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Redaktørene har ordet 
 

 
Kjære lesere. 
 
 
Etter en lang og kald vår er sommeren endelig 
her. Redaksjonen har som vanlig vært aktiv i 
flere måneder med å skaffe artikler og annet 
redaksjonelt arbeid. I tillegg har det vært en 
del endringer i redaksjonen. Vi har ønsket 
malerikonservator Helene Skoglund-Johnsen 
velkommen som ny layoutansvarlig og Kristin 
har flyttet til Kuala Lumpur. Å være 
utenriksredaktør er ikke ideelt og derfor deler 
Kristin og Alexandra på redaktørvervet - inntil 
vi har funnet en ny redaktør. 
 
I en hektisk hverdag har ikke alle anledning til 
å lese Norske Konserves fra start til slutt, men 
vi håper at bladet kan få være med som 
ferielektyre! For å øke leseopplevelsen har vi 
lastet opp tidsskriftet på issuu.com. En annen 
bonus med denne digitale plattform er at det 
vil være enklere å like, dele og laste ned 
enkeltartikler. For alle som foretrekker å 
tilbringe ferien uten internett vil det fremdeles 
være mulig å laste ned bladet på NKF-N sin 
nettside.	
 
19. juni holdt styret strategimøte der Vilde og 
Benedicte fra webredaksjonen og Alexandra 
fra Norske Konserves deltok i en diskusjon 
med utgangspunkt i resultatene av 
spørreundersøkelsen NKF-N sendte ut 
tidligere i år. Vi drøftet revidering av 
strategiplan, hvordan konservatorer kan bli 
bedre til å formidle faget, tittel og hvordan vi 
kan få en enhetlig måte å omtale oss selv på. 
Liv Ramskjær, generalsekretær ved Norges 
museumsforbund, deltok på deler av møtet og 
svarte på spørsmål. 	
 
Spørreundersøkelsen gjorde det klart at 
mange ønsker en opprydding og eventuell 
beskyttelse av tittel. Spørsmålet er hvordan 
dette kan gjennomføres på en god måte. Liv 
Ramskjær åpnet opp for en mulighet der NMF 
kan stemme over et forslag til endring av tittel 
av NMFs akkreditering. NKF-N vil derfor 
fremover jobbe med å formulere en 
henvendelse til NMF, som kan behandles i 
deres årsmøte neste år. Det er ingen lovnad 
om positivt utfall, men vi anser det som svært  

 
 
 
 
viktig at saken i større grad også når ut til 
NMFs medlemmer.	
 
Titteldebatten fortsettes også i dette 
nummeret av Norske Konserves og denne 
gang er det Liv Ramskjær som kommenterer 
(s. 19). I vårt portrettintervju av den erfarne 
bok- og papirkonservatoren Nina Hesselberg-
Wang kan du lese om hennes vei mot yrket på 
side 27. I tredje del av vår faste spalte 
Nasjonalmuseet flytter gir Kathrin Guthmann 
oss et innblikk i utfordringene som er knyttet til 
Gyldenlærs-prosjektet (s. 21). Kathrins 
kollega, malerikonservator Ida Bronken, er 
prosjektleder for den nye samlingsutstillingen 
ved det nye Nasjonalmuseet og vi intervjuet 
henne for vår nye serie Konservatorer i andre 
yrker (s. 25). Med denne serien ønsker vi å 
motivere, kanskje særlig nyutdannede 
konservatorer til å løfte blikket i sin søken etter 
jobb. Det er få jobber der ute og vi må våge å 
tenke utenfor boksen. Kanskje viser det seg at 
det som engang var drømmejobben, ikke er 
ideell likevel, og da er kanskje plan B vel så 
bra?  
 
Alle som ikke hadde anledning til å delta ved 
årsmøtet i mars kan lese Siv Jakobsen Grans 
sammendrag på side 8 og Ekaterina Pasnaks 
E.C.C.O. referat på side 12. På årsmøtet ble 
det nevnt at flere seksjoner i NKF ønsker at 
Meddelelser for Konservering kun utgis 
digitalt. Susanne Kauns synspunkt på dette 
kan leses på side 16. 
 
Kollegene ved Arkeologisk Museum i 
Stavanger står for tre bidrag i dette nummer: 
Sólveig Jonsdottír presenterer Domkirken 
2025 prosjektet (s. 31), Hege Hollund forteller 
om DNA-analyse av bein under sitt 
forskeropphold i Dublin (s. 41) og Anne 
Ytterdal beretter fra Architectural Paint 
Research konferansen i New York (s. 68).  
 
I tillegg er Susanne Kauns referat fra 
seminaret om steinportaler i Stavanger på 
side 59 og Erling Skaugs referat fra 50-års 
jubileet for flomkatastrofen i Firenze på side 



 

63. HMS er et gjengangstema i Konserves og 
denne gang har vi med et fyldig referat fra 
seminar om giftstoffer ført i pennen av Eirin 
Breie og Hedvig Navelsaker (s. 45).  
 
En takk rettes til Erling Skaug som takket oss 
for vår innsats. Det er alltid hyggelig med en 
klapp på skulderen! Nå er det vår tur til å takke 
alle bidragsytere og annonsører for bidragene 
og samarbeidet. 
 
 
God sommer og god fornøyelse! 
 
 
Alexandra Pogost og Kristin Rattke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Rattke 

 

 

Alexandra Pogost 
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Norske Konserves (NK) er tidsskriftet til Nordisk 
Konservatorforbund – Norge (NKF-N). I NK informeres det 
blant annet om konserveringsrelevante kurs, konferanser, 
seminarer og prosjekter, samt ulike hendelser i regi av NKF-N. 
Tidsskriftet er ment å bidra til økt informasjonsflyt på tvers av 
institusjoner, samt brobygging mellom konservatorer og 
eksterne aktører relevante for kulturminneforvaltning. 
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Redaksjonen til Norske Konserves tar 
imot artikler relatert til konservering, 
men forbeholder seg retten til å 
avvise, redigere, forkorte eller 
plassere artikler i en annen utgave 
enn den førstkommende. 
 
Norske Konserves utkommer to 
ganger i året. Frist for innlevering er 1. 
april og 1. oktober. 
 
Bidrag til tidsskriftet kan skrives på 
norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
Teksten leveres som word-fil uten 
formattering. Be gjerne redaksjonen 
om mal for artikler eller se denne på 
NKF-N sine nettsider (www.nkf-n.no). 
Alle bidrag skal korrektur-leses før 
innsending. 
 
Bilder, illustrasjoner, tabeller og 
annonser sendes som separate tiff-, 
jpg- eller pdf-filer med minimum 300 
dpi. Filene bør ikke sendes i mindre 
format enn de ønskes presentert. 
 
E-post 
norske.konserves@outlook.com 
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Helside:     kr. 5000,- 
Halvside:   kr. 4000,- 
Kvartside:  kr. 2500,- 
 
Redaksjon 
Redaktører 
Kristin Rattke  
Alexandra Pogost 
Redaksjonsmedlemmer 
Magnhild Aasen 
Thea Pernille Bjelke Christophersen 
Annonseansvarlig 
Marie Kleivane 
Layoutansvarlig  
Helene Skoglund-Johnsen 
Foto omslag: Ryan Schmidt 



 

 

Styret 2017 
 
 
 
 
 
Styreleder 
Vigdis Vingelsgaard  
Hedmarksmuseet 
Postboks 117, 2401 Elverum 
Tlf: 905 95 390 
E-post: vigdis.vingelsgaard@domkirkeodden.no  
 
Styremedlem, kasserer 
Thierry Ford 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Tlf: 412 80 376 
E-post: thierry.ford@nasjonalmuseet.no 
 
Styremedlem 
Siv Jakobsen Gran 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Tlf: 450 32 774 
E-post: siv.j.gran@gmail.com 
 
Styremedlem 
Lone Ørskov 
Norsk Folkemuseum 
Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo 
Tlf: 932 55 035 
E-post: lone.orskov@norskfolkemuseum.no 
 
 

Styremedlem 
Peter Juga 
Ringve Musikkmuseum 
Tlf: 406 07 331 
E-post: peter.juga@ringve.no 
 
Styremedlem 
Satiness Schwindt 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Tlf: 913 31 646 
E-post: satiness.schwindt@nasjonalmuseet.no 
 
1. vara 
Juliane Derry 
Privatpraktiserende 
Ekebergveien 224F, 1162 Oslo 
Tlf: 404 84 223 
E-post: julianederry@hotmail.com 
 
2. vara 
Thomas Ragazzon Smestad  
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
E-post: thomasmestad@gmail.com 
 
 
 



 

 

Andre verv 2017 
 
 
 
 
E.C.C.O. representant 
Ekaterina Pasnak 
Papirkonservator NKF-N 
E-post: pkonserv@broadpark.no 
 
 
Vurderingskomité  
Elizabeth Peacock 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie,  
NTNU Vitenskapsmuseet 
Erling Skakkes gate 47B 
Gunnerushuset A156 
Tlf: 73 59 21 63 
E-post: elizabeth.peacock@ntnu.no 
 
Douwtje van der Meulen  
Konserveringsstudiet 
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo  
Tlf: 22 84 19 00 
E-post: d.l.m.v.der@iakh.uio.no  
 
Anne Ørnhøi  
Norsk Institutt for kulturminneforskning  
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo  
Tlf: 23 35 52 52 
E-post: anne.ornhoi@niku.no  
 
Valgkomité  
Susanne Kaun (leder) 
Norsk institutt for kulturminneforskning  
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo  
Tlf: 469 21 158 
E-post: susanne.kaun@niku.no 
 
Hilde Viker Berntsen 
Mur og mer 
Mellomhagen 26, 3261 Larvik 
Tlf: 928 80 113 
E-post: hilde.berntsen@murogmer.no 
 
 
 
 
 

Webredaksjonen  
Vilde Marie Dalåsen (leder) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design  
Tlf: 905 93 540 
E-post: vildemd@gmail.com 
 
Mari Sørgulen Evensen 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design  
E-post: mari.sorgulen@gmail.com 
 
Einar Bache Nilsen 
Universitetet i Oslo 
Tlf: 932 06 639 
E-post: einar.bache.nilsen@gmail.com 
 
Webredaksjonen NKF-N og NKF 
Ane Marte Ringstad  
Kunst i Offentlige Rom 
Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 Oslo  
Tlf: 924 12 877 
E-post: anemarteringstad@yahoo.no  
 
Representant i redaksjonen MoK  
Mirjam Liu 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design  
Tlf: 995 30 539 
E-post: mirjamliu@gmail.com 
 
Representant i FORK 
Lone Ørskov 
Norsk Folkemuseum 
Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo 
Tlf: 932 55 035 
E-post: lone.orskov@norskfolkemuseum.no 
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Lederen har ordet  
 
 
Det nye styret i NKF-N hadde sitt første møte 
26. april. Vi kom fram til at vi trenger et møte 
hvor vi kan drøfte revisjon av strategiplanen, 
sett på bakgrunn av spørreundersøkelsen vi 
har gjennomført.  
 
For to år siden la vi i NKF-N en strategiplan 
som vi har forsøkt å følge. Da var redaktør i 
Konserves og E.C.C.O.-representanten med. 
Siden vi gjør det meste av vårt arbeid utenfor 
arbeidstid, er det kanskje begrenset hva man 
kan forvente av oss. Men når vi har årsmøte 
og hører om engasjement og all aktivitet i 
distriktene, i Norske Konserves og i 
webredaksjonen, i MoK og i styret, da synes vi 
at vi har grunn til å være ganske så fornøyd! 
Men vi må utvikle oss og ta inn over oss det 
som skjer rundt oss. Så derfor planlegger vi et 
miniseminar for styret og de som er med i 
Norske Konserves-redaksjonen og 
webredaksjonen! 
 
Det nye styret har konstituert seg slik: 
 
Vigdis Vingelsgaard, leder, 
vigdis.vingelsgaard@annomuseum.no 
 
Thierry Ford, kasserer, 
Thierry.Ford@nasjonalmuseet.no 
 
Satiness Schwindt, sekretær, 
satiness.schwindt@nasjonalmuseet.no 
 
Lone Ørskov, styremedlem, 
arrangementansvarlig, 
lone.orskov@norskfolkemuseum.no 
 
Siv Jacobsen Gran, medlemsdatabase, 
sivjg88@hotmail.com 
 
Peter Juga, styremedlem, 
Peter.Juga@ringve.no 
 
Vararepresentanter:  
Juliane Derry, julianederry@hotmail.com 
 
Thomas Smestad, 
thomas.smestad@nasjonalmuseet.no 
 
E.C.C.O representant er Ekaterina Pasnak, 
Ekaterina.Pasnak@uib.no 

Styret er bredt sammensatt kompetanse-
messig. Vi speiler dessuten at det er mange 
dyktige utenlandske konservatorer i vår 
forening, 35 % faktisk. Og spørre-
undersøkelsen viser at vi har stor internasjonal 
erfaring og kompetanse da nesten 55 % har 
utdanning fra land utenfor Norge, mens 45 % 
er utdannet i Norge. 77 % har utdanning på 
master/kandidatnivå, mens 16 % har 
utdanning på bachelornivå (her skiller nok 
innholdet i bachelorutdanninga seg noe fra 
den vi har ved UiO). Og flere resultater 
kommer! 
 
Kontakt oss om du brenner for en sak! 
 
Vigdis Vingelsgaard 
Styreleder. 
 
 
 
 

 
Vigdis Vingelsgaard 
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NKF-N årsmøte 2017 
 
 
Siv Jakobsen Gran 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
siv.gran@nasjonalmuseet.no 
 
 
Årsmøtet for NKF-N 2017 ble avholdt 30. mars 
ved Teknisk Museum. I år var det 59 
medlemmer tilstede, i tillegg til eksterne fra 
annonsørene Arkivprodukter, Thermo Lignum 
og System Standex. Styret stilte med 
tilsammen fem styremedlemmer inkludert 
styreleder, samt en vararepresentant. 
 
Vigdis presenterte sakene på dagsorden og 
gikk gjennom årsmeldingen. Sentrale saker 
var blant annet fremtiden for Meddelelser om 
Konservering (MoK); papirutgave versus 
digital utgivelse. Malerikonservator Mirjam Liu, 
representant for redaksjonen i MoK, 
presenterte saken og fikk mange innspill fra 
medlemmene i salen. Saken vil utdypes 
grundigere og bli presentert som en spørre-
undersøkelse /avstemning, som senere vil bli 
sendt ut til medlemmene. 
 
Andre sentrale saker var presentasjonen av 
“NKF-N spørreundersøkelse for konservato-
rer”, utarbeidet av papirkonservator Ekaterina 
Pasnak. Spørreundersøkelsen har bidratt til å 
kartlegge ulike opplysninger om konservatorer 
som jobber i Norge. Resultatene var 
interessante og vil være et viktig verktøy til å 
fremme og forbedre konservatorenes og 
konserveringens status i Norge. Resultatet vil 
bli publisert og sendt ut til alle medlemmene. 
 
Tre medlemmer bidro i årets faglige del. Alle 
foredragene tok for seg både pågående, samt 
avsluttede konserveringsprosjekter, som 
belyste hvor omfattende, spennende og 
variert konservatoryrket er.  
 
Takmaleriet i Oslo Domkirke – Kunsten å 
kompromisse... og andre misser 
 
Malerikonservator Niels Gerhard Johansen 
(Norsk Folkemuseum) utdypet det omfattende 
konserveringsarbeidet han har gjort på 
takmaleriet i Oslo Domkirke i 1993, men også 
senere arbeid (2009-2015) i samarbeid med 
malerikonservatorene Anne Milnes og Katrine 
Scharffenberg. Takmaleriet har ulike motiver og 
består av gavl- og hvelvfelt. Arbeidet han la  

 
frem omhandlet motivet Jesu fødsel og det 
omkringliggende motivet Stjernehimmelen.  
 
Oslo Domkirke stod ferdig i 1697, og kirkens 
arkitektoniske uttrykk viste en klar senbarokk 
stil. Kirken gjennomgikk i 1850-årene en 
endring av både interiør og eksteriør mot et 
nygotisk uttrykk, under ledelse av arkitekten 
Alexis de Chateauneuf. Senere, omkring 1948 
-1950, undergikk kirken enda en omveltning 
av det arkitektoniske uttrykket, til den såkalte 
Arnebergs stil, under ledelse av arkitekten 
Arnstein Arneberg. Her var målet å tilbakeføre 
stilen til det opprinnelige senbarokke uttrykket.  
 
På midten av 1930-tallet skulle himmelhvelvet 
utsmykkes, og det var kunstneren Hugo Lous 
Mohr som fikk oppdraget. Før han gikk i gang 
med utsmykningsoppdraget, ble taket dekket 
med lerret og preparert slik at overflaten ble 
slett og enklere å arbeide på. Sprekker i taket 
og skjøtene mellom lerretene i taket ble dekket 
til med lerretsstrimler. For å holde lerretet og 
lerretsstrimlene på plass ble sparkelmasse, 
bestående av rugmel, olje og animalsk lim, 
påført de ulike delene. Lous Mohr malte i 
tempera som ble preparert på stedet.  
 
Konserveringsarbeidet til Johansen startet i 
1993, da han som student hadde i oppdrag å 
kartlegge tilstand og utarbeide behandlings-
forslag for takmaleriet i Oslo Domkirke. Videre 
arbeid med å konservere gavlfeltene i 
Domkirken (2009-2010) og det andre, mest 
skadede området Betlehemsmotivet (2014-
2015), ble utført av Katrine Scharffenberg og 
Anne Milnes, med Johansen som faglig 
konsulent. Tilstanden til Jesu Fødsel før de gikk 
i gang var kritisk (bilde 1 og 2). Sparkelmassen i 
grunderingen hadde forårsaket mange struktur-
elle problemer, og det var store områder med løs 
maling som flasset av. Lerretsstrimlene som var 
festet over skjøtene og sprekkene i taket hadde 
også løsnet. Motivene hadde blitt restaurert i 
1964 og 1975 av konservator Ole Solbakken. I 
restaureringsprosessen ble store områder 
overmalt og Solbakken ga i tillegg nye 
“amatørmessige” tilføyinger til motivene (bilde 
3). 

N
orske Konserves 1/2017  
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Bilde 1: Utsnitt av Jesu fødsel, tilstanden før 
konservering. Foto: Niels Gerhard Johansen. 

Bilde 2: Utsnitt av Jesu fødsel, tilstanden etter 
konservering. Foto: Niels Gerhard Johansen. 

 

 
Bilde 3: Oversikt over tidligere behandlinger: grønn: restaureringer gjort av Hugo Lous Mohr 
(1940-tallet); turkis: restaureringer gjort av Ole Solbakken (1963); rød: restaureringer gjort av 
Ole Solbakken (1973). Foto: Niels Gerhard Johansen. 
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Den viktigste oppgaven i konserverings-
prosjektet i 2009-2015 var å konsolidere de 
løse malingslagene. Dette viste seg å være 
problematisk, da sparkelmassen var tung og 
utfordret tyngdekraften. Noe fjerning av 
sparkelmasse måtte derfor til. Aquasol ble 
brukt som konsolideringsmiddel, og teknikken 
var en tilpasset og justert tradisjonell 
fastlegging med varmeskje. Konserverings-
metoden han benyttet seg av i konsoliderings-
prosessen var god, selv om det oppsto nye 
sprekker og det var vanskelig å få tilbakeført 
et jevnt underlag. 
 
Arbeidet med takmaleriet i Domkirken har vært 
en lang, omfattende og tidkrevende prosess. 
De mange kompromissene som har måttet 
inngås underveis, er ofte en naturlig del av 
konservatorens arbeid, og en nødvendighet 
for å oppnå et tilfredsstillende og akseptabelt 
resultat. 
 

 
Bilde 4: Vera de Bruyn-Ouboter fortalte om 
konserverings- og tilstandsarbeidet i 
forbindelse med brannen på Ringve Musikk-
museum i 2015. Foto: Vigdis Vingelsgaard. 

 
Konservering og objektets betydning – 
avveiinger  
 
Vera de Bruyn-Ouboter, konservator av 
musikkinstrumenter ved Ringve Musikk-
museum, fortalte om konserverings- og 
tilstandsarbeidet i forbindelse med brannen på 
Ringve Musikkmuseum i 2015 (bilde 4). 
Arbeidet har vært ressurskrevende, der 
konservatorene har måttet sette seg inn i 
skadehåndtering, forsikringsoppgjør og 
logistiske utfordringer.  

Brannen på Ringve Musikkmuseum i 2015 
gikk hardt utover både bygning og den 
mangfoldige gjenstandssamlingen, bestående 
av musikkinstrumenter, tekstiler, papir-
objekter, møbler, skulpturer og malerier. Hele 
800 gjenstander måtte evakueres med 
mangelfulle opplysninger som inventar-
nummer og fotografisk dokumentasjon. I løpet 
av de første dagene etter brannen opplevde de 
ansatte en meget presset situasjon der mye 
måtte skje på en gang. De måtte opprette et 
midlertidig magasin med ulike klimasoner for 
gjenstandene, organisere transport til andre 
museer for ekstern lagring, samt tilkalle eksterne 
fagfolk.  
 
Etter intense dager med kriseberedskap var 
konservatorene nødt til å utarbeide en plan for 
videre arbeid, for å danne grunnlaget for 
forsikringsoppgaven. De umiddelbare 
behandlingsgrepene konservatorene foretok 
seg baserte seg på tre trinn; 1) stabilisering av 
de skadede objektene; 2) rensing av sot (utført 
av Helicon Property Restoration); 3) arbeid 
med ca. 10 % av gjenstandene som trengte 
ytterligere konserveringstiltak.  
 
Forsikringsoppgjøret gikk ut på å kartlegge de 
skadede objektenes markedsverdi og betyd-
ning. I regnestykket var også den totale kost-
naden for konserveringsbehandlingen til hvert 
objekt. Hele prosessen kan sies å være i 
konflikt med konservatorens etiske prinsipper 
og tankesett – at ethvert objekt uansett har like 
stor verdi og betydning. Konservatorene var 
derfor nødt til å utvikle et system som skulle 
hjelpe dem i vurderingsprosessen. Systemet 
de fulgte var The Decision Making Model for 
the Conservation and Restoration of Modern 
and Contemporary Art (SBMK og ICN 1999). 
 
Systemet, som er utviklet av The Foundation 
for the Conservation of Contemporary Art 
(SBMK) og Netherlands Institute for Cultural 
Heritage (ICN) viser syv ulike trinn i en 
vurderingsprosess. Ved å følge trinnene slavisk 
var man i stand til å enkelt systematisere, 
vurdere og avgjøre objektenes betydning før og 
etter brannen, og deretter stadfeste 
kompleksiteten av videre behandlingstiltak. 
  
Man kunne deretter utarbeide en tabell med 
ulike konserveringskonsept som kunne bli satt 
opp mot diverse tiltak av behandlingsforslag. 
På den måten kunne en undersøke rammene 
av mulighetene for hvert objekt. Her spilte 
faktorer som økonomi, estetikk, 
representativitet og etikk inn i bildet.  
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Brannen på Ringve Musikkmuseum og det 
omfattende beredskapet som fulgte, er et godt 
eksempel på at konservatorens tilstede-
værelse er helt avgjørende når en slik krise 
inntreffer. Selv om konservatoren ønsker en 
kompromissløs løsning, preges en slik 
situasjon alltid av at man må opptre 
pragmatisk og fleksibelt.  
 
Skjeletter i skapet – et Tingenes metode-
prosjekt 
 
Marianne Sjølie, gjenstandskonservator ved 
Norsk Teknisk Museum, fortalte i sitt innlegg 
om et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom 
Oslo Museum, Kulturhistorisk museum og 
Norsk Teknisk Museum, kalt Tingenes 
metode. Prosjektet har som formål å bidra til å 
utvikle nye arbeidsmetoder som med 
utgangspunkt i museenes gjenstander og 
samlinger, kan svare på de reelle 
utfordringene museumsansatte møter i 
arbeidshverdagen sin når de skal kombinere 
brukermedvirkning, forskning, forvaltning og 
formidling. 
 
Sjølie utdypet arbeidet med delprosjektet i 
Tingenes metode, kalt Skjeletter i skapet; et 
prosjekt som tar utgangspunkt i menneskelige 
levninger fra Rikshospitalet. Levningene er nå 
overdratt til NTM etter at Rikshospitalet flyttet 
fra Pilestredet til Gaustad i 2000. Etter 
overdragelsen av samlingen ble Norsk 
medisinsk museum opprettet, som en del av 
Norsk Teknisk Museum. Gjenstands-
samlingen består av ulike menneskelige 
preparater, i all hovedsak skjeletter, vev, 
embryoer, fostre og organer. Preparatenes 
tilstand varierer, og måten de har blitt 
oppbevart på har påvirket preparatene i ulik 
grad. Enkelte av preparatene som har blitt 
oppbevart i glassbeholdere, har vært lagt på 
formalin – en fiksering av metanol som ved 
mange tilfeller har ført til skader på 
preparatene. De klimatiske forholdene til 
preparatene ved Rikshospitalet har heller ikke 

vært optimale, som igjen har bidratt til 
forverring av tilstanden.  
 
Prosjektet skapte grobunn for spørsmål 
omkring bevaring og konservering av 
gjenstandene. Det ble gjennomført et seminar 
med dette som tema i 2016. Selv om det har 
vært fruktbart og nødvendig med et forum med 
konserveringstematikk, hevder Sjølie at det 
ikke har bidratt til en løsning på bevaringen av 
gjenstandene. 
 
Under utarbeidelse av delprosjektet, ble det 
tidlig klart at de involverte i prosjektet ville 
støte på mange etiske spørsmål. Hvordan 
forholder man seg til humane levninger som 
utstillingsobjekter? Hvilken hensikt og hvilken 
betydning har disse objektene som utstillings-
objekter, og endrer dette seg med hvem som 
betrakter? Det er uunngåelig at slike 
subjektive følelser utspiller seg i møte med 
slikt materiale.  
 
Skjeletter i skapet er et pågående prosjekt 
som uten tvil vil gi grobunn for utforskning og 
forundring. For mer informasjon om prosjektet, 
besøk nettsiden www.tingenesmetode.no.  
 
Referanser 
 
Foundation for the Conservation of 
Contemporary Art (SBMK) and Netherlands 
Institute for Cultural Heritage (ICN), 1999. 
“The Decision Making Model for the 
Conservation and Restoration of Modern and 
Contemporary Art”, http://www.sbmk.nl 
/uploads/decision-making-model.pdf, oppsøkt 
03.04.2017. 
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E.C.C.O.’s Annual Report 2016 
 
 
Ekaterina Pasnak 
Papirkonservator NKF-N 
epasnak@konservart.no 
 
  

 
Figure 1: Reception at Neues Museum, 5th of June 2016. Foto: Ekaterina Pasnak. 

Denne rapport er en del av NKF-Ns årsrapport 
fra 2016 (Anm. redaksjonen). 
 
E.C.C.O.’s mission 
 
Nordisk Konservator Forbund – norsk seksjon 
(NKF-N) is a member of the European 
Confederation of Conservator-Restorers’ 
Organizations (E.C.C.O.), which represents 
the professional interests of conservator-
restorers across Europe. Its mission is: “To 
organize, develop and promote, on a practical, 
scientific and cultural level, the profession of 
the Conservator-Restorer. To set standards 
and regulate practice at European level and 
enhance communication between and mobility 
of professionals. To strengthen the role and 
responsibilities of the Conservator-Restorer in 
relation to others in safeguarding cultural 
heritage.” (http://www.ecco-eu.org/). E.C.C.O. 
allows only institutional membership from 
European conservation organizations, and 
NKF-N is a full member of E.C.C.O.  
 
 
 

Celebration of E.C.C.O.’s 25th anniversary 
in Berlin 
 
In 2016 E.C.C.O. celebrated its 25th 
anniversary in Berlin, and a general assembly 
was held in the Community Hall of the Zion 
Church on June 5th 2016. That building had 
been the headquarters of the liberal 
movement of the East German opposition, and 
central to the revolutionary autumn of 1989; 
therefore the president of E.C.C.O. Susan 
Corr greeted the participants, saying, “Hope-
fully the aura of the free thinkers in this place 
may accompany the General Assembly”. 
 
It was not a very large gathering but very 
united in spirit. Four of the NKF organizations 
(except Iceland) were represented at the 
meeting. Attending on behalf of Norway were 
Vigdis Vingelsgaard, NKF-N chairman, and 
Ekaterina Pasnak, E.C.C.O. representative 
and board member. Outside of the official  
programs, the Scandinavian group had joyful 
informal meetings at which our mutual ties 
became even stronger.  
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The day closed with a beautiful reception at 
Neues Museum, recently restored and literally 
raised from ruins after the bombing of World 
War II (figure 1). 
 
Common issues and collaboration of 
E.C.C.O. with ENCoRE 
 
The issues raised in one country are often the 
same or similar in another. Most conservators 
have a strong passion for their profession and 
for the preservation of heritage in general, but 
we are often unable to fight for our cause at a 
political level, being fewer in number and not 
having authority and lobbying power. Learning 
from the experience of conservators in other 
countries is very useful in coping with a similar 
situation at home. For example, in Slovakia 
the conservation education program was 
reduced by one year, so that graduates are no 
longer qualified for a Master’s degree. This 
allows the state to pay graduates less. In 
addition to the loss of quality of conservation, 
conservators in Slovakia are also concerned 
that they will not be able to meet the 
requirements of the European Network for 
Conservation-Restoration Education 
(ENCoRE) and E.C.C.O. ENCoRE is an 
organization that promotes research and 
education in the field of cultural heritage, 
based on the directions and recommendations 
given in the Professional Guidelines of 
E.C.C.O. and the Document of Pavia of 
October 1997. It specifies the standard level of 
conservation studies in Europe, and works in 
cooperation with E.C.C.O. In Norway, we 
should make efforts to maintain full 
membership status in ENCoRE and avoid the 
decline of the profession.  
 
Issues of conservator title 
 
An important topic of discussion at the 
E.C.C.O. Annual meeting was the title of the 
profession, as this is necessary to make it 
visible, and for identification of the profession 
across borders. E.C.C.O. uses the dual 
appellation ‘conservator-restorer’, as ‘restorer’ 
is a more traditional title in southern Europe, 
while the English language areas of northern 
Europe and North America recognize the title 
‘conservator’. In Germany, the title of 
conservator is reserved for curators, while the 
term restorer is traditionally accepted and well 
regarded, without negative associations.  
 

In 2015, the French government wanted to 
reduce the conservation profession to the 
status of craftsman. Petitions were signed all 
over Europe to reverse this policy, and the 
French government had to withdraw this 
proposal. However, the government said that 
the term conservator is reserved for curators, 
so that conservator-restorer could not be 
used, and the profession has to come up with 
another term. In France, the term restorer is 
often associated with keepers of restaurants, 
and therefore conservators do not care for it. 
They are now trying to come up with a new 
term.  
 
The visibility and status of the profession in 
Norway also depends on the term used to 
describe our work. In the last two issues of 
Norske Konserves (2016, 1 and 2) there has 
been a debate regarding the term teknisk 
konservator. From the discussion, it seems 
there is general agreement that clarity of 
terminology is desirable in the profession, and 
that distinctions should be made between 
curators, historians and archaeologists, who 
are often called konservator and konservator 
– NMF, and conservators as it is defined in 
English or konservator – NKF-N. All voices 
have been opposed to the term teknisk 
konservator, which appears degrading to 
many, and it seems preferable to replace it 
with a more specific term like 
gjenstandskonservator, malerikonservator, 
papirkonservator etc. A letter of appeal was 
sent from NKF-N to Norges Museumsforbund 
(NMF) asking to remove the title konservator 
from their professional titles. However, an 
official reply has not come from the NMF, as 
tradition seems to be deeply entrenched in the 
museum system (Anm. redaksjonen: Vi har nå 
fått en kommentar fra NMF, denne kan leses 
på side 19). Nevertheless, the trend is turning. 
In the survey (NKF-N spørreundersøkelse) 
only six of 106 people said that they are called 
teknisk konservator, which is only about 5%. A 
new standard for Norwegian Museums, 
Spectrum, uses the term conservator 
specifically to describe the work of konservator 
– NKF-N. (Collections Trust 2016).1 

 
Publication “E.C.C.O. 20th Anniversary. 
Barcelona 2011.” 
 
The final draft of the publication “E.C.C.O. 
20th Anniversary. Barcelona 2011.” in which 
annual reports from member organizations 
were presented was celebrated at the General 
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Assembly. Five of these books are available 
for NKF-N members upon request. Reading 
the report from Norway in this book, we should 
be very proud of the big progress NKF-N has 
made since 2011 in increasing its 
membership, promoting the profession and 
gaining trust and respect from its members.  
 
A report from France in the Barcelona 
compilation describes a situation in which 
young graduates from conservation schools 
were unable to find regular jobs, and therefore 
opened private practices without having 
proper experience. A similar situation 
presently faces young Norwegian 
conservators.  
 
Cooperation of E.C.C.O. with CEPLIS to 
help conservation become "regulated 
profession" 
 
One of the partner organizations of E.C.C.O. 
is the European Council for Liberal 
Professions (CEPLIS). Its purpose is to 
recognize European professional 
qualifications and enhance mobility. There are 
about five thousand regulated professions. So 
far the Conservation profession is not officially 
regulated, unlike dentists or engineers, for 
example. That makes it difficult to lobby for the 
conservation cause at the European level. On 
an everyday level that lack of clear definition 
of conservation and its regulated status 
deprives conservators of authority in decision-
making and ease of movement. An E.C.C.O. 
report from 2015 mentioned that a lawyer with 
the assistance of Riksantikvaren had helped in 
filling out the form regarding the Norwegian 
laws concerned with the Preservation of 
Heritage.2 This is part of the work addressed 
towards making conservation a regulated 
profession. To be legally recognized as a 
regulated profession proved to be very difficult 
as there are very different traditions in various 
countries, it is very hard to achieve consensus 
and the general tendency is towards reduction 
of the number of regulated professions and not 
their increase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin declaration 
 
At the conclusion of this event a Berlin 
declaration was signed, an address to the 
Council of Europe calling for the role of 
conservator-restorer to be recognized as an 
important factor for the preservation of cultural 
heritage.  
 
Namur declaration 
 
One of the big E.C.C.O. achievements for 
2016 was the signing by European Cultural 
Heritage ministers of the Namur declaration. It 
aims “to promote good governance and 
participation in heritage identification and 
management” (Namur Declaration 2015). It 
gives a unified approach of cultural heritage 
protection and states the recognition of 
E.C.C.O. by the Council of Europe. Uniting 
with other larger organizations enables 
E.C.C.O. to make an impact on formation of 
cultural policy across Europe. That effectively 
increases the presence of E.C.C.O. in the 
European political arena.  
 
New E.C.C.O. website 
 
Recently a new E.C.C.O. website has been 
launched, and has been running since the 
summer of 2016. Supporting documentation 
can be found at: http://www.ecco-eu.org. 
 
President’s meeting "Conservation 
Matters!" 
 
The following day, the President’s meeting, 
“Conservation Matters!” was held at Bode-
museum, Berlin. Speakers from organizations 
that are collaborating with E.C.C.O. on many 
issues of heritage, such as ICCROM, 
ICOMOS, ENCORE, and the European 
Commission, were presented. 
 
Last year E.C.C.O. signed a Memorandum of 
Understanding with ICCROM, but with 
ICOMOS the procedure is in progress. The 
work of the Directorate General for Education 
and Culture of the European Commission, 
represented by Erminia Sciacchitano, is 
directed towards the promotion of the 2018 
Heritage Year, and towards the development 
of cultural heritage policies, raising the quality 
of conservation.  
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2018 as the first year of European Heritage 
 
The European Council and the European 
Parliament has agreed to nominate 2018 as 
the first year of European Heritage 
(http://www.consilium.europa.eu/en/press/pre
ss-releases/2017/02/09-cultural-heritage/). 
NKF-N could use this opportunity to promote 
Norwegian Cultural heritage and make the 
conservation profession more visible. Europa 
Nostra is a voice of cultural heritage in Europe 
and will be instrumental in realizing this 
program. The Norwegian 
Fortidsminneforeningen (FMF) is a member of 
Europa Nostra, and this might help to promote 
2018 as a year of heritage through 
cooperation between NKF-N and FMF. 
 
Note 
 
1 “Fagpersoner med kompetanse innen 
konservering er betegnet som konservatorer” 
(Collections Trust, 2016: 10). 
2 E.C.C.O.’s Annual Report 2015 was sent to 
all NKF-N members before the annual meeting 
in 2016. 
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MoK - og hvorfor det er bra å ha et 
trykket felles tidsskrift for konservering 
 
 
Susanne Kaun 
Konservator, Norsk Institutt for Kulturminneforskning 
susanne.kaun@niku.no 
 
 
På sist årsmøtet fikk vi høre at flere seksjoner i 
Nordisk Konservatorforbund fremmet ved 
forbundsmøtet i fjor et ønske om å 
utgi Meddelelser om Konservering (MoK) kun 
digitalt og at en avgjørelse om dette skal tas i 
høst. Bakgrunnen for dette ønsket er i 
hovedsak kostnadene for den trykte utgaven. 
Dessuten er store deler av MoK vanskelig å 
lese for våre finske kollegaer da de fleste 
artiklene er skrevet på svensk, norsk eller 
dansk.  
 
For konservatorer som jobber med forskning 
er MoK en viktig publiseringskanal, som 
adresserer våre forskningsproblemstillinger 
og prosjekter. MoK er relevant og viktig for 
både forfattere av vitenskapelige artikler, og 
for lesere av vitenskapelige artikler, som en 
del av forskningsarbeidet og som et forum for 
kunnskapsdeling. Både publisering og studiet 
av vitenskapelige artikler er to essensielle 
deler innen forskning. Det finnes generelt få 
vitenskapelige tidsskrifter med tellekant innfor 
konservering og tilgrensende fag, og ingen i 
Skandinavia utenom MoK som er spisset mot 
konserveringsfaget. MoK er per i dag i Norge 
godkjent som publiseringskanal på nivå 1.1 
 
Det er verdifullt å ha et tidsskrift med 
fagfellevurderte artikler for vårt fag, og det er 
noe vi absolutt burde ta vare på. Ja, det koster 
penger, men vi får så mye igjen for det med 
tanke på formidling av konservering og 
forskning innen faget. Ved siden av arbeidet 
med å fremme konservering og å styrke 
fagfellesskapet er, etter min mening, MoK som 
et vitenskapelig tidsskrift, en av de viktigste 
bærebjelkene i NKF.  
 
Jeg synes at redaksjonen har lyktes å gi MoK 
et løft ved å modernisere layoutet, og det er 
utrolig bra at ambisjonene for å produsere et 
fagtidsskrift av høy kvalitet, både fysisk og 
innholdsmessig, er satt høyt. Jeg ser meg enig 
i at det er flott å ha et tidsskrift i hånden, som  

 
man kan blad i, som ser bra ut og som føles 
bra. Det gjelder både som forfatter og leser, og 
jeg forstår godt at det er mer gøy å jobbe med 
MoK når man virkelig får følelsen av at man 
produserer noe. For min del så tror jeg at jeg 
vil lese MoK i mindre omfang hvis det kun 
finnes digitalt. Hvis jeg skal bla gjennom et 
tidsskrift, så er det mye lettere tilgjengelig når 
det er et trykket blad. 
 
Sett fra forskningens side, mener jeg at det er 
viktig at tidsskriftet holder et høyt nivå. Når 
man leter etter artikler om et visst tema er det 
ofte mest praktisk at artiklene er søkbare, og 
det er veldig praktisk om man kan få dem 
digitalt. I et slikt tilfelle er man gjerne 
interessert i en viss artikkel, og ikke 
nødvendigvis i selve tidsskriftet. Så det kan 
være en fordel å ha en digital lett tilgjengelig 
versjon i tillegg. Men jeg tror at MoK vil miste 
sin posisjon som viktig publiseringskanal 
dersom den utgis kun digitalt.  
 
Slik jeg har forstått det, var det tidligere et 
ønske at MoK-artiklene skal skrives på et 
nordisk språk for å opprettholde nordiske 
fagspråk. Det er et godt argument, og 
terskelen blir lavere for å skrive en artikkel 
dersom man kan skrive på sitt morsmål. 
Ulempen med skandinaviske språk er at disse 
kun kan leses av et begrenset publikum, og 
selv ikke engang av alle innfor NKF. Hvis 
engelsk språk vil gjøre det mer integrerende 
for medlemmene i Finland, så synes jeg at det 
vil være en god nok grunn til å bytte til engelsk, 
samtidig som artiklene da også vil nå et 
internasjonalt publikum. Flere artikler i MoK vil 
absolutt være av interesse for konservatorer 
utenfor Norden. Dessuten er et potensielt 
internasjonalt publikum en fordel for 
vitenskapelig publisering.  
 
Jeg mener at medlemmene i alle NKF-
seksjoner bør kunne lese forbundets eget 
fagtidsskrift. 
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Jeg anser det som et kvalitetstegn å ha et 
trykket tidsskrift, i tillegg til en digital versjon. 
For min del kan den digitale versjonen være 
tilgjengelig nokså umiddelbart etter utgivelsen, 
da det er en verdi i seg selv å ha et 
fagfellevurdert tidsskrift innen faget vårt, med 
tellekant. Jeg tenker MoK er mest for NKF-
medlemmene, for å dele vår kunnskap og for 
å publisere vår forskning og fortelle om våre 
prosjekter. At andre utenfor foreningen også 
har tilgang til MoK er kun en fordel. MoK 
trenger ikke basere seg på å selge seg utenfor 
foreningen. Og man bør vurdere å gå over til 
engelsk, dersom vi med dette kan integrere 
våre finske kollegaer og beholde et trykket 
tidsskrift.  

Note 
1 “For at publikasjonen skal gi uttelling i form 
av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en 
kanal (tidsskrift eller forlag) som er godkjent i 
publikasjonssystemet. Publikasjonskanalene 
er inndelt i to nivåer. Nivå 1 gir normal uttelling 
og dekker de kanalene som utgir 80 prosent 
av publikasjonene. Nivå 2 gir ekstra uttelling 
og omfatter de mest betydelige og 
kvalitetskrevende kanalene, som utgir 20 
prosent av publikasjonene.” 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/ 
fa/publisering/etter-publisering/cristin/kanaler-
nivaer/ (oppsøkt 03.05.2017). 
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Titteldebatt 
 
 
Et spørsmål om autorisasjon 
 
Redaksjonen 
Norske.konserves@outlook.com 
 
 
I	dag	benyttes	konservatortittelen	også	av	kolleger	
som	 jobber	med	 samlingsforvaltning,	 utstillinger	
med	mer	-	og	mange	museer	har	en	ukritisk	bruk	
av	 yrkesbetegnelsen.	 Dette	 oppleves	 av	 mange	
konservatorer	 NKF-N,	 som	 arbeider	 med	
konservering	og	som	har	en	lang	utdannelse	innen	
dette,	 som	 problematisk	 (Norske	 Konserves	
1/2016).	Kommentarene	fra	NIKU,	Riksantikvaren	
og	Norsk	Kulturråd		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
bekrefter	 at	 bruken	 av	 konservatortittelen	 også	
oppleves	 som	 forvirrende	 for	 andre	 profesjoner	
(Norske	Konserves	2/2016).	På	bakgrunn	av	disse	
uttalelser	 har	 vi	 stilt	 Liv Ramskjær, 
generalsekretær ved Norges	Museumsforbund	
følgende	spørsmål:	
	
Bør	 NMF	 initiere	 en	 opprydning	 av	 tittel-bruken	
som	 ledd	 i	 profesjonaliseringen?	 Hvem	 skal	 ha	
tittelen	konservator?	Bør	tittelen	beskyttes?	
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Norges museumsforbund og 
konservator- og førstekonservator 
NMF-titlene  
 
 
Liv Ramskjær 
Generalsekretær, Norges museumsforbund 
LR@museumsforbundet.no   
 
 
I Norske Konserves 1 og 2/2016 diskuteres og 
belyses bruken av tittelen konservator fra ulike 
sider og i en historisk kontekst der også 
bruken av titlene konservator/ første-
konservator NMF trekkes inn og omtales. 
Historien til disse titlene er imidlertid ikke 
belyst i noen av innleggene, jeg vil derfor først 
gi en kort oppsummering av historien til disse.  
 
Frem til de siste årene av 1990-tallet var den 
etablerte praksisen at søkere til amanuensis-
/konservatorstillinger, med bakgrunn fra 
historie, kunsthistorie, etnologi/kulturhistorie 
og arkeologi, som skulle arbeide med 
forvaltning, formidling og forskning i museene 
ble vurdert av en egen komité satt ned av 
Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer 
(NKKM)/ Norges museumsforbund (NMF) for 
hver enkelt utlysning. Dette var på linje med 
amanuensisstillingene på universitetene. Slike 
prosesser tok imidlertid ofte lang tid, og det 
kom etter hvert opp et forslag fra styret i NMF 
om å etablere en enklere ordning der ansatte 
kunne søke om dette og vurderes av en faglig 
komité, og eventuelt tildeles tittelen 
konservator NMF eller førstekonservator 
NMF. Dette var bakteppet for etableringen av 
“Faglig råd” som behandler søknader fra 
museumsansatte om autorisasjon, og som har 
overtatt arbeidet til de tidligere enkelt-
komiteene. “Faglig råd” består av åtte 
personer fra museum eller universitet med 
minimum førstestillingskompetanse. Hver 
søknad om konservator NMF-tittel behandles 
særskilt av to medlemmer som avgir sin 
innstilling før behandling i hele “Faglig råd”. I 
behandling av søknader om autorisasjon som 
førstekonservator NMF, forsterkes komiteen 
med et tredje eksternt medlem fra museum 
eller universitet med spesialkompetanse innen 
søkerens forskningsfelt. Det betyr at denne 
autorisasjonen er en autorisasjon av den 
vitenskapelige kompetansen til den 
museumsansatte søkeren.  
 

For å bli autorisert kreves det minimum to års 
variert museumsarbeid; med utstilling, 
samlingsforvaltning og formidling med mer, i 
tillegg til de vitenskapelige arbeidene. Det er 
ansatte i Museumsforbundets medlems-
museer som kan søke og få tilkjent 
autorisasjon dersom kravene som stilles er 
oppfylt. Flere av disse oppfordrer sine ansatte 
til å søke autorisasjon, og har som strategi at 
noen ansatte hvert år skal kvalifisere seg til 
konservator NMF-godkjenning. Kulturrådets 
museumsstatistikk gir en oversikt over hvor 
mange ansatte museene har som har 
autorisasjon som konservator/første-
konservator NMF, men den gir ikke noen 
oversikt over hvor mange som bruker tittelen 
uten formell autorisasjon. Norges museums-
forbund har heller ingen oversikt over hvor 
mange av museene som bruker tittelen 
konservator, heller ikke over bruken av tittelen 
kurator. Det vi vet er at også mange av 
kunstmuseene, som for eksempel Kunst-
museene i Bergen (KODE), bruker 
konservator og at enkelte bruker betegnelsen 
gjestekurator om prosjektansatte som 
kuraterer en spesiell utstilling – mens de 
gjerne kan bruke konservator om de fast 
ansatte.  
 
Opprinnelsen til bruken av tittelen konservator 
om vitenskapelig ansatte i museene, vil sikkert 
egne seg som tema for en masteroppgave i 
museologi. Jeg har ikke hatt anledning til å gå 
tilbake i våre arkiver, eller andre kilder, for å 
undersøke dette eller hele diskusjonen rundt 
autorisasjonsordningen da den ble etablert. 
Det håper jeg andre vil gjøre, eller at noen av 
de som var midt oppe i det den gang utfordres 
til å kommentere debatten. Museums-
forbundets arkiv inneholder mye materiale fra 
tidligere undersøkelser av stillingsstrukturen i 
museene som kan belyse tidligere tiders bruk 
av stillingstitler.  
 
Mange av dem som har autorisasjon som 
konservator eller førstekonservator NMF 
bruker dette aktivt i sine e-postsignaturer, og 
det bidrar til ryddighet. En mulig løsning for å 
klargjøre skillene, er å oppfordre til mer 
konsekvent bruk av NKF-N og konservator/ 
førstekonservator NMF i e-postsignaturer, på 
visittkort og nettsidepresentasjoner av 
museenes ansatte. Det vil imidlertid kreve at 
man ikke bruker tittelen konservator uten en 
form for autorisasjon, men finner andre 
betegnelser på ansatte med master/hovedfag 
som foreløpig ikke er kvalifisert til autorisasjon. 
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Konservatorstipendiat kan være en måte å 
skille disse ut på, eller bruke andre pre- eller 
suffiks som betegner fagområdet den enkelte 
arbeider med. Noen museer har tatt i bruk 
betegnelsen konservator formidling for å 
tydeliggjøre formidlingsrollen.  
 
Norges museumsforbund er ikke en 
fagforening, og har ikke direkte innflytelse på 
hvilke stillingskoder og betegnelser som 
brukes i tariffoverenskomster eller i daglig 
praksis i museene. NMF er dermed ikke part i 
forhandlinger om stillingsbetegnelsene som 
knyttes opp til tariffavtalene. Flere av våre 
medlemsinstitusjoner har imidlertid meldt til 
NMF og Virke at de mener de stillingskoder og 
stillingsbetegnelser som brukes i dagens 
lønnstabeller ikke er særlig dekkende for 
museenes behov. Det kan derfor være god 
grunn til at Museumsforbundet bidrar til en 
forbedring av disse. Så langt har NMF ved 
flere anledninger tatt opp dette med Virke for 
å understreke at det er behov for å arbeide 
frem bedre egnede stillingsbetegnelser. 
Endring av disse titlene krever imidlertid 
forhandlinger med mange involverte parter, og 
det betyr at også de museumsansatte må ta 
dette opp med sine fagforeninger for å få dem 
til å samvirke inn i en endringsprosess.  
 
Å opprette en enhetlig praksis i museene er 
ikke umiddelbart enkelt da praksisen varierer 
en god del og flere benytter ikke de 
stillingsbetegnelser som ligger i tariffavtalen, 
men har etablert egne kategorier i samråd 
med de tillitsvalgte. Mange av kunstmuseene 
har ikke fulgt praksisen som Françoise 
Hanssen-Bauer beskriver i sitt innlegg i 
Konserves 1/2016 (s. 13). Der understreker 
hun at det var Sune Nordgren som direktør 
etter konsolideringene i 2003 som etablerte 
praksisen med å bruke: “konservator som tittel 
for å betegne ansatte som arbeider med 
konservering. Kunsthistorikere fikk på sin side 
tittelen kurator, og man har ved 
Nasjonalmuseet deretter skilt mellom kurator 
utstilling og kurator formidling.” Bruken av 
relevante arbeidstitler er noe som museene 
selv først og fremst må ta ansvar for. NMF kan 
imidlertid legge føringer gjennom sin 
autorisasjonsordning, men det må ses i 
forhold til andre autorisasjonsordninger av 
andre grupper ansatte.  
 
 
 
 

Dersom konservatorene (NKF-N) ønsker at  
konservator eksklusivt skal brukes om 
personer som innehar denne fagkompe-
tansen, må det etableres en akkrediterings-
ordning av dagens NKF-N-konservatorer på 
linje med den etablerte akkreditering gjennom 
NMF. Kjersti Marie Ellewsen påpeker i 
Konserves 2/2016 (s. 14) at: “Medlemskap i 
NKF-N er ingen kvalitetssikring av 
konservatorens kompetanse. NKF-N krever 
ikke utdannelse fra European Network for 
Conservation-Restoration Education 
(ENCoRE)s medlemsinstitusjoner, og det 
undersøkes ikke om medlemmene følger 
fagetiske regler i sitt arbeid. NKF-N er en 
interesseorganisasjon, og driver ikke med 
akkreditering av konservatoren.”  
 
Flere har i debatten vært inne på at titlene ikke 
er lovmessig beskyttet og dermed ikke 
eksklusive. Mange i de kulturhistoriske 
museene opplever betegnelsen kurator som 
en unaturlig og fremmed betegnelse som 
erstatning for konservatorbetegnelsen. Dette 
til tross for at Curator brukes som engelsk 
oversettelse for konservator NMF. De siste 
årene har Norges museumsforbund anbefalt 
“Curator / First Curator Norwegian Museums 
Association” når noen har spurt om bruk av 
engelsk tittel for konservator NMF. Den gir i 
alle fall et tydelig skille mot den engelske 
betegnelsen på konservator NKF-N: 
“Conservator”. Det kunne vært interessant om 
flere av de som opplever kurator-tittelen som 
unaturlig bidro til å belyse situasjonen i den 
videre diskusjonen av dette temaet.  
 
Norges museumsforbund mener det er viktig å 
ha god fagkompetanse innen alle 
arbeidsområdene i museene. Styrking av 
arbeidet i de ulike fagseksjonene, blant annet 
gjennom tildeling av drifts- og aktivitetsmidler 
til ulike tiltak som konferanser, kurs 
med mer, er ett viktig ledd i dette arbeidet. 
Norsk museumstidsskrift er et annet. Der 
ønsker vi å ha artikler som favner hele 
spekteret av museumsforskning fra 
konservering til historisk, kunsthistorisk, 
kulturhistorisk eller arkeologisk og museo-
logisk forskning. Vi ønsker ikke en strid om 
tittelbruk, men bidrar gjerne til rydding i bruk 
av stillingstitler og oppfordrer gjerne 
medlemmene til mer konsistent bruk av 
arbeidstitler som tydeliggjør funksjonen til de 
ulike kompetansepersonene i museene. 
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Nasjonalmuseet flytter  
 

Flytting og konservering av et gyldenlærstapet fra 1600-tallet 
 
 
Kathrin Guthmann  
Papirkonservator, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
kathrin.guthmann@nasjonalmuseet.no 
 
 

 
Bilde 1: Barokksal på Kunstindustrimuseet før tømming og nedmontering av gyldenlærtapetet. 
Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet. 

En av de mange skattene som skal flyttes og 
stilles ut på Vestbanen, etisk forsvarlig og i all 
sin prakt, er et gyldenlærstapet fra 1600-tallet 
(bilde 1). Tapetet ble laget nord i Nederland og 
er datert til 1650-1662. Det ble anskaffet av 
beboerne på Højriis gård i Danmark, der det 
også ble hengt opp. Da eieren gikk konkurs i 
1921 eller 1922 ble tapetet solgt på auksjon. 
En del ble kjøpt av Kunstindustrimuseets 
Venner og gitt i gave til Kunstindustrimuseet 
(KIM) i 1934.  

På KIM ble gyldenlærstapetet utstilt i 
barokksalen i tredje etasje. Helst ville man 
dekke alle veggene i salen med tapetet, men 
de omtrent 38 m2 strakk ikke til. For å løse 
problemet ble noe av tapetet klippet i biter og 
montert rundt møbler, bilder og et gobelin slik 
at det så ut som om hele rommet var tapetsert. 
Til monteringen ble det brukt spiker. 
 
 
 
 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
1/

20
17

 



 22 

I fjor ble det klart at gyldenlærstapetet skal 
stilles ut i nybygget på Vestbanen, og et eget 
prosjekt ble lansert med meg som 
prosjektleder. For å kunne estimere tid og 
materialbruk for demontering, konservering og 
senere montering på individuelle rammer, 
undersøkte jeg tapetet sammen med en tysk 
konservator, Stephanie Behrendt, som har 
erfaring med konservering av gyldenlærs-
tapeter. I tillegg ble vi enig om at Stephanie 
skulle bistå som diskusjonspartner og 
hjelpende hånd i de første åtte ukene av 
prosjektet i begynnelsen av 2017. 
 
Sent på høsten 2016 begynte jeg å jobbe 
fulltid med organiseringen av prosjektet. 
Storsalen på KIM ble reservert og magasin-
teknikerne satte opp en reol med hyller for 
tapetet. På et møte mellom konservering, 
magasinteknikerne og utstillingsteknikerne ble 
den mest skånsomme måten for demontering 
diskutert. Altså hvordan spikrene skulle 
trekkes ut av gyldenlæret uten å skade 
materialet ytterligere. Klimasvingninger og 
spikermonteringen hadde gjennom årene 
resultert i til dels betydelige skader, som hull, 
rifter og veldig tørt lær. Klimaet i barokksalen 
var varmt om sommeren og kaldt om vinteren. 
I tillegg var luften for det meste nokså tørr. 
 
Frem til november 2016 ble barokkrommet 
tømt. Fire seksjoner (foto, logistikk, utstillings-
teknikk og konservering) jobbet sammen om 
dette. Da rommet var tømt og bare 
gyldenlæret gjensto på veggene, tok 
fotografene et 360 graders opptak av rommet 
for å bevare mest mulig informasjon. Store tre- 
og plastplater ble dekket med Tyvek og 
nummerert. Tapetdelene skulle monteres fort-
løpende og legges på panelene i rekkefølge.  
 
I november 2016 startet vi med 
demonteringen (bilde 2). Det tok tre dager og 
syv medarbeidere for å ta ut hundrevis av 
spiker, demontere alt og lagre tapetet i 
Storsalen (bilde 3). Ett verk med ett 
inventarnummer hadde blitt til 167 deler og en 
liten kasse full av småbiter som kunne brukes 
til analyser. Ytterlige tre uker gikk med på å 
bestemme og bestille punkt-avsug, 
arbeidsbord på hjul, mye forskjellig materiale 
og utstyr for alle de forskjellige arbeidstrinnene 
som gjennomgås i løpet av konserverings-
fasen. Ikke minst ble store arbeidsbord og en 
kontorløsning med PC installert. Rett før jul ble 
hele tapetet fotografert i detalj, panel for panel.  

I januar begynte prosjektet for fullt (bilde 4). 
Stephanie og jeg jobbet sammen i åtte uker for 
å få alle arbeidsfasene på plass (bilde 5). En 
del materiale og utstyr ble forsinket. Noen 
prøver ble sendt ut til analyser: Farge-
analysene skulle gjøres i Tyskland og en DNA-
analyse av læret i Østerrike. Kuratorene måtte 
avgjøre hvor mye av tapetet som skulle stilles 
ut. Det ble bestemt å bruke ti, omtrent 3 m 
høye og mellom 0,40 - 1,20 m brede, paneler 
og at hvert panel skal monteres for seg. Ett 
tapetpanel består av flere deler som enten er 
limt sammen eller både limt og sydd sammen. 
Som nevnt tidligere, ble noen paneler delt opp 
og montert på forskjellige steder i barokksalen. 
Disse delene skal samles og settes sammen 
igjen.  
 
Per i dag har alt blitt sortert og delene som 
passer sammen er samlet. Men endringer på 
grunn av klimasvingninger, den ufagmessige 
monteringen og ikke minst ustødig klipping 
gjør det nærmest umulig å sette alle bitene 
sammen igjen. Disse delene skal derfor kun 
rengjøres og magasineres i esker. 
 
En eller annen gang før tapetet kom til KIM, 
ble det påført et fernisslag. Tapetet ble ikke 
renset før det ble fernissert, og dermed ligger 
mye gammelt smuss under fernisslaget. I 
tillegg har fernisslaget gulnet betydelig med 
tiden. Det var fristende å forsøke å fjerne 
ferniss og smuss, fordi det skjulte tapetets 
opprinnelige koloritt. Rensetester, som ble 
utført over tre uker, resulterte i en egnet 
metode for fjerning av ferniss og smuss fra de 
hvite partiene (bilde 6). Fernisslaget på 
gullmalingen og fargelagene kan derimot ikke 
fjernes, da disse er løselige i de samme 
løsemidlene som fernisslaget. Gjennom 
diskusjoner med kuratorene ble veien videre 
bestemt: Ferniss skal fjernes fra de hvite 
områdene, selv om det er en svært 
tidkrevende jobb. Sluttresultatet vil være et 
verk som nærmer seg utseendet tapetet 
hadde da det ble laget: med mye farge, glans 
og “drama” (bilde 7).  
 
Dette betyr også at hele prosjekttiden må 
utvides. Én konservator kommer til å jobbe 
minst seks måneder med fjerning av ferniss og 
smuss fra tapetet. Dette er status i skrivende 
stund, åtte uker ut i den utførende delen av 
prosjektet. Vi har diskutert og jobbet oss 
gjennom hvert eneste arbeidstrinn og utvidet 
vår kunnskap ytterligere. Vi har farget skinn og 
laget retusjeringsfarger for senere. 
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Vi har klippet opp, planert, fjernet tekstilrester 
fra baksiden av ett panel, fjernet ferniss og 
smuss, kartlagt skader og sydd. Vi har limt 
enkelte rifter og laget noen innfyllinger. Ved 
hvert eneste arbeidstrinn ble det oppdaget noe 
nytt, og jeg er nå for fullt i gang med 
konserveringen. 
 
Et prosjekt som skulle ferdigstilles i september 
2017 med én konservator ble til et prosjekt 
som varer til minst 2018, selv om vi håper å få 
ytterligere en konservator med på prosjektet 
for å fjerne ferniss og smuss.  
 
 
 

Mer om rensemetoden og om hele prosjektet 
kan du lese i en mer omfattende artikkel som 
vil publiseres etter at behandlingen er 
avsluttet. Prosjektet innebærer også foredrag, 
omvisninger, fotografering, filming, noen time-
laps og arbeid for minst en praktikant. 
Gyldenlærstapetet er et veldig inspirerende og 
fantastisk verk – kanskje Norges eneste? – 
som også i fremtiden, på det nye museet, 
kommer til å bidra med sin prakt og ikke minst 
mange forskjellige muligheter innen 
formidling. 
 
 
 

 
Bilde 2: Barokksalen på KIM er tømt og nedmonteringen er godt i gang.  
Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet. 
 

 
Bilde 3: Tapetet har blitt tatt ned og ligger klar for konservering i Storsalen.  
Foto: Kathrin Guthmann, Nasjonalmuseet. 
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Bilde 4: Stephanie Behrendt og Kathrin 
Guthmann ser på noen av bitene som ble lagt 
sammen som de var før klippingen.  
Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet. 
 

Bilde 5: Stephanie Behrendt farger skinn til 
konservering av gyldenlæret. Foto: Annar Bjørgli, 
Nasjonalmuseet. 
 

  
Bilde 6: Testfase ferniss- og smussfjerning. 
Foto: Kathrin Guthmann, Nasjonalmuseet 

Bilde 7: Resultat ferniss- og smussfjerning i 
venstre hjørne. Foto: Kathrin Guthmann, nedre 
Nasjonalmuseet. 
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Konservatorer i andre yrker 
 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Malerikonservator NKF-N, DHL Exel Fine Art 
Helene.skoglundjohnsen@dhl.com 
 
 
Intervju med Ida Bronken, prosjektleder for basisutstillingen og hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet 
ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  
 
 

 
Bilde 1: Ida Antonia Tank Bronken.  
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design  

 
Kan du begynne med å fortelle litt om 
prosjektet du leder ved Nasjonalmuseet? 
 
Jeg er prosjektleder for den faste 
Samlingsutstillingen som sannsynligvis åpner 
for publikum i det nye Nasjonalmuseet i 2020. 
Det er den ultimate samlingspresentasjonen 
som har som ambisjon å vise Nasjonal-
museets samling over 3500 år. Utstillingen 
rommer litt over 10 000 kvm. Det er cirka 60 
personer involvert og en rekke undergrupper 
med forskjellig ansvar, samt eksterne 
samarbeidspartnere i inn- og utland. 
Prosjektet har en styringsgruppe som er 
ansvarlig for å kvalitetssikre de overordnede 
kuratoriske og formidlingsfaglige grepene.  
 

Slik jeg forstår det, er det et mål å blande de 
forskjellige kunstformene: design, billedkunst 
og arkitektur i utstillingsrommene. Kan du si litt 
om hvordan dere jobber for å få til en 
tverrfaglig samlingspresentasjon? 
 
Nettopp det at de forskjellige kunstformene: 
design, billedkunst og arkitektur enkelte steder 
blandes for å gi et rikere bilde av en tid, er et 
av de viktige grepene i utstillingen. Når fagene 
er organisert i avdelinger og seksjoner som i 
vårt museum, er det nødvendig at prosjektet 
tidlig identifiserer hvor de forskjellige 
fagområdene og samlingene har interessante 
faglige treffpunkter. Det første vi gjorde var å 
ha et felles seminar for å diskutere hva et godt 
tverrfaglig samarbeid vil si. Vi kjenner til 
museer hvor det er nettopp her samarbeidene 
har ført til blindveier i prosjekter, blant annet 
fordi det manglet en felles forståelse for at det 
er et likeverdig samarbeid. Det vil si slik at en 
kunstart ikke er rekvisitt eller kontekst for en 
annen, men at de settes sammen med 
utgangspunkt i en sterk faglig begrunnelse. 
Her er en av ambisjonene våre at også 
konserveringsfaget skal være en del av 
formidlingen av utstillingen der dette passer 
inn, og da ikke som et tillegg helt til slutt, men 
som en del av arbeidet med helheten. Dette er 
med å skille oss fra en kunsthall. Vi er et stort 
museum, og nettopp det at vi har så mange 
forskjellige eksperter innen kunsthistorie, 
formidling og konservering gir oss mange 
valgmuligheter for hvilke historier som skal 
møte publikum i 2020.  
 
Har det vært utfordringer knyttet til de ulike 
fagavdelingenes ønsker for basisutstillingen?   
 
Det er jo områder som vi gjerne skulle gitt mer 
plass, mange avdelinger skulle også gjerne 
hatt større mulighet for innkjøp. Nå som vi 
jobber med samlingene samlet i en utstilling, 
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blir både styrkene og svakhetene tydeligere. 
Det er flere steder hvor vi igjen og igjen sier: 
her skulle vi virkelig hatt noen verk fra den 
kunstneren eller den tiden. Men disse 
utfordringene er jo også en stor gevinst fra 
dette krevende arbeidet. Denne erfaringen gir 
museet et fantastisk utgangspunkt for arbeidet 
med samlingen videre i fremtiden. Uansett 
eventuelle savn i samlingen vi måtte ha, eller 
praktiske utfordringer som sikkert vil dukke 
opp fremover, så er jeg klar i troen på at dette 
vil bli en fantastisk utstilling!  
 
Konserveringsavdelingene kan blant annet 
bidra med spesialkompetanse innen 
materialbruk og teknikkhistorie. Kommer det til 
å bli større rom enn det har vært tidligere for 
tekniske dypdykk i basisutstillingen? 
 
Ja, særlig i første etasje ser det ut til å bli tett 
kontakt mellom den overordnede historien og 
konservatorenes kunnskap om materialer og 
teknikk. Andre etasje har ikke kommet så langt 
i arbeidet, men også her ser det lovende ut. 
Hvordan det vil bli vet vi ikke helt enda, men 
for å kunne ta interne diskusjoner, gjør vi flere 
tester. I disse dager filmes en av konservator-
ene i en pilotfilm om et intarsiaskap. De 
forskjellige eksperimentene for bruk av digitale 
medier vil ta mye tid i år, men det ser lovende ut.  
 
Kan du nevne noen fordeler ved at du, som 
har konservatorbakgrunn, er ansatt som leder 
for dette prosjektet? 
 
I de forskjellige jobbene jeg har hatt, særlig på 
mindre museer, må vi konservatorer jobbe 
med litt av hvert. Det er ofte ikke like mange 
spesialiseringer innen faggrupper som på 
Nasjonalmuseet. Dette er en erfaring som er 
gull verdt. Når man har jobbet med og ved 
siden av snekkere, teknikere, transport-
arbeidere, kuratorer og renholdsarbeidere 
med mer, er det lettere å kjenne og forstå hva 
et prosjekt består av, helhetlig. Som kons-
ervator vet jeg også mer om hva som må være 
på plass i forhold til blant annet lys, montre, 
sikkerhet, logistikk og renhold uten at noen må 
fortelle meg det. Jeg håper i hvert fall at det 
gjør at jeg legger opp til et prosjektløp som 
bidrar til å ivareta helheten.  
 
Siden vi må ha kunsthistorie i bunn i utdann-
elsen, og jeg har jobbet i museer i 15 år, håper 
jeg at også det kreative samarbeidet ivaretas. 
Min styrke er nok at jeg kjenner museet vårt, 
og jeg ønsker først og fremst å legge til rette 

for at alle de fantastiske fagpersonene kan 
gjøre jobben sin. Det ville dog ikke vært nok 
alene tror jeg; enten må man ha prosjekt-
forståelse av erfaring eller gjennom utdannelse i 
tillegg. Jeg har ingen fag fra BI, men siden jeg 
har jobbet mye med utstillinger og vært tillitsvalgt 
eller del av et fagforenings lokallag i 11 år, har 
jeg lært en del om organisasjon og prosess.  
 
Hvordan kan vi som arbeidstakere tydeliggjøre 
vår kompetanse og at vi også er relevante i 
andre stillinger? 
 
Ved å være fleksible og jobbe i gråsonene samt 
å respektere våre kolleger og deres fagfelt. Vi 
har så mye å lære av dem, og når vi gjør det, er 
det større sjanse for at de også vil lære av oss. 
 
Vårt fag er tveegget, kunnskapen vår kan 
brukes til å finne løsninger eller til å sette ned 
foten. Om vi jobber så mye som mulig for å 
finne løsninger innenfor rimelige grenser, samt 
løfter blikket opp fra detaljene, tror jeg det er 
åpenbart at konservatorer kan brukes til 
mange andre oppgaver. Kompetanse om hva 
en samling trenger og kjærlighet til 
kulturminner og kunst burde være noe enhver 
arbeidsgiver innenfor vår sektor ønsker seg.  
 
Det er samtidig sentralt å være tydelig på at vi 
kan finne glede i jobber som ikke er innenfor 
den lille boksen «konservator med samlings-
ansvar». En arbeidsgiver ønsker seg ikke en 
godt utdannet konservator som på intervju sier 
de er villige til å tenke utenfor boksen, men 
som så klager i årevis for å få forskningstid og 
praktisk konserveringserfaring. Da vil de heller 
ansette en som virkelig ser jobben som en 
interessant utfordring og heller har mindre 
utdannelse. Det å takke ja til en stilling med 
andre arbeidsoppgaver enn de som trad-
isjonelt er tilknyttet konservering, bør være et 
bevisst valg basert på realistiske forventninger. 
 
Et interessant arbeidsliv kan også finnes 
utenfor boksen. Nå skal det sies at jeg ikke 
søkte den jobben jeg har i dag, men ble bedt 
om å ta den, jeg fikk dermed en dytt ut av 
boksen. Dette prosjektet er en større 
utfordring enn noen av jobbene jeg har hatt 
tidligere, og det kjennes godt. I dag er jeg 
veldig glad for at jeg sa ja til å ta denne jobben 
for en stund. Å være med på dette prosjektet 
og slik se hva museets ansatte og våre 
samarbeidspartnere får til sammen, er 
vakkert. Jeg beundrer dem dypt og kommer til 
å huske dette resten av livet. 
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Portrettintervju med Nina Hesselberg-Wang  
  
 
Alexandra Pogost  
Papirkonservator NKF-N 
Alexandra.Pogost@nasjonalmuseet.no  
  

Norske Konserves har startet en serie med 
portrettintervjuer av konservatorer med lang 
fartstid i faget. Det er interessant, både å høre 
hvordan deres valg gjorde at de endte opp i 
yrket og hvilke erfaringer de selv har hatt som 
nykommere i faget. Det er mye å ta lærdom 
av. I denne utgaven har vi intervjuet Nina 
Hesselberg-Wang som har mange års erfaring 
som bok- og papirkonservator ved Nasjonal-
biblioteket. Hun satt også i vurderings-
komiteen for ordinært medlemskap i NKF-N i 
mange år, et verv hun nå har fratrådt.  
  
Kan du fortelle litt om din utdanning og 
yrkeskarriere? Hvordan landet du på dette 
yrkesvalget?  
 
Jeg var veldig glad i forming og tegning i 
oppveksten og studerte kunsthistorie i noen 
år. Yrkesfag var en trend i tiden og jeg søkte 
etter en mulighet der jeg kunne kombinere 
akademisk og kunstnerisk virksomhet. Det var 
på litografutdanningen på Sogn yrkesskole at 
jeg først kom borti bokbinding. Etter at det 
obligatoriske pensumet var unnagjort, fikk jeg 
lov til å sette i stand min mormors gamle 
Schønberg Erkens kokebok. Min entusiasme 
ble lagt merke til og overlæreren sørget for at 
jeg fikk komme på besøk til konserverings-
atelieret på Riksarkivet. Her fikk jeg se 
hvordan de nennsomt konserverte 1600- og 
1700-talls håndskrifter på håndlaget papir, og 
jeg forstod intuitivt at dette var noe for meg. I 
etterkant av besøket, sendte jeg en skriftlig 
henvendelse til atelierlederen og ble innkalt til 
et intervju med ham og Riksarkivaren. Deretter 
fikk jeg tilbud om en preparantstilling. Parallelt 
tok jeg svennebrev og etterhvert mesterbrev i 
bokbinding. I tillegg var Riksarkivet så 
elskverdig å legge til rette, slik at jeg fikk delta 
i NKF-Ns elevordning og følge 
studieopplegget som senere ble godkjent av 
Kirke- og Undervisningsdepartementet. Dette 
var på 80-tallet før konserveringsstudiet ved 
Universitetet i Oslo kom i gang.  
 
 

Vi var ti-elleve elever fra forskjellige 
museer/institusjoner og materialgrupper som 
fulgte opplegget. Etter min mening var dette 
en veldig god og grundig utdannelse.    
 
I 1985 fikk jeg delta på ICCROMs første kurs i 
papirkonservering i Roma. Jeg bygde også på 
kjemi-kompetansen min ved å delta på en 
serie kurs spesielt for papirkonservatorer ved 
Bundesanstalt für Materialforschung i Berlin.  
 
Atelierlederen på Riksarkivet skulle gå av med 
pensjon og det lå i kortene at jeg skulle kunne 
overta hans stilling. Men før det, ble jeg 
oppsøkt av Universitetsbiblioteket (UB), som 
skulle opprette en konserveringstjeneste. De 
lokket med å vise meg kostbarheter fra 
samlingen: franske illuminerte tidebøker fra 
1400-tallet på syltynt pergament, papyrus-
samlingen, skrifter på palmeblad, bokbind 
laget av skilpaddeskall med sølvbeslag, kunst 
på papir og mye mer, som jeg ble helt blendet 
av! Og selvfølgelig takket jeg ja til å bli UBs 
første konservator! Utfordringen var at jeg 
både skulle bygge opp et operativt kons-
erveringsatelier og en konserveringstjeneste 
som inkluderte alle fakultetsbibliotekene, ikke 
bare Hovedbiblioteket. Jeg anså at min 
viktigste oppgave i begynnelsen var å endre 
holdninger og vekke forståelse og bevissthet 
om bevaring. Jeg holdt kurs, skrev tilstands-
rapporter og foreslo tiltak. Blant annet fikk vi 
bygget et stort klimatisert magasin for de mest 
sårbare og verdifulle delene av samlingen.  
 
Sakte, men sikkert, kom endringene, men ikke 
av seg selv! Det var en møysommelig og 
ganske ensom prosess, først etter ni år fikk jeg 
en konservatorkollega. 
 
Min tittel var på den tiden “teknisk 
konservator”, noe som førte til at jeg rett som 
det var feilaktig ble satt i bås med drift og 
rengjørings-personalet. Min nåværende tittel; 
bok- og papirkonservator ble innarbeidet på 
90-tallet.  
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Noe av det mest skremmende en nyutdannet 
konservator kan tenke seg, er antagelig å 
gjøre en skikkelig feil under behandling av et 
verk, eller der verket reagerer helt uforutsett. 
Samtidig kan en slik redsel virke ganske 
hemmende når det gjelder å ta riktige 
beslutninger. Kan du dele noe fra egen 
erfaring? 
 
Vi er mennesker og vi gjør feil. Jeg vil ikke 
underslå at jeg ikke har vært uheldig, men 
heldigvis har det aldri gått riktig galt. I 
undervisningssituasjoner opplevde jeg at det 
alltid var en løsning for å rette opp noe som 
var gjort feil, og det måtte jo bety at samme 
feilen tidligere var begått av andre. Og det 
ligger jo en evig sannhet i ordtaket “det er av 
feilene man lærer” og “øvelse gjør mester”. 
Feil oppstår gjerne når man er uforberedt, har 
dårlig tid eller er ukonsentrert. Jeg sørger for å 
forberede meg godt, være bevisst på hva jeg 
vil og hvor jeg vil med det jeg gjør. Være 
handlekraftig og ydmyk på samme tid. God 
planlegning og nødvendige forundersøkelser 
er forutsetninger for å få gode resultater. Mitt 
råd til urutinerte og uerfarne er å trene mer! Øv 
deg gjerne på ikke-bevaringsverdig materiale. 
 
Konservatoren tilbringer mer og mer tid foran 
en PC. Hva synes du om denne utviklingen?  
 
Selvfølgelig bruker vi mye tid på å 
dokumentere alt, særlig i forbindelse med 
utstrakt utlånsvirksomhet til eksterne 
utstillinger. Vi har en del utstillinger i huset og 
jobber mye praktisk i forbindelse med det. I 
tillegg har vi et langsiktig program for 
konservering av prioritert materiale. 
Tendensen har i lengre tid vært at aktive 
inngrep reduseres og at behandlingen først og 
fremst er forebyggende. Det er forskjell på en 
offentlig og en privat samling. I Nasjonal-
bibliotekets (NB) samling legges stadig mer 
vekt på den historiske kontekst og proveniens. 
Konservatorene på NB er heldige, fordi vi i de 
senere årene har fått anledning til å forske i 
materialitet. Vi har både egne og felles 
prosjekter på papirhistorie, fotohistorie, trykke-
teknikker, moderne blekk (1850-1950), 
bokbindsbeskrivelser med mer.  
 
 
 
 
 

Dere har et pågående prosjekt om norske 
vannmerker, kan du fortelle litt om det? 
 
Papirhistorikeren Haakon M. Fiskaa kartla i sin 
tid norske vannmerker ved å studere 
dokumenter i samlingen på Universitets-
biblioteket og belyste med dette de norske 
papirmøllenes historie og produksjon (Haakon 
M. Fiskaa: Norske papirmøller og deres 
vannmerker 1695- 1870, utgitt i 1973. 
Red.anm.). Vi har gått i hans fotspor, sett på 
disse håndskriftene i tillegg til mange andre og 
oppdaget mye han ikke så. Dette er 
kjempespennende og har åpnet nye 
perspektiver og resultatene vil bli publisert! 
 
Opplever du at det er et større fokus på Helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) nå enn før? Kan du 
gi noen eksempler?  
 
Det kom aldri noen til meg og tilbød meg 
avtrekk. Jeg måtte alliere meg med en 
kjemiker fra UiO for å få forståelse for behovet 
for avtrekk for løsningsmidler. Men jeg forstod 
for sent at jeg måtte beskytte meg mot mugg. 
Bunkevis med muggangrepne dokumenter ble 
gladelig håndtert i ca. 15 år, før jeg fikk hissige 
reaksjoner i huden og plager i luftveiene og 
etter det er det verneutstyr som gjelder.  
 
Etter deling av UB og opprettelsen av 
Nasjonalbiblioteket, gjennomgikk biblioteks-
bygningen rehabilitering og underjordiske 
magasiner ble gravd ut i perioden 2002-2005. 
Vi konservatorene ble trukket tungt inn i 
planlegningen og leverte først og fremst 
føringer på klimatiske standarder, luftfiltrering, 
oppbevaringsløsninger og valg av materialer 
som ikke skulle kunne virke nedbrytende på 
organiske materialer som papir og skinn med 
mer. Vi fikk vi jobbe direkte med arkitekten for 
å kunne strømlinjeforme vårt nye 
konserveringsatelier. Vi var grundige og tenkte 
ut alt; hvilke oppgaver som skal gjøres hvor, 
støysoner, stillesoner, behov for avtrekk, 
bredden på døråpninger, og så videre. Vi fikk 
gjennomført mesteparten og er veldig 
fornøyde med resultatet. 
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Riksantikvarens Kjersti Ellewsen påpekte i sin 
kommentar om bruken av konservatortittelen i 
Norge (NK 2/2016), at: “Medlemskap i NKF-N 
er ingen kvalitetssikring av konservatorens 
kompetanse. NKF-N krever ikke utdannelse 
fra European Network for Conservation-
Restoration Education (ENCoRE)s medlems-
institusjoner, og det undersøkes ikke om 
medlemmene følger fagetiske regler i sitt 
arbeid. NKF-N er en interesseorganisasjon, og 
driver ikke med akkreditering av 
konservatoren.” Kan du kommentere dette? 
 
NKF-Ns krav til ordinært medlemskap er 
enkle. Man skal kunne dokumentere tre års 
konserveringsfaglig utdannelse eller lignende 
og minst ett års relevant arbeidserfaring etter 
endt utdannelse. Et ordinært medlemskap 
innebærer at man kan bruke NKF-Ns 

akronym. Det stemmer at dette ikke er en 
akkreditering. Kall det heller en minimums-
garanti, men det er ingen kvalitetssikring, selv 
om den nok kanskje blir ansett for å være det.  
 
Som interesseorganisasjon basert på 
medlemmenes frivillige innsats er det ikke å 
forvente at NKF-N skal følge opp hvert enkelt 
medlems fagetiske utførelse av 
konserveringsoppdrag – det må være opp til 
arbeidsgiveren. Med tanke på store endringer 
de senere årene både når det gjelder 
utdannelse og i arbeidsmarkedet, er tiden på 
den annen side kanskje inne, for at NKF-N 
reviderer sine opptakskrav. 
 
 
 
 
 

  

 
Bilde 1: Nina Hesselberg-Wang. Foto: Chiara Palandri. 
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Leif Einar Plahter 02.11.1929 – 30.10.2016 
 
Kari Greve  
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
kari.greve@nasjonalmuseet.no 
 

 
Bilde 1: Leif Plahter. Foto: Aftenposten 

 
Malerikonservator, mangeårig atelierleder ved 
Nasjonalgalleriet og nestor i konserveringsfaget 
i Norge; Leif Einar Plahter, døde i oktober 2016, 
noen dager før han ville ha fylt 87 år. 
 
Etter elevtid hos Bjørn Kaland i Bergen og flere 
lengre studieopphold i Firenze, Roma, Lübeck 
og München, ble Leif ansatt som maleri-
konservator ved Nasjonalgalleriet i 1957. Etter 
Christen Brun, Harald Brun og Ole Dørje Haug, 
ble Leif den fjerde malerikonservatoren i Norges 
eldste konserveringsatelier for billedkunst. Han 
forble atelierleder på Nasjonalgalleriet til 1999. 
Leifs rike kunnskaper, hans forskningsmessige 
tyngde og kompromissløse krav til kvalitet fra 
seg selv og andre, hevet konserveringsfaget i 
Norge fra håndverk til vitenskap. 
 
Etter flomkatastrofen i Firenze i 1966 var det han 
som etablerte og ledet Nordisk Senter for 
Restaurering det første året.  
 
Leif Einar Plahter spilte flere ganger en sentral 
rolle i avsløringen av forfalskninger og tyverier, 
blant annet bisto han aktivt under oppklaringen 
av tyveriet av Skrik i 1994.  
 
Sammen med sin kone, kjemikeren Unn Plahter, 
publiserte Leif en rekke undersøkelser av 
malerier fra Nasjonalgalleriets samling foruten 
undersøkelser av antemensaler og bemalt tre-
skulptur fra Oldsaksamlingen (nå Kulturhistorisk 
Museum, KHM). 

Norsk Signaturleksikon, som Leif utga i 2000, var 
resultatet av 20 års systematisk avtegning og 
dokumentasjon av malerisignaturer. 
 
Fra 1959 til 1967 var han formann i Norske 
Malerikonservatorers Forening, som var 
forløperen for NKF-N. Allerede i sitt første år som 
formann formulerte han opptakskrav til 
foreningen som la grunnlaget for den senere 
konservatorutdannelsen. Retningslinjene for 
konservatorutdannelsen ble formulert i den 
såkalte 1965-planen, som ble oversendt Det 
Kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement 
fra museumsdirektørene ved universitets-
museene i Oslo og Bergen, Nasjonalgalleriet og 
Riksantikvaren. (Som vi vet, skulle det deretter 
gå 33 år før det første kull studenter kunne 
ønskes velkommen, takket være Erling Skaugs 
betydelige innsats).  
 
Leif var en pådriver for konservatorutdannelsen, 
og i ventetiden utdannet han selv nesten en hel 
generasjon malerikonservatorer som fikk gleden 
av å arbeide på Nasjonalgalleriet, enten som 
elever eller som hospitanter. For sin innsats for 
konservatorutdannelsen ble Leif utnevnt til 
æresmedlem av NKF-N. Han var også 
innehaver av St. Olavs orden. 
 
Leif var høyt respektert både blant 
kunsthistorikere og konservatorer, nasjonalt og 
internasjonalt, og vi som hadde det privilegium å 
være kollegaer og elever på Nasjonalgalleriet i 
hans tid som atelierleder opplevde å være del av 
et fagmiljø der konservering og kunsthistorie 
som en selvfølge ble betraktet som likeverdige 
disipliner.  
 
Leif var meget kunnskapsrik på forbløffende 
mange områder. Han var et musikalsk men-
neske, dypt forbundet med Johann Sebastian 
Bachs musikk, men med et bredt favoritt-
repertoar som spente fra Evert Taube til Brahms. 
At Leif var til stede på konserveringsatelieret 
kunne man som regel høre på nynningen og 
brummingen allerede før man åpnet døren. 
 
Leif Einar Plahters liv og virke har hatt 
grunnleggende betydning for utviklingen av 
konserveringsfaget i Norge. 
 
Vi minnes ham med takknemlighet

N
orske Konserves 1/2017  
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“Domkirken 2025 – Steinkonservering” 
Innsikt i prosjektet og dets tverrfaglighet, av en nyansatt prosjektkoordinator 
 
 
Sólveig Jónsdóttir 
Steinkonservator, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger 
solveig.jonsdottir@uis.no
  
 

 
Bilde 1: Stavanger domkirke.  
Foto: Ann Meeks. 

 
Prosjektets elementer 
 
“Domkirken 2025” er et prosjekt som 
omhandler restaureringen av Stavanger 
domkirke. Året 2025 er 900-årsjubileet for 
Stavanger by. Året 1125 er sannsynligvis også 
domkirkens byggeår. Prosjektleder er arkitekt 
Britta Goldberg fra Stavanger kommune, og 
den omfattende restaureringsplanen er laget 
av Arkitektkontoret Schjelderup og Gram 
(Gram og Schjelderup 2013). Restaureringen 
omfatter alle domkirkens elementer, både 
innen- og utendørs. I 2015 lyste Stavanger 
kommune ut en anbudskonkurranse for 
prosjektet “Domkirken 2025 – Steinkons-
ervering” på Doffin som AM-UiS fikk tilslag på.  
 
I forbindelse med utformingen av 
restaureringsplanen til dette anbudet, laget 
Ann Meeks og Inger Marie Egenberg ved 
konserveringsavdelingen ved AM-UiS 
omkring 50 delprosjektbeskrivelser. Til hver av 
disse delprosjektbeskrivelsene er det inkludert 
kostnadskalkyler, tilstandsvurdering og forslag 
til konserveringstiltak for alle klebersteins-
elementene ute og inne. 
 

 
 
Leder for konserveringsavdelingen, Inger 
Marie Egenberg, var hovedansvarlig for 
leveransen av anbudet til fristen i desember 
2015, godt hjulpet av malerikonservator Anne 
Ytterdal og av andre involverte ansatte i 
avdeling og administrasjon. Per 1. mars 2016 
var prosjektet i gang med Inger Marie som 
fungerende prosjektkoordinator, en rolle 
undertegnede er i ferd med å overta.  
 
Stavanger domkirke (bilde 1) er en 
middelalderbygning i stein med tak-
konstruksjon av tre, tekket med skifer. Kirkens 
murer er konstruert som kistemur med lokal 
naturstein murt opp i ytre og indre vange, som 
innvendig er fylt opp med grovere stein og kalk 
(Storemyr 2000).  
 
Kleberstein er en metamorf bergart som er 
bygget opp av ulike magnesiumsilikater som 
talk og kloritt, samt karbonater av magnesium 
og kalsium (snl.no 2016). Fargene i ulike 
grønntoner og mønster i klebersteinen varierer 
avhengig av steinens sammensetning og 
opprinnelsessted. Den er så myk at den kan 
skjæres i med kniv og er derfor velegnet til å 
hugge detaljer i. Kleberstein finnes i 
domkirkens hjørner, i vindu- og dør-
innramminger, som kvaderstein noen få steder 
i veggflater og i dekorative elementer, både 
inne og ute (Storemyr 2000). 
 
Det finnes omkring ti forskjellige typer 
kleberstein på domkirken, men ikke alle er av 
kjent opprinnelse. De to mest brukte kleber-
steinstypene på domkirken er Ertenstein, som 
kommer fra Rennesøy, og Stavangerkleber, 
som mest sannsynlig stammer fra nedlagte 
steinbrudd i Rogaland (Meeks 2012). 
Stavangerkleber har en karakteristisk rød 
marmorering (bilde 2) (Storemyr 2000). 
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Kleberstein forvitrer på mange forskjellige 
måter, alt etter kjemisk og fysisk 
sammensetning, ulik slitasje utfra plassering 
på bygningen og til dels også påvirket av 
materialer brukt i tidligere konserveringstiltak. 
De vanligste skadetypene som finnes på 
Stavanger domkirke er: 
 

• Svarte skorper på steinoverflatene 
(bilde 3) som er resultat av 
luftforurensing og / eller biprodukt av 
forvitringsprosesser av jernsulfider i 
selve klebersteinen (Henry og Pearce 
2006). Med de svarte skorpene følger 
det også ofte kraftig forvitring under 
skorpene. 
 

• Sprekker og revner som utvikler seg 
på grunn av forskjellige typer trykk i 
eller på steinen. Disse kan for 
eksempel dannes på grunn av 
forvitrende dybler av jern eller annet 
metall (bilde 3). 
 

• Sementbaserte fuger (bilde 2) har blitt 
brukt i tidligere restaureringstiltak. 
Disse blokkerer vanlig fuktvandring i 
murverket og kan føre til forvitring av 
klebersteinen og skape større fukt-
problemer inne i murverket (bilde 4). 
 

• “Bjørnåkleber” er en klebersteinstype 
som ble brukt til utskiftning av stein på 
1920-tallet. Denne typen har vist seg 
å ha kjemiske og fysiske egenskaper 
som gjør at den forvitrer mye lettere 
enn andre typer kleberstein og mister 
derfor sin form og dermed den 
strukturelle støtten til bygningen. 

Konservering av kleberstein har visse 
utfordringer, spesielt når den står på 
bygningsfasader og er konstant eksponert for 
vær og vind samt at vann stort sett alltid er til 
stede. Konsolidering er for eksempel 
utfordrende på grunn av steinens tette 
porestruktur, som begrenser utvalget av 
konsolideringsmidler. I tillegg har moderne 
limtyper en tendens til å være sterkere enn 
steinens struktur. Både konsolidering og 
liming kan gi problemer dersom limet lukker 
eller forminsker steinens porer, og slik hindrer 
regn og fukt i å bevege seg fritt inne i steinen 
samt å fordampe fra overflatene. Vi ønsker 
derfor å finne frem til gode løsninger som gir 
diffusjonsåpne overflater, for både stein og 
fuger. 

 

 
Bilde 2:  
Den karakteristiske “Stavangerkleber”. Her 
kan man også se eldre sementfuger.  
Foto: Ann Meeks. 

 

 
Bilde 3: Dekorert søyle på østfasaden. I den 
nederste blomsten til venstre finnes det et 
sterkt forvitret jernanker. Vi frykter at det 
gjemmer seg flere slike høyere oppe i 
søylen. Her kan man også se et av de 
verste tilfellene av svarte skorper på 
domkirken, og forvitring i forbindelse med 
dem og med sementfuger. Foto: Sólveig 
Jónsdóttir. 
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Bilde 4: Vår tradisjonsmurer George Murphy 
hugger sementfuger ut av veggen. Disse blir 
erstattet med kalkmørtel. Foto: Bjørn Idland. 

 

 
Bilde 5: Vår steinhugger Atle Elverum 
tilpasser stein til en steinreparasjon med 
låseteknikk. Den teknikken vi bruker er 
gammel og det finnes tidligere reparasjoner 
på domkirken hvor den er brukt. Steinen er 
formet på en slik måte at den har åpne 
vinkler på hver sin ende og er satt inn i en 
tilpasset hull på veggen. På den måten 
henger den fysisk fast på stedet og man 
bruker kun kalk for at den ikke beveger seg 
i veggen. Foto: Sólveig Jónsdóttir. 

 
 

Stavanger domkirke er et middelalderbygg 
som er automatisk fredet etter lov om 
kulturminner (Kulturminneloven 1979). AM-
UiS har laget et prinsippdokument hvor vi 
forklarer de konserveringsprinsipper vi 
forholder oss til når vi arbeider med prosjektet 
(Egenberg og Jónsdóttir 2016). Innenfor 
bygningskonservering kan autentisitet ligge 
både i bygningens materialer og i 
tradisjonshåndverket som er brukt ved 
oppføring av bygningen. Vi holder oss til 
prinsippet om å gjøre så små inngrep som 
mulig i hvert tiltak på domkirken, og utskiftning 
av stein er aller siste utvei som løsning på 
problemer. I tilfeller hvor den strukturelle 
skaden på steinen er for stor, er vi imidlertid 
nødt til å skifte den ut. I disse tilfellene holder 
vi oss til tradisjonshåndverk, slik vi kjenner det 
i dag, med steinhugging hvor det lages 
nøyaktige kopier av den opprinnelige steinen. 
I dette tilfellet samarbeider vi med Nidaros 
Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).  
 
Middelaldersk tradisjonshåndverk er egentlig 
tapt kunnskap. Vi etterstreber å lære denne 
kunnskapen igjen ved å analysere bygningens 
mørtler og eventuelle pussmaterialer, tidligere 
restaureringstiltak og reparasjoner med dybler 
og lim. I prosessen med å finne disse 
tradisjonelle metodene og materialene lærer vi 
mye, og heldigvis er Riksantikvaren 
interessert i at vi velger denne veien (bilde 5). 
Vi må likevel være kritiske til at svarene vi får 
ikke er endelige, og vi må erkjenne at 
gjenfinning eller læring av slik håndverks-
kompetanse er en lang prosess. Alle tiltak som 
planlegges utført, må det søkes tillatelse til 
hos Riksantikvaren før de kan gjennomføres.  
 
Vi følger konserveringsprinsippene i 
International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS)’s Venezia charter. I artikkel 9 står 
det at man innen restaurering ikke skal gjette 
seg fram til løsninger eller gjenskape tekniske 
løsninger som ikke beviselig er lik de originale, 
men arbeide på en måte som kan skilles fra 
tidligere materialer eller metoder (ICOMOS 
1971). Derfor er grundig dokumentasjon viktig 
for å unngå historieforfalskning og for at 
senere generasjoner av konservatorer og 
restaureringsteknikere skal kunne se 
forskjellen på det opprinnelige håndverk og 
våre tiltak. 
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Bilde 6: Eksempel på dokumentasjon 
med fotogrammetri. I Intrasis tegnes 
bygningen oppå slik at hver stein får sitt 
polygon. All dokumentert informasjon 
tilknyttes disse polygonene.  
Illustratør: Marcin Gladki. 

 
 
Prosjektgruppen er nå i gang med å utvikle en 
dokumentasjonsdatabase for domkirken med 
programmet Intrasis, som er et Geographic 
information system (GIS)-basert program hvor 
informasjon kan tilknyttes geometriske 
koordinater (bilde 6). Ettersom vi jobber på 
loddrette bygningsfasader, blir dette 
koordinatsystemet kunstig fordi plassering av 
punkter på en loddrett overflate ikke kan 
dokumenteres på en geometrisk måte. Dette 
kalles ofte en punktsky.  
 
Under dokumentasjonsarbeidet holder vi oss 
til prinsippdokumentet fra ICOMOS (1996) om 
dokumentasjon av monumenter, bygnings-
grupper og steder: “Principles for the 
Recording of Monuments, Groups of Buildings 
and Sites”. 
 
 
 
 

Prosjektets planlegging 
 
Som tidligere nevnt, er konservering av 
klebersteinen kun en del av hele 
restaureringsprosjektet “Domkirken 2025”. 
Stavanger kommune er oppdragsgiver og har 
engasjert en byggeleder som har utarbeidet 
framdriftsplanen for de ni årene prosjektet skal 
utføres over, etter arkitektenes plan og 
museets tiltaks- og kostnadskalkyler. Som 
steinkonserveringsteamets interne prosjekt-
koordinator, har jeg laget arbeidsplaner for 
den tid vi har fått utdelt. Disse blir revidert 
underveis. Noen faktorer setter grenser for 
hva som kan utføres når. For eksempel regner 
vi kalksesongen fra april til september, og det 
er mye som må gjøres i denne perioden. 
Derfor prøver vi å bruke vinteren til 
dokumentasjon, å ta ut fuger, hugge stein, 
planlegge, teste materialer til neste fase samt 
rapportskriving. Vi må også planlegge tiden 
med hensyn til andre oppgaver som må gjøres 
på museet. Mange i vår steingruppe har andre 
prosjekter på museet parallelt. 
 
Det første av de ni årene prosjektet skal 
utføres over, har allerede gått. I de tre første 
årene er det planlagt å jobbe på østfasaden, vi 
beveger oss deretter rundt kirken og etter 
hvert også innendørs. 
 
Arbeidsgruppen ved AM-UiS  
 
Vår arbeidsgruppe består av ni ansatte med 
ulik bakgrunn, samt en ekstern 
samarbeidspartner. Vi har per i dag to 
steinkonservatorer og fire restaurerings-
teknikere; To er murere hvorav en er 
spesialisert i historisk murarbeid, en stein-
hugger med lang erfaring fra Nidaros 
Domkirkes Restaureringsarbeider og en med 
realkompetanse innen metallarbeid som også 
er murer opprinnelig. Dessuten har vi fire 
tilknyttede forskere med doktorgrads-
kompetanse, henholdsvis kjemiker, botaniker, 
geolog og konservator. 
 
Personprofiler for alle gruppens medlemmer 
finnes nederst i artikkelen. 
 
Alle gruppens medlemmer er dedikerte 
prosjektdeltakere og synes det er en fordel at 
vi har forskjellig og mangfoldig faglig bakgrunn 
og erfaring. 
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Gruppens tverrfaglighet 
 
Hovedårsaken til at det er viktig for prosjektet 
at deltakerne har ulik utdannelse og bakgrunn, 
er at Stavanger domkirke er en 
materialmessig kompleks bygning, i daglig 
bruk som menighetskirke. Selv om dette er en 
av de best bevarte og mest intakte 
middelalderbygninger i Norge, så har den en 
komplisert restaureringshistorie som har tilført 
flere materialer til kirken og som noen ganger 
dessverre også har vært årsaken til at deler og 
kunnskap har gått tapt for alltid.  
 
Nå er det murere i prosjektgruppen som 
forstår sammensetning av middelaldersk 
mørtel og håndverk, og som derfor er i stand 
til å tolke spor etter hvilke teknikker som ble 
brukt i middelalderen. George har, sammen 
med Kidane, planlagt et prøveregime for 
forslag til kalking av kirken og dokumentert 
fuger fra forskjellige tidligere restaurerings-
tiltak. Bjørn har fått et ekstra ansvar for 
fotodokumentasjon. Jeg har begynt med 
fuktmålinger i muren i sørtårnet, og i 
samarbeid med murerne kan vi prøve å forstå 
årsaken til fukten i muren. 
 
Prosjektgruppens forskere lager, i samarbeid 
med konservatorer og restaureringsteknikere, 
en plan over de prøver og analyser som er 
ønskelig å ta, hvorfor vi utfører dem og hva vi 
ønsker å finne ut. I denne sammenheng er det 
viktig at vi har forskjellig bakgrunn slik at 
håndverkere og kjemikere sammen kan utvikle 
hypoteser for de middelalderske mørtlers 
bestanddeler i Stavanger domkirke. Alle våre 
forskere har erfaring med å jobbe i tverrfaglige 
grupper med kulturhistoriske gjenstander og 
kunst. Steinkonservatorene har både praktisk 
og akademisk erfaring og er velkjente med 
kulturminneloven og dokumentasjon av 
kulturarv. Personlig hadde jeg ikke mye 
erfaring med kleberstein, men hadde 
kunnskap om geologisk oppbygning av stein 
da jeg kom hit. Jeg lærer imidlertid fort av Ann, 
som er en kilde til kunnskap på dette 
materialet. Også Atles erfaring fra NDR er 
veldig viktig for oss. Ved utskiftning av stein er 
Geir, vår metallarbeider/murer, en 
nøkkelperson på grunn av sin metodiske 
erfaring med riktig plassering av stein i 
bygninger, og ofte har han gode løsninger i 
forbindelse med fysisk konstruksjon. 
 
Torbjørg har også mye erfaring med biologisk 
nedbrytning av stein, samt GIS-programmer 

og hun er gull verdt i oppbyggingen av 
dokumentasjonsdatabasen. Videre må jeg 
bruke min erfaring med planlegging til å holde 
gruppen sammen slik at alle blir informert om 
alle beslutninger som blir tatt. Det kan nemlig 
ofte skape frustrasjoner når enkeltpersoner 
med forskjellig bakgrunn tror de kjenner og 
forstår hverandres fagbegreper og tankegang, 
uten at de faktisk gjør det helt. Vi har allerede 
hatt misforståelser i gruppen, og i slike tilfeller 
må det avsettes tid til oppklaringer.  
 
Vi skal ikke bare jobbe tverrfaglig med 
hverandre, vi arbeider også med kommunens 
prosjektleder, arkitektene, Riksantikvaren og 
vår samarbeidspartner Per Storemyr, som har 
et hav av kunnskap om kleberstein og norske 
steinbygninger. Vår gjensidige respekt gjør at 
samarbeidet fungerer veldig godt, men det er 
viktig at vi er gode til å kommunisere og lære 
av hverandre.  
 
Utfordringer og potensial i tverrfaglig 
samarbeid 
 
Et eksempel på manglende tverrfaglig 
forståelse innad i gruppen oppstod i 
forbindelse med mørtelanalyser. Mørtelprøver 
ble tatt våren 2016 for å analysere 
materialbruk, blandingsforhold mellom binde-
middel og tilslag, samt å vurdere hvorvidt 
kalken var hydraulisk og fugemørtelens 
tilstand. Målet var å kunne gjenskape en 
mørtel som kunne ha vært brukt i middel-
alderen, til refuging og erstatning av 
sementfuger som fjernes. Prøvene ble tatt ut 
fra fugene i forskjellig dybde. Noen av de 
innerste prøvene ble vurdert å være gamle 
kalkfuger, muligens fra middelalderen. Mørtel-
prøvene lengre ut i veggen ble antatt å være 
enten sterke NHL-mørtler eller tilsatt sement. 
 
I dette tilfellet tok tradisjonsmurer og kjemiker 
ut prøver i fellesskap og trodde at de forstod 
hverandre. De diskuterte mørtelkvaliteter, 
tilstand, observasjoner og hensikten med å ta 
prøvene der de ble tatt. Hypoteser ble dannet 
underveis og i etterfølgende diskusjoner. Ifølge 
tradisjonsmureren kunne observasjonene 
indikere at kalkmørtelen, som var mulig 
middelaldersk, sannsynligvis var blandet som en 
“hotmix” blanding, hvor kalken er lesket med 
sand. Med denne framgangsmåten blir 
forbindelsen mellom kalk og sand tettere og 
sanden får milde pozzolanske egenskaper som 
gir mørtelen hydrauliske egenskaper og gjør den 
mer aldringsbestandig (Sandström Malinowski & 
Seir Hansen 2011). 
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Kunnskap om de vanligst anvendte mørtel-
undersøkelsene med mikroskopering av 
tynnslip burde ha vært en felles bakgrunns-
viten for de som tok prøvene. Fordi tradisjons-
murer og kjemiker ikke hadde diskutert denne 
metoden, ble prøvene isteden analysert med 
elementanalyser, som i dette tilfellet ga mindre 
brukbare resultater. Elementanalyser forteller 
om bindemiddel, tilslag og hvorvidt mørtlene 
har dannet svovelbundet gipslag på 
overflaten. Vi kan se spredning og form på 
kornstørrelser i tilslaget. Resultantene viser 
imidlertid ikke nok om mørtelens 
blandingsforhold og hydrauliske egenskaper.  
 
En steinkonservator kunne ha bidratt med 
vesentlig innsikt om analyser av mørtel, men 
dette ble erkjent først når måneder hadde gått 
og resultatene ikke ble så brukbare som 
forventet. En erfaren konservator kan utfra 
tynnslip vurdere prøvens oppbygging, 
pussens bestanddeler, blandingsforhold, 
muligens type av bindemiddel, antatt 
hydrauliske egenskaper og tegn på tilstand og 
nedbrytningsgrad. Med denne metoden kan 
man se kornegenskaper i polarisasjons-
mikroskop, som man ikke kan se på en SEM 
overflateskanning. Disse kornegenskaper kan 
fortelle om kalkens egenskaper, styrke og 
grad av karbonatisering. 
 
Dette eksempel viser hvor viktig det kan være 
at konservatoren bidrar med sin faglige innsikt 
i begge verdener, den akademiske og den 
håndverksmessige. Hvis diskusjonen om 
prøvetaking og analyser hadde foregått 
sammen med en innsiktsfull mellommann fra 
starten av, ville vi trolig fått bedre og mer 
kvalitetssikrede resultater på et tidligere 
tidspunkt. Hypotesen kunne i større grad vært 
basert på håndverkerens erfaring og 
observasjoner av middelaldermurverk. Begge 
parter har gjort en god jobb hver for seg, men 
det kunne ha vært bedre med et bredere faglig 
fellesfundament. 
 
Konklusjon 
 
Prosjektets steinkonserveringsteam er en 
velfungerende gruppe. Alle er villige til 
samarbeid og er engasjert i prosjektet. Men 
utfordringene vi møter, som i tilfellet nevnt 
over, viser at vi har en bratt læringskurve, 
samt hvor viktig et felles faglig fundament er i 
tverrfaglig arbeid. Gode, åpne diskusjoner og 
forståelse fra alle involverte parter er viktig. Vi 
har alle vårt faglige utgangspunkt og vår 

fagterminologi, og vi kan ikke ta for gitt at de 
andre i gruppen har eller forstår de samme 
begrepene. Prosjektet går fremover og vi 
jobber for å finne løsninger hver dag.  
 
Det er viktig at flere faggrupper kan inngå som 
essensielle medlemmer i et konserverings- og 
restaureringsoppdrag. I dette prosjektet er 
dette helt avgjørende for å få til et optimalt 
resultat der kildeverdiene og 
kunnskapspotensialet i Stavanger domkirke 
bevares og utnyttes til fulle.  
 
Vi har hatt fagmøter med diskusjoner, og dette 
har bedret forståelsen oss imellom. Vi kommer 
til å ha flere slike fagmøter og trolig også andre 
typer gruppearbeid for å lære om hverandres 
kunnskapsfelt. Som prosjektkoordinator har 
jeg stadig ikke full oversikt over alle av 
gruppens kompetanser, da jeg fortsatt er ny og 
det finnes medlemmer i gruppen som er enda 
nyere enn meg. Men bare det å skrive denne 
artikkelen og å snakke med gruppen i 
forbindelse med den, har åpnet øynene mine 
for muligheter jeg ikke har sett før. 
 
Jeg er glad for at jeg besluttet å pakke tingene 
mine og flytte til et nytt land på grunn av en ny 
spennende jobb. Vi har stadig mye å lære av 
hverandre i gruppen, men jeg gleder meg til å 
jobbe videre med å få til et godt resultat i 
steinkonserveringen og i prosjektet 
“Domkirken 2025”. 
 
Referanser 
 
Anon, 2016. “Kleberstein” i Store Norske 
Leksikon, tilgjengelig fra: https://snl.no/ 
kleberstein, 01.12.2016. 
 
Anon, 2016. “§ 3.Forbud mot inngrep i 
automatisk fredete kulturminner” i 
Kulturminneloven, tilgjengelig fra: https:// 
lovdata.no/lov/1978-06-09-50/§3, 29.03.2017. 
 
Gram, Live og Schjelderup, Per, 2013. "Ny 
restaureringsplan for Stavanger domkirke og 
Bispekapellet - Møte med en middelalder-
katedrals sårbarhet" i Stavangeren. 
Medlemsblad for Byhistorisk Forening 
Stavanger22(Nr 3), Byhistorisk Forening 
Stavanger, Stavanger, side: 108-119. 
  
Henry, Alison og Pearce, Jill, 2006. Stone 
Conservation: Principles and Practice, 
Donhead Publishing Ltd., Donhead, sider: 
129-130.

N
orske Konserves 1/2017 | Jónsdóttir | D

om
kirken 2025 - Steinkonservering 



 37 

ICOMOS, 1971. The “Venice Charter. 
"[International Charter for the Conservation 
and Restoration of Monuments and Sites], 
Venice, ICOMOS, tilgjengelig fra: 
http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf, 
28.03.2016.  
 
Meeks, Ann, 2012. “Klebersteinsbruddene i 
Nord-Rogaland” i Haugalendingen 2011-
2012: Bergverk og steinindustri. 
Haugalandsmuseene AS, Haugesund, 2011-
2012, side: 122-139. 
 
Egenberg, Inger Marie og Jónsdóttir, Sólveig, 
2016. Prinsippdokument vedrørende stein-
konservering av middelalder-katedral - Ved 
Arkeologisk museum, Universitetet i 
Stavanger Arkeologisk museum, Stavanger, 
side: 3-5. 

Storemyr, Per, 2000. Restaurering av 
Stavangerkoret 1997 - 1999. Dokumentasjon 
av arbeidene. Nidaros domkirkes 
restaureringsarbeider - Rapport + CD-rom. 
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, 
Trondheim. 
 
Sandström Malinowski, Ewa & Seir Hansen, 
Torben, 2011. “Hot Lime Mortar in 
Conservation - Repair and Replastering of the 
Façades of Läckö Castle”, Journal of 
Architectural Conservation, 17:1, side: 95-
118. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

Domkirken 2025 - Steinkonservering, personprofiler 
 

 

Sólveig Jónsdóttir, steinkonservator og prosjektkoordinator, har BA 
(Hons) i skulpturkonservering fra City & Guilds of London Art School/ 
Birmingham University i London, og Cand. Scient. Cons. fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering – Konservatorskolen (KADK) i København med 
masteroppgave om islandsk middelalder gravstein, undersøkelse, 
konservering og utstilling. Sólveig har jobbet selvstendig i England i to 
år på forskjellige steinbygninger, steinmonumenter, -objekter og 
forgyllingsprosjekter. Hun har også jobbet med kalkmalerier, stein- og 
gipsobjekter samt konservering av fargelag på kirkeinventar ved 
Nordisk Konservering Aps. i København i en fireårsperiode hvor hun 
også fikk erfaring med prosjektledelse. Foto: Terje Tveit. 

 

 

Ann Meeks, steinkonservator og praktisk gruppeleder på 
byggeplassen, har restaurerings- og konserveringsutdannelse fra City 
& Guilds of London Art School, Master i arkitekturvern ved 
Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) med masteroppgave med tittel 
”Akademisk håndverk innen bygningsvern”, kunsthistorie grunnfag ved 
Universitetet i Bergen (UiB), og har fire år bak seg på kunstskoler i 
Danmark og Norge. Ann har jobbet på AM-UiS i to perioder. Først i 
perioden 1994-95, og igjen fra 1999 fram til i dag. Ann har 
arbeidserfaring fra England, både selvstendig, og som ansatt hos 
Michael Eastham Sculpture Conservation, med konservering og 
steinhuggerarbeid av steinmonumenter, bygninger samt restaurering 
av skulpturer og prydrammer. Hun har deltatt i konservering og 
restaurering av bygninger i Rogaland, inkludert Stavanger domkirke i 
flere, mindre oppdrag. I tillegg har hun arbeidet mye med arkeologisk 
materiale som bautastein, steinkors, helleristninger med mere. Hun har 
utviklet en database for Bygningsstein i Rogaland, skrevet artikler om 
bruk av kleberstein i Rogaland og hele Norge. Samtidig har hun vært 
aktiv med formidling av viktigheten av gode prinsipper i bygningsvern, 
samt materialbruk og metoder. Foto: Terje Tveit. 
 

 

George Murphy, restaureringstekniker og tradisjonsmurer, er utdannet 
ved City & Guilds Craftmason ved Plymouth College of Further 
Education. Han har jobbet ved AM-UiS siden 2014, og har jobbet med 
ruinkonservering på Viste kirkeruin på Randaberg, og med vestfasaden 
på Stavanger domkirke. Tidligere har han jobbet i Trondheim og andre 
steder i Norge, Sverige og England med restaurering og konservering 
av murbygninger og ruiner, og som murer i Australia. George har 
utviklet kompetanse på og erfaring med oppbygging, materialbruk og 
fuktproblemer i murverk, og med mørtler og murpuss av kalk, gips, leire 
og sement. Han har formidlet arbeidet sitt på seminarer både ved AM-
UiS og andre steder i Norge. Han er interessert i utvikling av teknologi 
i forbindelse med arbeidsmetoder, tradisjonshåndverk, dokumentasjon 
av verktøyspor og materialer. Foto: Terje Tveit. 
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Bjørn Idland, restaureringstekniker og faglært murer, med læretid i et 
Stavangerfirma. Bjørn har også utdannelse som allmennlærer fra UiS 
og jobbet fire år som adjunkt ved Skjold Skule i Vindafjord kommune 
før han ble ansatt ved museet. Tidligere har han fem års betongerfaring 
hos Block Berge Bygg. I sin lærlingetid deltok firmaet Jan Petersen AS 
blant annet i restaureringen av Kongsgård (Stavanger Katedralskole). 
Bjørn har god murererfaring og hans tid som adjunkt har gitt ham god 
erfaring med planlegging og dokumentasjon og selvsagt med 
formidling. Han driver også med fotografering i fritiden. Foto: Terje 
Tveit. 
 
 
 

 

Atle Magnus Elverum, restaureringstekniker og steinhugger, har vært 
ansatt ved Nidaros Domkirke Restaureringsarbeider, NDR, siden 1987 
og har hovedsakelig arbeidet med kleberstein. Han har tatt grunnkurs i 
bygningsrestaurering ved Centro de Europeo di Venezia per i Mestieri 
della conservazione del Patriomonie architettenico, hvor han også har 
tatt kurs for utføring av stukkmarmor og marmorino i Italia og har 
påbegynt bachelor-studier i bygningsvern ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere Høgskolen i Sør-
Trøndelag (HiST). Atle er historieinteressert og har hatt flere seminarer 
og foredrag i forbindelse med sitt arbeid hos NDR. Foto: Terje Tveit. 
 
 
 

 

Geir Magnussen, restaureringstekniker, metallarbeider og murer, har 
murerutdannelse fra Stavanger Yrkesskole, og har deltatt i flere kurs 
om smiing, støpemetoder og konservering. Han har vært ansatt ved 
AM-UiS siden 1983 som konserveringstekniker innenfor arkeologisk og 
kulturhistorisk konservering. Han har erfaring med restaurering av 
metallgjenstander som lysekroner og nyproduksjon av smijerns-
gjenstander. Han har og god erfaring med produksjon av utstillinger og 
jordprofilavstøpninger. Han har vært involvert i restaurering av 
gesimsen på Stavanger domkirkes vestfasade og andre tiltak i 
domkirken. Foto: Terje Tveit. 
 
 

 

Torbjørg Bjelland, kulturminneforsker og botaniker, PhD, er cand. 
scient. i botanikk og Dr. scient. i geobiologi, begge utdannelser fra UiB. 
Fra 1996 og til og med 2006 har hun deltatt i tverrfaglig 
forskningsprosjekter ved Riksantikvarens Bergkunstprosjekt, og UiB 
om årsakssammenhenger ved nedbrytning av bergkunst spesielt 
relatert til forvitringseffekter av lav, samt utvikling av metoder for å 
redusere nedbrytningen. I perioden 2006-2010 hadde hun et post doc 
prosjekt relatert til biodiversitet i stein. Fra 2010 har Torbjørg jobbet hos 
konsulentfirmaet Rådgivende Biologer AS med kartlegging av 
vegetasjon, miljøovervåking, konsekvensutredninger med mere. Hun 
har undervisningserfaring fra UiB og andre steder og har publisert 
rapporter og artikler om biologisk nedbrytning av bergarter og 
mineraler, samt innen systematisk og økologisk botanikk. Foto: Terje 
Tveit. 
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Kidane Fanta Gebremariam, førsteamanuensis og kjemiker, PhD, har 
BSc i kjemi og MSc i analytisk kjemi fra Universitetet i Addis Ababa, og 
PhD i kjemi fra NTNU i Trondheim, som involverte analyse av kultur- og 
kunstrelaterte materialer. Han har vært hos Arkeologisk museum i over 
ett år nå. Før har han jobbet for NTNU som seniorkonsulent ved 
avdeling for arkeologi og kulturhistorie ved Vitenskapsmuseet og som 
Universitetslektor ved Kjemisk Institutt. Han har blant annet vært 
seniorlektor i kjemi og spilt andre viktige roller i undervisning i 
universitet i Etiopia. Kidane har omfattende erfaring som det man på 
engelsk kaller “conservation scientist”. Han har jobbet med analyser på 
kunst og kulturhistoriske gjenstander her i Norge og i Etiopia. Han har 
bedrevet analyser av norsk bergkunst, kleberstein, marmor, mørtler 
med mer. Han har deltatt i flere kurs innenfor vitenskapelig 
konservering og de fleste av hans prosjekter har involvert tverrfaglig 
samarbeid. Foto: Terje Tveit. 
 
 

 

Per Storemyr, samarbeidspartner og geoarkeolog, PhD, har MSc i 
geologi fra NTNU. Han studerte ett år ved Instituttet for bevaring av 
monumenter ved Swiss Federal Institute of Technology (ETH). Han har 
også en Dr.ing.-grad fra NTNU i forvitringsstudier og konservering av 
Nidarosdomen. Per har eget firma, Archeology & Conservation 
Services, hvor han arbeider med steinbrudd og steinbygninger. Fra 
2014 har han også vært førsteamanuensis ved Norsk Kvernsteinsenter 
i Hyllestad, som er en del av Musea i Sogn og Fjordane. Tidligere har 
han jobbet som forsker og “conservation scientist” ved NDR i 
Trondheim, og i flere år et firma knittet til ETH i Sveits. Per har ledet og 
vært involvert i internasjonale arkeologiske prosjekter i Egypt i 15 år. 
Han har publisert mengder av vitenskapelig og populærvitenskapelig 
litteratur. Han har mye erfaring med GIS-relaterte programmer. Per 
Storemyr var involvert og skrev dokumentasjonen i restaureringen av 
Stavangerkoret i 1997-2000, og har derfor en viktig erfaring for å delta 
i utviklingen av konserveringsprosjektets dokumentasjonsstandard. 
Ved levering av anbudet i desember 2015 inngikk AM-UiS en 
forpliktende samarbeidsavtale med Per, slik at vi kunne tilby han som 
en av våre nøkkelpersonell ved planlegning, dokumentasjon og 
materialvalg ved prosjektet. Foto: Bryan Kraemer. 
 
 

 

Inger Marie Egenberg, konservator PhD og avdelingsleder, er utdannet 
møbelsnekker og har konservatorutdanning fra Det kongelige Danske 
Kunstakademis Konservatorskole (nå KADK), kulturhistorisk linje 
(senere ekvivalert til BSc og MSc). Hun har PhD fra Universitetet i 
Göteborg, Institutionen för miljövätenskap og kulturvård (ICUG). Inger 
Marie har erfaring som forsker og med prosjektledelse. I museets 
klebersteinsprosjekt har hun fungert som prosjektkoordinator fra starten 
av, men vil framover ha økt fokus på å få forskningsmidler tilknyttet 
prosjektet. Hun har vært avdelingsleder hos AM-UiS siden 2013 og har 
tidligere jobbet for Norsk Maritimt Museum, vært spesialrådgiver i 
Hordaland fylkeskommune, og leder for istandsettingsprosjektet 
Prosjekt Bryggen, forsker og PhD-student i Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU), og jobbet med konservering både ved 
Riksantikvaren og UiO før det. Foto: Terje Tveit.  
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Å konservere sjølve livskoden: Førti dagar (og 
førti netter) som DNA-detektiv i Dublin 
 
 
Hege Ingjerd Hollund 
Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger 
hege.hollund@uis.no 
 
 

 
Bilde 1: Pipettering i våtkjemi-laboratoriet der beinpulver blir løyst opp i kjemikaliar og DNA blir 
filtrert og reingjort. Kamera kunne ikkje bli med inn på laboratoriet på grunn av risiko for forureining 
og foto er difor tatt utanfrå, gjennom eit vindauge. Foto: Ryan Schmidt 

I 2016 var eg så heldig å få tildelt ERASMUS+ 
mobilitetsstipend for eit åtte vekers opphald 
ved University College Dublin. I august og 
september jobba eg der saman med ei 
forskargruppe som bestod av arkeologar, 
antropologar og biologar interesserte i 
evolusjonsbiologi og populasjonsstudiar. Ein 
viktig metode for denne gruppa er analyse av 
DNA frå arkeologisk skjelettmateriale. Eg fekk 
opplæring i DNA-laboratoriearbeid og medan 
eg var der analyserte eg hjortebein frå ei 
steinaldergraving nær Sola flyplass i 2014. Det 
er jo spennande, kan ein kanskje tenkje, men 
korleis er dette relevant for ein (arkeologisk) 
gjenstandskonservator? 
 

DNA, deoksyribonukleinsyre, er sjølve 
livskoden. Ein unik versjon av molekylet finst i 
oss alle, ein kopi i kvar celle i kroppen. Vårt 
eige DNA fortel historiar om felles opphav som 
går langt tilbake i tid. Om ein har kunnskapen 
og det rette utstyret, kan ein lese denne 
historieboka ved å analysere ditt og mitt DNA. 
Men for å få ei enno meir nyansert og detaljert 
historie, er det ein stor fordel å kunne 
analysere gamalt DNA. Dette kan ein finne 
bevart i gamle knoklar, som praktisk nok òg lar 
seg relativt lett datere ved radiokarbon-
metoden. DNA-analyse ser ut til å utgjere den 
andre store revolusjonen innan arkeologi.  
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Den første vart utløyst av radiokarbon-
datering-metoden, som gjorde det mogleg å få 
absolutte dateringar av organisk materiale frå 
arkeologiske lokalitetar. DNA-analyse gjer det 
mogleg å svare på mange av dei arkeologiske 
spørsmåla som alltid har skapt stor debatt. 
Studiar av gamalt DNA har avslørt rutene som 
forfedrane- og mødrene våre tok då dei 
koloniserte verda, kven dei blanda seg med (til 
dømes moderne menneske og 
neandertalarar), korleis dei påverka ulike 
plante- og dyreartar og “skapte” kulturplanter 
og husdyr, korleis dei genetisk tilpassa seg 
endringar i levemåte og kva slags sjukdoms-
framkallande bakteriar og virus som har vore 
til stades til ulike tider. 
 
DNA-molekylet blir i seg sjølv lett nedbrote og 
vanlegvis forsvinn det i løpet av kort tid etter 
døden på grunn av dei naturlege 
rotningsprosessane. Sjølv i løpet av livet er 
DNA-et utsett for nedbryting, ved UV-stråling 
blant anna, men kroppen har eigne 
reparasjonsmekanismar som kontinuerleg tar 
seg av dette. Det var på 1990-talet at forskarar 
fann ut at fleire tusen år gamalt DNA likevel 
kunne bevarast i beinmateriale, om enn som 
små fragment. Det viste seg at bein, som er eit 
samansett materiale beståande av eit sterkt 
og robust protein (kollagen), og eit mineral, 
beskytta dei overlevande fragmenta. Lengda 
på DNA-molekyl blir skildra i basepar, som er 
dei grunnleggande byggeklossane i DNA-
kjeda. Menneske-DNA består av om lag tre 
milliardar basepar. Gamalt eller arkeologisk 
DNA har typisk lengde på 50 til 60 basepar. 
Analyse av slikt DNA er difor ein svært så nitid 
prosess der fragmenterte og skada setningar 
av historieboka må reparerast, lesast av, og så 
puslast saman for å kunne gje meining. Den 
sterke fragmenteringa har òg gjort at berre litt 
forureining av lange moderne DNA-molekyl 
kan skape problem for analysen. Den 
teknologiske utviklinga på området har vore 
formidabel dei siste fem til ti åra. Det tok over 
ti år å analysere det første heile (moderne) 
menneskelege DNA og analysen var ferdigstilt 
i 2003. No er slikt arbeid redusert til timar, òg 
når det gjeld gamalt DNA.  
 
Likevel, det vi enno ikkje heilt forstår er korleis, 
kor, og når DNA blir bevart i arkeologisk 
skjelettmateriale. Sjølv om metodane for 
analyse er blitt svært avanserte, er det 
framleis alltid ein del prøvar som gjev negativt 
resultat, og forureining kan skape problem. Ein 
kan difor risikere at unikt og uerstatteleg 

skjelettmateriale blir øydelagt av destruktive 
prøveuttak, utan at ein har noko igjen for det. 
Det er svært få samanhengar der DNA-
analyse blir utført på “ferskt” materiale der 
prøvar har blitt tatt under, eller rett etter 
utgraving. Museumshistorikken er difor òg av 
relevans, og det er her konserveringsforskinga 
kjem inn. DNA-molekylet er sjølvsagt usynleg 
for det blotte auge så det er i tillegg vanskeleg 
å overvake tilstand og effekten av vår 
forvaltningspraksis, inkludert handtering, 
utstilling, lagring og eventuelt konservering. 
Ein veit godt at temperatur er ein viktig faktor 
for DNA-et sin tilstand. I permafrosten i Sibir 
kan ein finne svært gamalt DNA, godt bevart. 
I Afrika, eit sentralt kontinent i menneska si 
evolusjonshistorie, finn ein nesten ikkje noko 
arkeologisk DNA bevart. Få systematiske 
studiar har blitt utført, men eit par 
undersøkingar har vist akselerert nedbryting 
av molekylet etter utgraving. Dette er uroande 
med tanke på kor verdfullt materialet kan vere 
i kraft av informasjonspotensialet det har, og 
det ansvaret vi har for å ivareta dette. 
 
I vår del av verda ligg det arkeologiske 
materialet under bakken i eit relativt kjølig og 
stabilt klima, beskytta mot dei årlege 
temperatursvingingane. I dei fleste musea 
våre derimot, trass i kunnskap om kor viktig 
det er å stabilisere klima, er dette i praksis ofte 
vanskeleg, og samlingane kan bli utsett for 
store temperaturforskjellar gjennom eit år, og 
relativt høge temperaturar. Skjelett har i tillegg 
tradisjonelt blitt sett på som eit relativt robust 
og stabilt materiale utan behov for 
konservering og klimakontroll, og som 
annanrangs i høve til andre funnkategoriar 
som til dømes metall. Det er difor framleis 
mange usvara spørsmål når det gjeld skjelett i 
museum. Kva konsekvens har standard-
prosedyrar under utgraving og på museum for 
DNA-analyse? Bør vi endre rutinar for å 
optimalisere informasjonspotensialet, òg på 
biomolekylært nivå? Og kva er mest relevante 
spørsmål i skjeringspunktet mellom 
konservering og forvaltning, og analysar av 
skjelett og anna biologisk materiale? 
 
For å komme i gong med arbeidet med å svare 
på desse spørsmåla drog eg altså til Dublin for 
å lære meir. I tillegg tok eg med meg eit sett 
med femten, om lag 6000 år gamle hjorte-
beinsfragment. Desse utgjorde ei lita pilot-
studie der eg ville undersøke effekten av lagring 
etter utgraving i romtemperatur, med kjølig 
lagring i fryser (-19ºC) og i kjøleskap (4ºC). 
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Dyrebeina var lagra i nesten to år etter 
utgraving før analyse. Vel så viktig for å lære 
om eventuelle konsekvensar av forvaltnings-
praksis var opplæringa i DNA-laboratoriet: Å 
forstå heile prosessen og vite kva DNA-
forskaren er oppteken av. 
 
Opphaldet varte i nøyaktig førti dagar, og 
ettersom eg hadde med meg mi halvt år gamle 
dotter vart arbeid i laboratoriet på dagtid 
kombinert med nattarbeid på heimebane. Som 
i konservering krev arbeid med gammalt DNA 
eit kaldt hovud og ei stødig hand når ein til 
dømes skal pipettere 20 mikroliter 6000 år 
gamalt reint DNA utan å søle, forureine eller 
blande prøvar. Når ein har lært seg 
prosedyrane er det ein rutineprega jobb, men 
det krev likevel full konsentrasjon og disiplin 
for å unngå feil i dei mange ulike stega av heile 
laboratorieprosessen. Med nye metodar er 
DNA-forureining mindre problematisk enn før, 
men praksis i laboratoriet for å hindre 
forureining er framleis veldig viktig, og gjer at 
arbeidet tek ekstra lang tid. Gammalt DNA 
krev eigne spesialiserte laboratoria der ein 
berre får gå inn ny-dusja og med nyvaska 
klede under heildekkande polyetylen-drakt, 
ansiktmaske, dobbelt lag med sterile hanskar 
og blå posar på føtene (bilde 1).  
 
Når ein er inne skiftar ein ofte hanskar mellom 
prøvar og ulike prosessar medan alt utstyr blir 
reinsa med bleikemiddel og bestrålt med UV-
lys. Til slutt blir den reine DNA-prøven (bilde 
2) køyrt gjennom ein såkalla sekvenserings-
maskin, som les av rekka med basar i dei ulike 
fragmenta (bilde 3). Prøvane blir sett inn i 
maskinen, ein trykker på start-knappen, og i 
løpet av nokre timar tikkar dei første resultata 
inn via nettbasert programvare. Å analysere 
ein full runde med mellom 20-40 prøvar tar 
cirka eit døgn. I dei nyaste typane maskinar 
blir absolutt alt i prøva sekvensert. Ein kan 
difor få diverse informasjon som fortel om 
tilstanden (ulike typar skadar) og mengda av 
opphavleg gammalt DNA, men òg kor mykje, 
og kva type, forureinande DNA som er til 
stades, til dømes frå bakteriar og moderne 
menneske. Det å kunne kartlegge mikrobielt 
DNA og sjå på samanhengen med tilstanden 
til ulike typar kulturhistorisk/arkeologisk 
materiale kan generelt gje spennande ny 
konserveringsfagleg kunnskap i tida framover.  
 
Sjølv om det innimellom var litt intenst, òg på 
grunn av sjølvpåført nattarbeid, var eg svært 
nøgd med opphaldet. Det var i det heile ei 

positiv og inspirerande oppleving som gav 
nyttig læring og nye kontaktar. Målet er ein 
vitskapleg artikkel, og aller helst mange fleire 
liknande eksperiment i tida framover som kan 
vere grunnlag for retningslinjer for beste 
praksis for handtering og lagring av skjelett i 
museum.  
 
 

 
Bilde 2: Det endelege produktet som skal 
inn i maskina: Eit tjue mikroliter stort 
molekylært bibliotek over alle DNA-fragment 
i alle femten prøvane, der kvart fragment er 
merka med ein molekylær arkivkode som 
indikerer prøvenummer. Foto: Hege Hollund 

 
 

 
Bilde 3: Sekvenseringsmaskina der DNA-
molekyla blir kopiert opp mange millionar 
gonger, og i den prosessen blir 
baserekkefølga “lest av”. Akkurat denne 
maskina er ikkje av dei kraftigaste og 
analyserer “berre” 25 millionar molekyl på 
ein runde. Foto: Hege Hollund 
 

 
 
 
 
 
 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
1/

20
17

 | 
H

ol
lu

nd
| Å

 k
on

se
rv

er
e 

sj
øl

ve
 li

vs
ko

de
n:

 F
ør

ti 
da

ga
r (

og
 fø

rti
 n

et
te

r) 
so

m
 DN

A-
de

te
kt

iv
 i 

D
ub

lin
 

 



 44 

Anbefalt litteratur 
 
Bollongino, R. & J.-D. Vigne (2008) 
Temperature monitoring in archaeological 
animal bone samples in the Near East arid 
area, before, during and after excavation. 
Journal of Archaeological Science, 35, 873-
881. 
 
Cooper, A. & H. N. Poinar (2000) Ancient 
DNA: Do it right or not at all. Science, 289, 
1139. 
 
Ermini, L., C. Der Sarkissian, E. Willerslev & L. 
Orlando (2015) Major transitions in human 
evolution revisited: A tribute to ancient DNA. 
Journal of Human Evolution, 79, 4-20. 
 
Malmström, H., J. Storå, L. Dalén, G. 
Holmlund & A. Götherström (2005) Extensive 
human DNA contamination in extracts from 
ancient dog bones and teeth. Molecular 
Biology and Evolution, 22, 2040-2047. 

 
Nicholson, G. J., Tomiuk, J., Czarnetzki, A., 
Bachmann, L., Pusch, C. M. (2002) Detection 
of bone glue treatment as a major source of 
contamination in ancient DNA analyses. 
American Journal of Physical Anthropology, 
118, 117-120. 
 
Pruvost, M., R. Schwarz, V. B. Correia, S. 
Champlot, S. Braguier, N. Morel, Y. 
Fernandez-Jalvo, T. Grange & E.-M. Geigl 
(2007) Freshly excavated fossil bones are 
best for amplification of ancient DNA. 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 104, 739-744. 
 
Smith, C. I., A. T. Chamberlain, M. S. Riley, C. 
Stringer & M. J. Collins (2003) The thermal 
history of human fossils and the likelihood of 
successful DNA amplification. Journal of 
Human Evolution, 45, 203-217. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
orske Konserves 1/2017 | H

ollund| Å konservere sjølve livskoden: Førti dagar (og førti netter) som 
D

N
A-detektiv i D

ublin 
 

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 66 15 66 15  

info@system-standex.dk
www.museum-display-cases.dk

Modulmontrer - Kongelige rejser, Kunstindustrimuseet, Nationalmuseet Norge

Valdresmusea

Frammuseet

Norsk Folkemuseum

Fo
to

: L
ai

la
 M

ey
ric

k.
 U

ts
til

lin
ge

n 
er

 d
es

ig
ne

t a
f V

el
ou

r.n
o

Arkeologisk Museum, Stavanger • Østsamisk Museum • NTNU Vitenskapsmuseet • Prøysenhuset • Setedalsmuseet • Eidsvollsbygningen 
Referencer:

Ringve Museum • Vest-Agder Fylkeskommune • Vestfoldmuseene • Østfoldmuseene • Bergen Museum • Nordvegen Historiecenter m.fl.

MUSEUMSMONTRER ETTER DINE ØNSKER

System Standex tilbyr montrer til små og 
store oppgaver, inkludert sikkerhetsmontrer,  
klimastyring og lys.
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Helsefare i museumssamlinger! 
 
 
Hedvig Navelsaker 
Romsdalsmuseet 
Fellestjenesten Konservering for Musea i Møre og Romsdal 
hedvig@romsdalsmuseet.no  
 
Eirin Breie 
Vest-Agder-museet 
e.breie@vestagdermuseet.no 
 
 
Del 1: Referat fra fagdager 
 
Bevaringstenestenes fagdager 2017 ble 
arrangert 19.–20. januar på Bryggen Museum 
i Bergen med tema "helsefarlige stoffer i 
museumssamlinger". Formålet med årets 
fagdager var å gjøre ansatte ved museer mer 
bevisst på potensielt farlige stoffer i 
samlingene og bedre egnet til å identifisere 
helsefarlige gjenstander og situasjoner, slik at 
risiko forbundet med bevaring av slike 
gjenstander minimeres.  
 
Seminaret startet med en gjennomgang av 
opprinnelsen og utviklingen av Bevarings-
tenestene og behovet for en årlig fagdag for 
samlingsforvaltning.  
 
Helene Tello, fra Staatliche Museen i Berlin, 
snakket om historisk bruk av pesticider, ulike 
nedskrevne miksturer og manualer, samt 
påføringsmetoder og betydningen giftstoffene 
har for arbeidsmiljø under påføring og etter. 
Tellos andre foredrag omhandlet fore-
byggende metoder og hvordan disse muliggjør 
kutt i pesticidbruk og forbedring av arbeids-
forholdene. Tello anbefalte blant annet 
kompaktreoler av metall fordi disse gir god 
oversikt over insektsfeller som er plassert 
mellom reolene og at disse bør være synlige 
slik at insektene er lette å oppdage. 
Gjenstander som er pakket med syrefrie 
materialer og som er oversiktlig stablet, vil 
også gjøre det enklere å oppdage eventuelle 
skadedyr. Ryddige magasiner er viktig. 
Lagring av gjenstander i åpne kasser mulig-
gjør også en viss grad av visuell kontroll. 
Soneinndeling bidrar til å begrense spredning, 
gjerne med en hygienesone mellom uren og 
ren sone der det er personlig verneutstyr og 
rutiner for bruk av dette. Tello viste også 
eksempler på bruk av superkritisk karbon- 

 
dioksid til dekontaminering av gjenstander 
som har vært behandlet med pesticider og 
andre helseskadelige stoffer. 
 
Vigdis Vingelsgaard, fra Anno Museum, hentet 
eksempler fra norske museer og historiske 
bygninger og oppfordret til å kartlegge risikoen 
for helsefarlige stoffer i samlingene.  
 
Terje Grøntoft, fra Norsk Institutt for Luft-
forskning (NILU), har jobbet sammen med 
ulike museer for måling av luftkvalitet, støv og 
faste stoffer, og han fortalte i sitt innlegg 
undersøkelser av biocider i museer om ulike 
målinger, eksponering og fastsatte grense-
verdier. Han fortalte at opptak i kroppen skjer 
ved inntak, innånding og berøring. Grøntoft 
viste frem ulike prøvetakingsmetoder til 
seminardeltakerne. Han kunne vise til biocid-
forskriftene, EUs biociddirektiv, Miljø-
direktoratet 2017 og Folkehelseinstituttet. 
 
Friederike Kunze presenterte erfaringer fra 
Bevaringstenestene og utfordringer knyttet til 
mottak og behandling av gjenstander der 
tidligere behandling er ukjent. Når man driver 
en bevaringstjeneste vet man aldri hva 
gjenstandene har vært utsatt for. Det er viktig 
å kartlegge potensielle farer før inntak. Kunze 
snakket blant annet om oppbevaring og 
håndtering av våpen, krutt og ammunisjon. 
Dette oppbevares utilgjengelig, og politiet kan 
kontaktes for avhending av våpen. Bevarings-
tenestene har også fått inn gjenstander som er 
merket med "permanent møllsikring" uten 
nærmere spesifikasjoner om hva møll-
sikringen består av. I slike tilfeller må 
gjenstanden innpakkes separat. Synlig 
organisk smuss på innkomne gjenstander kan 
være grobunn for muggsopp og medføre 
muggsoppdannelse. Oppblomstringer kan 
skje som resultat av klimaendringer. 
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Det er viktig å redusere hudkontakt og 
innånding av støv. Verneutstyr må derfor 
benyttes, i tillegg til adskilte rom for mottak og 
registrering. Utstyr som benyttes i 
mottak/urene soner skal ikke flyttes til andre 
soner. Adskilte prosesser krever disiplin i 
organisasjonen. Kunze understreket at 
støvsuger må ha HEPA 13 filter og at merking 
bør gjøres etter CLP-forskriftene. 
 
Marielle Bergh, fra Universitetsmuseet i 
Bergen, snakket om HMS-arbeid og farlige 
stoffer i Universitetsmuseet i Bergens sam-
linger i forbindelse med tømming av magasin. 
Hun understreket viktigheten av at informasjon 
om helsefarlige stoffer i museumssamlingene 
implementeres i prosedyrer på arbeidsplassen 
og at lederne informeres om forhold.  
 
Victoria Juhlin, fra NTNU Universitets-
biblioteket, fortalte om muggsopp og mugg i 
bibliotek- og arkivsamlinger. Det finnes minst 
100 000 ulike arter, flere er helseskadelige. 
Soppsporene trenger et gunstig miljø for å gro. 
Ved gode vekstvilkår danner de et nett av 
hyfer og mycel (synlig nettverk). Soppsporene 
trenger næring og egnet klima (stillestående 
luft, fuktighet, en viss temperatur og grobunn). 
Boksamlinger inneholder mye av det sopp-
sporene trives i – skinn, pergament, papir, lim 
og cellulose, for å nevne noe. Fukt og varme 
kan utløse muggangrep i slike samlinger. 
Papir som inneholder mye fukt, er ekstra utsatt 
for angrep. En enkel vanndråpe på en bok kan 
trekke inn i materialene og danne grunnlag for 
soppdannelse.  
 
Dersom det har vært problem med mugg 
tidligere, skal det ofte lite til for at muggen 
reaktiveres og fortsetter å gro. Forebyggende 
tiltak er det mest økonomisk besparende og vil 
dessuten forhindre at verdifulle gjenstander 
blir ødelagt. Eksempler på tiltak er å foreta 
visuelle kontroller, unngå ugunstige mikro-
klima, ikke plassere reoler ved yttervegger, 
ikke oppbevare bøker direkte på gulvet samt å 
følge med på eksternt arbeid og renhold 
(begrens bruk av vann og begrens sådan for 
høy RF).  
 
Marielle Bergh omtalte HMS-arbeid og farlige 
stoffer i Universitetsmuseet i Bergens 
samlinger og hevdet at HMS er et lederansvar, 
men at den enkelte ansatte har med 
virkningsplikt. I det systematiske HMS-
arbeidet er det viktig å kartlegge hva som kan 
gå galt, sannsynligheten for dette og 

medfølgende konsekvenser. Slike risiko-
vurderinger må gjennomføres som del av 
samlingsforvaltningen og det helhetlige 
systematiske HMS-arbeidet. Sikker jobb-
analyse (SJA) ble også nevnt i denne 
sammenhengen. Bergh fortalte at bruken av 
arsenikk og kvikksølv i utstoppete dyr er 
veldokumentert og forekommer hyppig. Hun 
snakket videre om XRF for analyse av 
uorganiske materialer som kvikksølv, arsen, 
kobber, bly og sink. 
 
Kajsa Jagare, fra Bevaringstenestene, ga en 
grundig innføring i helsefarlige metall-
gjenstander i samlingene. Håndtering av 
metall, fra utvinning til ferdigstillelse, og 
håndtering av metallgjenstander i museene, 
utgjør helserisiko. Metall er ustabilt, og metall 
som er oppløst eller pulverisert kan utgjøre en 
større helserisiko. Risiko gjelder også inntak 
av korrosjon. Man finner korrosjonsprodukt-
ene særlig i kontaktområder mellom metallet 
og andre materialer, som for eksempel tre, 
grunnet treets utskillelse av organiske syrer. 
Jagare understreket viktigheten av alltid å 
håndtere speil som om det inneholder kvikk-
sølv, fordi kvikksølv er svært helseskadelig.  
 
I sitt innlegg, Er det så farlig, snakket Heidi 
Uleberg fra Norsk Folkemuseum om ulike 
utfordringer i arbeidet med Folkemuseets 
svært varierte samling, deriblant tørre urter og 
narkotika, som opium, valmue og legemidler. 
Slike stoffer dekkes av narkotikaforskriften. 
Narkotika og medikamenter kan være potente 
lenge dersom oppbevaringen er riktig. Hun 
snakket videre om pesticider som del av det 
originale materialet, som pesticidimpregnerte 
søppelposer. Hun viste også eksempler på 
kaliumcyanid i samlingene samt karbondi-
sulfid (CS2) i "gasskammer" for gjenstander. 
For å varsle om helseskadelige stoffer er det 
planlagt å legge inn varseltrekant i Primus for 
de gjenstandene dette gjelder.  
 
Hanne Skagmo, fra Teknisk Museum, fortalte 
om tømming av magasin og om analyser gjort 
av MycoTeam og Statens strålevern i den 
forbindelse, samt anbefalinger fra sistnevnte 
om pakkemateriell og personlig verneutstyr 
(PVU). Skagmo kunne vise MycoTeams 
målinger av luftkvaliteten og areal- og 
støvprøver med hensyn til mugg og asbest. 
Skagmo fortalte at det i de nye magasinene er 
merket (på gjenstand og reol) med faresymbol 
og informasjon om hva man kan finne i reolen. 
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Her kan man skille gjenstander etter 
materialgrupper – og annet kjemisk innhold.  
Heidi Uleberg, fra Norsk Folkemuseum, 
snakket om stråling. Det er forbudt ved lov å 
oppbevare åpne kilder til stråling, men en 
sprekk i en klokke kan være nok til at en 
tidligere lukket strålingskilde blir en åpen 
strålingskilde. Norsk Folkemuseum har 
avhendet flere gjenstander med stråling. 
Uleberg understreket viktigheten av å benytte 
seg av de tjenester som finnes – for eksempel 
målinger fra Arbeidstilsynet og Statens 
strålevern. UNI-stiftelesen har også en egen 
pott som kan søkes til gjennomføring av HMS-
arbeid.  
 
Anne Lisbeth Schmidt fortalte om bruk av 
pesticider/giftstoffer i det Danske National-
museets samlinger, om gjenstander som har 
blitt impregnert med DDT og andre giftstoffer, 
samt gjenstander som inneholder asbest. 
Klær av skinn viste spor av giftstoffene på 
overflaten. Schmidt fortalte om hvordan slike 
gjenstander har blitt renset i eget kabinett. Hun 
understreket at hansker vrenges av etter bruk 
og kastes direkte ned i en søppelbøtte og at 
verneutstyr ikke benyttes ved lunsjbordet. 
 
Thomas Gütebier, fra Medicinhistoriska 
museet, snakket blant annet om viktigheten av 
kunnskap om og strategier for håndtering av 
helseskadelige stoffer i samlingene. Samtidig 
som det er økt bevissthet om yrkes-
sykdommer, er det lite spesifikk informasjon 
om hva museumsansatte utsettes for av 
helseskadelige stoffer. Han motiverte til å ta 
ansvar for et løft i HMS-arbeidet og fortalte 
samtidig om utfordringer med dette når man 
som konservator ikke har denne myndigheten. 
Gütebier understreket viktigheten av å benytte 

CLP-merking på museumsgjenstander og på 
reoler, der disse oppbevares. Til slutt viste han 
en prototyp på et program for formidling av 
HMS i samlingsforvaltning, som er under 
utvikling av Riksantikvarieämbetet i Sverige. 
Han nevnte UV-lys som en mulig analyse-
metode for å undersøke komponenter i 
metallobjekter, med utgangspunkt i at ulike 
metaller fluorescerer UV-lys forskjellig. Ved 
bruk av UV-lys må man benytte briller som 
beskytter øynene. 
 
Ann Siri Garberg snakket avslutningsvis om 
veien videre og samarbeid mellom Nordisk 
Konservatorforbund – Norge og Norges 
Museumsforbund om HMS i samlings-
forvaltningen.  
 
Oppsummering 
 
Foredragsholdere hevdet nulltoleranse for 
bruk av pesticider i samlingsforvaltningen. Det 
var fokus på forebyggende metoder med 
integrert skadedyrkontroll (IPM) fremfor bruk 
av helseskadelige stoffer. Videre var det fokus 
på arbeidsrutiner som verner om menneskene 
som arbeider med samlingene, CLP-merking, 
innpakking og avhending av helseskadelige 
stoffer i museumssamlingene. Føre-var-
prinsippet var et gjennomgående tema, 
likeledes var personlig verneutstyr, skille 
mellom rene og urene soner og generell 
renslighet i arbeidet og på arbeidsplassen.  
 
Nedenfor følger informasjon om flere av de 
helseskadelige stoffene som ble omtalt i løpet 
av fagdagene. Lenkene til alle foredragene 
som ble holdt under seminaret ligger på 
Bevaringstenestenes nettsider og 
samlingsnett.no. 
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Del 2: Oversikt over merking, kjemi, 
helserisiko, identifisering, bruk/forekomst 
og lagring 
 
Arsen og arsenforbindelser 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Helsefare og miljøfare! 
 

 
 
Kjemi 
 
Arsen (As) er et grunnstoff som kan danne 
ulike arsenforbindelser. Blant de mest kjente 
er arsenikk (AS2O3). 
 
Helserisiko 
 
Arsenforbindelser opptas i kroppen gjennom 
hudkontakt, fortæring og innånding 
(Vingelsgaard 2017). Stoffene er ofte svært 
giftige kan gi store helseskader. Stoffene kan 
blant annet være kreftfremkallende og 
forårsake skade på lever, nyrer, benvev, hud 
med mer. De kan skade fostre og skal ikke 
håndteres ved graviditet. Arsen kan føre til 
alvorlige senskader flere år etter eksponering. 
Høye doser kan føre til umiddelbar forgiftning 
med døden til følge.  
 
 
 
 
 
 

Identifisering 
 
Arsen og arsenforbindelser fremstår i ulike 
former og farger. Ved noen tilfeller kan 
arsenikk være synlig som et hvitt pulver, 
spesielt på preparerte dyr eller andre 
organiske materialer. Nedbrytning og mugg-
angrep kan frigjøre skadelige arsenholdige 
gasser. Gassene kan avgi en lukt som kan 
minne om løk og hvitløk. Arsenikk kan også 
identifiseres gjennom analysering av 
grunnstoffer, blant annet med ED-XRF. Flere 
pigmenter, spesielt lyse grønne farger, kan 
inneholde arsen (Kunze 2017).  
 
Bruk/forekomst 
 
Arsenikk og arsenforbindelser har mange 
bruksområder. Stoffene kan være en original 
komponent i en gjenstand og finnes blant 
annet i mineraler og pigmenter, legemidler, 
metallegeringer i glass, gjenstander knyttet til 
glassindustri og elektriske installasjoner som 
strømleder, blant annet kretskort. Arsenfor-
bindelser har vært anvendt siden 1600-tallet til 
impregnering av ulike organiske materialer og 
preparering av dyr, dyrehud, fjær og pels. 
Arsenikk var mye anvendt innen konservering 
og insektbekjempelse fra 1700-tallet til langt ut 
på 1900-tallet (Vingelsgaard 2017). 
 
Lagring 
 
Gjenstander med arsenikkholdige 
komponenter pakkes i plast med FFP3-filter 
(Kunze 2017). Verker som ikke lar seg 
rengjøre bør avhendes (Kunze 2017). 
 
 
 

Eksempler fra samlinger: ARSEN 
Gjenstand/materiale Samling 
Hud  Etnologisk/Naturhistorisk m.m 
Fjær  Etnologisk/Naturhistoris m.m 
Pels  Etnologisk/Naturhistorisk m.m 
Monterte dyr  Etnologisk/Naturhistorisk m.m 
Mineral/Pigment (auripigment/orpiment, realgar 
arsenopyrit m.m)   

Geologisk, Kunstnermateriell m.m 

Pigment (emerald-/pariser-/keiser-/giftgrønt  m.m) Kunstnermateriell m.m 
Glassindustri  Tekniske m.m 
Antibiotika (Salvarsan, Arsfenamin ) Legemiddel m.m 
Homeopatisk legemiddel (Arsenicum album m.m.) Legemiddel m.m 
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Asbest 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Kronisk helsefare! 

 
Kjemi 
 
Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe 
krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur.  
 
Helserisiko 
 
Det er påvist sammenheng mellom asbest og 
et flertall helseplager og sykdommer. Spesielt 
er asbest relatert til kreft i lunger og 
brysthinne. Risikoen oppstår først når løse 
asbestfibre opptrer i form av støv som pustes 
inn. Latensperioden til asbest kan være 20-30 
år, dermed kan sykdom oppstå mange år etter 
eksponering (Skagmo 2017). 
 
Identifisering 
 
Asbest er et fintrådet, bøyelig mineral som 
fremkommer i ulike farger og som kan være 
nyttet i kombinasjon med og integrert i en 
rekke andre materialer. Sikker identifisering 
kan gjøres gjennom analyser som tilbys av en 
rekke forskningsinstitutter og laboratorier. 
Asbest har en vid utbredelse, men spesielt bør  
varsomhet utøves i arbeid med materialer med 
vann- og varmebestandige egenskaper som  
 

elektronikk, isolering og lignende. Ulike bygge-
materialer som eternitt, asbestolux og pernit 
kan også inneholde asbest. SINTEF MOLAB 
kan gjøre målinger av arbeidsmiljø og 
inneklima, miljøkartelegging av bygg og 
analyse av asbest (http://www.molab.no/miljo-
malinger). 
 
Bruk/forekomst 
 
Asbest har vært kjent og nyttet lenge, men 
bruken økte på 1800-tallet og fikk en kraftig 
utbredelse etter andre verdenskrig. Hoved-
sakelig ble asbest benyttet på grunn av 
materialets bestandighet mot varme, elektri-
sitet og syrer, samt for dets isolasjonsevne og 
vannavisende egenskaper. Asbest finnes 
blant annet som asbestull, -garn og -papp som 
isolasjon av dampkjeler, ovner og ulike varme-
bestandige pakninger og lignende. Asbest har 
vært brukt i ulike bygnings- og isolasjons-
materialer, i maling og sementvarer (asbest-
sement), i bremsebånd og bremseklosser, 
bekledning og julepynt. I Norge har det vært 
forbud mot bruk av asbest siden 1985. 
 
Lagring 
 
Gjenstander med asbestholdige komponenter 
pakkes i plast med FFP3-filter. Gjenstander 
som ikke lar seg rengjøre bør vurderes for 
avhending (Kunze 2017). 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempler fra samlinger: ASBEST  
Gjenstand/materiale Samling 
Asbestgods, Keramikk (asbestkeramikk)  Arkeologisk/Historisk  
El-anlegg, isolering av el-kabler m.m.  El  
El-apparater  El  
Byggematerialer (Eternitt, Asbestolux, Pernit m.m. ) Etnologisk/Historiske  
Varme-, vann- og kjemikaliebestandige gjenstander   Etnologisk/historisk  
Bremsebånd, -klosser -sko, (bil, lastebil og tog)  Teknisk  
Båt (rundt maskindeler og i skrog)  Teknisk  
Mineraler (amositt, aktinolitt, antofyllitt, krokidolitt, krysotil, 
tremolitt) 

Geologisk  

Strukturmaling/fyllmateriale  Kunstnermateriell m.m 
Lerret  Kunstnermateriell m.m 
Brannsikker tekstil (gardiner/draperier, branntepper, grytelapper, 
strykebrett)  

Tekstiler  
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Bly 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Helsefare, kronisk helsefare og miljøfare! 

 
Kjemi 
 
Bly er et metallisk grunnstoff og et tungmetall. 
Som metall er bly tungt, mykt, formbart, men 
har liten styrke og elastisitet.  
 
Helserisiko 
 
Bly tas opp i kroppen ved hudkontakt, 
fortæring og gjennom innånding av blystøv 
(Jagare 2017). For høye nivåer av bly i 
kroppen kan blant annet føre til skade på de 
røde blodlegemene, nervesystemet, bein-
marg, lever, nyre og hormonproduserende 
organer. For høyt blyinnhold kan også for-
årsake fosterskader.  
 
Identifisering 
 
Bly er et blankt metall som ved oksidering kan 
få en matt og i blant mørk overflate. 
Korrosjonsproduktet er hvitt. Tinngjenstander 
av en bly-tinn legeringer kan være stemplet 
med kvalitetsstempel basert på tinnets renhet. 
Korrosjonsproduktet til en bly-tinn legering, er 
gjerne lyst gult. Sikker identifisering av tinn 
kan gjøres ved hjelp av XRF eller lignende 
analyser. 
 
Bruk/forekomst 
 
Bly er et av de tidligste metallene nyttet av 
mennesker og benyttes fremdeles til ulike 
formål. BIy kan være anvendt som rent metall 
eller i legeringer med andre metaller. En rekke 
støpte gjenstander kan inneholde bly, 
deriblant byster, orgelpiper og tinngjenst-
ander. Større gjenstander kan ha mindre deler 
av bly, som beslag, lodd i tekstiler, eller som 
stifter i en tregjenstand (Vingelsgaard 2017).  
 

Flere pigmenter inneholder bly, deriblant 
blyhvit og blymønje. Blyholdig maling kan 
være påført andre metaller som rust-
beskyttelse eller påført treverk for å forhindre 
råte. Blyforbindelser brukes til å stabilisere 
kjemiske forbindelser i PVC-plast. 
 
 
Eksempler fra samlinger: BLY 
Gjenstand/materiale Samling 
Motordeler (akkumulator, 
katalysator m.m.), 
bensin. 

Teknisk  

Batterier (bilbatterier 
m.m.) 

El, Teknisk  

Kabler  El, Teknisk   
Lodding  El, Teknisk 
Mineraler,(Anglesitt, 
Blyglans, Cerusitt m.m)  

Geologisk  

Bly/tinnlegeringer, 
tinngjenstander  

Historisk, 
Historiske bygg  

Blyinnfatninger, 
vinduskitt (eldre type 
med blyhvit)  

Historiske bygg  

Glass (krystall)  Historiske bygg  
Orgelpiper  Historiske bygg  
Tak og takrenner  Historiske bygg  
Osteosinteseperkusjon/b
enkirurgi-gjenstander  

Medisinhistorisk  

Strålevernsutstyr (bly-
forkleder, -krager m.m.)  

Medisinhistorisk  

Ammunisjon  Metall  
Beltespenner  Metall  
Bokser  Metall  
Emaljerte gjenstander  Metall  
Vekter, lodd (fiskelodd, 
tekstil-lodd)  

Metall  

Medaljer, mynter Metall  
Blyglassert keramikk  Etnologisk/ 

Naturhistorisk  
PVC-plast 
(polyvinylklorid, nyttes i 
plastleker m.m.)  

Plast  

Pigmenter, tekstilfarge 
(blygult, blyhvitt, 
blymønje og blytinngult).   

Tekstil, 
Kunstnermateri
ell 

Silke (tung)  Tekstil  
Salver og kosmetikk 
(øyesminke, 
ansiktsfarge, hårfarge 
m.m)  

Kosmetikk/Etno
logisk/ 
Legemiddel  
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DDT diklor-difenyl-trikloretan 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Helsefare, kronisk helsefare og miljøfare! 

 
Kjemi 
 
DDT har meget lang nedbrytningstid. DDT er 
forkortelse for diklordifenyltrikloretan. Stoffet 
er et klorert hydrokarbon. DDT har lavt 
damptrykk og meget lang nedbrytningstid. 
 
Helserisiko  
 
DDT tas opp i kroppen ved hudkontakt, 
fortæring og innånding. DDT er kreft-
fremkallende og hormonforstyrrende og 
knyttes til brystkreft, diabetes og nevrologiske 
forstyrrelser. DDT kan også påvirke repro-
duksjonsevne og fosterutvikling. DDT er ikke 
akutt toksisk, men er kreftfremkallende 
(Grøntoft 2017). 
 
Identifisering 
 
Som pesticid kan DDT være tilført museums-
gjenstander som sprøytemiddel i ulike former, 
blant annet som pulver, som røyk og damp. 
Stoffet kan ved noen tilfeller være synlig på gjen-
standen som gjennomsiktige krystaller, partikler 
eller som en blank overflate (Tello 2017).  
 
Bruk/forekomst 
 
DDT kan være en original komponent i en 
gjenstand eller være tilført senere som 
pesticid. Stoffet kan være oppløst i ulike 
løsemidler og kan derfor være umulig å 
oppdage før det dannes krystaller (Skagmo og 
Uleberg 2017). DDTs insektsanerende 
egenskaper ble oppdaget på slutten av 1930-
årene og siden da har det vært mye anvendt 
som plantevernmiddel i tillegg til en rekke 
andre bruksområder. I museer er DDT 
anvendt som pesticid for de fleste typer 
organiske materialer, frem til bruken ble 
strengt regulert på begynnelsen av 1970-tallet.  

Eksempler fra samlinger: DDT 
Gjenstand/materiale Samling 
Jord/jordprøver  Arkeologisk  
Papir, som bøker, skrifter etc.  Bøker/papir  
Tekstil  Tekstil, 

Historisk  
Interiør   Historisk, 

Historiske 
bygg  

Polykrom skulptur  Historiske 
bygg/interiør 

Samlingen generelt  Etnografisk  
Samlingen generelt  Maleri  
Ben  Naturhistorisk  
Fjær  Naturhistorisk  
Hud/skinn  Naturhistorisk  
Pels  Naturhistorisk  
Samlingen generelt  Papir  
Gjenstander av tre  Tre  
Musikkinstrumenter av tre  Tre  
Tregjenstander  Tre  
Jordbruksutstyr, 
blomsterpotter  

 Historisk 

Materialer forbundet med 
avfallshåndtering og renhold, 
deriblant søppelposer og 
støvsugerposer  

 Historisk 

 
Formaldehyd 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Etsende, akutt giftig, helsefare og kronisk 
helsefare! 

 
Forekomst 
 
Formaldehyd finnes i naturhistoriske samlinger 
og er benyttet til våtpreparering av dyr, insekter 
og lignende. 
 
Lagring 
Preparater oppbevares i kjemikalieskap med 
avtrekk (Skagmo 2017). 
Eksempler fra samlinger: 
FORMALDEHYD 

 

Gjenstand Samling 
Dyr, insekter med mer Naturhistorisk, 

våtpreparering 
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Formalin 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Etsende, helsefare og kronisk helsefare! 
 

 
Forekomst 
 
Formalin benyttes til våtpreparering av ulike 
dyr og insekter. Slike preparater finnes gjerne 
i naturhistoriske samlinger. 
 
Lagring 
 
Preparater i sprit/formalin oppbevares i 
kjemikalieskap med avtrekk (Skagmo 2017). 
 
Eksempler fra 
samlinger: FORMALIN 

 

Gjenstand Samling 
Dyr, insekter med mer Naturhistorisk, 

våtpreparering 
 
Husholdningskjemikalier 
CLP-merking/etikett på reoler og gjenstand 
Husholdningskjemikalier (som selges i 
butikker) merkes i dag etter de nye CLP-
forskriftene.  
 
Eksempler fra samlinger: 
HUSHOLDNINGSKJEMIKALIER 
Gjenstand 
Rengjøringsmidler og avfettingsmidler, 
deriblant salmiakk 
Maling/lakk 
Lim 
Impregnering 
Materialer forbundet med avfallshåndtering, 
deriblant søppelposer 
Fargestoff, som hårfarge, tekstilfarge 
Fotoutstyr/ fremkallingskjemikalier 

 
 
 
 

Kadmium  
CLP-merking på reoler og gjenstand  
Akutt giftig og kronisk helsefare! 

 
Helserisiko 
 
Kreftfare. 
 
Forekomst 
 
Kadmium forekommer som pigment (pulver) 
og som bundet pigment i maling. Kadmium 
finnes både i kunstsamlinger og i 
konserveringsatelier som retusjerer malerier 
med kadmiumpigmenter i fargelagene. 
 
Eksempler fra 
samlinger: KADMIUM 

 

Gjenstand Samling 
Kadmium – gult, 
oransje og rødt pigment 

Kunst 

 
Kaliumcyanid – gift    
CLP-merking på reoler og gjenstand 
 
Etsende, akutt giftig, kronisk helsefare og 
miljøfare! 

 
Forekomst 
 
Giftpiler med kaliumcyanid kan forekomme i 
etnografiske samlinger. 
 
Eksempler fra 
samlinger: 
KALIUMCYANID 

 

Gjenstand Samling 
Giftpiler med 
kaliumcyanid 

Etnografisk 
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Kvikksølv 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Kronisk helsefare! 

 
Kjemi 
 
Kvikksølv er et tungmetall som kan danne 
forbindelser med en rekke materialer. I ren 
form er kvikksølv det eneste metallet som er 
flytende i romtemperatur. 
 
Helserisiko 
 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser opptas i 
kroppen gjennom hudkontakt, fortæring og 
innånding. Opphopning av kvikksølv i kroppen 
kan blant annet føre til alvorlig skade på 
nervesystemet og nyrene. Høyt nivå av 
kvikksølv i blodet kan også gi fosterskader. 
Kvikksølv kan også gi kontaktallergi.  
 
Identifisering 
 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser kan 
forekomme i mange ulike former. Det rene 
metallet er sølvfarget og flytende ved 
romtemperatur. Kvikksølv finnes også i ulike 
legeringer, deriblant amalgam, og kan også 
forekomme i gasser, blant annet i lysstoffrør. 
Kvikksølv kan migrere og små kuler av 
kvikksølv kan samles opp i rammer på speil og 
lignende plasser. Kvikksølv kan være merket 
med ulike navn, betegnelser eller symboler 
som ”Sublimat”, "Hydrargyrum", "Hg" og "S". 
Sikker identifisering av kvikksølv kan gjøres 
ved hjelp av XRF eller lignende analyser. Ofte 
kan man se spor etter at det har rent kvikksølv, 
eventuelt glitrende partier (Jagare 2017). 
 
Bruk/forekomst 
 
Kvikksølv har hatt bred anvendelse og finnes i 
en rekke gjenstander. Blant annet er kvikksølv 
benyttet i speil, tannfyllinger, lyspærer, 
elektroniske produkter, emballasje, batterier 
og ulike komponenter i kjøretøy. Metallets 
konstante varmeutvidelse gjør at kvikksølv er 
brukt i termometere, barometre, blodtrykks-
målere og lignende instrumenter. Kondens-
ator-røntgenrør inneholder mange liter 

kvikksølv (Skagmo 2017). Kvikksølv-
forbindelser har vært brukt som desinfeksjons-
middel og kan finnes i flere medisiner. Naturlig 
forekommer kvikksølv blant annet i mineralet 
sinober som også anvendes som rødt 
pigment. 
 
Lagring 
 
Individuell isolasjon av enkeltgjenstander er 
en måte å beskytte personer mot eksponering 
for helseskadelige kjemikalier. Kvikksølv-
holdige gjenstander kan isoleres ved å pakkes 
inn i polyetylen. Utslipp vil da skje gradvis. 
Beskyttelse kan også gjøres med mobile 
filtreringsenheter. Aktivt karbonfilter kan rense 
luften kontinuerlig. Det kan tilføres HEPA-filter 
13 for å rense ut biocid-partikler (Tello 2017). 
 
Eksempler fra samlinger: KVIKKSØLV   
Gjenstand/materiale Samling 
Termometer, barometer, 
hygrometer, 
blodtrykksmålere 

Medisinhistorisk/ 
historisk 

Beholder for legeringer 
og kvikksølv  

Medisinhistorisk  

Tannlegeutstyr og 
amalgamfyllinger 
(tenner) 

Medisinhistorisk  

El-ledninger (produsert 
før 1990-tallet)  

El  

Galvaniske batterier 
(produsert før 1990-tallet) 

El  

Glødelamper, lysrør  Lamper  
Herbarier (Sublimat, fra 
1800 til1950) 

Etnologisk/ 
Naturhistorisk  

Kollodiumnegativer 
(1800-tallet) 

Fotografisk  

Krem/legemiddel 
(Gråsalve, Kalomel, 
sublimat-tabletter) 

Legemiddel 

Oppbevaringsesker 
(Sublimat, fra 1800 
til1950) 

Medisinhistorisk  

Mineraler  Geologisk  
Pigment (Sinober, 
Vermillion)  

Kunstnermateriell 

Skinn/hud (Sublimat, fra 
1800 til 1950) 

Naturhistorisk  

Speil og reflekterende 
belegg (produsert før 
1900-tallet)  

Kulturhistorisk  

Tekstiler (1800-1950-i 
dag) 

Kulturhistorisk  
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Lindan 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Helsefare, kronisk helsefare og miljøfare!  

 
Kjemi 
 
Lindan er en organisk klorforbindelse 
(heksaklor-sykloheksan). Lindan har lavt 
damptrykk og er derfor et flyktig stoff som 
spres lett, men har lang nedbrytningstid. 
 
Helserisiko 
 
Lindan tas opp i kroppen ved hudkontakt, for-
tæring og innånding. Stoffet kan samles opp i 
kroppen og forårsake skade på nerve-
systemet, nyrer, lever, påvirke reproduksjons-
evnen og er antagelig kreftfremkallende. 
Lindan kan også være irriterende for hud og 
øyne.  
 
Identifisering 
 
Lindan består av fargeløse eller hvite krystaller 
som er løselige i organiske løsemidler. Det 
kan være tilført museumsgjenstander i ulike 
former, blant annet som pulver, som røyk eller 
damp, som sprøytemiddel eller i kombinasjon 
med andre materialer, blant annet med lindan-
strips og papirremser. Ved noen tilfeller kan 
stoffet være synlig som et hvitt pulver eller 
som små lyse partikler. 
 
Bruk/forekomst 
 
Lindan er blitt benyttet som innsektsmiddel og 
pesticid siden 1950-tallet, men ble forbudt i 
Norge i 1992. I museer ble stoffet nyttet som 
pesticid for de fleste typer organiske 
materialer. Blant annet kan naturhistoriske 
samlinger være innsatt med lindan, og strips 
eller papirstrimler innsatt med lindan kan 
finnes i tekstilsamlinger. 
 
 
 

Eksempler fra samlinger: LINDAN 
Gjenstand/ 
materiale 

Samling 

Preparerte dyr  Naturhistorisk  
Preparerte 
insekter  

Naturhistorisk  

Tregjenstander  Etnologisk/Historisk/T
re  

Interiør og 
polykrom skulptur  

Historisk/ Bygg/ 
Etnologisk  

Bøker og skrifter  Bøker  
Tekstiler, drakt Tekstil 
Metall i tekstiler  Tekstil  
Korrosjonsprodukt
er  

Metall  

Generelt  Etnologisk  
 
Mugg og sopp 
Merking/etikett på reoler og gjenstand 
 
Merkes med et gjenkjennelig symbol slik at 
alle som ser det vet at det dreier seg om mugg 
og sopp.  
 
Helserisiko 
 
Ulike muggtyper kan medføre en rekke ulike 
helseplager, som tørrhoste, hodepine, feber, 
frysninger, smerter i muskler og ledd og 
eventuelt tung pust, lungebetennsele, 
lungefibrose og kronisk bronkitt. Mugg kan 
også føre til leverskade og skade på nyrer, 
svekking av immunforsvaret, kreft og dødsfall. 
Mugg kan også være hormonhermende 
(Anticimex; Gold; Store norske leksikon, 
Mykotoksiner). 
 
Identifisering 
 
Aktiv mugg kan gjenkjennes ved sur og råtten 
lukt, pelslignende struktur, samt at den er 
klebrig, kald og fuktig å ta på. Mugg 
fluorescerer under UV-lys (Jagare 2017). 
 
Lagring 
 
Gjenstander som har vært behandlet mot 
mugg emballeres og merkes (Jagare 2017). 
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Naftalen 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Helsefare, kronisk helsefare og miljøfare! 

 
Kjemi 
 
Naftalen C10H8, er et aromatisk hydrokarbon. 
 
Helserisiko 
 
Naftalen tas opp i kroppen ved innånding, 
fortæring og hudkontakt. Det er 
kreftfremkallende, medfører skader på nyrene 
og leveren og forårsaker hudsykdommer og 
øyesykdommer. Naftalen er også 
allergifremkallende. 
 
Identifisering 
 
Naftalen er et fargeløst, fast stoff med en 
karakteristisk, gjennomtrengende lukt – 
"møllkulelukt". Naftalen kan også 
utkrystalliseres på gjenstandene. Naftalen kan 
føre til korrosjon på metaller og misfarging på 
tekstiler, ofte rødbrun på ull.  
 
Bruk/forekomst 
 
Naftalen finnes i møllkuler eller som krystaller 
lagt ned i samlinger for å hindre møllangrep. 
Naftalen benyttes som råstoff ved en rekke 
prosesser i kjemisk industri, til fremstilling av 
ulike produkter som fargestoffer, garvestoffer, 
myknere og løsemidler. Eksempler er β-naftol, 
indigo, dekalin og tetralin. Naftalen har 
antiseptisk virkning og ble tidligere også 
anvendt til medisinske formål. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempler fra 
samlinger: 
NAFTALEN 

 

Gjenstand/materiale Samling 
Møllkuler 
(naftalin/naftalen) 

Kulturhistorisk  

Oppbevaringsesker 
(rester fra 
innsektbekjempelse) 

Museumsutstyr  

Klær/tekstiler 
(Fargestoffet naftylamin, 
Innsektbekjempelse, 
rester) 

Tekstiler  

Instrumenter benyttet til 
fremstilling av 
fargestoffet naftylamin  

Kunstnermateriell  

Salver mot lus, skabb og 
vorter  

Legemiddel  

Duftfriskere og 
desinfeksjon av urinaler 
(produkter og rester på 
urinaler)  

Sanitær  

Motorer  Teknisk  
 
Narkotiske stoffer og legemidler 
CLP-merking/etikett på reoler og gjenstand 
 
Helserisiko 
 
Narkotiske stoffer og legemidler kan blant 
annet forårsake alvorlige helseskader som 
akutte forgiftninger, organskader (lever-, nyre-
og lungeskader osv.), fosterskader, redusert 
fruktbarhet, arvestoffskader, kreft og allergier. 
Ulike narkotiske stoffer og legemidler vil 
forårsake forskjellige reaksjoner. 
 
Bruk/forekomst 
 
Ulike legemidler og farmasøytiske kjemikalier 
kan finnes i ulike samlinger og er ikke 
begrenset til medisinske samlinger alene. 
Kjemikalier og legemidler er også omfattet av 
lovverket. 
 
Lagring 
 
Medisiner og medisinemballasje kan 
vakuumpakkes (Gütebier 2017). Det kan 
benyttes en enkel vakuuminnpakning for 
fuktige og tørre gjenstander.  
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Eksempler fra 
samlinger: 
NARKOTISKE 
STOFFER OG 
LEGEMIDLER 

 

Gjenstand Samling 
Ulike gjenstander fra 
medisinske/apotek-
samlinger 

Medisinhistorisk 

Husapotek/medisiner 
og legemidler fra 
personlige 
husholdninger 

Medisinhistorisk 

Førstehjelpsskrin, 
medisinskap 

Medisinhistorisk 

Narkotika Naturhistorisk 
 
Pesticider (diverse) 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Etsende, helsefare og kronisk helsefare! 

 
Kjemi 
 
Flere ulike kjemikalier, som i tabellen nedenfor.  
 
Identifisering 
 
"Stjerneformete" eller små, lyse 
krystallnåler/utfellinger kan bety at 
gjenstanden inneholder pesticider. Mer 
krystallglans skiller pesticid fra mugg. Noen 
pesticider har en bestemt lukt (Kunze 2017). 
 
Helserisiko 
 
Mennesker kan reagere ulikt på kontakt med 
pesticider. Tørre slimhinner, hodepine, puste-
vansker og irritasjoner (kløe og tørrhet i nesen) 
kan forekomme. Noen stoffer samles i kroppen 
og gir utslag senere. Derfor kan sykdom ikke 
alltid knyttes opp mot eksponering i museums-
arbeidet (Kunze 2017). Tinnorganiske forbind-
elser (TBT) er svært miljøskadelige og svært 
giftige for mennesker. Klordaner er kreft-
fremkallende og kan gi effekter på 
nervesystemet, lever og immunapparatet. 

Forekomst 
 
Ulike pesticider av ulik grad av giftighet er 
benyttet på alle organiske materialer og rester 
kan finnes i utbredt grad. TBT har blitt benyttet 
som bunnstoff på båter, treimpregnering, 
husbeis og plantevernmiddel. Klordaner ble 
mye brukt globalt frem til 1970-tallet. Det er 
mål om total utfasing. 
 
Eksempler fra 
samlinger: 
PESTICIDER 

 

Diverse pesticider Påført gjenstander, 
som pudder, 
sprøytemiddel, 
damp, 
påstrykningslakk, 
møllkuler, tabletter 
etc, røyk, strimler og 
strips. 

Methoxyklor 
Aldrin/dieldrin 
Paradichlorbenzen 
Diklorvos 
Permetrin 
Pyrethrum 
Methoxychlor 
Aldrin / Dieldrin 
Heptaklor 
Xylamon 
Karbondisulfid 
CS2 
Dichlorfenol 
(Basileum) 

 
Radium og uranium 
Etikett på reoler og gjenstand 
 
Radioaktivt! 

 
 
Identifisering 
 
Statens Strålevern kan gå tilsyn og analysere 
geologiske samlinger med ioniserende 
stråling, radioaktivt materiale fra instrumenter, 
flykomponenter, klokker og selvlysende mal-
ing og emaljer. De tilbyr også abonnement for 
persondosimetri (http://www.nrpa.no/tilsyn). 
 
Forekomst 
 
Stråling kan blant annet komme fra stener og 
mineraler i naturhistoriske og geologiske 
samlinger og medisinsk utstyr i medisin-
historiske samlinger. 
 

N
orske Konserves 1/2017 |N

avelsaker og Breie| H
elsefare i m

useum
ssam

linger!  



 57 

Eksempler fra 
samlinger: RADIUM 
OG URANIUM 

 

Gjenstand Samling 
Dyr, insekter med mer Naturhistorisk, 

våtpreparering 
Radiumschema ? 
Radiumpreparat ? 
Radiumemanatorer ? 
Radiumisotoper ? 
Fargestoffer ? 
Mineraler og stoffer ? 
Uranylglas (yellyglass ? 
Utrustning fra 
stråleforskningsinstitutt 

 

Sykehusutrustning fra 
eldre radiumhjem 

Medisinhistorie 

Pacemakere Medisinhistorie 
 
 
Silikagel 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Kronisk helsefare! 

 
Eksempler fra samlinger: 
SILIKAGEL 

 

Gjenstand Samling 
Koboltklorid (CoCl2) Museumsutstyr 

Støv 
Forekomst 
 
Støv kan inneholde mye rart, deriblant 
skadedyr, bakterier og virus, men det kan 
også forveksles med utfellinger fra 
gjenstander tidligere behandlet med pesticider 
og asbeststøv. 
 
Identifisering 
 
Støv bør analyseres. Mycoteam kan analysere 
asbest, mugg, støv og partikler 
(https://www.mycoteam.no/). NILU kan 
vurdere innendørs luftkvalitet med mulig 
virkning på både helse og materialer, samt 
hvordan ventilasjon og klima påvirker 
innendørs luftforurensing. SINTEF MOLAB 
kan gjøre målinger av arbeidsmiljø og inne-
klima (http://www.molab.no/miljo-malinger).  
 
 

Syrer og baser 
CLP-merking på reoler og gjenstand 
Etsende! 

 
Eksempler fra 
samlinger: SYRER OG 
BASER 

 

Gjenstand Samling 
Batterier El 
Diagnostikkinstrument Medisinhistorisk 
Behandlingsinstrument Medisinhistorisk 
Øvrig teknisk utrustning Teknisk 

 
 
Våpen og ammunisjon 
 
Lagring  
 
Skytevåpen og ammunisjon oppbevares 
utilgjengelig/fastlåst/innelåst. 
 
Eksempler fra 
samlinger: VÅPEN 
OG AMMUNISJON 

 

Gjenstand Samling 
Skytevåpen med aktiv 
mekanisme 

Kulturhistorisk 

Krutt og ammunisjon Kulturhistorisk 
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Seminar om steinportaler i Stavanger,  
14. og 15. februar 2017 
 
 
Susanne Kaun 
Muralkonservator ved Norsk institutt for kulturminneforskning 
susanne.kaun@niku.no 
 
 
Som de fleste sikkert har hørt, står Stavanger 
domkirke i startfasen av en omfattende 
restaurering frem til 2025. Stavanger domkirke 
er Norges eldste bevarte middelalderske 
steinkatedral og er fra første halvdel av 1100-
tallet. Kirken byr på mange spennende 
steinhuggerarbeider, blant annet tre 
middelalderske steinportaler og flere 
integrerte steinskulpturer i fasaden. Vest-
portalen har store restaureringstekniske 
utfordringer med sterkt forvitret 
steinornamentikk (bilde 1). 

I anledning av dette spennende restaurerings-
prosjektet og de ulike utfordringer som følger 
med dette, inviterte de prosjektansvarlige 
arkitektene Gram og Schjelderup til et 
steinportalseminar i Stavanger. Programmet 
omfattet svært interessante foredrag om 
restaureringsprosjektet i domkirken (Live 
Gram og Per Schjelderup), portalens historie 
(Øystein Ekroll), bruk og symbolikk (Margrete 
Syrstad Andås), tidligere restaureringer av 
domkirken (Morten Stige), forvitring av stein i 
bygninger (Per Storemyr) og skadebildet i 
katedralens gotiske vestportal (Anne Kathrine 
Meeks). Selvfølgelig var også en omvisning i 
domkirken med i programmet med en liten 
godbit da vi fikk lov til å observere østfasadens 
arkitekturbundne skulptur fra stillaset.  

Dag to fant sted i Utstein kloster på Mosterøy 
rett utenfor Stavanger (bilde 2), og noen fikk 
muligheten til å overnatte i klosteret, mens 
andre måtte "nøye" seg med et hotellrom i 
Utstein Kloster Hotell. Sistnevnte lå en 
behagelig gåtur fra klosteret i et mykt og mildt 
vestkystlandskap. Felles middag og frokost ble 
servert under klosterets gamle hvelv (bilde 3). 

Utstein kloster er Norges eneste bevarte 
klosteranlegg fra middelalderen, og tilhører i 
dag Museum Stavanger (MUST). Også i 
klosteret finner man flere middelalderske 
steinportaler (bilde 4), og Mathies Erlandsen 

fra MUST kunne fortelle en spennende historie 
om tilblivelsen av portalene sett med en 
steinhuggers øyne og med hans sans for 
materialet og bearbeiding av det. Resten av 
dagen ble fylt med foredrag om 
restaureringsprosjekter fra Bergen (Akasia), 
Trondheim (Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider, NDR) og Baroniet 
Rosendal (NDR).  

Et annet tema som ble belyst var 
dokumentasjon under restaurering av 
kongeinngangen i Nidarosdomen, som har 
blitt demontert og nå bygges opp igjen (NDR).  

 

 
Bilde 1: Vestportalen i Stavanger 
domkirke. Foto: Hilde Berntsen 2017. 
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Seminaret ble avsluttet med et foredrag om 
restaureringsmetodikk og forvaltning av 
Oddbjørn Sørmoen fra Arbeidsgiver-
organisasjon for kirkelige virksomheter (KA) 
som kompletterte det tverrfaglige programmet 
med eiernes og brukernes synsvinkel og 
behov. 

Temaet trakk så mange som 49 faglig 
interesserte fra alle landets hjørner. Både 
kunsthistorikere, arkitekter, steinhuggere, 
geologer, konservatorer, by- og riksantikvarer, 
kirkeverger, kjemikere og eiere møttes til en 
tverrfaglig samling, blant dem åtte av våre 
medlemmer.  

For oss konservatorer som har interesse for 
mineralske materialer som stein, mur og puss, 
og som jobber med bygninger, var det til stor 
glede at disse materialene ble satt i sentrum to 
dager, selv om konservering var i mindre grad 
i fokus. Vi kunne ønske at materialbruk i 
konserveringsarbeider hadde fått mer plass 
ved siden av det store fokuset på den 
håndverksmessige utførelsen. Konservering 
av arkitekturbundet stein og steinskulptur er et 
smalt fagfelt i Norge, og utdannede 
steinkonservatorer kan telles på ei hånd. 
Kanskje noe å tenke over? 

Uansett var det to solfylte, hyggelige dager i et 
fantastisk område, med god mat og hvor alle 
bidro til godt selskap og faglig påfyll. Og så var 
det selvfølgelig koselig å treffe flere 
konservatorer, gamle kjente og nye ansikter. 
Veldig bra. 

Arkitekturkontoret Schjelderup & Gram har 
planer om å arrangere flere slike tverrfaglige 
seminarer med fokus på ulike tema og i 
tilknytning til restaureringsprosjektet i 
Stavanger domkirke, og vi ser frem til dette. 

Føler du at du har gått glipp av noe kan du 
følge med på alle foredragene her: 
https://mediasite.uis.no/Mediasite/Catalog/cat
alogs/seminar-domkirken2025 

 

 

 

 

 
Bilde 2: Rundgang i Utstein kloster. Foto: 
Hilde Berntsen 2017. 
 

 
Bilde 3: Før frokost i Utstein kloster. I 
forgrunn fra venstre: Lily Vikki 
(monumentalkonservator, Kulturetaten), 
Susanne Kaun (muralkonservator, NIKU), 
Katharina Kruck (steinkonservator, 
Nasjonalmuseet). Foto: Berntsen 2017. 
 

 
Bilde 4: Gotisk steinportal i Utstein kloster. 
Foto: Kaun 2017. 
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IADA symposium 2017  
Med noen erfaringer fra arbeidsgruppa 
 

 
 
Alexandra Pogost 
Konservator (papir) NKF-N 
Alexandra.Pogost@nasjonalmuseet.no 
 
 
International Association of Book and Paper 
Conservation, eller IADA, ble grunnlagt i 1957, 
da under navnet AdA (Arbeitsgemainschaft 
der Archivrestauratoren, Association of 
Archive Conservators). I mai ble IADA 
symposium holdt i Konserthuset i Oslo med 
over 200 deltagere. Sammen med mine 
kolleger Anne Peel, Caroline Søgaard, Emma 
Chan, Linda Barone, Marie Kleivane, Mónica 
Garrido, Siv Jakobsen Gran var jeg del av 
arbeidsgruppen under ledelse av Kathrin 
Guthmann og representant for styret i IADA, 
Chiara Palandri. Arbeidet frem mot symposiet 
bestod av utvidet møte-, mail og 
telefonaktivitet. Det ble laget logo, organisert 
kurs, turer og andre aktiviteter for deltakerne, 
samt å skaffe sponsorer og leverandører som 
ville ha stand for å informere om sine 
produkter under konferansedagene. Vi pakket 
gavebagger til deltagerne, laget navnekort, og 
planla mottagelsen, som ble holdt på 
Nasjonalbiblioteket. Og mye, mye mer. For 
oss gjaldt det med andre ord å være klare til å 
"hoppe" når noen sa ”hopp”! 
 
Symposiet bestod av to dager med foredrag 
og én dag med kurs, omvisning eller guidet tur. 
Vi som jobbet bak kulissene var grytidlig på 
plass for å sette frem bord til stander, ta imot 
deltagere og leverandører, henge opp postere 
og svare på spørsmål. Vi trodde nok kanskje 
at vi skulle få anledning til høre flere av 
foredragene, men gikk glipp av en del, da det 
naturlig nok kontinuerlig dukket opp ting som 
måtte gjøres.  
 
Alt i alt kan jeg melde om en flott – om enn litt 
slitsom opplevelse. Én ting er sikkert; har man 
vært med bak i kulissene på en konferanse 
eller lignende, så får man et helt spesielt 
innblikk i hva som kreves for å gjennomføre 

noe av en slik skala. Man får også en unik 
mulighet til å få kontakt med kolleger i 
utlandet. Dessuten føles det ikke lenger like 
utenkelig å selv bidra med et innlegg på en 
konferanse. Det er virkelig ikke så farlig!  Det 
er også utrolig hyggelig å få gode 
tilbakemeldinger, slik vi har fått. Symposiet var 
etter alt å dømme godt gjennomført, faglig 
givende og en hyggelig opplevelse, også for 
deltagerne (bilde 1-5).    
 
Temaet for symposiet var hvordan kunnskap 
og erfaring videreformidles fra generasjon til 
generasjon (From generation to generation- 
Sharing knowledge, Connecting people). 
IADA ønsket med dette å understreke 
betydningen av å videreformidle kunnskap på 
kryss av generasjoner. Under flere av 
foredragene ble det fremhevet at dette i aller 
høyeste grad er en toveis 
kunnskapsoverføring mellom student og 
mentor. Praktikantopphold bør være til felles 
nytte og glede, og bør inkludere utfordrende 
oppgaver som bidrar til faglig vekst og 
trygghet. Flere påpekte at det å få 
praktikantene til å føle seg inkludert i det 
øvrige teamet av konservatorer var med å 
bygge opp under dette.  
 
I en arbeidshverdag som kanskje domineres 
av skriving av tilstandsrapporter, nærmest på 
samlebånd og mindre tid til faglig fordypning, 
kan det være lenge mellom de store 
behandlingsmessige utfordringene og faglige 
diskusjonene mellom kolleger. Det er kanskje 
legitimt å være litt bekymret for overføringen 
av kunnskap mellom generasjonene, dersom 
det heller ikke er tid til god oppfølging i starten 
av karrieren. Jeg tror dette er noe vi som 
yrkesgruppe må være mer bevisst på. 
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Bilde1: Forberedelser til mottagelse.  
Foto: Alexandra Pogost  

Bilde 2: Oppheng av postere på panel som 
egentlig ikke ville sitte sammen. En fin 
utfordring å starte dagen med kan man si. 
Foto: Alexandra Pogost 
 

  
Bilde 3: Leverandørene gjør klar sine stander. 
Foto: Alexandra Pogost 

Bilde 4: Standene var godt besøkt.  
Foto: Alexandra Pogost 
 

 
Bilde 5: Publikum på plass. Foto: Alexandra Pogost 
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Centro Nordico del Restauro a Firenze 1967-70. 
En 50-årsmarkering 
 
 
Erling S. Skaug 
Professor emeritus ved Konserveringsstudiet, Universitetet i Oslo 
esskaug@online.no 
  

 
Bilde 1: Domkirkeplassen i Firenze om morgenen 4. november 1966. Foto: Nicla Falconi.  

Flommen i Firenze 4. november 1966 var langt 
fra enestående i byens historie (bilde 1). Cirka 
60 oversvømmelser er registrert siden 1100-
tallet, den verste i 1333 inntil ny rekord ble satt 
633 år senere: Efter striregn i dagevis brast en 
demning oppe i Arnodalen og en flodbølge på 
4000-4500 m3/sek slo inn i byen i en fart av ca. 
60 km/t, med et tungt ekstrainnhold av trær, 
bilvrak, dyrekadavre og annet. Vannstanden 
nådde nesten fem meter i de lavereliggende 
strøk av byen; fyringsolje blandet med vannet 
efterlot sorte høydemarkeringer på veggene. 
Store mengder kunstverk, bøker og arkivalia 
ble skadet. Firenzes kunst- og kulturarv er 
verdensarv. Det var klart at man sto overfor 
restaureringsoppgaver i en størrelsesorden 
som florentinerne ikke kunne løse alene. En 
telefonsamtale mellom Nasjonalgalleriets 
direktør Sigurd Willoch og hans kollega Jørn 
Rubow ved Statens Museum for Kunst i 
København ble utgangspunktet for et spontant 
fellesnordisk initiativ.  

Etablering 
 
Meldingene fra Firenze var mangelfulle og til 
dels motstridende, og telefonlinjene var brutt. 
Nasjonalgalleriets atelierleder Leif Einar 
Plahter fikk i oppdrag å skaffe et mer presist 
inntrykk av skadenes omfang og undersøke 
hvordan byens myndigheter stilte seg til hjelp 
fra utlandet. Med seg hadde han Björn 
Hallström, rektor ved Konsthögskolan i 
Stockholm, og undertegnede, som tilfeldigvis 
befant seg i Roma på tampen av utdannelsen 
og kunne stille bil til disposisjon. I løpet av fire 
knappe dager, 17.-21. november, kunne vi 
fastslå at et velorganisert førstehjelpsarbeid 
var i gang og at rundt ett tusen malerier på tre, 
lerret og mur samt enorme mengder bøker og 
arkivalia var skadet. Soprintendente Ugo 
Procacci takket ja til hjelp både i form av 
penger og konserveringspersonell. Han ba 
oss komme neste sommer, når nye lokaler og 
laboratorier var innredet.  
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Dermed oppsto en storstilet regjerings-
garantert hjelpeaksjon fra de fire nordiske 
land. Maleri- og papirkonservatorer, 
bokbindere og andre spesialister ble frigitt fra 
sine institusjoner med lønn, diett, reise og 
opphold dekket. Private innsamlinger, som 
“Firenzehjælpen” i Danmark og “Pro Firenze” i 
Finland, bidro til at aksjonen kunne utvides 
betydelig, blant annet med privatpraktiserende 
konservatorer.  
 
En aksjonskomite ble nedsatt som selvstendig 
“juridisk person” under Kulturministeriet i 
København, med Jørn Rubow som formann. 
Medlemmer fra Norge var Sigurd Willoch, 
riksarkivar Dagfinn Mannsåker og Leif E. 
Plahter. I treårsperioden 1967-70 deltok i alt 
103 personer i arbeidet, hver i perioder fra to-
tre måneder til ett år. Antallet inkluderte tre 
suksessive sekretærer og kjemiker Unn 
Plahter. Som ledere og kontaktpersoner 
mellom aksjonskomiteen og de florentinske 
myndigheter oppnevnte komiteen henholdsvis 
Plahter, undertegnede og Steen Bjarnhof for 
hvert av de tre år, med Hallström i 
overlappende perioder for å sikre 
kontinuiteten. 
 
 
 

Integrasjon og utveksling 
 
Arbeidet foregikk på tre forskjellige steder i 
byen: Palazzo Davanzati, et 1300-talls hus, nå 
innredet til laboratorium og skulptur-
konservering. Fortezza da Basso, et 1500-talls 
festningsområde med en stallbygning på 150 
x 25 m ombygget til atelier, der arbeidet 
foregikk i samarbeid med mester-
konservatorene Gaetano LoVullo, Edo Masini 
og Vittorio Granchi (bilde 2). I Biblioteca 
Nazionale, som lå vegg-i-vegg med elveløpet, 
foregikk massekonservering av bøker 
organisert av briten Anthony Cains og 
konserveringskjemiker Joe Nkrumah, 
opprinnelig fra Ghana. De fleste nordiske bok- 
og papirfolk arbeidet her, og noen i Archivio di 
Stato. Vi restaurerte også keramikk i Museo 
Archaeologico og historiske instrumenter fra 
musikkonservatoriet. 
 
I utgangspunktet gikk vi fullstendig inn i de 
florentinske restaureringstradisjoner og -
metoder. Dermed lærte vi en god del, for 
eksempel trasporto, overføring av et billedlag 
til nytt underlag – noe som var nødvendig for 
en rekke drastisk flomskadde panelmalerier.  
 
 
 

 
Bilde 2: Nordisk Centers deltagere i arbeid i Fortezza da Basso, 1968. Foto: Erling S. Skaug. 

N
orske Konserves 1/2017 | Skaug | C

entro N
ordico del R

estauro a Firenze 1967-70. En 50-årsm
arkering 

 



 65 

Nærværet av flere utenlandske grupper over 
lang tid førte også en utveksling av metodikk 
og materialvalg, noe som i en god sosial 
atmosfære utviklet seg til katastrofens 
velsignelse: Det lokale fagmiljø – på høyt nivå 
i sin art, men sproglig sett isolert fra de siste 
tiårs internasjonale utvikling – plukket raskt 
opp nye impulser. Et naturvitenskapelig 
analyselaboratorium ble etablert, man fikk et 
strukturert utdannelsestilbud, avholdt 
konferanser og begynte å publisere flittig, ofte 
i engelske parallellutgaver – noe helt nytt i 
Italia.  
 
Medvirkende til denne oppblomstring var 
ledelsens evne til å mobilisere sponsorer. 
Kulturfeltets avhengighet av økonomi er like 
velkjent som at offentlige midler er begrenset. 
For banker og finansinstitusjoner lå det en 
latent prestisje i å bli assosiert med 
renessansens hovedverker, noe som ble 
aktivert med hell. I dag må man imidlertid 
konstatere dramatiske endringer i de 
økonomiske forhold. Marco Ciatti, sjef for den 
sentrale restaureringsvirksomhet i Firenze 
(OPD), fortalte meg at motefirmaet Prada, 
som går så det suser, nå er alene om å støtte 
undersøkelse og behandling av omtrent alt fra 
enkeltkunstverk til hele kirkebygg. 
 
Dokumentasjon og tilbakeblikk 
 
Komplette rapporter, prøver og teknisk-
vitenskapelig utstyr (mikroskoper, et 
fotografisk mørkerom m.m.) ble efterlatt ved 
aksjonens avslutning i 1970. Organisering og 
arbeid er skildret i en publikasjon som utkom i 
fjor høst. Den var tenkt som et gruppearbeid 
med bidrag fra de fire land, i likhet med en 
opprinnelig planlagt bok om aksjonen: 
Aksjonskomiteen bevilget den gang penger og 
oppnevnte undertegnede som redaktør, men 
ved forlenget tidsfrist efter 1970 forelå bare de 
norske manuskripter og planen måtte 
skrinlegges. Noe lignede gjentok seg nå. 
Relevant materiale viste seg praktisk talt 
umulig å oppdrive blant de gjenlevende, og 
komiteens arkiver og kvartalsrapporter var 
ikke lenger å finne i København. Redaktøren 
ble dermed eneforfatter. 
  
Også nordisk finansiering viste seg vanskelig: 
Temaet passet enten ikke inn i programmene, 
rådighetsmidler til ad hoc-prosjekter fantes 
ikke lenger, eller søknadsfrister var opptil ett 
år med ferdig manus vedlagt. Dette var 
uforenlig med utgivelse til 50-årsmarkeringen. 

Løsningen ble subskripsjon til selvkost mot 
forhåndsbetaling, original levert ferdig på 
diskett og produksjon i et hurtigtrykkeri. 
Omfanget ble begrenset til 76 sider utfra 
vektgrense og portotakster. NKFs norske 
seksjon tilbød seg å stå som formell utgiver, 
og ble i salgsfasen trukket inn i det moderne 
bankvesens noe uventede problemer. Jeg 
utga internasjonalt et tobindsverk på samme 
måte i 1990-årene, helt uten de 
komplikasjoner som nå oppsto – til orientering 
“for Ligesindede til Afsky og til Skræk”, for å 
sitere Johan Herman Wessel. Kasserer 
Kristine tok belastningen pent, og Vigdis og 
styret tilbød seg generøst å dekke underskudd 
ved de uforutsette bankgebyrer. Hjertelig takk 
til NKF-N for godt samarbeid!  
 
Foruten de fire nordiske deltagerland og Island 
ble publikasjonen solgt til USA, England, 
Tyskland, Nederland, Frankrike og Italia. 
Samarbeidende institusjoner og personer i 
Italia fikk gratis eksemplarer, betalt privat. Alt i 
alt en brukbar spredning, må man si. 
 
Gjensyn i Firenze 
 
50-årsmarkeringen for flommen var imøtesett 
både av deltagerne selv og ventilert fra 
Firenze. En av våre sekretærer fra den gang, 
Bente Thurmann Nielsen, intervenerte via sitt 
reisebyrå, spesialisert på Italia, “Tiramisù”. 
Hun kontaktet arrangementskomiteene (det 
var flere), prøvde å få oversikt over 
begivenhetene (de endret seg stadig), sporet 
opp gjenlevende nordiske deltagere og skaffet 
hotell til favørpris. Turen fant sted i første uke 
av november med åtte deltagere: Karin Tams 
og Elsa Granov fra Danmark, Mirja-Liisa 
Waismaa-Pietarila og Pentti Pietarila fra 
Finland, og Nanina Hurum Løken, Bente 
Thurmann Nielsen, Svein A. Wiik og 
undertegnede fra Norge. 50 år går ikke 
sporløst hen. Av de 20 norske deltagere var 
halvparten gått bort da markeringen i Firenze 
fant sted. Foruten de fire ovennevnte norske 
hadde vi kontakt med Kari og Rolf Johansen, 
Gun og Truls Løken, Unn Plahter og Turid 
Kooter Wilson. Leif Plahter døde som kjent 
den 30. oktober, to dager før vår avreise. 
Trolig tilsvarer våre 50 % gjenlevende 
gjennomsnittet også i de øvrige nordiske land, 
men de fleste avsto øyensynlig fra reisen på 
grunn av alder og helse.  
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Kvelden 1. november møttes vi på Hotel Pitti 
Palaces takterrasse, med utsikt til 
Brunelleschis berømte domkirkekuppel og de 
øvrige prinsipale monumenter. Vi gjenkjente 
hverandre uten besvær, skålte i prosecco og 
la ut programmet. Det ble slik:  
 
Onsdag 2. november holdt jeg foredrag om 
Nordisk Centers virksomhet på invitasjon fra 
OPDs Soprintendente, professor Marco Ciatti. 
Salen var fylt av gamle kolleger; to tidligere 
soprintendenter og ikke minst den nordiske 
gruppes skytsengel og museumsdirektør, 
danskfødte Kirsten Aschengreen Piacenti (87) 
samt andre interesserte (bilde 3). Datoen var 
tilfeldigvis Leif Plahters fødselsdag, med 
hilsener fra og til Unn. Foredraget ble avsluttet 
med gjensidig utveksling av publikasjoner. 
 
Torsdag 3. november hadde vi fått avtale med 
kurator og fungerende sakristan Grazia 
Badino i kirken San Niccolò Oltrearno, der 
flere av kunstverkene vi hadde behandlet 
befant seg. Gjensynsglede! Kirken ligger i en 
skråning ned fra elvebredden, i et område der 
oversvømmelsen i 1966 hadde vært særlig 
alvorlig. 
 
Fredag 4. november, selve flomdatoen, var 
det flere arrangementer. Eks-sekretærene 
Bente og Nanina var oppe før frokost og 
skaffet oss kommunalt utstedte ordensbånd 
som heroiske 1966-deltagere. Det ga fri 
adgang til museer og offentlig transport. Vi ble 
stanset på gaten av tilsvarende utstyrte 
utenlandske kolleger, turister og innbyggere 
som ville ta selfies med oss. I en 
dataanimasjon i Nasjonalbiblioteket kunne 
man vandre fra rom til rom og gjenoppleve 
dagene efter flommen. Om kvelden stilte vi på 
en tettpakket rådhusplass, Piazza Signoria, 
der taler av Italias president, Firenzes 

borgermester og andre notabiliteter ble 
overført via storskjerm. De frivillige 
hjelpeaksjoner på alle nivåer ble varmt takket. 
 
Lørdag 5. november var vi invitert til en 
utstillingsåpning i Palazzo Medici-Riccardi, 
men den ble ikke ferdig i tide. Vi samlet oss 
isteden rundt en felles avskjedspizza (bilde 4) 
og kunne om kvelden bivåne et fakkeltog fra 
San Miniato al Monte ned til sentrum, fulgt av 
en minnekonsert i Santa Croce.  
 
Den nordiske aksjonen huskes som den 
største og mest forutsigbare av alle 
utenlandske hjelpetiltak efter flommen. Dette 
enestående eksempel på nordisk samarbeid 
ble spontant organisert av innsiktsfulle 
institusjonsledere, som i kraft av sin faglige 
tyngde fikk omgående gehør hos politikerne. 
Forholdene er kanskje i så måte endret i dag. 
Det har vært vanskelig å regne ut hva 
aksjonen kostet, blant annet uten adgang til 
aksjonskomiteens sluttrapport. Med forbehold 
kan utgiftene anslås til rundt 70 millioner 
kroner – eller langt mer – hvis aksjonen var 
blitt igangsatt i dag.  
  
 
Litteratur 
 
Leif E. Plahter, “Nordisk Center for 
Restaurering i Firenze”, Meddelelser om 
konservering, 1. Række, 7, s. 3-14. Opptrykket 
i Skaug med flere (red.), Conservare necesse 
est, Oslo (NKF-N) 1999, s. 68-72. 
 
Erling S. Skaug, Centro Nordico del Restauro 
a Firenze. A summary on the 50th anniversary 
of the flood of Florence 1966, Oslo (NKF-N) 
2016, ISBN 978-82-990745-5-1.  
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Bilde 3: Foredrag om Nordisk Centers virksomhet i Opificio delle Pietre Dure, Firenze, 2. november 
2016. Foran til venstre: Svein Wiik, Bente Thurmann Nielsen, Nanina Hurum Løken og (på første 
benk) Mirja-Liisa Weismaa-Pietarila. Kollega Massimo Seroni supplerer fra salen. Til høyre 
Soprintendente Marco Ciatti og forfatteren. Foto: Pentti Pietarila. 

 

 
Bilde 4: Ved avskjedspizzaen på Piazza Santo Spirito delte finnene ut egenproduserte ordener til 
våre tidligere sekretærer Bente og Nanina samt forfatteren. Foto: Pentti Pietarila. 
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6th Architectural Paint Research (APR) Conference 
New York, 15. – 17. mars 2017 
 
 
Anne Ytterdal 
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger 
anne.ytterdal@uis.no 
 
 

 
Bilde 1: Vinter på Columbia University hvor konferansen ble holdt. Foto: Anne Ytterdal. 

 
Siden 2005 har det vært arrangert 
internasjonal konferanse innen fagområdet 
Architectural Paint Research in Building 
Conservation hvert tredje år. De tidligere 
konferansene har vært avholdt i London 
(2000), København (2005), New York (2008), 
Lincoln (2011) og Stockholm (2014).  
 
Fagfeltet er stort og sammensatt, og 
fagpersonene som arbeider innen området er 
forholdsvis få. Å ha jevnlige treff for påfyll av 
ny kunnskap og utveksling av erfaring, gir 
derfor stor verdi for konservatorer, kjemikere 
med spesialisering innen konservering, 
rehabiliteringsarkitekter, bygningsantikvarer 
og andre som arbeider innen feltet. Årets 
konferanse var på størrelse med de tidligere; 
180 deltakere fra 16 land. Naturlig nok var det 
flest fra USA og Canada, men også land som 
India, Japan, Cuba, Egypt og Singapore var 
representert. Fra Europa var det Skandinavia, 
Nederland og Belgia som stilte med flest 
deltakere. 

Årets hovedtema var Powers of Ten: 
expanding the APR Toolbox. Tittelen Powers 
of Ten er hentet fra en amerikansk kortfilm fra 
1977, som har et tematisk spenn fra universet 
til et enkelt atom. Kongressen var delt inn i ni 
tematiske seksjoner og gikk innholdsmessig 
fra mikro til makro. 
 
Som i 2008, var også årets konferanse lagt til 
Columbia University på Manhattans 
Morningside Heights (bilde 1). Universitetet er 
et av Amerikas eldste, grunnlagt som King’s 
College i 1754 og flyttet til dagens beliggenhet 
i 1897. Vi så for oss New York og 
universitetets staselige campus i vårsol, men 
dagen før konferansen kom snøstormen Stella 
og satte både våren og mange av de 22 
skandinaviske deltakerne på vent i form av 
kansellerte fly og amerikansk snøkaos. Fire av 
i alt seks norske deltakere ble rammet av dette 
og mistet første dag av kongressen. Dette var 
dessverre ikke stort nok frafall til at det 
oppsatte tidsskjema ble forskjøvet.
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Bilde 2: Etter at Anne Milnes hadde holdt sitt innlegg var mange interessert i å se og kjenne på de 
forskjellige prøveplatene hun hadde tatt med til konferansen. Foto: Lisa Nilsen. 

Dag 1 var foredragene knyttet opp mot Micro 
to Macro, Case Studies I, Non-Traditional & 
Overlooked Finishes og Replication of Historic 
Finishes. Anne Milnes, som skulle holde 
foredrag på konferansens første dag, hadde 
heldigvis ankommet i god tid før snøværet 
satte inn. Hun presenterte sitt bidrag 
Challenges in Distinguishing Similar Colours – 
What Exactly is the Difference Between Ochre 
and Raw Sienna? And of What Importance is 
it in the Context of APR and the Replication of 
Historical Finishes? (bilde 2). For oss andre 
var det leit å gå glipp av alle foredragene, men 
Anne har lovet å holde sitt foredrag ved en 
senere anledning i Norge. Det gleder vi oss til! 
 
Dag 2 var delt mellom foredrag på 
formiddagen og ekskursjoner på 
ettermiddagen. De faglige innleggene 
omhandlet temaene Wallpaper & Working 
Class Interiors og APR Standards. Mange 
morgentrøtte deltagere bråvåknet da Judy 
Jacobs (National Park Service, USA) startet 
dagen med å presentere sitt foredrag Finishes 
for the American Home: DDT Clear Coatings 
and Wallpaper. Fra velkjente og skremmende 
foto av diklordifenyltrikloretan (DDT)-sprøyting 

fra fly i landbruket og bruk av giften i 
epidemisammenheng, ble vi plutselig 
presentert for overbevisende reklame for 
DDT-tilsatt interiørmaling. Spesielt på kjøkken 
og bad ble denne malingen anbefalt på 1950- 
og 60-tallet. Den var desinfiserende og 
utmerket til å holde insekter borte! Til og med 
tapet beregnet for barnerom med overflaten 
tilsatt DDT var i utstrakt handel i USA på 
denne tiden. Vi så hoderystende på hverandre 
og stilte oss spørsmålet om slike produkter 
også ble solgt i Norge? 
 
Etter dette tankevekkende innlegget fulgte et 
informativt foredrag av Stephanie Hoagland 
(Jobloski Building Conservation, Inc., USA) 
om The Tasteful Tenement: Forgotten 
Finishes at the Lower East Side Tenement 
Museum. Immigrantene som kom til New York 
fikk tildelt små, hvitmalte blokkleiligheter. 
Gjennom nylig foretatte fargeundersøkelser i 
museets leiligheter fremkom et spekter av 
kraftige farger, stedvis også med dekorative 
lasurer i rødt og grønt. Dette har gitt ny innsikt 
i immigrantenes hverdag og deres sterke 
behov for å omgi seg med hjemlige 
kulturuttrykk. 
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I dagens andre foredragsdel presenterte APR 
Standard Commitee status for arbeidet med å 
utvikle en europeisk standard for 
undersøkelser og dokumentasjon av 
bygningsoverflater.  Komiteen ble nedsatt i 
Stockholm i 2014. Gruppen består av elleve 
representanter fra elleve land deriblant Norge, 
representert ved Edvin Verweij fra Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU). Den 
europeiske standarden skal definere basis-
metodikk for innsamling og behandling av data 
og funn in situ, samt felles forståelse og bruk 
av fargeskjema. Naturlig nok støter en fort på 
problemer ved bruk av fagterminologi i forhold 
til oversettelse og tradisjon i de ulike land/ 
språk, så det kan være utfordrende å oppnå 
konsensus. Komiteen har hatt tre møter så 
langt, men hadde ikke noe tekstutkast å 
presentere. Gruppen arbeider videre med 
denne viktige saken.  
 
Etter diskusjonen om Standard var resten av 
dagen avsatt til ekskursjon. I alt ti alternative 
turer var satt opp og bestilt i forkant. Vi tok 
lunsjboksen under armen og spredte oss i syv 
grupper rundt hele byen; Park Avenue Armory, 
Keith Haring’s Mural, Metropolitan Museum of 
Art, Tenement Museum, Avery Architectural 
Library Archives og Mercant’s House 
Museum. I tillegg dro tre grupper med båt til 
Ellis Island og Governors Island (bilde 3).  
 
En innholdsrik dag ble avsluttet med en 
uformell mottakelse i femte etasje i 157 Canal 
Street i Chinatown. God fingermat og drikke 
bidro til avslappende stemning for uformell 
småprat og knytting av nye bekjentskap utover 
kvelden.  
 
Dag 3, konferansens siste dag, besto av 
foredrag hvor tre av fire seksjoner (seksjon 6, 
7 og 9) var knyttet til tematikken Micro to 
Macro, Case studies II, Expanding the APR 
Toolbox og Powers of Ten, The Big Picture. 
Elleve svært ulike prosjekter ble presentert 
med et spenn fra undersøkelser og behandling 
av takmalerier i den forbudte by i Beijing til 
identifisering av originale ståloverflater på 
1900-talls bygninger i Nederland. Alt 
informativt presentert med flotte snittfoto, 
skjematiske oversikter, bruk av avanserte 
analysemetoder og resultater med reflekterte 
tolkinger.  
 
 
 

Det ble ikke presentert ny metodebruk, nye 
materialer eller smarte løsninger på 
konferansen denne gangen. I hovedsak var 
det Case-studies. Det fører for langt å gjengi 
foredragene, men jeg vil likevel trekke frem 
David Edvarson (K-konservator AB, Sverige) 
som har lagt ned mye arbeid i å utvikle et 
digitalt verktøy for fargeundersøkelser, 
KDTools-AFi, i nært samarbeid med Edvin 
Verweij (NIKU). Foredraget hadde tittelen 
Performing an Architectural Paint Research 
Digitally: Report on Developments Within 
Documentation Software Focusing on the 
Interpretation of Colours, Textures, and 
Painted layers.  
 
KDTools-AFi er et databaseverktøy, 
utarbeidet for å håndtere og systematisere all 
informasjon og dokumentasjon som 
registreres og innsamles i forbindelse med en 
fargeundersøkelse. Dataene sammenstilles i 
en utskiftbar rapport i word-format. David og 
Edwin ønsket med foredraget å skape 
interesse i fagmiljøet for programmet, som i 
dag finnes på svensk, norsk, dansk og 
engelsk. Databasen er lett søkbar, og jo flere 
som tar programmet i bruk, dess større 
datamengder er det å søke på i databasen.  
Dette er spennende. Kanskje NIKU bør holde 
kurs for det norske fagmiljøet?  
 
Den fjerde seksjonen (Seksjon 8) den siste 
dagen hadde fått tittelen The Decorative Arts 
Trust Student Scholars Session. Fremtidens 
bygningsundersøkere har ikke tidligere vært 
spesielt godt representert, så dette var et 
positivt tilskudd til kongressens mangfold av 
bidrag. Emily Wroczynski (USA) presenterte 
undersøkelse, avdekking og gjenskaping av 
originalt utseende på interiøret i Grand Isle 
Private Car fra 1899, en jernbanevogn som da 
den kom til Shelburne Museum i 1960, var 
fjernt fra sitt originale utseende. Claudia Valge 
(Estland) presenterte eksteriøre 
fargeundersøkelser av 30 utvalgte historiske 
trebygninger i Kassisaba, Tallinn, datert fra 
1870-1940. Hun viste hele prosessen fra 
arkivsøk, in situ-undersøker og funn-
dokumentasjon. Metodikken og resultatene er 
tiltenkt som bidrag til å bygge opp en database 
av originale eksteriøre overflater i Estland. Det 
er fint å se at nye interesserte og taleføre 
konservatorer kommer til innen fagområdet!  
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Den siste studenten, doktorgradsstipendiat 
Meredith Freeman (Storbritannia) satte fokus 
på et viktig poeng i alt vårt arbeid, inkludert 
bygningsundersøkelser: når er det godt nok?  
Hennes foredragstittel var Analytical 
techniques in architectural paint research: 
When is enough, enough? Gjennom 
analytiske undersøkelser av eksteriør og 
interiør av krigsskipet HMS Victory fra 1765 
har hun vurdert behov og omfang av 
analysebruk for å oppnå tilfredsstillende 
resultat.  
 

Konklusjonen for HMS Victory var at 
tilleggsinformasjonen ved bruk av analytiske 
instrumenter var unødvendig for den 
dekorative oversikten innvendig, men 
nødvendig for forståelse av eksteriørets 
fargeskjema. Kanskje bør vi tenke oss om en 
ekstra gang før avanserte analysemetoder tas 
i bruk i tillegg til fargetrapper, snitt og 
mikroskopi. Ofte kan litt enklere være mer enn 
godt nok!?  
 
Vel møtt i Nederland eller Israel i 2020.  
 

 
 
 
 

 
Bilde 3: Frihetsgudinnen og New York Skyline tatt på ekskursjon til Ellis Island. Foto: Anne 
Ytterdal. 
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