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Kunstakademiets Konservatorskole er en af hovedpartnerne i det ny EU forskningsprojekt 
MEMORI, som vil modtage i alt tre millioner euro fra Den Europæiske Union i løbet af de 
næste tre år. Projektet kom som det eneste igennem EU-udvælgelsesprocessen ved 
indkaldelse af projekter til kulturarvsområdet i 2010. 
 
Formålet med MEMORI projektet, er at udvikle og markedsføre såkaldte dosimetre til 
europæiske museer og samlinger af kulturarv. Projektet samler 14 institutioner fra Belgien, 
Danmark, Irland, Italien, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig under 
ledelse af det norske institut for Luftkvalitets Undersøgelser, NILU (http://www.nilu . nej /). 
 
Dosimetre er specielle instrumenter, der anvendes til at måle miljøbelastningen. MEMORI 
fokuserer på målingen af skadelige stoffer, som f.eks. eddikesyre, der findes i 
omgivelserne af og udledes fra kunstværker og andre kulturarvsgenstande. Stofferne 
udledes for eksempel fra de materialer, der anvendes til fremstillingen af genstandene, 
såsom maling, træ, læder, pergament og tekstiler, eller fra materialer brugt til restaurering 
og konservering, men kan også frigøres ved pakning og opbevaring af disse.  
 
Projektet vil bygge på gennemprøvede metoder og teknik til at udvikle en ny generation af 
omkostningseffektive og brugervenlige dosimetre, som er nemme at betjen og aflæse. På 
den måde vil konservatorer i fremtiden med det samme kunne få svar på, om et kunstværk 
eller en genstand opbevares på en sikker måde, eller om der skal træffes foranstaltninger 
for at forbedre udstillings- eller magasinforholdene. Dosimetre udviklet af MEMORI vil blive 
testet af førende europæiske institutioner såsom Tate Gallery i London og Nationalmuseet 
i Krakow. 
 
Konservatorskolen er førende inden for forskningen i nedbrydning af historisk læder og 
pergament, leder undersøgelserne af de skadelige stoffers indvirkning på disse materialer 
i projektet, og deltager med forskerne René Larsen, Dorte Vestergaard Poulsen Sommer 
og Kathleen Mühlen Axelsson. Desuden medvirker forsker Mikkel Scharff med 
fremstillingen af eksperimentelle fernislag til malerier. René Larsen, som også er 
Konservatorskolens rektor, ser et stort potentiale for anvendelse af de nye dosimetre og 
udtaler: "Det avancerede glasdosimeter, der udvikles af MEMORI er præcis, hvad arkiver, 
biblioteker og museer rundt har brug for, til at holde styr på miljøforholdene i udstillinger og 
opbevaringsmagasiner."   
 

 


