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Minnisblað 

um viðbragðsáætlun vegna afleiðinga eldgoss á menningarminjar einkum í 

söfnum og kirkjum 

1. Undirbúa viðbragðsáætlun    
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935 

1.1 Öskufall          Hafa  yfirbreiðslur tilbúnar (Tyvek yfirbreiðslur, hreint plast, lök). 

1.2 Gasmengun   Fara eftir ráðleggingum almannavarna http://www.almannavarnir.is/. 

Ganga frá viðkvæmum eða dýrmætum gripum úr málmi  í kössum eða   

skápum. 

2. Öskufall yfirvofandi 

1. Loka algjörlega fyrir loftinntakskerfi byggingarinnar og líma fyrir allar loftrásir, alla loka, 

loftop og glugga. 

2. Breiða yfir safnkostinn eða minjarnar (nota skal Tyvek yfirbreiðslur, hreint plast eða lök). 

3. Fjarlægja rakatæki og halda loftinu þurru, því hætta er á að brennisteinsýra myndist þegar 

aska kemst í snertingu við vatn. 

4. Útvega ryksugubúnað með vatnssíukerfi. 

 

3. Hvað getur gerst? 

Þegar eldgos verður með öskufalli geta minjar skaðast ef tærandi og súr eldfjallaaska leggst 

yfir þær. Gosgufur, gjóska og aska eru sérlega hættuleg vegna þess að þær:  

 tæra málma og ljósmyndir  

 skemma yfirborð pappírs, ljósmynda, viðar, textíla og annarra hluta  

 eyðileggja segulbönd, einkum hljóðbönd, tölvugögn, hugbúnað og myndbönd  

 gera pappír, ljósmyndir, textíla og aðra hluti stökka  

 upplita eða lita listaverk og pappír  

Minjar sem geta skaðast við öskufall eru meðal annars: 

 húsgögn/viður, sem getur glatað yfirborðsáferð sinni eða áfestir málmar tærst  

 leirmunir og keramík sem geta skaddast eða rispast við núning, glatað lit eða 
upplitast 

 málmhlutir, sem geta rispast eða tærst — silfur getur tærst af gufum og eiturlofti 

 náttúrugripir, sem geta orðið blettóttir eða þakist ösku, t.d. getur aska lagst á milli 
hára á uppstoppuðum dýrum 

 textílar geta orðið blettóttir eða trosnað 

 listgripir, svo sem krítar- og kolateikningar, klippimyndir, verk unnin með trélitum, 
gvass, samsettar myndir, málverk (á striga eða spjöldum), pólýkróm-skúlptúrar og 
vatnslitaverk 

 bein, hval- og fílabein, sem geta upplitast, málning getur flagnað af eða orðið blettótt 

 körfur og annað efni úr trefjum eða tágum geta orðið blettóttar eða glatað lit 

http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935
http://www.almannavarnir.is/


2 
Forvarsla Þjóðminjasafns Íslands - 2014 

 

 skjalasöfn: skjöl, rafræn gögn, ljósmyndir, filmur og hljóðupptökur, sem geta orðið 

fyrir núningi, orðið stökkar, tærst og ,,afsilfrast“, með þeim afleiðingum að gögn 

glatast (segul- og rafræn) 

 

4. Þegar hættan er liðin 

Eftir öskufall er mikilvægt að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningum Almannavarna um 

hlífðarbúnað.  

4.1 Aðgerðir varðandi hreinsun á húsnæði 

 Setjið ekki loftræstikerfi í gang fyrr en loft er orðið hreint og aska hefur verið 

fjarlægð.  

 Hafið dyr og glugga lokuð.  

 Setjið mottur utan við dyr hússins svo aska berist ekki inn á fótum manna.  

 Komið fyrir plastdúkum á gólfum við alla innganga og glugga til að taka við eins miklu 

af öskunni og hægt er.  

 Skiptið mjög oft um loftsíur byggingarinnar.  

 Ryksugið allt með ryksugu með vatnssíukerfi eða með sérstökum ryksugupokum sem 

gegna hlutverki síu (hepasíur). Forðast ber að nota ryksugupoka úr pappír. 

 

Hægt er að nálgast skýrslu um hreinsunarátak byggðasafns á Skógum (2011) í kafla III um 

forvarnir og viðbrögð gegn vá í handbókinni um varðveislu safnskosts 

http://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/Kafli_3_04_2011.pdf. 

4.2 Aðgerðir varðandi hreinsun á munum 

 Forðist að nudda, strjúka yfir eða þvo yfirborð.  

 Þvoið ekki muni með vatni.  

 Notið hanska til að meðhöndla gripina því húðfita af fingrum getur haft þau áhrif að 

askan festist frekar við yfirborðið.  

 Mælt er með því að ryksuga yfirborð gripa án þess að strjúka yfir það og forðast 

snertingu við gripinn eftir því sem hægt er, sérstaklega ef yfirborðið er óslétt eða 

laust (t.d. sprungið málningarlag). Einnig er hægt að blása öskuna af yfirborðinu með 

loftpumpu.  

 Ef ekki er unnt að fjarlægja allt ryk með ryksugu, er mælt með því að nota mjúka 

pensla til að taka í burt þær fíngerðu rykagnir sem eftir eru.  

 Athugið að fín aska getur lagst á safngripi sem eru geymdir í umbúðum og ber einnig 

að athuga þá gripi. 

 

Hafið samband við forverði Þjóðminjasafn Íslands um frekari ráðleggingar: 

nathalie@thjodminjasafn.is  S. 530 22 88  

Einnig eru forverðir á Listasafni Íslands, Þjóðskjalasafni Íslands og Þjóðbókhlöðunni. 

mailto:nathalie@thjodminjasafn.is

