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Materiel ved akut indsats
Arbejdet med beredskabsplanen bør in-

deholde overvejelser omkring nødvendigt 

materiel og emballage i tilfælde af evaku-

ering. Museet kan udarbejde planer over 

placering af udstyr og emballage, værktøj 

og montrenøgler, nøgle til truck eller andet 

relevant.

Man kan få brug for:

→  Beredskabskasse eller Skjoldvogn. 

→  Museumspersonale og frivillige til at 

hjælpe med evakueringsarbejdet.

→  Værnemidler (handsker, gummistøvler, 

P3-støvmasker og evt. hjelme. Udvis 

særlig forsigtighed ved opstigende klo-

akvand).

→  Nøgler og værktøj til åbning af montrer.

→  Affugtere.

→  Flyttekasser til transport af genstande.

→  Tæpper eller bobleplast til beskyttende 

pakning og polstring mellem genstande.

→  Bakker, plader, tæpper til at lægge våde, 

skrøbelige genstande på, så de ikke ska-

des under transport.

→  Sækkevogne, palleløftere og rulleborde.

→  Skylleborde (borde overdækket med 

plast og adgang til vandhane med slange, 

til afskylning af mudder eller kloakvand).

→  Tørre og sikre lokaler med affugtning til 

opbevaring, sortering og pakning til frys-

ning.

→  Ruller med afdækningsplast til at af-

dække underlag eller brede ud over gen-

stande som beskyttelse.

→  Klodser, stolper eller andet til opklods-

ning af flyttede genstande.

→  Afstandsklodser til genstande, som læ-

nes op ad væg eller mur, f.eks.malerier.

→  Plastposer til frysning. Alle slags poser 

kan bruges. De bør være klare, så mær-

kater med nummerering kan ses igen-

nem plasten. 

→  Etiketter og vandfaste tuscher til marke-

ring af flyttekasser og poser. Flyttekas-

ser mærkes med indhold og placering, 

samt mærkes ”Vådt” eller ”Tørt”. 

→  Manilamærker, blyanter og snor til gen-

standsnummerering.

→  Filtrerpapir i store mængder til lufttør-

ring af fotos, grafik og arkivalier.

→  Sodsvampe.

→  Tørresnore kan bruges til lufttørring af 

for eksempel tekstiler. Tørresnoren om-

vikles med bobleplast, så snoren ikke er 

skarp.

Emballage
→  Magasinkasser og æsker, som udsættes 

for vandskade eller brandslukningsvand, 

kan blive bløde og gå i stykker, når de 

flyttes. Når våde magasinkasser skal 

flyttes uden ompakning, kan det være 

nødvendigt at understøtte kasserne med 

bakker, plader, større kasser eller paller. 

→  Når genstande skal evakueres, skal de 

pakkes sådan, at de ikke lider unødven-

dig overlast under transporten. De må 

ikke stå for tæt i flyttebilen, og de skal 

understøttes med bobleplast eller tæp-

per, hvor det er nødvendigt. 

→  Våde museumsgenstande må ikke pak-

kes helt ind i plast og efterlades, da det-

te vil føre til mugdannelse.
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→  Farvelag, som er fugtige eller opløst, kan 

smitte af, og sod kan presses dybere ind 

i farvelaget. 

→  Våde eller fugtige overflader med sarte 

farvelag må aldrig berøres direkte. 

→  I en evakueringssituation får man brug 

for flyttekasser, paller, palleløftere eller 

trucks. Derudover kan tæpper og bob-

leplast anvendes til understøtning og 

beskyttelse mod stød under transport. 

→  I forberedelse og planlægning af bered-

skabet bør man sikre sig, at samlingerne 

på magasin er pakket i gode og solide 

æsker, samt at nummerering er vand-

fast.  

→  Det er vigtigt at sikre sig, at nummere-

ring er påført genstanden, inden den 

eventuelt fjernes fra våd emballage. 

Museumsnumre kan skrives med bly-

ant på Manilamærker, som lægges ved 

eller bindes på genstanden. Hvis der er 

skrevet oplysninger på emballagen, skal 

den gemmes. I forberedelse og planlæg-

ning af beredskabet bør man sikre sig, 

at samlingerne på magasin er pakket i 

tilstrækkeligt solide æsker, og at num-

merering er vandfast.  

Find materiel og emballage til den akutte 

indsats på museumstjenesten.com


