Ta vare på Norges bilder!
preservation of photographs
fotobevaring
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Fotobevaring
Dagens definisjon i Norge:
-

formidling
digitalisering uten sikring og bevaring av
originalmaterialer
duplisering og bevaring av ren
bildeinformasjon (analogt og digitalt)
bevaring av originalt negativt og positivt
bildemateriale
bevaring av originalt negativt og -positivt
bildemateriale, duplikater, faksimile og
digitale bildefiler
…
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Fotobevaring
Bevaring av originalt materiale med sine spesielle egenskaper:
negativt og positivt bildemateriale, album, duplikater, faksimiler og
digitale bildefiler:
-

Negativt materiale (glassplate, plastfilm)
Positivt materiale inkludert fotomekaniske teknikker og digitale
printout (glassplate, papir, film, metall, keramikk, plastikk, …)
Album (1800-tallet til i dag forskjellige materialer og typer)
Duplikater (forskjellige materialer)
Faksimiler (materiale som ligner det originale materiale)
Digitale bildefiler (bildefiler fra digitale opptak for eksempel
dagens pressebilder, eller filer som representerer den siste
bildeinformasjonen fra en ikke lenger analogt eksisterende
original)

Fotobevaring
Faktorer som er viktig i daglig fotobevaringsarbeid:
-

kunnskap om samlinger, typer av materiale og typiske skader
riktig klima- og luftkvalitet i lager og gallerier
riktig håndtering og transport
valg av kvalitetsarkiv og presentasjonsmateriale (hvis mulig PAT photographic activity test testet)
valg av optimalt lagringssted (f. eks. ikke kjeller og ikke loft, korte
transportveier)
forsvarlig belysning i utstillinger (kvantitativ lysmengde og UVbeskyttelse)
igangsetting av nødvendige konserverings- og restaureringsprosjekter
produksjon av duplikater eller faksimiler

Fotobevaring
Kunnskap om samlinger, materialtyper
og typiske skader:
-

-

samlingens innhold og karakter:
tidsområde, bildetyper, kilder,
kontekst, etc.
materialtyper: negativer (collodion,
gelatin på glass eller på nitrat, acetat
eller polyesterbasis);
positiver: fargemateriale, svart/hvitt,
dias eller print, på papir, plastikk eller
glass;
digital bildeinformasjon: på server,
CD/DVD…, HD, …
typiske skader: avgassing og
dimensjonsforandring (nitrat og acetat
film), utblekning/gulning av bilder,
fargeskift, sølvspeil, delaminering
(negativer, CD, …), …

Fotobevaring
Riktig klima- og luftkvalitet i lager og galleri:
Temperaturen der fotografiske materialer oppbevares bør ikke overskride 18°C og variasjon i løpet av et døgn
skal ikke være mer enn +/- 2 °C. Et langt kjøligere klima, omkring 5 –10 ºC vil være mye bedre for å sikre
maksimal levetid.
Emulsjonslag tørker ut og blir skjøre ved oppbevaring i luftfuktighet lavere enn 30 % RH mens mugg vil trives der
fuktigheten kommer opp mot og over 60 % RH. Optimalt bør RH ligge på 30-40 %. Variasjon større enn +/- 5 %
RH i døgnet må unngås.
Recommended temperature and relative humidity [RH] for color and black and white materials [ISO 18911:2000,
ISO 18918: 2000, ISO 18920:2000]
Material

Temperature in °C
± 2 ºC fluctuation in 24 h

Relative humidity RH in %
± 5 % fluctuation in 24 h

glass plate negatives

≤ 18

30 - 40

black and white film

≤ 21

20 - 30

black and white paper

≤ 18

30 - 50

chromogenic color film
(Acetate)

≤ - 10

20 - 50

chromogenic color paper

≤2

30 - 40

dye destruction process

≤ 18

30 - 50

Fotobevaring
Riktig klima- og luftkvalitet i lager og galleri:
Long term storage conditions for optical digital disks with polymer substrate

(ISO 16111)

recommended Temperature

recommended relative humidity

5 - 20 °C ± 1ºC fluctuation in 24 h

20 – 50 % ± 5 % fluctuation in 24 h
Lavédrine 2003

Oppbevaringsmiljøet må være fritt for mugg, insekter og andre skadedyr.
Sigarettrøyk, dunster fra rengjøringsmidler og eksos, peroksider, ozon,
svovelholdige og andre skadelige gasser må unngås. Rom der det finnes
datamaskiner, skannere og kopimaskiner er uegnet for oppbevaring av
fotografisk materiale (dette gjelder også for alle andre museumsgjenstander!)
fordi slike maskiner kan avgi nettopp peroksider, ozon, svovelholdige
og andre skadelige avgasser.

Kivijärvi, detail

Fotobevaring
Valg av kvalitetsarkiv og presentasjonsmateriale:
Oppbevaringsmaterialer som omslag, lommer, esker og lignende, bør holde den
standarden som ISO 18902:2001 anbefaler og om mulig bør de ha bestått en PAT
[Photographic Activity Test, ISO 14523:1999]. Dette innebærer for eksempel at
oppbevaringsmaterialer av papir, i direkte kontakt med sort/hvite papirpositiver eller
negativer, skal ha en nøytral pH og være laget av alfacellulose. Papiromslag anbefales
fremfor polyesterlommer som kan forårsake såkalt ferrotyping-skader. Polyesterplastens
skarpe kanter kan også være risikable.
Fotografier bør ikke være innrammet for lenge på grunn av risikoen for at det kan oppstå
et uheldig mikromiljø inne i rammen. Dessuten er rammer ofte laget av materialer som
slett ikke egner seg for fotografier, for eksempel bufret kartong i direkte kontakt med
bildet, trematerialer, tape osv.

Fotobevaring
Valg av en optimalt lagringssted:
-

Oppbevaringsrom beregnet for fotografier
bør være designet spesielt for dette, med
hyller og skap i kjemisk inerte materialer.

-

Hyllesystemet skal være mest mulig
plassparende for best mulig utnyttelse av
kostbar lagerplass.

-

Transporten av samlingsmateriale inn og ut
av arkivet skal være enkel og helst ikke gå
over trapper eller andre vanskelige veier.

-

En høyfrekventert samling med for
eksempel forsknings- og utstillingsoppgaver
bør være plassert i nærheten av arbeids- og
visningsstedene (korte transportveier).

-

Lagerlokaliteten skal også velges med
hensyn til en katastrofeplan (mulige vannog brannkatastrofer) og med muligheter for
energiinnsparinger.

Fotobevaring
Riktige håndtering og transport:
Bomullshansker bør brukes ved håndtering.
Skift hansker innimellom.
For å løfte vanskelige objekter bruk hjelpemidler
(for eksempel papp eller polyester film).
Større bilder bør håndteres av mer enn én person.
Ta deg tid. Bruk begge hender.
Ved håndtering av støvede materialer bruk maske og arbeidsklær.
Hvis du oppdager materialer med muggskader informer teknisk
konservator. Ikke forsett å jobbe med dette. Skift hansker og
rengjør verktøyet ditt.
For store transportoppgaver bruk museums/ kunsttransportselskaper som benytter transportmidler som har klimastyring.

Fotobevaring
Forsvarlig belysning i utstilinger (kvantitativ lysmengde
og UV-beskyttelse):
Direkte sollys og lyskilder som har høye verdier av ultrafiolette og
infrarøde stråler må unngås.
Tungsten og fluorescerende lamper uten UV-stråler anbefales til
utstillinger og annen presentasjon (bruk UV-filter).
Lysintensiteten på et fotografi må ikke overskride anbefalte verdier.
Fotografiske materialer

Lux-timer (lx.h) årlig

veldig lysfølsomme fotografiske materialer som: saltpapir, albuminpapir,
tidligere sølvgelatinepapir, tidligere chromogene fargepapir, dye transfer,
…

12000

Cibachrome/Ilfochrome, Sølvgelatine-plastpapir, nyere fargepapir

42000

Sølvgelatin på barytpapir, pigmenttrykk, fotomekaniske trykk,
platintrykk, daguerreotypier

84000

Fotobevaring
Igangsetting av nødvendige
konserverings- og restaureringsprosjekter:
Hvis du er i tvil om hva som må gjøres for å sikre din fotosamlings
fysiske fremtid - spør en fotokonservator.
Når du oppdager skader i din samling - kontakt en fotokonservator.
En tilstandsvurdering (preservation survey) foretatt av en fotokonservator
kan gi deg konsentrert informasjon om hvordan situasjonen er, hva slags
materialtyper og skader som finnes i samlingen, hva de nødvendige
tiltakene er, hva som må gjøres først, …

Fotobevaring
Produksjon av duplikater eller
faksimiler:
-

til utstillinger
til digitaliseringsprosjekter
som eksempler for
forskningsarbeid
…

Fotobevaring
Hvorfor vi skal ta vare på våre
originalmaterialer:
There are many properties of an original object that a
digital file, a computer screen and also a digital printout
can not deliver:
-three dimensionality [even for paintings and
photographic objects]
-smell and feeling
-surface structure
-process identity
-the right color impression, also in changing light conditions
-permanence over a long time span [at the moment all
digital files on all known storage media have a very limited
permanence compared to many analog techniques]
-It’s our history ...

Fotobevaring
Med de riktige bevaringstiltakene
har våre fotografiske samlinger
en lang og sikker framtid i flere
generasjoner framover.
Hvis vi fortsetter å bry oss!

Fotobevaring
Workshops i fotobevaring hos
Preus museum 2006 og fremover:
-

Identifisering av fotografiske
teknikker
Fotohistorie
Håndtering av fotografiske
materialer
Valg av forpaknings materialer
Oppbevaring
Valg av presentasjonsmaterialer og
belysning
Planlegging og gjennomføring av
bevaringsprosjekter
…

Tusen takk!
Loriot

Jens Gold
fotokonservator / Conservator of Photographs
______________________________________________________________
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