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Det fi nnes dessverre noen useriøse aktører som 
arbeider med «konservering og restaurering», 
som er fl inke til å markedsføre seg selv og sine 
tjenester  og som derfor stadig får store op-
pdrag fra private kunder/ aktører og ikke minst 
fra forsikringsbransjen og saneringsfi rmaer. Det 
er vårt problem, vi som har faglige kvalifi kasjoner 
som konservatorer og som ønsker å holde en 
høy faglig standard. 

Gjennom krav til godkjent utdannelse for våre 
medlemmer og gjennom vår faglige virksomhet 
ønsker NKF–N å være garantist for en høy 
faglig og etisk standard innen konservering og 
restaurering, men hvor mange utenom fag-
miljøet vet det?

Det er en kjensgjerning at  få institusjoner 
og konservatorer påtar seg eksterne/ private 
opp drag. Det betyr at kompetansen vår bare i 
liten grad er tilgjengelig for private kunder, for 
forsikringsbransjen og for museer som ikke  har  
tilgang på konserveringskompetanse hos egne 
ansatte eller gjennom regionale konserverings-
tjenester. Da  er det lett å ty til de aktørene 
som er lettest tilgjengelig, og hvordan kan en 
gjennom snittlig privatperson eller saksbehand-
ler i et forsikringsselskap vite forskjell på høy 
og lav faglig standard innen konservering og 
restau rering?  Hvordan kan de etterspørre en 
fag kompetanse de ikke vet hva er?

NKF–Ns kompetansekatalog på hjemmesidene 
våre kunne ha vært en ressurs og et sted å søke 
for museer, privatpersoner og andre som ønsker 
å komme i kontakt med en konservator. Dess-
verre strever vi med å holde en høy nok kvalitet 
på denne kompetansekatalogen til at den er 
et godt verktøy for den som er på jakt etter vår 
kompetanse.  Vi får også tilbakemeldinger på 
at fl ere av de som står oppført i katalogen ikke 
ønsker å bli kontaktet med spørsmål om å påta  

seg private/eksterne oppdrag. I vår fi kk vi en 
konkret forespørsel fra et stort forsikringssel-
skap som ønsket å få en oversikt over institu-
sjoner og konservatorer de kan kontakte for vur-
deringer og konservering i skadesaker.  Etter en 
konkret forespørsel var det ingen institusjoner, 
og svært få enkeltpersoner som gav tilbakemeld-
ing om at de ønsker å være tilgjengelig for slike 
forespørsler. 

For meg er det et stort tankekors.  Jeg tror at 
hvis vi ønsker å bli tatt seriøst som  faggruppe 
med en høy faglig og etisk standard, og hvis vi 
ønsker å bli anerkjent for den kompetansen vi 
innehar også utenfor egen institusjon og eget 
fagmiljø,  så må vi  både som enkeltmennesker 
og institusjoner gjøre  fagkompetansen vår syn-
lig og  tilgjengelig for dem som søker oss; både 
private aktører og andre museer enn vårt eget.

Styret i NKF–N  arbeider med å lage en ny og 
bedre nettside. Vi ønsker at denne nettsiden 
ikke bare skal være en intern informasjonsside 
for våre medlemmer og assosiater, men også et 
sted hvor publikum kan  fi nne  oss som fag og 
faggruppe:  Et sted hvor det er mulig å komme 
i kontakt med en konservator som har den kom-
petansen de søker (eller den kompetansen de 
ikke visste at de søkte), en kompetanse med høy 
faglig og etisk standard. 

Ønsker du å gjøre din fagkompetanse  mer syn-
lig og lettere tilgjengelig? Ønsker ditt arbeidsst-
ed å gjøre din kompetanse synlig, selv om  du 
allerede har nok oppdrag og selv om dere har 
nok å gjøre med løse konserveringsoppgaver på 
egen institusjon?  Utfordringen er gitt.

Med vennlig hilsen,

Solveig Schytz
Leder NKF–N

Lederen har ordet 
Konservatorer – en synlig og tilgjengelig faggruppe?
Useriøse aktører innen konservering /restaurering; vår utfordring, vårt problem.

Er dette riktig og viktig? Er du enig? Uenig? Provosert? Frustrert? Har du sterke meninger om 
temaet? Hva mener du at vi som fagmiljø og enkeltpersoner kan gjøre for å bli mer synlige og til-
gjengelige? Hva kan styret i NKF-N gjøre? Gi gjerne tilbakemelding på e-post til solveig@schytz.no 
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Kjære Konserves-lesere!

Vi i redaksjonen er glade for å presentere nok en 
utgave av Norske Konserves med mye interessant 
stoff fra konserverings-Norge. Hovedtemaet for 
denne utgaven av Konserves er nyheter; både 
nye atelierer og nye konservatorer:

• Dagheid Berg er nyansatt malerikonservator 
ved Sørlandets Kunstmuseum. Hun forteller 
om arbeidet med å etablere et nytt atelier og 
nye rutiner for bevaring ved et museum og 
i en region som tidligere ikke har hatt noen 
konservatorstilling.

• Tekstilatelieret i Salhus er også i ferd med å 
fl ytte inn i nye lokaler. Selv om selve åpnin-
gen av atelieret er noe utsatt, presenterer 
Inger Raknes Pedersen første byggetrinn 
og planene for andre byggetrinn av det som 
kommer til å bli et senter for konservering av 
tekstiler på vestlandet.

• Våren 2006 var det innlevering av master-
oppgaver for 11 studenter ved konserver-
ingsutdannelsen ved Universitetet i Oslo. 
Studen tene er nå ute i sin fem måneder 
lange praksis ved museer i inn- og utland, 
og vil være jobbsøkere fra nyttår. I denne 
utgaven av Konserves har seks av studen-
tene fått presentere sine masteroppgaver. 
De øvrige fem vil få den samme muligheten i 
neste utgave av bladet. 

En annen god nyhet når det gjelder konserverings-
utdannelse er at det nå er mulig for konserva torer 
med det gamle storfaget og tilsvarende utdan-
nelser fra utlandet å ta en spesielt tilpasset 
mastergrad ved Universitetet i Oslo. Tine Frøy-
saker informerer om den nye prosjektbaserte 
mastergraden.

I tillegg presenterer vi også i denne utgaven 
av Konserves bidrag fra foredragsholdere ved 
siste NKF-N-møte. Kjersti Ellewsen forteller om 
relieffspennen fra Sande, mens Johan Mattson 
fra Mycoteam informerer om hva som lever og 
spiser av våre samlinger. 

Til slutt vil vi gjerne oppfordre alle våre lesere til 
å ta inn over seg hva vår nyvalgte leder Solveig 
Schytz setter søkelys på i «Lederen har ordet». 
Vi har alle et ansvar for å spre informasjon og 
kunnskap om våre fagområder, både innad i 
fagmiljøet, for eksempel gjennom foredrag på 
foreningsmøter og publisering i fagtidsskrifter, 
og utad. Vi synes mange er fl inke til å bidra til det 
førstnevnte; redaksjonen opplever en jevn, om 
ikke direkte sterk pågang av informasjon til publi-
sering i vårt blad. Imidlertid er det synd hvis vårt 
fagmiljø av utenforstående oppfattes som lukket 
og utilgjengelig. Her har museumsansatte og 
privatpraktiserende konservatorer et felles ansvar.

Vi ønsker våre lesere en god og innholdsrik høst!

Vennlig hilsen Konserves-redaksjonen

Ingrid Grytdal Eilertsen
Katrine Scharffenberg
Ellen Hole

PS: Nye fremtidige redaksjonsmedlemmer er 
nå på plass: Tina Grette Poulsson, Erika Sand-
bakken og Nadine Huth har sagt seg villige til 
å overta ved neste årsmøte. Opplæringen er i 
gang! 

Redaktøren har ordet 
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NKF-N Styret 2006-07
Leder
Solveig Schytz
Langbakken 58, 1430 Ås
Tlf: 41 62 68 22
E-post: solveig@schytz.no

Nestleder/kasserer
Morgan Denlert
Norsk Folkemuseum
Museumsveien 10, Bygdøy, 0287 Oslo
Tlf: 22 12 37 65
E-post: morgan.denlert@norskfolkemuseum.no

Sekretær
Guro Hjulstad
Kulturhistorisk Museum
Pb 6762 St. Olavs Plass, Sentrum, 0130 Oslo
Tlf: 22 85 95 00
E-post: guro.hjulstad@khm.uio.no

Styremedlemmer
Anne Sommer-Larsen
Teknisk museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 00
E-post: asl@tekniskmuseum.no

Bent Bang-Hansen
Norsk fi lminstitutt
Postboks 482 sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 22 47 45 00
E-post: bent.bang-hansen@nfi .no

Erika Gohde Sandbakken
Munchmuseet
Tøyengata 53, 0578 Oslo 
Tlf: 23 49 35 00 
E-post: erika.sandbakken@kie.oslo.kommune.no

Varamedlemmer
Anne-Grete Slettemoen
Nationalmuseum
Rörstrandsgatan 16, 113 40 Stockholm, Sverige 
Tlf: +46 (0) 83 294 72
E-post: anne@slettemoen.no

Randa Arntzen
Museumstjenesten i Østfold
Folkenborgveien 51, 1850 Mysen
Tlf: 69 15 50 11
E-post: ranarn@ostfold-f.kommune.no

Andre verv:

Norske Konserves
Ingrid Grytdal Eilertsen, redaktør
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post, jobb.: ingrid.eilertsen@kie.oslo.kommune.no
E-post, privat: ingrid@movito.net

Katrine Strandskogen Scharffenberg, 
 annonseansvarlig
Kulturhistorisk Museum, Konserveringsseksjonen
Pb 6762 St. Olavs Plass, Sentrum, 0130 Oslo
Tlf: 22 85 95 64
E-post: katrine.scharffenberg@khm.uio.no

Ellen Hole, redaksjonsmedarbeider
NIKU
Pb 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 00 |  93 67 95 40
E-post, jobb: ellen.hole@niku.no

Meddelelser om Konservering
Ida Bronken
Henie-Onstad Kunstsenter
Mosseveien 6A, 0193 Oslo
E-post: idbronke@online.no

NKF-N webredaksjon
Jin Ferrer
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post: jin.ferrer@kie.oslo.kommune.no
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Styret informerer

NKF webredaksjon
Sander Solnes, redaksjonsmedlem
Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
Riiser-Larsens vei 16 
7020 Trondheim
Tlf: 73 89 01 00
E-post: sander@solnes.no

Valgkomité
Anne Bjørke
NIKU
Pb 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 00  
E-post: anne.bjorke@niku.no

Biljana Casadiego 
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post: biljana.casadiego@kie.oslo.kommune.no

Vurderingskomite
Marie von Möller
Bergen Kunstmuseum
Ramus Meyers allè 3, 7 og 9, 5015 Bergen
Tlf: 55 56 80 00
E-post: marie@bergenartmuseum.no

Nina Hesselberg-Wang
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli , 0203 Oslo
Tlf: 810 01 300
E-post: nina.hesselberg-wang@nb.no

Catinka Borgarp
Arkeologisk museum i Stavanger
Pb 478 Sentrum, 4002 Stavanger
Tlf: 51 84 60 00
E-post: cbo@ark.museum.no

Kriterier for tildeling av reisestøtte
Etter forslag fra medlemmene har styret i NKF-N bedt 
ABM-utvlking om å vurdere kriteriene for å søke om 
reisestøtte til kurs og seminarer i utlandet. Kriteriene er nå 
endret, slik at det er enklere å fylle søkekriteriene. Se ny 
utlysningstekst på www.abm-utvikling.no

NKF-Ns høstmøte:
19. oktober 2006 kl 18.00 i Naturhistorisk museums fore-
dragssal. Møt opp utenfor Zoologisk museum. Kveldens 
foredragsholdere er Monika Åkerlund og Jon Lønnve.

Monika Åkerlund er intendent ved Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm. Hun har i en årrekke arbeidet med 
skadedyrproblematikk i museer, har skrevet en rekke bøker 
om emnet, er en av drivkreftene bak PRE-MAL-prosjektet. 
Hun deltar for tiden i et EU-prosjekt om standardisering 
av samlingsforvaltningen for naturhistoriske samlinger.

Jon Lønnve er seksjonsleder ved seksjon for konservering 
og forskningsteknikk ved Naturhistorisk museum på Tøyen. 
Han er også leder for den naturhistoriske seksjonen i 
Norges museumsforbund.

Møtet arrangeres i samarbeid med den naturhistoriske 
seksjonen av Norges museumsforbund.

På grunn av begrenset plass i auditoriet ved NHM ber vi 
om påmelding til møtet innen 17. oktober. Påmelding til 
Guro Hjulstad: guro.hjulstad@khm.uio.no / tlf: 22 85 95 78

Ta kontakt!      
Ta gjerne kontakt med styret! Henvendelser angående 
adres seendringer, e-postlisten og medlemsdatabasen 
rettes til Guro Hjulstad. Øvrige henvendelser kan rettes til 
leder Solveig Schytz.
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Dagheid Berg
Sørlandets kunstmuseum

I januar 2006 begynte jeg som malerikonservator i 100 % 
stilling ved Sørlandets Kunstmuseum. Museet har tidligere 
ikke hatt konservator, så i første omgang har en stor del 
av jobben dreiet seg om å opprette et konserveringsverk-
sted. Sørlandets Kunstmuseum har en variert samling 
med hovedvekt på papirkunst og malerier fra 1800-tallet 
og frem til i dag, men samlingen inneholder også tekstiler, 
elektronisk kunst, smykker, installasjoner osv. Det sier seg 
selv at man ikke kan få en konservator som er ekspert på 
alle områdene. Konservering av museets kunstverk på papir 
blir utført på Statsarkivet, hvor det også ble ansatt en ny 
konservator etter nyttår; Simon Mawdsley. Det var derfor 
naturlig å satse på maleri da Sørlandets kunstmuseum 
skulle ansette konservator. 

Utfordringer og forutsetninger
Å skulle fi nne frem i mylderet av leverandører og ulike 
produkter har vært en utfordring. Jeg savnet en enkel liste 
over produkter og leverandører. En slik liste har jeg aldri 
greid å oppspore, men jeg har til gjengjeld hatt stor hjelp 
av konservatorer på andre museer til å få tips om hva slags 
utstyr og leverandører jeg bør satse på.

Da jeg begynte jobben med innredning av konserverings-
verksted lå det allerede noen føringer. Lokalet var allerede 
plukket ut: Et hjørnerom på drøyt 30m2. Der skulle jeg 

bygge et verksted for konservering av malerier fra egen 
samling og tilhørende andre institusjoner i regionen. 

Prioriteringer
På en måte har jeg hatt stor frihet til å kjøpe inn det jeg 
selv har lyst på, på den andre siden er budsjettet stramt, 
og jeg er bundet av å måtte kjøpe det aller nødvendigste 
først. Jeg har tatt utgangspunkt i tradisjonelt oljemaleri, og 
forsøkt å bygge opp et sett med materialer og utstyr slik at 
jeg dekker de vanligste skader på malerier. I første omgang 
satser jeg altså på materialer som jeg regner med å bruke 
relativt ofte. Mer spesialisert utstyr kjøpes inn når behovet 
melder seg. 

Å bygge opp verkstedet har på mange måter vært en 
øvelse i å skille mellom hva man må ha og hva man strengt 
tatt kan greie seg uten. 

Kulturnatt
Det første maleriet jeg behandlet var allerede 21. april, un-
der Kulturnatt her i Kristiansand.  Jeg satt «på utstilling» og 
renset et maleri. På dette tidspunktet var den faste innred-
ningen på plass, men jeg hadde svært få kjemikalier og lite 
utstyr. Til alt hell fant jeg et oljemaleri som kunne overfl ate-
renses med vann. Det var et jevnt tilsig av publikum, og 
mange stilte spørsmål, både om teknikken og om etikken 
bak rensing. Det ble noen interessante diskusjoner ut av 
det, og arrangementet ble svært vellykket.

Nytt fra Sørlandet
Det nye atelieret ved Sørlandets kunstmuseum
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Mobilt verksted
Museet har en del større malerier, så ikke alle malerier i 
museets eie vil kunne få plass på verkstedet. Jeg har derfor 
vært bevisst på at mest mulig av større utstyr og møbler 
skal være lette å fl ytte på. Skuffeseksjoner, staffeli, dags-
lyslampe, bord osv. er alle på hjul, og kan, hvis det blir 
nødvendig, fl yttes ut av rommet slik at store kunstverk kan 
konserveres i andre lokaler. Av samme grunn valgte jeg 
mobil avsugsarm basert på fi lter i stedet for avsugsarm 
fastmontert på veggen. 

En annen fordel med å ha innredningen på hjul er at jeg da 
har mulighet til å stue møbler og utstyr bort når de ikke er 
i bruk, noe som kan være en fordel når man har lite gulv-
plass. Jeg valgte også å kjøpe et walk-in avtrekkskap, siden 
jeg ikke har lokaler til fernisseringsrom. På den måten får jeg 
plass til de fl este malerier som trenger fernissering.  

Konservering
17. juni åpnet museet en nymontering av den faste samlin-
gen. Jeg foretok den nødvendigste konserveringen av mal-
erier og rammer, og ett større maleri ble renset for ferniss. 
Mye av konserveringen skjedde i selve utstillingssalene, 
parallelt med monteringen, så jeg fi kk prøvd mitt «mobile 
verksted» i praksis. Etter dette har jeg arbeidet frem mot 
en utstilling med kunstneren Johan Martin Nielssen som 
åpner i september. Enkelte av kunstverkene har hatt behov 
for rensing, ellers har det for det meste dreiet seg om små-
skala-konservering. 

Parallelt med konserveringen har jeg fortsatt å jobbe med å 
innrede og utstyre verkstedet, ettersom det stadig melder seg 
nye behov når nye kunstverk kommer på «operasjonsbordet»

De eksterne oppdragene
Stillingen som malerikonservator innbefatter også noe 
konservering av ekstern kunst. Ca. 30% av stillingen skal 
tjenes inn ved at jeg påtar meg eksterne oppdrag, både fra 
institusjoner i distriktet og fra privatpersoner. Frem til nå har 
museer i Agderfylkene måtte henvende seg til Stavanger 
eller Oslo for å få maleriene sine konservert. Her dreier det 
seg bl.a. om større samlinger, hvor en av de mest kjente er 
Wenneslandsamlingen med beat- kunst fra 50- og 60-tallet. 
I tillegg henger det mange malerier rundt omkring i kirkene 
og i offentlige kontorer. 

Veien frem 
Det gjenstår fremdeles mye før man kan si at konserver-
ingsverkstedet er ferdig, men jeg har kommet et stykke på 
vei, og jeg begynner allerede i høst å arbeide med eksterne 
oppdrag. Selv om min stilling ikke på noen måte kan dekke 
behovet for malerikonservering i Agderfylkene, ser jeg på 
dette som starten på noe større. Jeg føler meg privilegert 
som får være med på begynnelsen av et konserverings-
nettverk her på Sørlandet. 

dagheid@skmu.no

Konserveringsarbeider i utstillingslokalene
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Inger Raknes Pedersen
Atelierleder

Etter nærmere 10 år med planlegging, studiereiser, forar-
beid og ombyggingsperiode står nå første byggetrinn for 
Bevaringstenestene klare i de gamle industrilokalene som 
rommer Museumssenteret i Salhus. Bevaringstenestene 
sine lokaler skal huse følgende: 

0. etg. REVITA-prosess med arbeidsmagasin, samt et 
snekkerverksted

1. etg. Kulturhistorisk konservering 
2. etg. Tekstilkonservering
3. etg. Dokumentasjon og foto
4. etg. Studierom og møterom

Første byggetrinn omfatter også noen mindre magasin-
arealer. De siste rester av byggestøv er nå i ferd med å bli 
vasket ut. 

Tekstilatelieret for museene i Hordaland, sammen med 
prosjektlederstilling hos Hordaland fylkeskommune ble 

konsolidert med Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter 
under navnet Museumssenteret i Salhus i juli 2004.

Prosjektet skrider fram
I mai 1997 ble det under et møte mellom Kulturseksjonen 
i Hordaland fylkeskommune og Tilskotsmusea dannet en 
gruppe som fi kk mandat til å lage en utredning om etabler-
ing av fellesmagasin og fellestjenester lokalisert til deler av 
Salhus Tricotagefabrik, totalt 3 850 m2. Dette var det første 
skritt på veien mot det som nå endelig er blitt en realitet. 
Allerede høsten 1996 ble det forhandlet fram pris med eier 
om kjøp av fem av de gamle fabrikkbygningene for 
kr 1 100 000. Gruppen la fram rapporten «Dra te Salhus», 
som skulle danne grunnlag for et eventuelt kjøp av byg-
ningsmassen, og som skisserte inndeling og bruk, samt 
framtidige aktiviteter i lokalene både på kort og lengre sikt, 
bl.a. knyttet til REVITA-prosesser. Det ble også utarbeidet 
kalkyler for prosjektet. I juni 1998 vedtok Hordaland fylkes-
ting at det skulle lages en plan for etablering av museale 
fellestjenester i Hordaland. Den forelå mars 2000 med nye 
utarbeidete kalkyler: «Plan for Fellestenester for musea i 
Hordaland».

Museumssenteret i Salhus –
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Museumssenteret i Salhus

Bevaringstenestene
Ideen bak prosjektet lå godt forankret i fl ere politiske plan-
dokument, både fra Hordaland fylkeskommunes side og 
fra statlig hold. Det var gjennom «Trøndelagundersøkelsen» 
vist at det var et stort behov og etterslep knyttet til både 
forebyggende og direkte konservering av den samlete 
gjenstandsmassen ved museene i Norge. Videre var det 
undersøkelser på internasjonalt nivå som viste den samme 
tendens i fl ere land, og det var etter hvert satt i gang 
prosjek ter for å redde gjenstandssamlinger kalt «Sesam-
prosjektet» i Sverige og «Delta-prosjektet « i Holland.

Det som kanskje kunne bli en utfordring var å få museene 
i Hordaland til å tenne på ideen om et felles magasin plas-
sert sentralt i fylket, i Bergen 20 min kjøring fra sentrum 
mot nord. Felles konserveringstjeneste innen tekstil har mu-
seene i Hordaland hatt siden etableringen av Tekstilatelieret 
i 1978. På møte i Hordaland museumslag fi kk utredningen 
«Dra til Salhus» full støtte og dermed lå veien klar for videre 
arbeid mot realisering av felles magasin og konserverings-
tjenester i Salhus, nord i Bergen. Prosjektet har vært nøye 
planlagt med tanke på den fl yt av gjenstander som vil skje i 
bygget og de prosesser som skal utføres.

Da prosjektbeskrivelsen for Bevaringstenestene og midlene 
til første byggetrinn lå på bordet; 15,8 mill. fra tippemidler, 
17 mill. fra Hordaland fylkeskommune og 1 mill. fra Stiftelsen 
UNI, kunne byggeprosessen starte i august 2006. De store 
magasinarealene, totalt 2000m2 hører under 2. byggetrinn 
som ennå ikke er fi nansiert. Vi vet at ABM-utvikling har gitt 
positiv anbefaling overfor Kulturdepartementet, så det blir 
spennende å se om midlene kommer i 2007.

Driftsplaner ved Bevaringstenestene:
Fellesmagasiner
Det har under hele planleggingen vært en forutsetning at 
arbeidet ved Bevaringstenestene i den første periode vil 
være knyttet opp mot en såkalt REVITA-prosess. Det er vik-
tig å få full drift av magasinene så raskt som mulig etter fer-
digstilling. Ingen gjenstander skal inn i magasinene før de 
har gjennomgått de ulike operasjonene i en REVITA-pros-
ess. Hos oss vil den omfatte følgende arbeidsopperasjoner: 
skadedyrsanering, enkel overfl aterengjøring, registrering 
i felles database, tilstandsvurdering, digitalfotografering, 
merking og pakking for magasinering. Museene vil i første 
omgang få digitalisert de deler av samlingene som går inn 
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i de nye magasinene i Salhus, men på sikt ønsker vi også å 
tilby hjelp til digitalisering av samlingene som blir værende 
igjen i museenes egne magasiner. Det er en forutsetning 
at museene selv bidrar med personell til dette arbeidet. 
Det er satt av en hel etasje til digitaliseringsarbeidet, og vi 
ser for oss at mange museer vil sitte her i et fellesskap og 
dra veksler på hverandre. Dette kan bli et riktig godt miljø 
som vi håper museene selv vil synes det er interessant å 
delta i. I Salhus vil vi kunne tilby de konsoliderte museene 
ulike klimatiserte magasinarealer tilpasset de materialtyper 
som skal oppbevares der. Det er nå ferdigstilt magasin for 
metall, pels/lær og foreløpig et lite rom for tekstil. Bygget-
rinn 2 vil gi de store magasinarealene for kulturhistorisk 
gjenstandsmateriale. Det satses her på zephyr-prinsippet 
som gir lave driftskostnader knyttet til klimatisering. Bygge-
materialene i selve magasinrommet arbeider aktivt med for 
å holde et så stabilt klima som mulig med kun små varia-
sjoner på årsbasis.

Fordi vi har tatt i bruk gamle industrilokaler har disse gitt 
oss visse begrensninger. De største gjenstandene mu-
seene eier kan ikke få plass hos oss. Det sier seg også 
selv at med kun 2.000 m2 magasinareal fordelt på alle de 
konsoliderte museene i Hordaland må det skje en nøye 
planlegging med tanke på hva som skal få plass her. Maga-
sinarealene vil være de beste som er å fi nne i Hordaland for 
gjenstandsoppbevaring. Derfor må museene vurdere hva 
som er svært viktig for dem å bevare for ettertiden. Det må 
skje en inndeling av gjenstandsmaterialet, for det er kost-
bart å gi gjenstander maksimalt gode oppbevaringsforhold. 
Det mest ønskelige ville være å bygge opp en «gjenstands-
bank» i Salhus som de konsoliderte museene kan bruke i 
et fellesskap. De ulike museer vil selvfølgelig stå som eier 
og fullt ut disponere over sine egne gjenstander. Bevarings-
tenestene vil drifte magasinene i samråd med museene.

Konserveringstjenester
Tekstilatelieret har i en årrekke tilbudt museene i Hordaland 
gratis konserveringstjenester og råd og rettledning innen 
forebyggende konservering. Kapasiteten ved atelieret var 

svært begrenset med kun en fast stilling helt fram til høsten 
2005. Da ble det ansatt en ny tekstilkonservator etter 
tildeling av reform-midler. Vi har prioritert å bygge opp et 
tekstilmiljø i Salhus og ønsker å bli et ledende senter innen 
tekstilkonservering. Museene har fått tildelt prioritet etter 
opptelling av tidligere anvendt tid. Det har kun vært beg-
renset antall gratis konserveringstimer museene har kunnet 
få tildelt. Tekstilatelieret har imidlertid organisert prosjekter 
hvor museene har kunnet gå inn og betale kostpris for 
ønsket utført konserveringsarbeid utenom prioritet. Det har 
da vært hentet inn konserveringskompetanse fra utlandet. 
Dette er en måte å jobbe på som vi vil fortsette med nå når 
det nye Tekstilatelieret (totalt 300m2) i Bevaringstenestene 
står ferdig.

Likeledes tilbyr vi våre konserveringstjenester til eksterne 
kunder over hele landet og har således hatt mange store 
og interessante oppdrag. Men også de mindre oppdragene 
er viktige for oss. Fordi det er svært få tekstilkonservering-
satelierer i landet ser vi det som vår oppgave å bidra til å 
bevare den nasjonale tekstilarven.

Ved innfl ytting i de nye lokalene i det gamle industrikom-
plekset i Salhus har vi også fått nytt utstyr. Det er kostbart 
å utruste et moderne konserveringsatelier, men det er nød-
vendig for å kunne utføre oppgavene på en faglig forsvarlig 
måte, samtidig som vi må kunne jobbe effektivt. Derfor ser 
vi det som viktig at utstyret er i aktiv bruk, gjerne i samar-
beid med andre konserveringsmiljøer.

Det er også avsatt en hel etasje, ca 300 m2, til kulturhisto-
risk konservering. Rommene er innredet med avtrekkskap 
og laboratoriebenker. Nå venter vi på midler slik at lokalene 
vil bli fylt med konservatorer og stor aktivitet. Det er et 
enormt behov for konserveringstjenester innen kulturhis-
torisk materiale. Det er også planer om å inngå samarbeid 
med Sogn og Fjordane om konserveringstjenester og mulig 
også tekstilkonserveringstjenester for Rogaland.

Fra det nye TekstilatelieretSikringsseminar; Ove Magnus Bore foreleser
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Bevaringstenestene er ikke offi sielt åpnet ennå, men vi har 
allerede arrangert seminar. Vi inviterte det nasjonale nett-
verket for Magasin og Bevaring til å holde seminar hos oss 
31. aug. og 1. sept. med tema Sikring. Dette for å vise at vi 
ønsker å få til et aktivt miljø rundt enheten vår. 

Hvorledes den framtidige drift vil bli organisert er under 
utarbeidelse i samråd med museene. Det vil bli etablert et 
brukerutvalg som Bevaringstenestene vil arbeide tett sam-
men med. Vi er der for å yte museene tjenester. Vi ser det 
som vår oppgave å hjelpe museene med å øke kunnskapen 
innen forebyggende konservering og hjelpe dem med kon-
servering av utvalgte gjenstander.

Vi ser fram til å ha et tett og nært samarbeid med museene 
og gleder oss til å få et pulserende liv i hele bygningskom-
plekset.

www.museumsnett.no/salhus

Innfarging

Konservering av Riksbanneret

Dåpskjole fra Gjenreisningsmuseet i HammerfestFra det nye Tekstilatelieret

Norges Riksbanner
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Tine Frøysaker, PhD, malerikonservator NKF-N
Førsteamanuensis
Institutt for arkeologi, konser vering og historiske 
studier, Universitetet i Oslo

Fra vårsemesteret 2007 åpnes muligheten for konservatorer 
med storfag eller bachelor til å ta mastergrad i konservering. 
Dette er et tillegg til den etablerte masterutdannelsen og 
har fått navnet «Konservering-projektbasert».

På grunn av Bologna-deklarasjonen forandret UiO utdan-
ningen til BA (3 år) og MA (2 år). Fra 2003 har konserver-
ingsstudiet ved UiO undervist en 40 poengs emnegruppe 
i «bevaring og gjenstandskunnskap». Fra vårsemesteret 
2005 startet UiOs første masterkull i konservering av 
kulturhistorisk materiale og maleri. Disse studentene vil bli 
ferdige til jul i år.
Fra 1998-2002 ble to storfagskull utdannet samme sted. 

Det nye masterstudiet er nettopp opprettet for at også 
disse skal kunne ta en mastergrad. Andre aktuelle kandi-
dater er konservatorer med bachelorgrad fra utlandet med 
de samme faginnretningene.

Dermed vil UiO kunne oppfylle kravene fra ENCoRE som 
tilsier at utøvende konservatorer skal ha utdannelse på MA-
nivå. For videre informasjon se www.uio.no/studier/program/
akk-master/konservering/

UiOs første masterkull i malerikonservering på rensekurs våren 2005. Gjesteforeleser Heather Galloway fra Intermuseum Conservation 
Association, Cleveland, Ohio er nr. 2 fra venstre.

Nok et nytt masterstudium i konservering
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Inga Vea

Oppgaven omhandler konservering av en hodepryd fra 
Nord-Amerika. Hodepryden består hovedsaklig av en 
hodekrans med stående fjær og et langt slep med fjær 
på begge sider. Fjær er hovedmaterialet i oppgaven. Det 
ble først foretatt en undersøkelse for å fi nne ut mer om 
gjenstandens historie. Det er sannsynlig at gjenstanden 
kommer fra Cayugaindianerne. Cayuga er en av de seks 
irokeserstammene som holdt til i nordøst. Det ble utført en 
sannsynlig datering av gjenstanden til 1860-tallet.

Siden hodepryden er en etnografi sk gjenstand var det øn-
skelig å utføre minst mulig inngrep. Etiske vurderinger ble 
gjennomgått før valg av behandlingsmetoder.
Gjenstanden består av mange forskjellige typer materialer 
som hadde forskjellige skader og trengte ulik behandling. 

Tidligere benyttede metoder for rengjøring av fjær ble gjen-
nomgått. Dette er både mekaniske og kjemiske metoder. 
Etter gjennomgangen ble det valgt ut metoder for utprøv-
ing. Det første som ble gjort av behandling var å rengjøre 
tekstilstykket på slepet med en rensesvamp av vulkanisert 
naturgummi. Deretter ble fjærene, tekstilene og pelsen 
på øreklaffene støvsugd, mens noen fargerike glassperler 
i dekoren på pannebåndet ble forsiktig rengjort med en 
fuktig bomullsdott. Brudd på fjærskaft ble støttet opp med 
små biter av Holytex, og Paraloid B72. Til slutt ble en løs 
øreklaff sydd fast igjen med noen få sting.

Konservering av hodepryd fra Nord-Amerika

Nye masteroppgaver fra Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier ved UiO 
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Kristin Kausland

Maleriet Aurora (89 × 168 cm) er en kopi av Guido Renis 
muralmaleri Aurora i Casino Rospiglioso, Palazzo Pallavic-
cini (Roma), malt i 1614. Maleriet består av olje på lerret, 
spent opp på kileramme. Pynterammen ble ikke undersøkt, 
og er derfor ikke del av oppgaven. 

Det er i oppgaven vektlagt å klargjøre maleriets konserver-
ingstilstand og opprinnelige materialer og utseende. I 
behandlingen har konsolidering og stabilisering, samt 
fjerning av tidligere inngrep, blitt prioritert. Dette hoved-
fokuset ble besluttet i samtale med eier, veileder og andre 
rådgivere. Grunnlaget for denne beslutningen ble basert 
på autentisitetsverdier og en estetisk forbedring av mal-
eriets utseende. Tiden, maleriets størrelse, samt omfang 
av overmaling og andre tilføyelser har gjort at siste del av 
behandlingen, retusjering, ikke ble sluttført. 

Oppgaven består av fem hoveddeler. I kapittel to gjen-
nomgås kunst- og kulturhistorisk kontekst. Den mytologiske 
scenens motiv, innhold og plass i kunsthistorien beskrives. 
Videre diskuteres kopitradisjon og –praksis rundt originale 
kunstverk fra 1600- til 1800-tallet. Kopiering av Guido 
Renis Aurora blir sett i lys av dette, etterfulgt av konkluder-
ende kommentarer om mulige utførelser av det foreliggen-
de Aurora. Kapittel tre tar for seg analyser av maleriets orig-
inale materialer fra underlag til overlag, samt undersøkelser 
av maleteknikk. Maleriet er preget av en rekke tidligere 
behandlinger som vitner om forskjellige trender i konserver-
ingshistorien. I kapittel fi re vil dette bli belyst, samtidig som 
behandlingenes innvirkning på maleriets konserveringstil-

stand blir drøftet. Andre eksterne faktorer knyttet til tilstand 
blir diskutert i kapittel fem. Hovedfokuset i denne delen av 
oppgaven ligger imidlertid på material- og teknikkavhengige 
aspekter som har forverret maleriets tilstand. I kapittel seks 
gjennomgås den siste behandlingen av Aurora. Konserver-
ingsetiske problemstillinger blir diskutert, og materialvalg 
sett i lys av dette. 

Konserveringsarbeidet har innebåret visuelle undersøkelser 
med det blotte øyet, med lupe, mikroskop, og ved hjelp av 
ultrafi olett bestråling (UV). Et røntgenfotografi  ble tatt av 
maleriet, samt tverrsnitt av malingsprøver støpt i plexiglass og 
undersøkt i mikroskop, UV-lys og Skanning elektronmikroskop 
(SEM). Pigmenter ble også identifi sert med et håndholdt Ener-
gidispersiv røntgenfl uorescensapparat (ED-XRF). Ferniss og 
lokal imprimatura ble analysert med Fourier Transform infrarød 
spektrometri (FTIR). Det ble foretatt en Gasskromatografi /
Masse spektrometri-analyse (GS/MS) av en malingsprøve. 
Fibre fra dublerings- og originallerret ble analysert i mikroskop, 
og lerretsekstrakt og -overfl ate ble pH-målt. 

Maleriet Aurora kom fra privat eie til studiets atelier august 
2005. Både det teoretiske og praktiske arbeidet som ut-
gjorde min masteroppgave ble utført våren 2006. Det avslut-
tende praksis-semesteret i konserveringsstudiet blir foretatt 
ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design høsten 
2006. Praksisen blir kombinert med en 20% stilling ved 
Munch-museet, hvor jeg deltar i prosjektet «malerier på rull». 
Fra 1. mars 2007 er jeg ansatt ved Hamilton Kerr Institute i 
Cambridge i en såkalt «postgraduate internship»-stilling. 

En kopi av Guido Renis muralmaleri Aurora
– undersøkelse og behandling
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Konservering av Emmanuel Vigelands 
skisse til Dommedag
Anne A. Ørnhøi

Utgangspunktet for masterprosjektet var Emanuel Vige-
lands maleri Skisse til Dommedag. Maleriet ble utlånt fra 
Emanuel Vigeland Museum til konserveringsstudiet ved 
Universitetet i Oslo. Foruten å konservere Skisse til Dom-
medag belyser masterprosjektet viktige kontroverser 
i konserverings faget. Dessuten kartlegger prosjektet 
viktige aspekter ved Emanuel Vigelands materialbruk og 
maleteknikk, et aspekt ved Emanuel Vigelands kunst som 
tidligere har vært mangelfullt dokumentert.

Skisse til Dommedag var i svært dårlig forfatning ved 
ankomst til konserveringsstudiet. Maleriet hadde store 
skade områder med rifter og hull, samt fl ere bulker. Denne 
tilstanden gjorde at alternativene i hovedsak sto mellom 
lokal riftreparasjon og stabilisering eller dublering som 

behandlings metode. I faglitteraturen er det stor grad av 
enighet om at lokal riftreparasjon og stabilisering som regel 
er den mest gunstige behandlingsmetoden. Når det gjaldt 
Skisse til Dommedag ble det imidlertid argumentert for at 
dublering var den beste løsningen. Betydelige aspekter ved 
tilstandsrapporten, eksempelvis lerretets nedbrutte tilstand, 
gav avgjørende tyngde for nevnte beslutning. 

Masterprosjektet understreker dermed at det i gitte tilfeller 
er nødvendig med dublering som behandlingsmetode. I 
et forsøk på å tilfredsstille etiske grunnregler falt valget av 
dubleringsmateriale på polyesterseilduk som dubleringslerret 
og BEVA 371 fi lm som dubleringslim. Med dublering som 
behandlingsmetode vil maleriet sannsynligvis ikke trenge 
ytterliggere konservering i lang tid fremover. 
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Karen Mengshoel 

To portretter av J.C.C. Michaelsen er primærkilden for 
denne masteroppgaven i malerikonservering. De portret-
terte er Anna Marie Arnet og Ludvig Rennord, og maleri-
ene ble malt våren 1796. Formålet med oppgaven var å 
undersøke og gjøre rede for materialene maleriene består 
av og håndverksteknikkene bak. Videre skulle endringene 
maleriene har gjennomgått, enten i form av menneskelig 
påvirkning eller naturlig aldring, vurderes.

Første kapittel tar for seg portrettradisjonen i Bergen i siste 
halvdel av 1700-tallet, malerens kulturelle kontekst, bak-
grunnen til de portretterte og malerienes proveniens. Andre 
kapittel gir en teknisk beskrivelse av Michaelsens portretter. 
Kapittelet gjør også rede for analysene som ligger til grunn 
for diagnostiseringen, vurderinger av resultatene og littera-
tur om metodene. Fjerde kapittel beskriver tidligere behan-
dlinger maleriene har gjennomgått og vurderer tilstanden 
før behandlingen som er utført i forbindelse med denne 
oppgaven. Også her blir litteraturen og metodene presen-
tert innledningsvis. Behandlingskapitlene innledes med 
strukturell behandling. Dette kapittelet fokuserer på maleri-

enes stabilitet, og innledes av etiske vurderinger som ligger 
bak slike inngrep. Kapittelet som følger innledes også med 
etikk, og fokuserer på hvordan løsemiddelteori, kombinert 
med empiriske tester, bidrar til rensing av overfl aten uten 
skader på originalt materiale. Visuell reintegrering innebær-
er retusjering og fernissering, og er tema for kapittel syv. 
Ulike fi losofi er bak reintegrering blir gjort rede for, og etiske 
sider ved inngrepene diskuteres. Aller sist følger et kapit-
tel som legger til rette for videre bevaring, som diskuterer 
videre behandling og foreslår videre forskning. Også disse 
kapitlene innledes av etikk og litteratur.

Undersøkelsene av disse portrettene spenner vidt. Maleri-
enes oppbygning er kartlagt med røntgenfotografering, 
UV-fl uorescens og stereomikroskopi av overfl aten. Material -
bestemmelser er gjort på grunnlag av SEM-EDS, løselig-
hetstester, røntgen og mikroskopi av tverrsnitt. Littera tursøk 
og studier ligger til grunn for behandlingen av portrettene, 
supplert av egne tester. Den aktuelle litteraturen er gjort 
rede for i begynnelsen av hvert kapittel.

To portretter av J.C.C. Michaelsen
Undersøkelse og behandling av to 1700-talls malerier
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Ingrid Louise Engelsen Flatval

En rekke forskjellige metoder og materialer har blitt 
benyttet til å behandle vått arkeologisk tre. I 1986 lan-
serte Per Hoffmann en tostegs impregneringsmetode som 
benyttet polyetylenglykol (PEG), med ulik molekylærvekt 
til å stabilisere vått arkeologisk tre. Metoden innebærer at 
treet først impregneres med lavmolekylærvekts PEG (PEG 
200-600) som trenger inn trecellenes cellevegg og binder 
seg til cellulosen. Deretter impregneres treet med høymole-
kylærvekts PEG (PEG 1500-6000) som fyller de store 
hulrommene. Dette gir ytterligere hold til treet. Metoden 
baseres på at lavmolekylærvekts PEG, som ikke har bundet 
seg til cellulosen eller som er blitt fanget i små hulrom, dif-
funderer ut av treet samtidig som høymolekylærvekts PEG 
diffunderer inn. Hoffmanns tostegsmetode har ofte blitt 

benyttet som en forbehandling til frysetørking og har ved en 
rekke anledninger vist å gi svært gode resultater  

Målet med oppgaven har vært å undersøke hvor i cellene 
og treet lavmolekylærvekts PEG og høymolekylærvekts 
PEG befi nner seg etter en tostegbehandling etterfulgt av 
frysetørring. Hvorvidt frysetørringsprosessen påvirker plas-
seringen av de ulike PEG molekylene har også blitt under-
søkt. Metodene som ble benyttet var hovedsaklig analyse 
med optisk fl uoriserende av på forhånd fargede tresnitt og 
FT-IR mikroskopi. Oppgaven har kun undersøkt behandlede 
eikefragmenter, da trefunnene somble stilt til disposisjon for 
undersøkelsen hovedsaklig besto av eik.

Stabilisering av arkeologisk tre

Mirjam Liu

To norske 1700-tallsportretter ble utlånt fra Oslo Bymuseum 
i forbindelse med masterprosjektet. Portrettene, som skal 
forestille Anne Marie Griis og Christian Juell, var en testa-
mentarisk gave fra Ingeborg Røed til Oslo Bymuseum.
Utgangspunktet for masterprosjektet var undersøkelser 
og behandling av maleriene. De ulike problemstillingene, 
metodene og anvendt litteratur ble drøftet i de syv hoved-
kapitlene.

Historiske undersøkelser ble foretatt for å sette portrettene 
av Anne Marie Griis og Christian Juell i en kunst- og kultur-
historisk kontekst. Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av 
litteratur og databaser, samt personlig korrespondanse 
med fagfolk og med slektninger av Ingeborg Røed. Material-
undersøkelser ble utført for å etablere en forståelse av 
malerienes maleteknikk og materialer. Blant undersøkelses-
metodene anvendt i dette kapittelet er visuelle undersøkelser 
i forskjellig forstørrelse og vanlig- og UV-belysning, røntgen-
opptak, samt analyser av de ulike maleristrukturene og de-
res sammensetninger gjennom skanning elektronmikroskop 
med røntgendispersiv spektrum (SEM-EDS). Dette kapittelet 
blir avsluttet med en kort sammenlikning av portrettenes 
maleteknikk og materialer. 

Tidligere behandlinger av portrettene ble undersøkt for å 
få kunnskap om hvilke behandlinger som tidligere er blitt 
utført, hva grunnlaget for disse behandlingene har vært, 
samt en mulig kronologi av behandlingene. Malerienes 
tilstand ble vurdert med fokus på stabilitet og visuelt ut-
trykk. Beskrivelse av skadene og en diskusjon om mulige 
skadeårsaker blir gitt i dette kapittelet. Vurderingen av 
portrettenes tilstand har vært utgangspunktet for de siste 
behandlingene av maleriene. Formålet med behandlingen 
av maleriene var å sikre deres historiske og estetiske verdi 
gjennom stabiliserende behandlinger, rensing og visuelle 
inngrep. Diskusjon av metode og konserveringsmateriale 
blir gitt i dette kapittelet. Videre bevaring av portrettene 
gjennom ulike forebyggende tiltak blir også diskutert.

Til slutt foreligger et forslag til videre forskning på portrett-
malerier. Informasjon om portrettenes kunst- og kultur-
historiske kontekst, samt maleteknikk og materialer har 
egenverdi som dokumentasjon, men kan også anvendes 
som sammenlikningsgrunnlag for videre forskning på andre 
portrettmalerier. Et større forskningsprosjekt om portrett-
malerier vil være et nyttig bidrag til norsk kunst-, kunst-
teknologisk- og konserveringshistorie.

To norske 1700-tallsportretter
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Fragment av spennen

Røntgenbilde av spennen
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Relieffspennen fra Sande
– fra graven til safen

Kjersti Ellewsen
Kulturhistorisk Museum, Konserveringsseksjonen

I november 2005 ble en rik kvinnegrav fra Folkevandrings-
tid (400–550 e.Kr) avdekket i Sande, Farsund Kommune i 
Vest-Agder. Funnet har vakt stor oppsikt i det arkeologiske 
fagmiljøet på grunn av de mange fi ne gjenstandene kvinnen 
hadde med seg i graven, og spesielt en gjenstand har fått 
arkeologene til å «tråkke ned dørstokken» til konserverings-
laben: Relieffspennen. Jeg er blitt bedt om å fortelle om 
konserveringen av denne spennen, men siden konserverin-
gen ikke har bydd på de helt store utfordringer har jeg valgt 
heller å fokusere på utfordringene vi møtte i felt ved opptak 
av gjenstandene. 

Relieffspenner
Relieffspenner er draktspenner brukt til å holde klærne 
sammen. Det er funnet 82 slike spenner i Norge, alle fra 
Folkevandringstid, en tid da kvaliteten på smykkehåndver-
ket var svært høy. Spennene er ofte forgylt og med vakre 
detaljer, og varierer i størrelse fra 5 til 23 cm. Snittlengden 
er på ca 10 cm, så Sande-spennen er med sine 17 cm 
et sjeldent funn. En annen grunn til den store interessen 
for akkurat denne spennen er at den er funnet i kontekst, 
liggende der den ble plassert på kroppen til kvinnen for 
1500 år siden. Mange av spennene fra tidligere er gjort 
som løsfunn.

Bakgrunn
Bakgrunnen for den arkeologiske utgravingen i området var 
regulering av ny riksvei. I løpet av ni uker på høsten 2005 
arbeidet arkeologer fra Kulturhistorisk Museum uten å fi nne 
mange gjenstander. De fant imidlertid spor etter båtnaust 
og bosetning og andre graver, funn som øker betydningen 
av dette området i fortiden. På utgravingens siste dag fant 
de noe uvanlig; en vakker fi bula (liten draktspenne) med 
tekstilrester. 

Konserveringsseksjonen ble kontaktet med bønn om å 
assistere opptaket av funnet som de ante kunne inneholde 
fl ere verdifulle funn, og som de antok kunne romme en 
svært skjør drakt som måtte tas opp i preparat. Bilen ble 

pakket full av store plater, pakkematerialer og feltkonserver-
ingslitteratur. Lite ante jeg at jeg skulle kjøre hjemover en 
uke senere gråtkvalt av utmattelse og beæret over å ha 
Sandedronningens gravgaver i bagasjen!

Funnenes bevaringstilstand
Bevaringsmessig tror jeg graven på Sande er noe av 
det verste man kan arbeide med i felt. Graven ligger kun 
15 meter fra fjorden, noe som fører til høyt saltinnhold i 
jordsmonnet. Saltene i kombinasjon med fuktighet leg-
ger forholdene til rette for kraftig korrosjon av metaller. 
Jordsmonnet i området er løs sandjord iblandet store 
steiner, som gir fri tilgang oksygen for funnene. I tillegg var 
det svært lav pH, og kombinasjonen lav pH, mye oksygen 
og vanngjennomstrømning fører til full nedbrytning av ben. 
Det var derfor ikke noe igjen av kroppen til kvinnen annet 
enn et svart centimetertykt homogent organisk lag som 
antagelig består av den nedbrutte kroppen og klærne til 
kvinnen. Bare klær i direkte kontakt med kobberspennene 
var blitt bevart, fordi kobberoksider er giftig og holder mikro-
organismer unna det organiske materialet. 
Men den dårlige oppbevaringen til tross, funnmengden 
var rik! Vi fant en vakker relieffspenne, to fi bler, to hek-
tespenner med 6 vakre forgylte agraffer på hver, et span-
nformet kar, vevtyngde, ravperle, spinnehjul, vevsverd, en 
nøkkelring med nøkkel og kniv, sømglatter i glass og to 
glassperler. Dessuten to sekundærgraver med blant annet 
hygieneartikler som pinsett og ørerenser!

Utfordringer ved opptak av funnene
På grunn av den dårlige tilstanden til funnene trengte 
mange av dem å pakkes inn i preparat. Vi brukte plastfolie, 
papp og gipsbandasjer til preparat, og måtte prøve oss 
litt frem for å fi nne en god metode. Her rakk det ikke med 
den boklærdommen jeg hadde! For å klare løft i preparat 
trenger man støtte av kompakt jord rundt gjenstanden, og 
mulighet for å pakke inn topp og sider, for så å skyve en 
plate under før man snur preparatet og pakker inn bun-
nen med gips. Dette bød på to problemer i Sande. For det 
første fantes det ikke kompakt jord, for det andre var det 
umulig å få en plate under gjenstanden på grunn av de 
store steinene graven var fylt med. All berøring av jorden 
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under preparatet ga bevegelse i den løse jorda, og dermed 
også bevegelse av den nedbrutte gjenstanden. Løsningen 
ble å bygge en pappramme rundt gjenstanden. Gjenstan-
den ble dekket med plastfolie og kompakt jord ble fylt opp 
til kanten av rammen. Det hele ble gipset inn med gipsban-
dasjer. Selv om vi da hadde et fast og kompakt lag rundt 
gjenstanden, var det ikke mulig å skyve en plate under. 8 
hender og likeså mange graveskjeer i diverse størrelser 
ble skjøvet under preparatet der det var mulig, og det ble 
forsiktig løftet over på en plate. Da kunne preparatet trygt 
snus og gipses på undersiden. Røntgen av alle prepara-
tene har vist oss at dette har gått overraskende bra.

Om ikke dette var utfordringer nok, ga værgudene oss 
tilstrekkelig å kjempe med. Å være ute i november, uten 
strøm og vann til arbeidet, og med en vindstyrke vanlig 
for kyststrøkene på den årstiden... Jeg kommer aldri til 
å glemme denne opplevelsen! Og jeg kommer aldri til å 
glemme den interessen og hjelpsomheten vi ble møtt med 
av innbyggerne i Sande. 

Uken etterpå satt jeg atter igjen i en varm lab, og tenkte 
på hvor glad jeg er for at jeg valgte konservering fremfor 
arkeologi! Ikke først og fremst fordi jeg ikke liker friluftsliv, 
men fordi det er jeg som nå sitter med godbitene under mi-
kroskopet mitt og kan glede meg over synet som avdekkes 
i måneder fremover.

Behandling av spennen 
Spennen var i 8 fragmenter da vi fant den. Fragmenterin-
gen skyldes mange faktorer. Gravhaugen over graven ble 

fjernet av veivesenet på 50-tallet, og traktoren fi kk fri vei rett 
over graven. Den tunge belastningen fra landbruksmaskiner 
kombinert med den løse jorda, den sammensunkne krop-
pen og de store steinene under spennen har fått den til å 
brekke i fl ere deler. Spennen ble ikke tatt opp i preparat, 
men skjøvet forsiktig over en tykk melinex og lagt i en eske 
med skumplast over.

I labben var det så bare å grave seg millimeter for millimeter 
nedover mot overfl aten. Å rense overfl aten var rimelig en-
kelt, da forgyllingen fortsatt sitter svært godt til støpemetal-
let i spennen. Men rensingen var tidkrevende fordi det lå 
så mye informasjonen i jorda rundt spennen; insekter, frø, 
tekstilrester og noe som lignet på lakkrester. Ble forgyl-
lingen fernissert? Det gjenstår fortsatt mye analysearbeid. 
Den største utfordringen lå i å beskytte hvert enkelt mate-
riale til enhver tid. Preparatet bestod i tillegg til spennen 
av en nedbrutt sølvring, to perler og tekstilrester. Jorda ble 
best fjernet når den hadde tørket, men inne i jorda lå de 
organiske materialene. I starten ble enkelte fragmenter av 
spennen jobbet med individuelt mens resten lå på kjølerom, 
men når det ikke lenger var mulig var det veldig nyttig å 
samarbeide med arkeologen om prioriteringer underveis. 

Den som vil se spennen ferdig konservert kan gå inn på 
www.khm.uio.no, og følge linken til «Følg konserveringen av 
spennen fra Sande» under aktuelle tema.

k.m.ellewesen@khm.uio.no

Alle foto: Tom Heibreen

Funnstedet. Preparat klar til opptaking

Glassperle fra Sandegraven
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Johan Mattsson, Biolog (Cand. Scient.)
Fagsjef i Mycoteam AS

Hva, hvor, hvorfor?
Objektsamlinger i museer er en kompleks materie. De 
består av en rekke forskjellige stoffer som er mer eller 
mindre naturlig motstandsdyktige mot biologisk nedbryt-
ning. Disse objektene har vært oppbevart og oppbevares 
fremdeles under svært varierende fysiske forhold. I tillegg 
oppstår det av og til en ekstraordinær situasjon grunnet 
endringer i lokalene, lekkasjer eller spesielle klimatiske 
situasjoner. Slike hendelser kan føre til en vesentlig endring 
av risikoen for nedbrytning.

Hva er mikroorganismer?
Det er mange arter av både muggsopp og insekter som 
er vanlig forekommende som skadegjørere i samlinger 
innendørs. Forskjellige insekter er spesialisert til å leve av 

cellulose (treskadeinsekter, sølvkre), keratin (møll, pels- og 
teppebiller) eller andre næringskilder (for eksempel melbil-
ler, brødbille). En gjennomgang av insekter blir av plass-
mangel ikke videre behandlet i denne artikkel.

Også muggsopp kan leve av en rekke næringsmidler, og det 
er derfor vanlig å fi nne skader på tilnærmet samtlige materi-
aler og overfl ater som forekommer i bygninger. I grove trekk 
kan muggsoppene deles inn i tre grupper av arter:
1. De som vokser ved fritt vann, enten det er ved lav tempe-

ratur (kondensskader) eller normal tempertur (lekkasjer). 
Typiske slekter er Penicillium og Trichoderma.

2. Arter som vokser ved en nokså høy relativ luftfuktighet 
(80-95% RF) kan over tid gjøre skader under ugunstige 
lagringsforhold selv om det ikke er direkte fritt vann. 
Vanlige slekter i slike skader er Aspergillus og Eurotium.

3. Ved lave RF-verdier er det lite eller intet som skjer av 
skader, men det fi nnes enkelte spesialister som i et 

Hva er det som spiser og vokser 
i mine gjenstander?

Forskjellen på mikroklima foran og i bokhyllen er avgjørende forskjell for muggsoppen.
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grenseland av unormalt høy relativ luftfuktighet (70-80% 
RF) over tid kan utvikle skader. Aktuelle arter er først og 
fremst Aspergillus penicilloides og Eurotium-arter.

Artskunnskap kan dermed gi viktig informasjon om hvilke fy-
siske forhold som har vært gjeldende i skadeområdet. Hvis 
skadebildet er oversiktlig og avklart har en detaljkartlegging 
av enkelte arter likevel ikke noen egenverdi.

Hva er kritiske forhold?
Næring Dette er sjelden eller aldri en mangelfaktor når 
det gjelder samlinger og objekter. Cellulose i treverk eller 
i ren form i papir, tekstiler, lær, tilsetningsstoffer som lim 
og overfl atebehandlinger har alle rikelig med næring som 
mange mikroorganismer kan bryte ned. Man må derfor alltid 
regne med at næring ikke er en mangelfaktor for muggsopp 
og insekter.

Vann Bortsett fra enkelte skadeinsekter, hovedsakelig 
slike som lever av tekstiler (teppebiller, museumsbille og 
enkelte andre), trenger skadgjørere tilgang til fuktighet i et 
slikt omfang at det er mer enn hva som vanlig forekommer 
innendørs. Normalt er det en kritisk grense ved ca. 20% 
fuktkvote i treverk, noe som tilsvarer ca. 85% relativ luftfuk-
tighet (RF). Det er en del muggsopp som over tid også kan 
vokse ved lavere verdier, ned mot 75% RF, men dette er 
mindre problematisk.

Temperatur De fl este skadegjørere trenger en temperatur 
rundt 20-25 °C for optimal utvikling, men selv ved lavere 
verdier kan det skje en utvikling. Muggsopp kan gjerne 
vokse fra noen få plussgrader og de stopper å vokse hvis 
det blir mer enn 30-35 °C. Treskadeinsekter utvikles i om-
trent det samme temperaturintervallet.

Tid Under gunstige utviklingsmuligheter skjer vekst av 
muggsopp raskt. Det viktige for skadegjørerne er imidlertid 
at både næring, vann og en gunstig temperatur må være 
tilstede samtidig. Hvis en av faktorene mangler er det ikke 
fare for noen skadeuvikling. Det blir for eksempel ingen 
skader i vått treverk som ligger ute om vinteren, men når 
våren kommer blir det verre. Det samme gjelder vann skadet 
papir, der man bokstavlig talt kan «fryse» skade utviklingen 
ved å legge materialet i fryseren. Problemet oppstår når det 
tas ut i romluften i gjen.

Hvor raskt går det?
Ved vannskader er det en kritisk grense ved ca. en uke. Klar 
man å tørke ut vannet før det er gått en uke, går det som 
regel bra, mens det rimelig sikkert utvikles muggsoppskad-
er hvis materialet blir stående vått lengre. Ved fuktnivåer 
som er mindre gunstige skjer skadeutviklingen langsom-
mere. Papir som står i en konstant relativ luftfuktighet rundt 
75-80% vil i løpet av uker, eller i hvert fall måneder, bli an-
grepet. Enkelte muggsopparter som forårsaker såkalt foxing 
i papir kan utvikles meget langsomt, kanskje i løpet av fl ere 
år før skadene begynner å bli synlige. Problemet med arkiv 
og samlinger er at tiden sjelden er en mangelvare…

Hva skal man se etter?
Man kan se etter enten direkte eller indirekte tegn til 
skader. Er det synlige skader, enten det er med det blotte 
øyet etter via mikroskopisk analyse, er det ikke tvil om hva 
problemet er. Vanskeligere er det hvis man kun har indi-
kasjoner på at det er noe galt. Hvor mye skal man stole på 
opplysninger om at et klimaanlegg gir en bestemt tem-
peratur og relativ luftfuktighet? Hvor mye forteller generelle 
fuktmålinger midt i rommet eller i enkelte gjenstander? 
Det er viktig å huske på at muggsoppskader først og 
fremst utvikles der det er gunstige fuktforhold. Det er ikke 

Næringsforskjellen gir skader på deler av gjenstanden.
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de samme stedene som der det er lett å komme til eller 
det som er synlig på overfl ater. Man må derfor tenke godt 
etter hvor de mest kritiske forholdene kan være. I praksis 
betyr det ned mot gulv, ut mot yttervegger, inne i hyller 
og i hjørner – steder der det gjerne blir temperaturfall og 
mangelfull ventilasjon.

I tillegg må man huske på at mikroklima er overraskende 
smått. Det kan være forskjell på noen millimeter eller 
centimeter mellom tørre forhold og kritisk vått. Hvis man 
ikke husker på det og tilpasser undersøkelser og målinger 
til dette er det lett å overse skader eller kritiske forhold. 
Hvis man vil fi nne ut om det er et problem eller i det min-
ste kritiske forhold må man derfor foreta en regelmessig 
visuell kontroll. Der det er synlige skader eller mistenkelige 
forhold må man gå videre med fukt-/temperaturmålinger 
(som selvsagt må sammenlignes med referansemålinger 
andre steder) og relevant prøvetaking. Når man har hentet 
inn tilstrekkelig med relevant fakta kan man gjøre en faglig 
vurdering av situasjonen.

Hva kan gjøres?
Man kan skrive store lærebøker om hva som er mulig å 
gjøre ved mistanke om skader eller ved konkrete skader. 
Dette kan i store trekk oppsummeres som følgende:
 • Bruk hodet
 • Ta det med ro
 • Vær forsiktig
 • Vær kritisk
 • Vær skeptisk til «nøytrale råd»
 • Vær skeptisk til «etablerte sannheter»
 • Vær skeptisk til ukvalifi sert bistand
 • Husk på «Keiserens nye klær»
 • Husk på HMS
 • Ikke skyt spurv med kanoner

 • Det fi nnes ingen vidunderkurer
 • Manuell rengjøring med en klut fuktet i lunket vann er 

meget effektivt
 • Ikke bruk soppdrepende produkter!
 • Husk på etterkontroll
 • Tenk på videre oppbefaring
 • Krev dokumentasjon

Hva skal ikke gjøres?
Det er mye man ikke skal eller trenger å gjøre ved en 
skadesituasjon. I kortform kan dette oppsummeres med: 
Stress, ukritisk bruk av ukvalifi sert bistand, panikktiltak, bruk 
av insekt- og soppgifter.

Hvordan undersøker man skader?
Arbeidet med å avklare eventuelle skader må omfatte en 
vurdering av de fysiske forholdene og da først og fremst 
temperatur og relativ luftfuktighet, gjerne over tid. I tillegg 
må man fi nne omfanget og typen av muggsoppskade, slik 
at man kan gjøre en korrekt registrering og tolkning av 
situasjonen. Med dette avklart er det mulig både å foreta en 
fornuftig fjerning av selve muggsoppskaden og å etablere 
forebyggende tiltak mot nye skader. 

Fuktmålinger og prøvetaking er stikkprøver av en virkelighet, 
og det er viktig å sørge for at disse stikkprøvene blir så 
representative og informative som mulig. Fuktmålingene må 
først og fremst bli utført i de mest kritiske områdene, ikke 
der det er lettvint å komme til. Tilsvarende må prøvetaking 
skje der selve veksten har skjedd. Da er det mulig å benytte 
en enkel og effektiv prøvetaking i form av standardiserte 
tapeavtrekk. Hvis det er uklart hvor eventuelle skader er, 
kan en generell kartlegging i form av luftanalyser i forskjel-
lige områder gi en viktig indikasjon. 

Illustrasjon av hvor små forhold som gjelder ved mikroklimaMikroskopbilde av muggsopp
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EXEL Fine Art 
- et sikkert valg...
EXEL Fine Art er Norges ledende transportør 
av kunstgjenstander

• Vi tilrettelegger og gjennomfører transport av alle 
typer kunst – i inn- og utland

• Vi tilbyr lagring av kunst, produksjon av transportkasser 
og annen type pakking

• Vi tilbyr gunstig forsikring gjennom Norges ledende 
forsikringsmeglere

• Vi tilbyr praktiske og økonomiske logistikkløsninger 
tilpasset Deres behov

• Vi tilbyr rådgivning og veiledning knyttet til alle typer 
transportbehov

• Vi yter profesjonell bistand ved installasjon og montering 
av utstillinger

EXEL
Gladengveien 17

Postboks 6641 Etterstad
0607 Oslo

Telefon: 23 24 36 00
Telefaks: 23 24 36 02

E-post: fineart@exel.no

Hvordan utbedrer man skader?
Det er overraskende mange tilfeller, både her i Norge 
og internasjonalt, der man legger ned mye energi og 
store kostnader på strakstiltak uten å tenke på langsik-
tige, varige løsninger. Det har liten hensikt å desinfi sere 
materialer hvis de likevel bare skal tilbake i det samme 
fuktige miljøet etterpå. Allerede det å ta det skadede 
materialet inn i et tørt miljø eller å sørge for tørre forhold 
der det materialet blir oppbevart, stanser øyeblikkelig 
skadeutviklingen. Til dette trengs det derfor ingen spe-
sielle soppgifter eller spesielle kompliserte/dyre tiltak. 

Erfaringer med forskjellige rengjøringsforsøk av 
muggsopp skader viser at en grundig overfl ate-
rengjøring med en fuktig klut er meget effektiv på 
materialer som tåler en fysisk behandling av over-
fl aten. Holdes materialet tørt i ettertid kan det heller 
ikke skje videre vekst. Det er verken hensiktsmessig 
eller nødvendig å benytte sopp drepende preparat i 
en skadeutbedring. Bruk av etanol eller andre, mer 
spesialiserte produkter for å drepe muggsopp frarådes 
derfor.

Ved håndtering av muggsoppinfi serte materialer er det 
viktig å huske på HMS-regler med tanke på å beskytte 
både seg selv og tilstøtende lokaler/brukere. Tiltak som 
strukturert håndtering, bruk av støvmaske og punktav-
sug er effektive og enkle tiltak. 

…og sist men ikke minst
Spør hvis du er usikker! Det fi nnes god, nøytral kom-
petanse. Bruk den sammen med din egen erfaring, så 
går det som regel bra.

Husk på at «Det enkle er ofte det beste», også når det 
gjelder undersøkelser og tiltak.

johan@mycoteam.no

Relativ luftfuktighet er temperaturavhengig

En non-destructive prøve Resultat av rengjøring av infi serte fl ater
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ANETTE HØYER
Malerikonservator MNKF

Konservering og restaurering av malerier
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0256 Oslo
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Forgylling av rammer og møbler
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