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Frysning
Våde genstande som f.eks. læder, tekstiler, 

fotos eller arkivalier skal tørres inden ca. 48 

timer for at forhindre skimmel og mugdan-

nelse, afhængig af temperaturen. Placering 

i kølerum kan udskyde skimmel og mug-

dannelse. Skimmel og mugdannelse forår-

sager uoprettelige skader på genstandene. 

Skimmelvækst er sundhedsskadeligt, og 

håndtering og rensning af genstande skal 

foregå med værnemidler, som f.eks. hand-

sker, P3-masker, overtræksdragter, beskyt-

telsesbriller og eventuelt helmasker med 

batteridrevet turbofilter og ansigtshjelm.

 
Plastposer til frysning
Alle slags plastposer kan bruges til pakning 

til frysning, men de gennemsigtige er at 

foretrække, så man kan aflæse sedler med 

nummerering og placering gennem plasten. 

Pakning til frysning
Der bør ikke fyldes for meget i poserne. La-

gene bør ikke være tykkere end max. 5 cm 

for at sikre, at pakkerne hurtigt bliver fros-

ne hele vejen igennem og for at lette den 

efterfølgende håndtering og konservering. 

Store dragter, dyner o.l. lægges i facon og 

fryses enkeltvis i store poser. Bøger lægges 

ligeledes i facon inden frysning. Brug gerne 

mellemlæg af plast eller silikonepapir, hvis 

det er muligt.

Posen lukkes med snor, elastik eller 

tape. Der er ingen krav om lufttæt lukning 

af posen. Poserne kan fryses i kumme-

frysere, fryserum eller frysecontainere. 

Indfrysning af poserne i reoler, hylder eller 

plader adskilt af afstandsklodser er ideelt. 

Materialet skal indfryses hurtigt, ned til -10 

grader, da hurtig indfrysning danner mindre 

og færre iskrystaller inde i materialerne. 

Dermed sker der mindre skade på genstan-

denes struktur. 

Når materialet er frosset ind, kan det 

pakkes tættere. 

Frysere
Mange bevaringscentre har køle- og fryse-

kapacitet. Skadesservicefirmaet tilbyder 

normalt at sørge for frysemulighed. Fry-

secontainere kan også lejes hos private 

firmaer og leveres inden for 48 timer. Fry-

secontainere kræver kun et 220 volt-stik. 

Frysecontainere aflåses med FixLock god-

kendt til sikringsgruppe 2.
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