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BEVARINGS
AFDELINGEN

Rådgivning og undersøgelser

Nationalmuseets Bevaringsafdeling yder, 
som en vigtig del af arbejdet, rådgivning i 
sager om restaurering og bevaring af kultur
arven. Her kan nævnes 12 statuer på Hel
sinki Domkirke, Salys rytterstatue af kong 
Frederik d. V på Amalienborg Slotsplads, 
Gefionspringvandet på Esplanaden i Køben
havn og kanonerne på Charlottenlund Fort. 

Skulpturer og  
monumenter af jern

Mindeankeret i Nyhavn i København er rejst 
til ære for de danske sømænd, som faldt  
under den 2. verdenskrig. Konserveret af 
Bevaringsafdelingens Skulpturværksted i 
2004.

Springvand af bronze og kobber

Caritasspringvandet, opstillet på Gammel
torv i København i 1610, blev i 1995 restau
reret af Nationalmuseets  
konservatorer i Brede.

Bevaringsafdelingens konservatorer  
fremsender gerne uforpligtende tilbud 
efter besigtigelse på stedet.

Grafisk design: Anne Marie Brammer

Engel opsat  
på klokketårnet  
på Jesuskirken  
i Valby i 1895.  
Restaureret  
i 2001.
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Statuer af zink
En stor opgave inden for de senere år har 
været at konservere en af verdens største 
samlinger af tonstunge zinkstatuer fra  
Marmorkirken i København. Statuerne blev 
støbt i perioden 1884  87.

Zinkstatuen ”Amfitrite” fra slutningen af det 
19. århundrede er fremstillet til Rosenborg 
Slot. Konserveret på Nationalmuseets 
Skulpturværksted i 2008. Statuen er nu  
opstillet i Frederiksborg Slots Barokhave.

Statuer af kobber

Da ”Spindersken” i 1999 faldt ned igennem 
taget på Christiansborg, blev de resterende 
syv kobberstatuer, der var placeret på spiret, 
taget ned. De otte statuer fra 1932 er blevet 
rettet ud med hydrauliske pumper samt kob
bersmedeværktøj. Statuerne er blevet for
stærket med indvendige, specialfremstillede 
stativer i rustfrit stål og genopsat i 2008.

Statuer af bronze
Rytterstatuen, der forestiller kong  
Christian d. IX, blev opstillet i Slagelse  
i 1910. Nationalmuseets konservatorer  
har i 2008 restaureret rytterstatuen  
efter gamle tek nikker og overleverede 
op skrifter, bl.a. påsat manglende dele.

Nationalmuseets Bevaringsafdeling har i 
mange år udført konserverings og restau
reringsarbejder på skulpturer og monumen
ter af metal. Derfor har Bevaringsafdelingen 
i dag landets største viden og erfaring på 
dette område. Alle arbejder udføres med 
den største respekt for håndværksmæssige 
traditioner, suppleret med de nyeste forsk
ningsresultater og analysemetoder.
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