er mere interessant end selve fossilet.

Dette betyder at man i omkonservering som udgangspunkt ønsker at identificere de anvendte 
konserveringsmidler, og dernæst eventuelt finde midler og metoder til at fjerne disse.
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Midler brugt i den palæontologiske konservering før 1940
Fra omkring 1800 brugte man en varieret gruppe af materialer hovedsageligt bygget på naturlige 
forekommende produkter, tidlige syntetiske produkter og ofte blandinger af substanser

Dette f.eks. midler som shellak, animalske lime, linolie, gelatiner og voks til limning og 
konsolidering (Rixon 1976 pp. 6-8). Samlinger af ældre præparater vil højst sandsynligt være 
konsolideret eller repareret med et eller flere af disse midler.

De animalske lime var en meget anvendelig gruppe af materialer der kunne bruges til stort 
set alle typer af limning eller konsolidering, med få eller ingen af de giftige stoffer vi finder i 
de syntetiske produkter i dag (Wolberg 1989). De animalske lime vil dog have tendens til at 
gulne over tid, blive ustabile, stive/sprøde, give mulighed for mikrobiel vækst og tiltrække 
skadedyr (Elder et al. 1997). Omkring 1890-1910 begynder en række nye syntetiske materialer 
som cellulosenitrat og celluloseacetat at være tilgængelige (figur nr.16.2) og brugen af stearin, 
paraffinvoks og vandglas (natriumsilikat) bliver udbredt i Europa (Howie 1995).

I perioden fra 1940-1970 introduceres en række vigtige polymerer der blandt andet inkluderer 
polymethyl-methakrylaterne og polystyren der senere sammen med vinyl-polymererne stort set 
erstatter brugen af naturligt forekommende midler (Howie 1995).

Figur nr. 16.2: Nogle af materialerne brugt i konserveringen af fossiler fra 1800 og frem til i dag 
(primært efter Howie 1984).
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(Isinglass er kollagen udvundet af svømmeblærer fra fisk, oprindeligt kun fra stør. Gum arabicum 
er harpiks fra akacietræet Acacia senegal. Natur gummi er oprindeligt brugt under navnet Gum 
tragacanth (engelsk). Fossilt voks udvindes fra kul og skifferler mens ikke fossile vokse vil være udvundet 
fra planter og dyr.)

I omkonserveringen af gamle præparater vil informationer om de brugte midler kunne være 
til stor hjælp. Ofte vil dette dog ikke være noget der er skrevet ned, men valg der er taget efter 
konservatorens personlige erfaringer eller præferencer.

Midler der ikke længere bruges i andre felter af konserveringsfaget, kan stadig være i brug langt 
senere i de mere niche prægede områder som den palæontologiske konservering. De midler man 
lærte at bruge da man blev udlært/uddannet tager man ofte med sig og ændrer kun langsomt 
opfattelse.

Da man i dag er blevet langt bedre til at teste det midler man ønsker at indføre til brug i 
konserveringen kan man håbe, at man i fremtiden ikke ville komme til at skulle udføre så mange 
omkonserveringer.

I dag er der dog fortsat udbredt brug af diverse midler som cyanoakrylat og epoxy der uden 
tvivl vil give store problemer i fremtiden. Mange museer vil have tønder med granulat af ældre 
polymerer stående, som skal bruges før man køber nyt ind.

For at kunne fjerne disse ældre limninger og konsolideringer uden at skade fossilet er det 
nødvendigt at komme så tæt på en identificering som muligt. Det vil her være relevant at stille en 
række spørgsmål.

Er der konserveringslister tilgængelige
• Hvornår er fossilet indsamlet?
• Hvor gammel er konserveringen?
• Hvilke midler blev typisk brugt i den periode / af institution /konservator?
• Hvad kan ses ud fra nedbrydningen af lim/konsolidering/fossil?
• Er der informationer fra andre fossiler fra sammen tidsperiode?

For at identificere eller udelukke ældre midler af animalske lime, vokse og diverse polymerer 
uden det store brug af apparatur, er der forskellige metoder beskrevet i litteraturen:

Spottest til differentiering mellem nogle polymerer, (alkohol, acetat, acetal og butyral) og shellak 
F. Howie (1984).

Biuret test for påvisning af tilstedeværelse af animalsk lim eller gelatine A. Rixon (1976 p. 6, 7). 
Diphenylamin spot test for cellulosenitrat R. Williams (1994).

Efter udelukkelse ved mere simple spottest metoder kan man for en præcis identifikation lave et 
IR spektre af sin prøve holdt op mod referencerne for de mulige kandidater. Når der er lavet en 
identifikation af konserveringsmidlet kan det korrekte opløsningsmiddel eller fremgangsmåde så 
findes.

Voks

Voks er betegnelsen for en stor gruppe af stoffer af animalsk, vegetabilsk, mineralsk og syntetisk 
oprindelse. I kemisk henseende ligger voks tæt op ad fedtstofferne, men indeholder ikke 
glycerol. Hovedbestanddelen af voksarterne er forbindelser af monovalente, mest højmolekylære 
alkoholer og højmolekylære fedtsyrer; således indeholder bivoks for eksempel en forbindelse 
af myricylalkohol, C31H63OH, og palmitinsyre, C15H31COOH. Desuden indeholder voks ofte frie 
fedtsyrer og frie alkoholer. Mættede fedtsyrer giver faste voksarter, mens umættede fedtsyrer 
giver flydende voksarter. Den flydende spermacetolie (hvalravolie) hører således til voksarterne, 
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mens Japanvoks hører til fedtstofferne idet det hovedsageligt består af glyceroler. Voks er 
vanskelige at spalte, vanskeligere at forsæbe end fedtstoffer og bliver ikke harske.

Voks af animalsk oprindelse er for eksempel bivoks (blev brugt til at give en blank overflade på 
fossiler (Shelton & Chaney 1994)), hvalrav, kinesisk (insekt) voks, lanolin og som biprodukt til 
shellakfremstillingen shellakvoks. Voks fra planteriget er for eksempel kandelillavoks (fra stilken 
på kandelillaplanten), karnubavoks (palmevoks fra karnubapalmen Copernicia prunifera), 
Sukkerrørvoks og samt Getah Lahoe (fra Sumatra vokspalmen (Cyrtostachys renda). Voks af 
mineralsk oprindelse er for eksempel ceresin, en blanding af faste paraffiner, ozokerit, (jordvoks, 
mineralvoks) og montanvoks (bjergvoks, brunkulbitumen) fremstillet ved forskellige former 
for ekstraktion og destillation (Meyer 1941). Mikrokrystallinsk voks fremstilles som en del af 
petroleumsraffineringen og har som navnet siger finere og mindre krystaller i strukturen end 
paraffinvoks.

Voks er brugt til både udfyldninger, limning, konsolidering og vil typisk være gult til brunligt i 
farven og ofte meget skørt. Voks vil derfor typisk ikke være vanskeligt at fjerne fra fossilet med 
skalpel, tandlægeredskaber og præparernål. For overskydende voks der endnu er klart i farven 
og ikke er skørt og nedbrudt kan det ofte fjernes fra overfladen med svag opvarmning (med en 
varmeblæser) og trækpapir. Nogle naturlige vokse kan være vanskelige at fjerne fuldstændigt fra 
fossilet og vil vanskeliggøre brugen af andre materialer i en omkonservering (Rixon 1961).

På samme måde kan man for mere skrøbelige fossiler langsomt suge voksen ud af 
fossiloverfladen med cellulosevat vædet med dichlormethan (methylenchlorid). Processen kan 
gentages flere gange indtil alt voksen er fjernet og en ny limning kan udføres med det ønskede 
middel (Rixon 1976 p. 8).

Shellak

Shellak er en kompleks substans fra insekt sekret (Laccifer lacca) og tilhørende plante materiale. 
Shellakken vil hydrolysere og hurtigt danne krydsbindinger både ved eleverede temperaturer 
og ved stuetemperatur. Vil misfarves mørkt og kan ikke anbefales til brug inden for den 
palæontologiske konservering (Elder et al. 1997). Shellakken er udbredt brugt som en overflade 
konsolidant og vil kun sjældent være trængt dybere ind i fossilet.

Shellakken vil skrumpe, flage af overfladen, blive skørt, og yderligere akkumulere og inkorporere 
støv i overfladen ved forhøjede temperaturer. Shellak er forholdsvist nemt at fjerne fra brud 
overflader af limninger der har svigtet ved at shellakken har mistet sin styrke. Shellak vil med 
tiden blive mindre og mindre opløseligt og stort set umuligt at fjerne efterhånden som det 
krydsbinder under nedbrydningen. Shellakken kan typisk opløses med denatureret sprit og 
andre alkoholer eventuelt tilsat lidt ammoniak ved meget gammelt materiale (Rixon 1976 p. 8) 
(se bilag 2).

Cellulosenitrat

Cellulosenitrat er også kendt som Glyptal og Celluloid og var udbredt brugt op til omkring 
1940 og findes stadigt i bestemte mærker af lim (blandt andet Duco cement, Duosan-rapid og 
Durofix).

Færdige produkter som Duosan-rapid vil bestå af en 16 % opløsning af cellulosenitrat i en 
blanding af acetone, eddikesyreester og alkohol samt komponenter til justering af viskositet 
(Keiler 1991).

Cellulosenitrat vil have tendens til at gulne, nedbrydes over tid, skrumpe voldsomt med 
potentielle skader på fossilet til følge, samt danne salpetersyre under nedbrydning (Elder et al. 
1997).
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Restsyren i cellulosenitraten kan ligeledes på få år uden nævneværdige mekaniske påvirkninger 
nedbryde hæftepunkterne ved limning af karbonatrige fossiler (Keiler 1991).

Brud limet med cellulosenitrat vil blive skøre og overfladekonsolideringer vil kunne skalle af 
uporøse overflader i store flager (Rixon 1976 p. 9).

R. Wilson (1965) beskriver Glyptal i mere rosende toner og fremhæver egenskaber i ikke at bliver 
skørt eller flage af. Dette bør ses i forhold til at Glyptal på det tidspunkt kun havde været brugt 
i den geologiske konservering siden 1958 (Wilson 1965), stærkt anbefalet af A. Brink (1957) 
og sikkert ikke havde vist de store problemer inden for den korte årrække. Cellulosenitrats 
brandfarlige egenskaber var blandt andet det der fik film industrien til at skifte til celluloseacetat 
i filmfremstillingen (Whybrow 1985).

Glyptal vil være opløseligt i det opløsningsmiddel der oprindeligt blev brugt som bæremedie, 
typisk ethanol eller acetone. Fremgangsmåden i fjerne en limning med Glyptal, vil alt efter fossil, 
være den samme som nævnt for shellak, eventuelt tilsat ethylacetat.

Både Shellak og Glyptal blev varmt anbefalet til henholdsvist konsolidering og limning så 
sent som midten af tresserne for shellakken (Colbert 1965) og slutningen af firserne for 
cellulosenitratet (Wolberg 1989), og der vil således højst sandsynligt findes mængder med også 
forholdsvist nypræparerede fossiler behandlet med disse produkter.

Det er for det meste ikke hensigtsmæssigt fuldstændigt at nedsænke fossiler i et 
opløsningsmiddel for at opløse en gammel lim eller lignende. Først foretager man en test for 
at se om det opløsningsmidlet i det hele taget virker. Gamle Shellak og Glyptal limninger/
konsolideringer kan være meget tidskrævende at behandle. Det er noget vatpinde arbejde der 
tager tid og tålmodighed. Man kan eventuelt pensle eller injicere sit opløsningsmiddel direkte i 
de led der ønskes adskilt eller på de områder der ønskes renset for at minimere brugen.

Bakelit

Bakelit er handelsnavnet for en kunstigt fremstillet termohærdende kunstharpiks af 
fenolformaldehyd. Bakelit er af de tidligst fremstillede syntetiske polymerer (figur nr. 16.3). 
Bakelit havde en række egenskaber der var unikke for materialet, da det blev masseproduceret 
i midt/slutningen af 1920’erne. Det var billigt, kunne formes til en bred vifte af holdbare 
produkter og blev hurtigt udbredt brugt i den elektriske industri da det var modstandsdygtigt 
over for varme og ikke var elektrisk ledende.

På grund af bakelittens termohærdende egenskaber blev den introduceret i konserveringen som 
et konsolideringsmiddel til fossiler og træ, der havde brug for stabilisering (Ventikou 1999).

Den tidligste reference for brugen af bakelit i konsolideringen af skrøbelige fossile knogler sker i 
1925 (Case 1925).

Brugen af bakelit skete ved at bakelitlakken blev fortyndet med en fortynder leveret af Bakelite 
Ltd. Efter man havde opnået den ønskede viskositet blev lakken penslet på knoglerne eller de 
blev nedsænket i et kar med den. Overskydende lak blev vasket af knogler med fortynderen eller 
en blanding af alkohol og amylacetat. Efter at knoglerne var dryppet tørre i flere timer blev de 
bagt i en ovn ved 220 °C i cirka 15 timer hvorved opløsningsmidlet fordampede og bakelitten 
blev polymeriseret.
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Figur nr. 16.3: Første trin i Polymerisation af fenolformaldehyd (Horie 1987, p. 176).

Kunststoffer baseret på formaldehyd er stærkt krydsbundende polymerer. Polymerisationen 
sker i to stadier. I første trin dannes vandopløselige oligomerer af formaldehyd og fenol ved en 
kondensations proces. Oligomererne der dannes kan bruges direkte til støbning eller som lak.

I andet trin krydsbindes oligomererne ved en katalysator af syre eller med varme og danner de 
længere polymerkæder. Bakelitlakken er et skørt materiale som ikke er fuldstændigt reversibelt, 
der er gult til brunligt i farven, ujævnt transparent, lysfølsomt og bliver mørkere over tid 
(Ventikou 1999).

PVAc-lime

Polyvinylacetatlime, både påført som opløsning og emulsion, kan have meget forskelligt 
udseende efter ældning. Farven varier fra glasklar over hvid til brunlig. PVAc lime kan adskilles 
fra gummilime ved deres manglende elasticitet. PVAc-lime bliver i visse tilfælde hvide, når 
de anbringes i vand. Limene opløses relativt let i acetone, dog kan det i visse tilfælde være 
nødvendigt at anvende methylenchlorid. Optørret PVAc kan kvældes med vand, opløses med 
flere forskellige organiske opløsningsmidler for eksempel acetone, toluen, benzen, kloroform, 
xylen og ethanol og siges at kunne blødgøres under opvarmning op til omkring 65 °C, hvorefter 
delene af fossilet kan placeres korrekt eller adskilles (Wilson 1965).

Epoxy-lime

Epoxy-lime kan ved ældning fremtræde i mange farver. Fra lysegul over grøn til mørkebrun 
og ligeledes være indfarvet til alle nuancer. Epoxylime er normalt hårde men ikke sprøde. 
Epoxylime er ikke reversible men kan forsøges kvældet med dimethylforamid methylenchlorid, 
eller Kong Volmer (Konservatorslang for en opløsning bestående af acetone/ethanol/toluen i 
forholdet 1:1:1). Methylenchlorid kan blandt andet købes som produktet Attack der specifikt 
markedsføres til at ”opløse”/fjerne hærdet epoxy. Ligeledes er malingsfjerner af produktet 
”Nitromors” (dichlormethan) brugt til at ”opløse”/ fjerne limninger af de dimensioner der bruges 
i konserveringen af porcelæn (Larney 1971). Epoxylime kan til dels blødgøres ved forholdsvist 
kraftig opvarmning. Dette kan for eksempel bruges hvor ryghvirvler er limet til en metalstang 
i en ældre montering. Man varmer metalstangen op og løsner forsigtigt hvirvlerne en efter en. 
Man kan eventuelt skære et stykke af stangen for hver hvirvel for ikke at skulle trække hvirvlerne 
så langt.
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Gummi-lime

Hvis der er muligt at fjerne lidt lim fra limfugen, kan man kende gummilime på deres elasticitet. 
Farven går fra klar lys over gullig til brunlig. Gummilime opløses eller kvældes med terpentin, 
toluen, xylen eller methylenchlorid. Ved særligt hårdnakkede limninger kan man ligeledes 
forsøge med Kong Volmer (se Epoxy-lime).

Polyurethan-lime

Polyurethan-lime (nyere) kan ved ældning blive meget mørkfarvede. Limen opløses bedst med 
cellulosefortynder.

Akryl-lime

Akryl-lime (nyere) opløses i acetone, ethylacetat eller methylethylketon (MEK).

Cyanoakrylat-lime

Cyanoakrylat-lime (sekund lim) kan opløses i acetonitril eller dimethylforamid.

Omkonservering af ældre rekonstruktioner
Tidligere har man ikke været bange for at lave omfattende rekonstruktion selv på type materiale. 
Problemet i rekonstruktionen er at der nemt bliver skjult detaljer bag de lag af materiale der 
bruges til at bygge de manglende dele op med. Omkonservering af ældre rekonstruktioner/
retoucheringer vil kræve at lime, konsolidering og udfyldningsmaterialer (voks, avispapir, gips 
osv.) der er benyttet opløses, opblødes eller bearbejdes mekanisk for at komme ned til originalt 
materialet.

P.J. Currie (1995) beskriver hvordan dele af typeeksemplar kraniet af Dromaeosaurus 
albertensis er rekonstrueret med lim og gips. Rekonstruktionen der skjuler flere detaljer af 
kraniet er i områder lavet så godt at det rekonstruerede materiale er endog meget vanskeligt at 
skelne fra det originale.

Nedbrydning af fossilet.

Når selve fossilet bliver nedbrudt, vil det indledningsvist dreje sig om at identificere, hvad 
problemet skyldes og om der er en sammenhæng i mellem de materialer, der er brugt i 
tidligere behandlinger eller monteringer. Almindelige problemer er for eksempel pyritsyge, 
saltudblomstringer og porøse, afskallende overflader. Ligeledes vil metalarmaturer, dyvler o. 
lign. brugt til at holde fragmenterede fossiler sammen kunne være en aktiv del af nedbrydningen.

Det er ofte nødvendigt helt at fjerne gamle udfyldninger, monteringer og indvendige støtter i 
jern og træ for at stoppe nedbrydningen og derved kunne komme til at omkonservere det fossile 
materiale. Før nye rekonstruktioner og udfyldninger bygges op kan det være nødvendigt med 
kraftig konsolidering for at kunne håndtere materialet.

Nedbrydning af konserveringsmidlet.

Når konserveringsmidlet bliver nedbrudt opfylder det ikke længere sin funktion i at styrke 
eller holde sammen på fossilet. Ud over skaderne der opstår som følge af den manglende 
styrke i konsolideringen, vil nedbrydning af konsolideringsmidlerne også kunne skade mere 
direkte idet de trækker eller flager fossiloverfladen med under afskallingen. Ligeledes vil ældre 
konsolideringsmidler med tiden kunne få så lav en glasovergangstemperatur at de får en klistret 
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overflade ved stuetemperatur (Buttler 1994). Dette kan akkumulere støv og anden luftforurening 
på overfladen og ligeledes accelerere nedbrydningen af fossilet.

I omkonserveringen er det primære mål at få fjernet konserveringsmidlet der giver problemerne. 
Ældre konserveringsmidler kan efterhånden som de er krydsbundet mere og mere, blive delvist 
irreversible, noget der kan vanskeliggøre afrensning. Ligeledes kan det være nødvendigt først at 
fastlægge de delvist løse flager til fossilet, før ældre konserveringsmidler fjernes. Alle dele man 
umiddelbart kan holde på deres korrekte plads, vil gøre senere arbejde meget nemmere.

Når detaljer skal frilægges på grund af forskning.

Som tidligere nævnt kan ældre rekonstruktioner have vigtige detaljer ligger gemt under 
modelleringer og udfyldninger. For visse fossiler er de rekonstruerede områder langt over 
50 %. I nogle tilfælde har man for at retouchere de modellerede områder, malet dem, og dele 
af det originale knoglemateriale. Det primære mål i omkonserveringen vil være at blotlægge 
meget specifikke detaljer i samråd med kuratoren og det vil således højst sandsynligt ikke være 
nødvendigt, at lave en komplet omkonservering/afrensning. Er det meget fine detaljer der er 
gemt under tykke lag af lim og gips, er det nødvendigt at gå meget forsigtigt frem. Man kan 
ligeledes overveje at CT-skanne værdifulde fossiler, dels for at sikre at fossilet endnu har de 
knogleelementer man ønsker at undersøge nærmere, men også for at bedre at kunne orientere 
sig i materialet.

Når fossilet skal gøres formidling/udstillingsklar.

Når fossilet skal gøres klar til formidling/udstilling, søger man at få et fossil der på bedst 
mulig måde præsenterer den ønskede formidling. Arbejdsmæssigt dækker dette over de 
fleste af de problemer der er omtalt i de foregående tre punkter, men kan også betyde at der 
foretages omkonservering af mere æstetiske grunde. Man har måske stabile fossiler uden 
synlige problemer med nedbrydning, hvor konsolideringsmidlet for eksempel er noget gulnet, 
monteringer der ikke er helt tidssvarende eller steder hvor matrixen omkring fossilet er for 
ujævn osv. Dette er alt sammen detaljer, der ikke er noget problem så længe fossilet ligger på 
magasin, men som ikke kan accepteres i en udstillingssituation.

Det kan således være nødvendigt at afrense og genkonsolidere overflader, adskille fossilet og 
ommontere og måske sandblæse eller på anden måde behandle matrixen omkring fossilet, til en 
blødere mere jævn overflade, end den trykluftgravørpennen i sin tid har efterladt.

Er der specifikke udstillingskrav for eksempel fossiler der skal udstilles uden for montrer, kan en 
konsolidering/overfladekonsolidering øge levetiden for fossilet, samt gøre rengøring nemmere, 
for nogle overflader.
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18. Bilagsliste

Bilag 1. Petroleumsmetoden. Metodeark.

Bilag 2. Fremgangsmåde i fjernelsen af shellak der endnu er opløselig. Metodeark.

Bilag nr. 1

Petroleumsmetoden.
Fremgangsmåde: 
Bjergartsprøven skal være helt tør inden den lægges i petroleum, da bjergarten herved kan 
opsuge den maksimale mængde petroleum, fordi der intet eller meget lidt porevand er at 
fortrænge.

Prøven kan evt. lægges til tørre i en varmeovn eller på en radiator natten over. Herefter lægges 
prøven i en beholder med låg og overhældes med petroleum. Prøven bør ligge en halv time i 
petroleumsbadet inden den overføres til det varme vand (evt. kogende).

Det er ikke muligt at give eksakte tider på processen, da det afhænger af bjergartstype, størrelse, 
mætningsgrad samt vandets temperatur.

Det kan hurtigt konstateres om prøven kan nedbrydes, da nedbrydningen begynder meget 
hurtigt, allerede 15 - 20 sekunder efter prøven er lagt i det varme vand. Den fuldstændige 
nedbrydning kan udmærket forløbe over mange timer (6 – 8 timer).

Eksempler:

1. Som et eksempel på metodens fortræffelige egenskaber kan nævnes fiskeleret ved Stevns 
Klint, der er vanskeligt nedbrydeligt, kan disintegreres næsten fuldstændigt. Dette således 
at de få mikrofossiler leret indeholder, kan sigtes fra den nedbrudte slamrest.

2. Mergelkalken fra de silurske aflejringer fra Gotland kan delvis nedbrydes med denne 
metode. Navnlig koraller, stromatoporider og andre massive fossiler kan oplukkes så meget 
at kun en ganske tynd belægning af kalk sidder tilbage på fossilet. 
Trilobiter o. lign. hvor der kun er en tynd skal tilbage af skjoldet egner sig ikke så godt da 
matrixen som fossilet sidder i også vil blive opløst og nedbrudt ved behandlingen.

Bilag nr. 2

Fremgangsmåde i fjernelse af shellak der endnu er opløselig
1. Et lille område dækkes af et stykke cellulosevat eller ostelærred fugtet op med ethanol/

acetone (50/50).

2. Dette overdækkes med et stykke polyethylenfilm.

3. Efter ca. fem minutter undersøges tilstand af overfladen.

4. Shellakken skulle her være blødt nok op til forsigtigt at kunne skrabes af.

5. Processen gentages i nødvendigt omfang indtil alt er fjernet.

På lukkede, ikke porøse overflader vil shellakken ofte boble op og nemt glide af emnet ved denne 
behandling. For at undgå opblødning og mulig kollaps i svage emner, bør man så vidt muligt kun 
fugte overfladen op.


