
VELKOMMEN TIL  
SAMLINGSNETVÆRKETS  

TEMAMØDE 2012 OM  

SAMLINGERNES BEREDSKAB 





VI MUSEUMSGENSTANDE SIGER  

 

TAK FOR INVITATIONEN 

 

OG  

 

TAK, FORDI I TOG FAT I DETTE VIGTIGE 

EMNE OP I SVENDBORG I MAJ 



 

VI ER HELT ENIGE: 

 

‘HELLERE ET LILLE BEREDSKAB END 

INTET BEREDSKAB’ 

 

 

LAD OS SÅ TAGE FAT 
 



… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 



… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 

Et af de store nedløbsrør i Kulturhuset 
ikke kan klare et skybrud? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 

… I har en fået ansat en langfingret medarbejder? 

Et af de store nedløbsrør i Kulturhuset 
ikke kan klare et skybrud? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 

… hvis en ulykkelig museumsgæst laver er lille 
bål under en montre i Siamesiske Samling 

… I har en fået ansat en langfingret medarbejder? 

Et af de store nedløbsrør i Kulturhuset 
ikke kan klare et skybrud? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

…. hvis en konservator glemmer at 

slukke for en gryde med varm voks? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 

… hvis en ulykkelig museumsgæst laver er lille 
bål under en montre i Siamesiske Samling 

… I har en fået ansat en langfingret medarbejder? 

Et af de store nedløbsrør i Kulturhuset 
ikke kan klare et skybrud? 



…Randers hovedfjernvarme ledning, 

der går gennem Lokalhistorisk Arkiv, 

tærer igennem? 

… hvis en fiberlys transformator 

i en mdf-montre bliver 

overophedet? 

…. hvis en konservator glemmer at 

slukke for en gryde med varm voks? 

… hvis taget blæser af Farvergården i Ebeltoft? 

HVAD SKER DER MED OS, HVIS…. 

… hvis en teknisk fejl udløser røgventilation 
på Fællesmagasinet - en nat, hvor det regner? 

… hvis en ulykkelig museumsgæst laver er lille 
bål under en montre i Siamesiske Samling 

… I har en fået ansat en langfingret medarbejder? 

Et af de store nedløbsrør i 
Kulturhuset ikke kan klare arbejdet? 



13 bygninger i 3 byer 

Jamen, det er da bare helt uoverskueligt! 
 

Hvor skal vi tage fat? 

Vi har allerede fat i mange gode temaer  
Klima 

Lys     
Skadedyr 

Brandslukningsudstyr      
ABA / AIA  

Adgangskontrol 
Bevaringsplan  

Bygningsvedligeholdelsesplaner 
o.m.a. 

men vi mangler overblik truslerne 



SAMLINGSBEREDSKAB 

 
 
 

Det må handle om at kende truslerne 

RISIKOVURDERING 
 

Det må handle om at minimere eller helt fjerne truslerne 

MÅLRETTET FOREBYGGELSE AF SKADER 
 
 
 
 

Det må handle om at vide, hvad der skal gøres, hvis 
katastrofen alligevel indtræffer 

KATASTROFEBEREDSKAB  



SAMLINGSBEREDSKAB 

SØNDERGADE 1  *   GL. RÅDHUS  *  FARVERGÅRDEN  *  TORVET 9-11  * SIAM   
POSTLADEN  *  ERHVERVSPARKEN  *  HELGENÆS  * SKELHØJE SKOLEN  

KULTURHUSET * HÅNDVÆRKSMUSEET * ØRNEBORGVEJ  *  FÆLLESMAGASINET 



SAMLINGSBEREDSKAB 

SØNDERGADE 1  *   GL. RÅDHUS  *  FARVERGÅRDEN  *  TORVET 9-11  * SIAM   
POSTLADEN  *  ERHVERVSPARKEN  *  HELGENÆS  * SKELHØJE SKOLEN  

KULTURHUSET * HÅNDVÆRKSMUSEET * ØRNEBORGVEJ  *  FÆLLESMAGASINET 



SAMLINGSBEREDSKAB 

SØNDERGADE 1  *   GL. RÅDHUS  *  FARVERGÅRDEN  *  TORVET 9-11  * SIAM   
POSTLADEN  *  ERHVERVSPARKEN  *  HELGENÆS  * SKELHØJE SKOLEN  

KULTURHUSET * HÅNDVÆRKSMUSEET * ØRNEBORGVEJ  *  FÆLLESMAGASINET 

VAND                           BRAND                           STORM 
 
                       TYVERI                        TEKNISK SVIGT          
 
SKADEDYR                      HÆRVÆRK                         TERROR 
 
                 OMSORGSSVIGT                  TRANSPORT 
 



SAMLINGSBEREDSKAB 
SØNDERGADE 1 i GRENAA 



Samlingsberedskab 

Søndergade 1 

Risikovurdering 

 

Trussel, overordnet Hvad? Hvor? Hvad er truet? Risikovurdering Forebyggende indsats 

VAND Utæt tag Overalt Hele samlingen Lille  

 Op- og indtrængende 
vand  

1 stk. kældermagasin Sten og flint Mellem Alt løftes fra gulvet.  
Tømning, overflyt til FM 

 Rørskade Overalt Hele samlingen Minimal  

      

BRAND      

 Lynnedslag Overalt Hele samlingen   

 Maskiner, varmt arbejde Værksted Hele samlingen Høj ved ekstern 
arbejdskraft 

 

  Ombygning, 
udstillingsopbygning 

Hele samlingen Høj ved ekstern 
arbejdskraft 

 

  Udendørs 
(ukrudtsafbrænding) 

Hele samlingen Minimal  

 Brandfarlige kemikalier Værksted Hele samlingen Mellem  

 Elinstallationer Overalt Hele samlingen Lille Elsikkerhedsattest hvert 
andet år – er iværksat 

 Elektrisk udstyr Overalt Hele samlingen Høj Støvsugning af PC’er og 
transformatorer 

 Selvantændelige 
museumsgenstande 

Måske ingen? Hele samlingen ? Undersøg, fjern 

      

      

STORM      

 Tag Håndværksmagasinet Fund under bearbejdning i 
den arkæologiske afdeling 

Høj Bygningsvedligeholdelsesplan: 
Udskiftning af tag 

      

      

      

TYVERI      

 Souvenir tyveri Udstillingen Fritstående genstande,  Vagt og opsyn, rundering 

Faktaboks:  

Fredet, firlænget gård med bindingsværk og tegltag fra 1738.  

Beliggende midt i Grenaa, 800 m fra beredskabscentral.  

Kote: ?  

RISIKOVURDERING 



TYVERI      

 Souvenir tyveri Udstillingen Fritstående genstande, 
interiører 

 Vagt og opsyn, rundering 

 Professionelt tyveri Udstillingen Dystrup, sølvskat, mønter Lav  

  Udstillingen Danefæ i permanent udstilling Høj Bedre mekanisk sikring og 
tyverialarm 

      

HÆRVÆRK      

 Brandstiftelse Udstillingen, svalegangen   Vagt og opsyn 

 Grov mekanisk vold Udstillingen   Vagt og opsyn, rundering 

 Graffiti o.l. Bygningen   Omgående fjernelse 

      

      

SKADEDYR      

 Borebiller Bygningen Bygningen og trægenstande mellem Bygnings- og 
samlingskontrol 
 

 Diverse insekter og mus Udstilling, magasin ?? ?? Bygnings- og 
samlingskontrol 
 

 Rotter Bygningen, kloakker  Lille Kloakrenovering (afsluttet) 
Kloakvedligeholdelse, 
rottefælder, rottefænger 

      

 

TERROR 

JORDSKÆLV 

OMSORGSSVIGT 



SAMLINGSBEREDSKAB 
SØNDERGADE 1 i GRENAA 

MÅLRETTET FOREBYGGELSE AF SKADER  
 - JÆVNFØR RISIKOVURDERINGEN 
Nyt tag på nordlængen 
Tømning af kældermagasin 
Støvsugning af transformatorer og PC’er 
Sikring af Danefæ i permanent udstilling 
Rutiner for opsyn og rundering 
Kompetenceudvikling i forhold til håndtering af samlingen 
 
 - MEN OGSÅ 
Øget fokus på brandinstruks og evakueringsplaner 
Overflytning af alle magasiner til Fællesmagasinet 
Øget fokus på oprydning og rengøring 
Sikring af fortsat høj standard for bygningsvedligeholdelse 
Et simpelt, men vel gennemtænkt katastrofeberedskab 
 



KATASTROFEBEREDSKAB 
  

Hvordan klæ’r vi os på til at håndtere 
katastrofen, hvis når alligevel den kommer? 

 
  
  
 



KATASTROFEBEREDSKAB 
 

Nødhjælpsudstyr 
 
Beredskabs aftale skadeservice virksomhed  
 
Nødhjælps samarbejde med andre 
kulturinstitutioner 
 
Værdiredningsplan 
 
Etablering af krisehold 

 
  
  
 



TIL LYKKE! 
 

 

GODT BEGYNDT  

ER 

HALVT FULDENDT 

 

 

HELD og LYKKE  

MED DE 8 ANDRE HUSE 


