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• Rockheim: utstilling «instrumentvegg»
• NKF-Ns årsmøte 2017 i Trondheim?
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Besøk på Dora
Dagen begynte med oppmøte ved den store ubåtbunkeren fra 2. verdenskrigen DORA, der
Ringve Musikkmuseum har et midlertidig magasin. Ca 800 objekter ble evakuert hit etter
brannen på Ringve, den 3.8.2015.
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Lageret er 1000 kvm stort og over 5m høy under taket. Det er delt inn i soner (hovedareal,
skittensone, tørrsone, mottakssone) med plastfolie, som blir klimaregulert med avfuktere. Alle
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objekter står på gulvet på paller, mindre objekter i et hyllesystem. Det er både møbler,
musikkinstrumenter, malerier, skulpturer, kunst på pair og noe tekstil som lagres her.
Heldigvis ble mindre enn 10 % skadet under brannen. Det meste av det er vannskader, en del
direkte brannskader og noen skader fra transporten. Alle objekter stå i røyken og er dekket av
sot.
I magasinet ble objektene først sakte tørket. Så ble dem stabilisert og sortert og alle
overflatene ble renset for sot som første konserveringstiltak av et firma, som er spesialisert på
konservering av brann/vannskadete objekter (Helicon conservation, Nederland). I august 2016
starter omfattende konserveringsarbeider med hjelp av eksterne konservatorer for
musikkinstrumenter, maleri og papir.
Det har blitt gjennomført registrering og fotografering av uregistrerte objekter. Nå er
avhendingsprosesser satt i gang. Det blir avveid nøye om museet kan gi bort eller destruere en
del av objektene, som aldri har vært registrert fra før eller som ble meget sterk skadet ved
brannen.
Nødvendigheten for beredskap og samhold i gruppa ble diskutert.
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Besøk på Rockheim
I den flotte kafeen i takboksen på Rockheim har gruppa hatt lunsj – med utstikt på fjorden.
Etter det har Vigdis Sjelmo (konservator, Rockheim/MiST) gitt en interessant omvisning i
utsillingslokalene. Et stort innglasset område med utstillte instrumenter er ferdig. I monteret
har det blitt designet og produsert et fleksibelt monteringssystem for instrumentene i stål i
samarbeid av firma Molitor i Berlin. Rockheims utstillingsrom har fått en klimastyring, som
forbedrer verdiene til luftfuktigheten. Peter Juga (konservator NKF-N MiST) har vært
ansvarlig for konservering av objektene i dette prosjektet.

NKF-Ns årsmøte 2017 i Trondheim?
Styreleder til NKF-N ba om å diskutere muligheten for å ha neste årsmøtet NKF-N i
Trondheim. Denne ideen ble tatt imot meget positivt! Planen er å sette ned en arbeidsgruppe
for å samle ideer og komme tilbake med disse til NKF-Ns styre.

Hilsen
Konservatorene NKF-N i Trondheim
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