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Redaktørene har ordet
 
Kjære lesere. 
 
I dette nummeret kan vi by på Terje Grøntofts 
to artikler om NILUs tilstandsmodell MilKul (s. 
20) og dens bruksområder som eksemplifisert 
ved Arne Lindaas’ Edens hage (s. 23). Kari 
Greve oppdaterer oss om statusen for 
flytteprosessen ved Nasjonalmuseet på side 
12, hvor vi får en primærkildes innblikk i 
flytteforberedelsene. Hana Lukešovás intervju 
med konserveringskjemiker Elena Platania er 
på side 18. Som vanlig har vi med ulike 
referater, blant annet fra NKF-Ns vintermøte i 
Oslo (s. 9) og ICONS malerikonferanse i 
Edinburgh (s. 26). I tillegg rapporterer Nina 
Kjølsen Jernæs fra et restverdiredningskurs i 
Stockholm (s. 32) og Tanja Røskar om en 
konferanse om bevaring og restaurering av 
historisk trearkitektur i St. Petersburg (s. 28). 
 
For øvrig står Norske Konserves foran nye 
tider med ny redaktør og innføring av nye 
elementer i tidsskriftets artikkelstruktur. Tor 
Erik Skaaland, malerikonservator ved 
Bevaringscenter Nord i Danmark, overtar 
redaktørvervet etter Kristin Rattke.  

 
 
I kommende utgaver ønsker vi å implementere 
bruk at sammendrag og stikkord til artikler. 
Dette gjør vi fordi vi på sikt ønsker å 
digitalisere og søkeoptimere artikler, samt at 
redaksjonen har fått en henvendelse fra Getty 
om å bidra med sammendrag fra Norske 
Konserves til AATA Online databasen.  
 
For å kunne lage et relevant og variert 
fagtidsskrift, er vi helt avhengig av deres 
tilbakemeldinger og bidrag, særlig når det 
gjelder pågående prosjekter, referater fra 
konferanser og kurser i inn- og utland, samt 
debattinnlegg. Så ikke nøl med å ta kontakt! 
Neste år skal det også arbeides med 
fremtidsstrategier for tidsskriftet vårt, og 
innspill er varmt velkommen til 
norske.konserves@outlook.com. 
 
Vi ønsker dere en god jul og godt nyttår! 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Kristin Rattke og Tor Erik Skaaland

  

  



 

Redaktøren takker for seg 
 
Kjære lesere. 
 
Dette er mitt siste nummer som redaktør. Jeg 
håper at dere har hatt like mye glede av å lese 
Konserves som det har gitt meg å lage bladet 
sammen med min fantastiske redaksjon. Et av 
mine hovedanliggende har vært å løfte frem 
enkeltindivider i det norske fagmiljøet, fordi jeg 
mener at det er utrolig viktig at vi kjenner til 
hverandre i et lite og sammensatt yrkesfelt, i et 
vidstrakt land som Norge. Inspirert av danske 
Bulletin, initierte jeg derfor våre faste spalter 
Portrettintervju med og Konservatorer i andre 
yrker.  
 
En annen hjertesak har vært å videreføre 
titteldebatten og å kontekstualisere den ved å 
berette om yrkesbeskyttelse og akkreditering i 
andre land. Konservatortittelen er allerede 
beskyttet i to av Tysklands delstater og 14. 
oktober i år, i forbindelse med den første 
europeiske dag for konservering-restaurering 
av kulturarven, signerte Italia, Spania og 
Portugal et manifest om å beskytte 
yrkestittelen (http://www.ecco-
eu.org/fileadmin/user_upload/Manifesto_Eng.
pdf). I Norge har vi fremdeles et stykke å gå, 
men vi må ikke gi oss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jeg ønsker å takke alle som har sendt inn 
bidrag og annonser. Uten dere, ingen 
Konserves! Jeg ønsker også å takke 
webredaksjonen og styre i NKF-N for et godt 
samarbeid. Sist, men ikke minst takk til 
nåværende og tidligere 
redaksjonsmedlemmer: Hedvig, Thea, 
Magnhild, Tor, Ellen, Alexandra, Helene, Åse, 
Marie og Christine – dere gjør en glimrende 
jobb, og jeg er glad for å ha blitt kjent med 
dere. 
 
Fremover gleder jeg meg til å kunne bruke mer 
energi på å bidra i konserveringsmiljøet i 
Malaysia – og til å følge med på hva som skjer 
i konserverings-Norge fra sidelinjen.  
 
God jul! 
 
Kristin Rattke 
 
Kuala Lumpur 2. desember 2018 
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Lederen har ordet 
 
Kjære medlemmer, 
 
I en tid hvor sosiale medier gjør det enklere å 
dele sine interesser, hvor terskelen blir lavere 
og lavere for hva vi faktisk kan dele og hvor 
det stadig vekk dukker opp eksempler på det 
enkelte aktører vil kalle konservering, hylles 
arbeid som kanskje ikke helt samsvarer med 
det vi anser som ansvarlig. Vi har nettopp 
passert den Europeiske dagen for 
konservering og restaurering som ble 
arrangert i regi av E.C.C.O. og i den 
sammenheng er det flott å se at vi kan 
representere faget vårt på en etisk og 
oversiktlig måte. Jeg vil for det første 
oppfordre dere alle til å dele innlegg med 
omhu, våg å være kritisk og våg å si ifra. 
Deretter vil jeg takke alle som bidro ved å 
legge ut en del av sin hverdag og de som sto 
frem for å gjøre en forskjell.  
 
I begynnelsen av oktober var det NKF-
konferanse på Island. Temaet for året var 
Cultural Heritage facing Catastrophe: 
Prevention and recoveries, et tema som er 
høyst aktuelt i våre dager med uforutsigbare 
klimaendringer og et høynet antall 
naturkatastrofer vi står ovenfor. Det er mye vi 
kan forberede oss på, men det er viktig å innse 
at en virkelig katastrofe ikke forholder seg til 
noen regler eller planer. Tydelige eksempler 
på dette er brannen ved Glasgow School of Art 
og Museo Nacional i Rio de Janeiro tidligere i 
år. De fleste konklusjonene fra 
foredragsholderne var at vi aldri kan være godt 
nok forberedt, men at det er viktig å 
implementere tiltak og kontinuerlig forberede 
seg på kriseberedskap. Det var også kjekt å 
se at flere konservatorer fra ulike deler av 
Norge hadde tatt turen til Reykjavik. For alle 
dere som er interessert i hva de ulike 
foredragene omhandler, ligger det flere 
abstracts tilgjengelig på nettsidene til 
konferansen. I tillegg går det rykter om at 
foredragene skal legges ut på nettet, se 
www.nkf2018.is.  
 
I mars i år ble det lagt ut et høringsnotat 
angående regionreformen – “ny forskrift om 
myndighet med videre etter kulturminneloven 
og overføring av andre oppgaver” fra Klima- 
og miljødepartementet (KLD) med svarfrist i 

juni. NKF-N fikk i september mulighet til å 
komme med et høringssvar og samtidig få 
mulighet til å bli en høringsinstans for 
departementet. Vi ser dette som en gyllen 
mulighet til å bli sett og hørt av et større 
publikum. Vi håper på et positivt samarbeid 
med KLD og videre også Kulturdepartementet 
for andre saker som omhandler kunst- og 
kulturarv i Norge. 
 
Vintermøtet er i anmarsj! Vi har valgt å skifte 
navn fra “jul” til “vinter” da vi føler dette er mer 
representativt for det vi planlegger. Det er nok 
av julebord som vil oppta helgene i november 
og desember og vi antar at det blir nok for dere 
alle. Vi håper at flest mulig har anledning til å 
komme og dele en kveld sammen med oss og 
andre likesinnede. Vi har allerede fått 
kandidater som vil holde innlegg og det setter 
vi stor pris på. Kvelden avsluttes med god mat 
og drikke for de påmeldte. Vi håper å se deg 
der. Til de av dere som ikke har mulighet til å 
delta på vintermøte i Oslo, oppfordrer vi til å ta 
kontakt med regionallagene for å arrangere 
lokale sammenkomster.  
 
Jeg ønsker dere alle en fin høst, en solfylt 
vinter, en fredelig jul, et godt nyttår 
 
Benedicte Madeleine Sjøberg Nilssen 
 
Styreleder NKF-N 
 

 

N
orske Konserves 2/2018  
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Referat fra NKF-Ns vintermøte på Bykuben i Oslo 
 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Konservator NKF-N (maleri)  
Helene.skoglundjohnsen@dhl.com 
 
 
NKF-Ns vintermøte ble avholdt den 8. 
november på Bykuben, senter for byøkologi, i 
Myntgata i Oslo. Kvelden startet med et 
spennende og variert faglig program. Etter 
faglige innlegg, smakte det godt med vegansk 
mat og hyggelig selskap. 
 
Restaurering av Fluene  

Ingrid Skard Skomedal, som er utdannet 
konservator innen monumentalkunst og jobber 
for Kulturetaten, innledet vintermøtet med 
foredrag om restaureringen av skulpturen 
Fluene. Skulpturen er laget av kunstneren 
Berit Soot Kløvig i 1972 og tilhører Oslo 
kommunes kunstsamling. Skulpturen ble 
restaurert før utstillingen Det felles eide – Oslo 
kommunes kunstsamlinger på Kunstnernes 
hus våren i 2018. Den er i dag plassert utenfor 
Bykuben i Myntgata, og deltakerne på 
vintermøtet kunne dermed gå utenfor og se 
resultatet av restaureringen med egne øyne i 
pausen. 

Ingrid fortalte om skulpturens historie. Berit 
Soot Kløvig vant en skolekonkurranse i 1968. 
Opprinnelig var skulpturen ment for 
Ellingsrudåsen skole, og den ble plassert der i 
1972. Skulpturens struktur ble imidlertid ansett 
som farlig, og den egnet seg ikke i en 
skolegård. Det resulterte i at skulpturen ble 
flyttet til Geitmyra skolehage på Sagene i 
1983. Der har den stått fram til 2017 - da 
startet demonteringen av skulpturen.  

Skulpturen består av lakkert stål og delvis 
bemalte vinger i plast. Den var i dårlig tilstand 
med skader i metallet, plastvingene hadde 
sprukket og det malte mønsteret var nedslitt. 
Det var behov for restaurering før skulpturen 
kunne flyttes og stilles ut utenfor Kunstnernes 
hus (bilde 1 og 2). 

Ingrid fortalte om et spennende prosjekt med 
arkivsøk og samtaler med kunstnerens familie.  

 

Ikke minst var det et tett samarbeid med 
mange ulike faggrupper. Blant samarbeids-
partnerne var blikkenslager, billakkerer, 
bilmekaniker, anleggsgartner, entreprenør, 
ingeniør, grafiker, båtspesialist, byantikvar, 
Geitmyra skolehage, Kunstnernes Hus, Plan- 
og bygningsetaten og Bilfritt byliv. Ingrid 
beskrev det utfordrende restaurerings-
arbeidet, med blant annet å finne et egnet 
materiale til de krummede plastvingene samt 
reproduksjon av fargede plastkuler som 
opprinnelig hadde prydet skulpturen, men som 
hadde blitt borte.  

 
Bilde 1: Under restaurering av skulpturen Fluene. 
Foto: Ingrid Skard Skomedal. 

 
Bilde 2: Skulpturen Fluene etter restaurering utenfor 
Kunstnernes hus. Foto: Ingrid Skard Skomedal.  
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Bilde 3: Plastprosjektet RAPMUS.  
Foto: Nasjonalmuseet. 

 
Plastprosjektet RAPMUS  
 
Annika Sander fra Vestfoldmuseene og Anja 
Santrø fra Nasjonalmuseet fortsatte med 
foredrag om Plastprosjektet RAPMUS 
(redusert aldring og aktiv konservering av 
plastgjenstander i museer og samlinger). 
Prosjektet er støttet av Oslofjordfonder og 
startet opp i september 2017. Partnerne i 
prosjektet er Vestfoldmuseene, Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design, Norsk 
oljemuseum, Norsk industriarbeidermuseum, 
Norsk teknisk museum, Kunst i offentlige rom 
(KORO), Museene i Sør-Trøndelag, Norner 
Research og Centre National d’Evualation de 
Photoprotection. 
 
Annika innledet med bakgrunnen for 
prosjektet. Det er en stor variasjon av 
gjenstander med plast i museumssamlinger, 
og vi har generelt lite kunnskap om deres 
aldringsegenskaper. Hun fortalte at 
kartlegging er et viktig delmål, og at det 
arbeides med en database for få oversikt over 
plastgjenstander i de ulike samlingene. Hva 
slags type plast gjenstandene består av, 
hvilken tilstand de er i, hvilke konserverings-
metoder, pakke- og lagringsforhold som er 
vanlige for ulike plastgjenstander, er noen 
aspekter som er ønskelig å kartlegge i 
databasen.  
 

Videre snakket Anja om at identifikasjon av 
plast er utfordrende uten å utføre analyser, og 
at identifisering er viktig for å forstå 
nedbrytningsprosesser i plastmaterialer. I 
anledning plastprosjektet har Nasjonalmuseet 
anskaffet håndholdt FTIR, og det utføres 
plastanalyser rundt på museene. I prosjektet 
er det etablert et samarbeid med miljøer som 
vanligvis driver forskning og innovasjon på 
vegne av blant annet oljeindustrien. Disse 
bistår blant annet med hjelp til å utføre 
aldringstester på plastmaterialer. 
 
En viktig målsetting er å finne ut av og spre 
kunnskap om hvordan museene kan ivareta 
plastgjenstander på en god måte. Prosjektet 
går til 2020. Annika og Anja oppfordret til 
deltakelse og ytret ønske om flere 
samarbeidspartnere! 
 
Gjennomgang av NKF-Ns arkiv er fullført - 
neste stopp er Riksarkivet! 
 
Ane Marte Ringstad fra Sparebankstiftelsen 
DnB og Ingebjørg Mogstad fra Vigeland-
museet snakket om det nitide arbeidet som er 
gjort med å gjennomgå NKF-Ns fysiske arkiv.  
 
Arkivnøkkel for NKF-Ns arkiv ble presentert. 
Arkivet består av blant annet møtebøker, sak- 
og korrespondansearkiv, tidligere utgaver av 
Norske Konserves og Meddelelser om 
Konservering, arkivmateriale om utdanning/ 
profesjon, videreutdanning og kurs, 
kongresser, seminarer, medlemslister, 
opptak, regnskap, foto, film, egenpubliserte 
trykksaker, referansemateriell med mer.  
 
I 2011-2012 måtte arkivet flyttes fra Norsk 
Folkemuseum, der det hadde vært lagret i 
mange år. Arkivet ble midlertidig flyttet til 
Frederiksgate 3, og det var ønskelig å få til en 
varig lagring i Riksarkivet. I 2014 startet det 
omstendelige arbeidet med sortering og 
pakking av det fysiske arkivet. Jobben ble 
utført av flere ildsjeler over mange helger, 
hjemme hos Jeremy Hutchings og Kaja 
Kollandsrud (bilde 4).  
 
I 2016 var det imidlertid avleveringsstopp hos 
Riksarkivet, det var ikke mulig å lagre arkivet 
der. Helga Stangeby og Kristine Draugedalen 
i Museene i Akershus kom til unnsetning og 
tilrettela for lagring av arkivet i deres fjellhall. 
Plutselig dukket det opp mer, usortert 
arkivmateriale...
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Bilde 4: Ane Marte Ringstad (til venstre) og Ingebjørg Mogstad (til høyre) under arbeidet med gjennomgangen av NKF-
Ns arkiv. Foto: Ingebjørg Mogstad og Ane Marte Ringstad. 

 
Alt arkivmateriale ble flyttet til fjellhallen og 
frysebehandlet, og i 2017-2018 fortsatte 
arbeidet med pakking og arkivering av resten. 
Resultatet er 92 arkivstykker over ti 
hyllemeter. Riksarkivet har igjen åpnet for 
lagring, og NKF-Ns arkiv vil trolig snart være 
tilgjengelig der for dem som skulle ha lyst til å 
ta seg en titt.  
 
Konservatoren i tverrfaglige 
restaureringsprosjekter 
 
Tanja Røskar, som nå jobber i Multiconsult, 
avsluttet kveldens faglige program med 
refleksjoner rundt konservatorens rolle - ofte 
den eneste konservatoren i en stor 
(ingeniørtung) gruppe.   

 
Tidligere i år holdt Tanja foredrag om arbeid 
med verneverdige bygg på Sørlandet på 
konferanser både i Firenze og i St. Petersburg. 
Tanjas referat fra The First International 
Conference on Conservation of Cultural 
Heritage Sites – Monuments of wooden 
architecture i St Petersburg, kan dere lese mer 
om på s. 28. Tanja viste bilder fra noen av 
prosjektene hun presenterte i sine innlegg. For 
eksempel et lite lysthus i Risør og en fredet 
fiskerbolig utenfor Kragerø - små kulturminner 
sammenlignet med monumentene som ellers 
ble presentert på de internasjonale 
konferansene.  
 
 
 

Tanja fortalte at tilbakemeldingene hun fikk fra 
de ikke-nordiske konservatorene, ofte var 
forbauselse over at det ble brukt tid og 
resurser på bygninger som ikke er 
monumentale. Hun poengterte at innen vårt 
fagfelt er det store forskjeller i holdninger til 
hva som er verneverdig og hvilken rolle 
konservatoren skal ha, i de ulike landene. 
Tanja avsluttet med et foto av en liten 
speiderhytte på Hovstølen i Sannidal og 
minnet oss på at det er fint og unikt å jobbe i 
et land der det også kan settes av midler til å 
ta vare på de små, “ubetydelige” bygningene 
(bilde 5). 
 

 
Bilde 5: Speiderhytte på Hovstølen i Sannidal. Foto: 
Tanja Røskar. 
 

 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
18

 |S
ko

gl
un

d-
Jo

hn
se

n|
 R

ef
er

at
 fr

a 
N

K
F-

N
s 

vi
nt

er
m

øt
e 



 12 

Nasjonalmuseet flytter 
 
Kari Greve 
Seksjonsleder konservering 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
kari.greve@nasjonalmuseet.no 
 

 
Bilde 1: Samtidskunsten konserveres nå i de tidligere butikklokalene på Kunstindustrimuseet. Her er  
Kari Skytt Andersen og Jina Chang i gang med pakking av skulptur. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet. 

 
Nå er vi kommet til oktober og konserverings-
prosjektet som startet opp omtrent 1. januar 
2017, går inn i sine siste måneder. Det er 31. 
desember som er den offisielle sluttdato for 
prosjektet. Har vi klart å bli ferdig med det vi 
hadde satt oss som mål – nemlig å sjekke og 
om nødvendig - konservere alle de verkene 
som skal stilles ut i den nye samlings-
presentasjonen i det nye museet? Ja, for 
enkelte delprosjekters vedkommende ser det 
ut til at målet er innen rekkevidde til 31. 
desember. For andre delprosjekter vil det 
være nødvendig å fortsette et stykke inn i det 
nye året for å avslutte.  
 
Gips og skulptur 
 
Gipsprosjektet er i god rute, og her ser det ut 
til at alle verk som skal fylle den store 
gipssalen vil være ferdig konservert innen 

utgangen av året.1 Melany Hoshun Wan, 
Monica Løvald og Katharina Kruck, som har 
jobbet på dette delprosjektet, samarbeider nå 
med utstillingsteknikerne for å finne gode 
pakkeløsninger for de tunge, store og samtidig 
skjøre skulpturene. Mange av de ferdig 
konserverte skulpturene er allerede ferdig 
pakket og klare til transport. Før de pakkes, blir 
skulpturene som tidligere ikke er 
tilfredsstillende fotografert, fotografert på nytt. 
Fotografene har innredet et provisorisk 
fotoatelier i eksternmagasinet, for de tunge 
skulpturene bør ikke flyttes mer enn 
nødvendig. Noen av de aller største 
skulpturene vil ikke bli fotografert før de 
monteres i utstillingssalen. De er sammensatt 
av flere deler, og i noen tilfelle kreves det lift 
for å montere de øverste delene – dette vil vi 
helst unngå å gjøre flere ganger! 
 

N
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Gyldenlær 
 
Gyldenlærprosjektet kommer til å fortsette et 
par måneder inn i 2019, - og dette prosjektet 
har kanskje vært et av de mest omfattende av 
delprosjektene. Da vi tok beslutningen om å 
rense de 11 panelene med gyldenlær, visste 
vi at vi gikk inn i et voldsomt arbeids- og 
ressurskrevende prosjekt.2 Men vi bestemte 
oss likevel – i samråd med kunsthistorikerne 
og den daværende lederen for 
gjennomføringsprogrammet – for å kaste oss 
ut i det; ut fra tanken: Hvis ikke vi gjør dette nå, 
gjør vi det aldri! Vi har vært heldige og har 
kunnet hente inn mye hjelp fra mange gode 
kolleger i løpet av de snaut to årene prosjektet 
har pågått; Oda Grønnesby, Siv Jakobsen 
Gran, Ingvild Vestvik og Christine Løvdal har 
jobbet på prosjektet i kortere perioder, mens 
Marie Kleivane, Vilde Dalåsen og Ellen Sagen 
har etter hvert utgjort den faste prosjektstaben 
sammen med Kathrin Guthmann. Nå som 
både Kathrin og Marie er ute i permisjon, er 
det Vilde og Ellen som driver prosjektet videre. 
Et problem som vi nå heldigvis ser en løsning 
på, er monteringen av de ferdige panelene. 
Hvert panel får kanter av nytt geiteskinn, som 
limes på det gamle gyldenlæret og spennes på 
en ramme. Denne rammen må ha en viss 
fleksibilitet og kunne gi rom for at læret utvider 
seg og trekker seg sammen med vekslende 
luftfuktighet.  

Den må ha kanter som læret kan festes på og 
den bør ikke være så tung at panelene blir 
vanskelige å håndtere. Etter en del prøving og 
feiling med ulike prototyper på 
rammeløsninger, ser det nå ut til at Vilde og 
Ellen har funnet et sveitsisk firma som 
produserer selveste drømmerammen for 
gyldenlæret. I disse dager drar de to for å 
snakke med firmaet og inspisere rammen ved 
selvsyn. Følg med – vi forteller hvordan det 
gikk i neste flytte-artikkel! 
 
Maleri 
 
I 3. etasje i Nasjonalgalleriet er det kokende 
hett om sommeren og frysende kaldt om 
vinteren, og dagslyset kommer fra overlyset, 
og er dermed vekslende. 3. etasje ble for 
mange år siden vurdert som uegnet til å vise 
kunst i, spesielt på grunn av de dårlige 
klimaforholdene. Det som ikke er egnet som 
permanent visningssted for kunst, tjener 
imidlertid nå som arbeidssted for noen 
usedvanlig hardføre og dedikerte 
konservatorer: I en av de tidligere 
utstillingssalene her oppe (som i sin tid huset 
bl.a. Arne Ekeland, hvis min skrøpelige 
hukommelse ikke har sviktet meg igjen) sitter 
malerikonservatorene Benedicte Nilssen, 
Thomas Ragazzon Smestad og Mirjam Liu og 
jobber med maleriene som skal vises i den nye 
samlingspresentasjonen.  
 

 
Bilde 2: Thomas Ragazzon Smestad og Benedicte Nilssen studerer J.C. Dahls “Fra Stalheim” fra en ny vinkel.  
Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet. 
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Bilde 3: I løpet av konserveringsarbeidet gjøres det også nye oppdagelser: Ingvild Aunan viser et hemmelig rom hun 
fant i et skatoll på Kunstindustrimuseet. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet. 

Mange av disse maleriene befinner seg 
allerede i Nasjonalgalleriet; enten i 
magasinene eller på veggen i den permanente 
utstillingen i 2. etasje; “Livets Dans” - så 
logistikken er ikke den mest kompliserte når 
det gjelder disse verkene. Imidlertid skal det 
også være med andre malerier, som befinner 
seg i de to eksternmagasinene våre – og de 
største formatene må konserveres der de 
befinner seg på eksternmagasinet, for å unngå 
å flytte på dem mer enn høyst nødvendig. Vi 
har jo fortsatt en høy utlånsfrekvens, som i 
første rekke omfatter malerier, så de tre andre 
malerikonservatorene; Thierry Ford, Laura 
Homer og Margrethe Rudjord (vikar for 
Satiness Eisele, som er i permisjon) har 
hendene fulle med blant annet å ta seg av 
utlånene og de gjenstående utstillingene, og 
bistår i konserveringsprosjektet den tiden de 
har til rådighet. 
 
Møbler og gjenstander 
 
Kunstindustrimuseet huser de fleste 
gjenstandene som skal flyttes til den nye 
samlingspresentasjonen. Møbelkonservator 
Merle Strätling har hatt ypperlig assistanse av 
Ingvild Aunan i arbeidet med å konservere 
møblene som skal inn i den nye 

samlingspresentasjonen. Merle har også hatt 
det overordnede ansvaret for konservering og 
montering av det såkalte “Frankfurter-
kjøkkenet”, et intakt Bauhaus-kjøkken som er 
blitt satt sammen i flytteklare moduler, utført av 
gjenstandskonservator Hanne Skagmo (som 
vi lånte fra Teknisk Museum) og 
utstillingstekniker Christoffer Gjerde. Den 
store gjenstandssamlingen på Kunstindustri-
museet gjennomgås av gjenstands-
konservatorene Mari Sørgulen Evensen, 
Kristin Våge, Christina Iversen, Ingeborg 
Korvald og Mariann Nestegard Vivelid 
sammen med Maren Midtdal. 
 
Tekstil og drakt 
 
Midt i konserveringsprosjektet måtte vi 
begynne prosessen med å bytte mannskap 
(kvinnskap, egentlig) – for alle våre tre 
tekstilkonservatorer meddelte at de kom til å 
pensjonere seg i 2018. Etter internasjonal 
utlysning og mange intervjuer, ansatte vi tre 
nye, Hannah Vickers, Eva Düllo og Salme 
Vanhanen, og heldigvis har det vært mulig å få 
en overlappingsperiode med de “gamle” 
tekstilkonservatorene. Tekstilsamlingen er 
stor og det er mye å sette seg inn i.  
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Som navnene på de nyansatte antyder, er det 
henholdsvis en engelsk, en tysk og en finsk 
medarbeider – så inntil videre er 
arbeidsspråket engelsk. For at vi skal få til to 
arbeidsteam, har gjenstandskonservator 
Mariann Nestegard Vivelid gått over til 
tekstilarbeidet fra denne måneden av; hun har 
erfaring med tekstil fra tidligere og har 
dessuten stor interesse for materialet. 
Delprosjekt tekstil og drakt har opplevd visse 
problemer underveis, på grunn av en del 
sykdom på kuratorsiden har det vært 
vanskelig å få endelig bestemt utvalget av 
drakter og tekstiler som skal være med i den 
nye utstillingen. Manglende kuratoriske 
avgjørelser har naturligvis ringvirkninger; 
konservatorene kan ikke begynne å gå 
gjennom materialet og dermed blir det 
forsinkelser også når det gjelder fotografering 
og pakking. I skrivende stund ser det imidlertid 
lysere ut, og det aller meste av innholdet i 
rommene er nå “spikret”. 
 
Stenging av Nasjonalgalleriet 
 
For et par dager siden åpnet Sohlberg-
utstillingen, som blir den siste utstillingen i 
Nasjonalgalleriet før flyttingen.  
 

Det var lenge en intern diskusjon om hvorvidt 
vi kunne tillate oss å stenge Nasjonalgalleriet 
for å kunne bruke hele huset mens vi pakker 
kunsten. Vi visste jo at dette ikke kom til å 
være en populær avgjørelse for publikum. 
Samtidig så vi ikke hvordan vi skulle kunne 
pakke og flytte malerier og skulptur med 
publikum i huset. Vi konservatorer er derfor 
veldig glade for avgjørelsen om å stenge 
Nasjonalgalleriet etter at Sohlberg-utstillingen 
tas ned i januar. Sohlberg-utstillingen skal 
deretter vandre videre til England, Tyskland og 
til slutt til Trondheim Kunstmuseum, mens 
salene på Nasjonalgalleriet omgjøres til 
pakkestasjoner og magasin. En del av 
høydepunktene i samlingen skal dessuten 
lånes ut til museer andre steder i Norge; til 
Haugesund, Stavanger, KUBE og KODE. 
Disse store utlånene går ut i september 2019, 
og vil selvsagt medføre mye arbeid for både 
logistikkmedarbeidere og konservatorer – men 
det er også fint å la andre institusjoner få glede 
av noen av våre flotteste verk mens 
Nasjonalgalleriet er stengt og før det nye 
Nasjonalmuseet åpner. 
 
 
 
 
 

 
Bilde 4: Målene må kvalitetssikres og legges inn i Primus. Christina Iversen og Maren Midtdal i aksjon.  
Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet. 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
18

 |G
re

ve
| N

as
jo

na
lm

us
ee

t f
ly

tte
r 



 16 

Pakking og flytting 
 
Flytteprosjektet ledes av logistikkseksjonen, 
og etter nyttår er det flytteprosjektet som 
legger føringene for arbeidsflyten. Fra da av er 
det tidsfristene som settes av flytteprosjektet 
som bestemmer fremdriften i 
konserveringsarbeidet. Alle gjenstander 
pakkes på en måte som er egnet for materialet 
og gjenstandstypen, nummereres med 
inventarnummer og en strekkode. 
Magasinteknikerne plasserer så alle 
gjenstandene etter romnummer, slik at man 
lett kan samle og flytte alt som skal inn i 
samme rom, samtidig. En kompliserende 
faktor her er at gjenstander som skal inn i 
samme utstillingssal i det nye museet, må 
flyttes fra ulike nåværende steder; fra 
Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og fra 
to eksternmagasiner. Sorteringen etter 
romnummer må derfor foregå på samme måte 
på alle disse stedene, og flyttingen må 
planlegges slik at når monteringen av 
utstillingen begynner, er alle gjenstander som 
skal være i samme utstillingssal, på plass i 
nybygget.    
 
Vi forsøker å pakke med så stor grad av 
gjenbruk av pakkematerialer som mulig. For 
malerienes del betyr dette en utstrakt bruk av 
reiserammer og softpakking; vi reserverer 
kasser kun til de aller mest sårbare og skjøre 
verkene. For glass og keramikk er det andre 
pakkeløsninger; lysekroner og de skjøreste 
Nøstetangen-pokalene vil flyttes i egne 
kasser, mens keramikk vil kunne flyttes på 
²sacco-sekk²- lignende puter som beskytter 
godt mot støt og rystelser. 
 
Spesielle hensyn må tas når vi flytter 
panelmaleriene våre, og det er også viktig å 
passe på at malerier med akrylmaling flyttes i 
løpet av sommermånedene – denne typen 
maling er ikke glad i kulde. 
 
Montering 
 
Etter planen begynner vi å flytte inn kunst i det 
nye bygget fra 1. juli 2019. De første 
flyttelassene kommer til å ta med seg verk som 
skal til gipssalen – og de ca. 100 draktene som 
skal med på utstillingen. Disse to del-
prosjektene kommer nemlig til å kreve spesielt 
lang monteringstid. Gipsskulpturene skal 
settes sammen og plasseres der de skal stå i 
salen. De største av dem skal fotograferes på 
stedet når de er på plass. Så må lyset settes 

slik det skal være, og deretter kan 
konservatorene gjøre den siste retusjeringen. 
Det er utarbeidet en egen monteringsplan for 
gipssalen, fordi man naturligvis må være 
påpasselig med rekkefølgen på det som flyttes 
inn, så man ikke stapper salen full av ting, men 
sikrer seg arbeidsrom og plass rundt verkene. 
 
Den store flerbrukssalen i 1.etasje i det nye 
bygget kommer til å gjøre tjeneste som et 
midlertidig tekstilatelier de første 9 månedene. 
Så lang tid har vi beregnet at det vil ta for to 
team å montere ca. 100 drakter på byster, og 
i tillegg assistere ved monteringen av annen 
tekstil (gobeliner, tepper og vevnader, 
broderier, kniplinger…). Flytteprosjektet vil 
bruke et annet areal i 1.etasje som mellom-
lager – målet er å ligge cirka to uker foran 
monteringsteamene med flyttingen, slik at 
monteringsteamene aldri skal måtte vente på 
leveranser.  
 
Vi har definert tre monteringsteam; det blå, det 
røde og det svarte teamet. Disse har hver sin 
teamleder og har fått ansvar for sine 
respektive utstillingssaler. Konservatorer vil i 
utgangspunktet inngå i hvert team, og så kan 
man assistere etter behov. Enkelte rom vil ikke 
kreve deltagelse av konservatorer i det hele 
tatt, mens rom med spesielt skjøre eller 
kompliserte gjenstander, vil trolig bli montert 
kun av konservatorene.  
 
Før kunsten flyttes 
 
Prosjektleder Ida Bronken har i samarbeid 
med kolleger i seksjon for utstillingsteknikk 
utarbeidet en detaljert monteringsplan. Før 
kunsten flyttes inn 1. juli, er det allerede mye 
som er blitt installert i rommene: Arbeidslys er 
montert, og arbeidet med å sette opp montere 
er godt i gang. Lettvegger, sokler og baser er 
bygget og de første rommene som skal 
monteres, er vasket ned og støvfri. Vi skal ha 
på plass totalt 330 montere – i alle størrelser – 
og monteringen av dem kommer til å foregå 
parallelt med at vi monterer kunsten – men da 
i forskjellige deler av bygget. For at vi skal 
kunne begynne montering av kunst i 
rommene, er det en klar betingelse at alt annet 
som skal inn i rommet er på plass. 
 
Det er jo ikke bare kunst som skal flyttes; men 
også hele biblioteket og hele arkivet; det skal 
inn 150 skrivebord, kontorstoler, butikk-
innredning og -varer, restaurantinnredning, 
skjermer og PC’er.  
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Hvordan skal vi sikre oss at leveringen av 15 
Nøstetangen-pokaler ikke kolliderer med en 
leveranse av 40 skrivebord? Nettopp for å 
unngå at slike situasjoner oppstår, har vi 
knyttet til oss profesjonell hjelp fra folk som har 
erfaring med store flytteprosjekter i 
museumsverdenen. Vi har konsulenthjelp fra 
folk som har ledet flytteprosjektene på Tate 
Modern og V&A, og vi kommer til å ha et 
prosjektteam som blant annet omfatter en 
plasskoordinator, som skal ha overblikk over 
alle aktiviteter i bygget og ha ansvar for at 
kollisjonssituasjoner ikke oppstår.  
 
Samhandling 
 
Konserveringsprosjektet, pakke- og flytte-
prosjektet og snart monteringsprosjektet er 
samhandlingsprosjekter, der prosjektene er 
helt avhengige av et mest mulig friksjonsfritt 
samarbeid mellom faggruppene. Vi har funnet 
ut at de beste resultatene arbeides frem i 
fellesskap, og de som i det daglige utfører 
arbeidet må være med når rutinene for 
arbeidsflyt utarbeides – det er de som kjenner 
problemene på kroppen og som ofte har de 
beste forbedringsforslagene. Det er viktig å 
gjennomgå arbeidsflyten i detalj og tydelig 
plassere ansvar for de ulike arbeids-
oppgavene. På den måten unngår vi 
dobbeltarbeid og forvirring. 
 

Fordi konserveringsprosjektet hadde så 
mange medarbeidere og så mange 
delprosjekter, hadde vi det første året 
månedlige rapporteringsmøter med en 
representant for hvert delprosjekt. Dette var 
ikke tilfredsstillende for de mange 
prosjektansatte, som følte seg isolert fra 
informasjonsflyten og savnet direkte dialog 
med prosjektleder. I år har vi i stedet hatt 
møter med hvert delprosjekt cirka hver annen 
uke, og jeg reiser rundt til de ulike 
arbeidsstedene og snakker med gruppene. På 
den måten kommer jeg også nærmere det 
arbeidet som utføres og får gleden av å se 
mye fin kunst og mye godt arbeid. 
 
Når neste artikkel til Norske Konserves 
skrives, er vi snart i gang med selve flyttingen!  
 
Noter 
 
1 Se tidligere artikkel av Katharina Kruck om 
konservering av gipsen, Norske Konserves nr. 
2 2017, s.17-22. 
 
2 Se tidligere artikkel om delprosjektet av 
Kathrin Guthmann i Norske Konserves nr. 1 
2017, s. 21-24. 
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Konserveringsforskning - et intervju med PhD Elena Platania  
 
 
Hana Lukešová 
Konservator NKF-N (tekstil) 
Universitetsmuseet i Bergen 
hana.lukesova@uib.no 
 
 

 
Bilde 1: Elena Platania. 

 
Elena Platania er spesialisert innen 
anvendelse av Raman spektroskopi og 
Surface Enhanced Raman Spectroscopy 
(SERS) for karakterisering av pigmenter og 
fargestoffer. 
 
Hun har jobbet som postdoktor ved Kjemisk 
Institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Oslo, der hun var 
tilknyttet prosjektet “Etter svartedauden: 
Maleri og polykrom skulptur i Norge, 1350-
1550” med PhD Noëlle Streeton og professor 
Tine Frøysaker som prosjektledere. Dette 
tverrfaglige prosjektet bygget på 
konserveringsforskning på sen-
middelalderske, liturgiske gjenstander fra 
samlingen til Kulturhistorisk Museum i Oslo.  
 
 
Hvordan startet du din karriere i 
konserveringsvitenskap og hvorfor kom du til 
Norge?  
 
Jeg startet min karriere i konserverings-
vitenskap i 2010 etter å ha fått praksisplass 
ved forskningsinstituttet til Metropolitan 

Museum of Art i New York. Der fikk jeg 
muligheten til å jobbe med anerkjente 
konserveringsforskere, som blant andre Dr. 
Marco Leona. Han fikk meg til å innse 
betydningen av å ha en doktorgrad i dette 
feltet. Etter å ha vendt tilbake til Italia, startet 
jeg derfor på doktorgraden i Firenze. En del av 
studiet ble fullført ved Metropolitan Museum of 
Art, under veiledning av Dr. Marco Leona og 
professor John Lombardi fra City College of 
New York. På slutten av studiet jobbet jeg som 
forsker ved Institutt for kjemi ved Universitetet 
i Firenze, hvor jeg anvendte vibrasjons-
teknikker som SERS for påvisning av 
organiske fargestoffer i historiske tekstiler. Et 
år senere ble jeg ansatt som postdoktor ved 
Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det 
var en veldig spennende opplevelse å arbeide 
med vakre gjenstander fra middelalderen 
under veiledning av dyktige forskere og 
konservatorer. 
 
 
Konserveringsfaget har utviklet seg dynamisk 
i nyere tid, og det har fortsatt et stort potensial 
for innovasjon. Hvor ser du mulige områder for 
innovasjon i Norge?  
 
Norge har et stort potensial for å bli ledende 
innenfor en rekke forskningsfelt, som for 
eksempel analyse og behandling av 
vanntrukket tre. Det er selvsagt mange andre 
områder som også kan inkluderes i lovende 
forskning hvor Norge kan hevde seg på topp. 
 
 
Hva er de mest aktuelle temaene innenfor 
konserveringsvitenskap?  
 
Jeg tror at forskning på metallsåper, deres 
kinetikk og formasjon vil være en av de 
viktigste temaene innen moderne 
konserveringsvitenskap fremover, selv om det 
allerede har vært tatt opp flere 
problemstillinger knyttet til dette feltet de siste 
tiårene.  
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Et annet tema er påvisning av organiske 
fargestoffer ved hjelp av SERS. Til dette tror 
jeg at utvikling av protokoller til 
separasjonsteknikker som High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) og Gas-
Chromatography Mass Spectrometry (GC-
MS) er av stor interesse for konserverings-
forskere. Forskning på naturlige og syntetiske 
polymere for konsolidering av tre- og 
steingjenstander vil også komme til å ha en 
betydelig relevans. 
 
 
Konserveringsforskere arbeider ofte i 
skjæringspunktet mellom humaniora og 
naturvitenskap, hvor tverrfaglige oppgaver er 
svært vanlig. Hvordan tror du at alle de 
forskjellige bevaringsområdene kan forenes 
og danne en sterk disiplin som påvirker andre 
felt på en positiv måte?  
 
Jeg tror at den viktigste holdningen til å nå 
dette målet er å jobbe i henhold til det 
sokratiske uttrykket “jeg vet at jeg ikke vet”. 
Med det mener jeg at en forsker alene ikke kan 
mestre alle disipliner og at hun/han trenger en 
kontinuerlig dialog med kollegaer som 
arbeider med nærliggende forsknings-
områder. Det jeg syns er fascinerende i vårt 
felt er å finne riktig kommunikasjon, språk og 
arbeidsbalanse mellom konservatorer, 
forskere og arkeologer. Jeg tror at vi sammen 
kan bygge en sterk disiplin som kan påvirke 
andre fagfelt på en positiv måte, hvis vi er i 
stand til å samarbeide. 
 
 
På hvilken måte kan NKF-N påvirke fremtiden 
til konserveringsfaget? 
 
Jeg tror at Norge har et stort potensial for å 
fremme god konserveringspraksis i utlandet. 
Første steg til å nå et slikt mål må være å 
styrke samarbeidet på nasjonalt nivå, mellom 
norske institusjoner involvert i bevaring av 
kunst- og kulturgjenstander. Ved å nå et slikt 
mål, tror jeg at vi også vil kunne dele vår 
ekspertise i mye større grad internasjonalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noen utvalgte publikasjoner av Elena 
Platania til videre lesning: 
 
Platania E., Lofrumento C., Lottini E., Azzaro 
E., Ricci M., Becucci M., 2015. “Tailored 
micro-extraction method for Raman/SERS 
detection of indigoids in ancient textiles”, i 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 
407 (21). 
 
Lofrumento C., Platania E., Ricci M., Mulana 
C., Becucci M., Castellucci E.M., 2015. “The 
SERS spectra of alizarin and its ionized 
species: The contribution of the molecular 
resonance to the spectral enhancement”, i 
Journal of Molecular Structure, vol. 1090, s. 
98-106. 
 
Platania E., Lombardi R.J., Leona M., 
Shibayama N., Lofrumento C., Ricci M., 
Becucci M., E. Castellucci, 2014. “Suitability of 
Ag-agar gel for the micro-extraction of organic 
dyes on different substrates: the case study of 
wool, silk, printed cotton and a panel painting 
mock-up”, i Journal of Raman Spectroscopy, 
vol. 45, utg. 11-12, s. 1133-1139. 
 
Lofrumento C., Ricci M., Platania E., Becucci 
M., E. Castellucci, 2013. “SERS detection of 
red organic dyes in Ag-agar gel”, i Journal of 
Raman Spectroscopy, vol. 44, utg. 1, s. 47-54. 
 
Cazzanelli E., Platania E., De Santo G., 
Fasanella A., Castriota M., 2012. “Micro-
spectroscopic Raman investigations on the 
canvas oil painting ‘Rebecca at the well’ of 
Neapolitan anonymous”, i Journal of Raman 
Spectroscopy, vol. 43, utg. 11, s. 1694-1698. 
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MilKul – en tilstandsmodell for kulturarv 
 
 
Terje Grøntoft 
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) 
teg@nilu.no 
 
 

 
Bilde 1: Hvilken betydning har forebyggende konservering som endrer miljøet for små og store gjenstander? 
Mikroklimaramme til Edvard Munchs maleri Portrett av fru Ragnhild Bäckström (~1910), pastell på lerret, 
Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design (til venstre) og vernebygget til Domkirken i Hamar (til høyre).  

NILU har utviklet en tilstandsmodell for 
kulturarv, MilKul, som er fritt tilgjengelig for 
brukere på: http://milkul.nilu.no/. Modell-
verktøyet kan hjelpe til med å vurdere 
betydningen av forebyggende konserverings-
tiltak. Verktøyet kan beregne og vise hvordan 
preventiv konservering forlenger intervaller 
mellom konserveringsinngrep og reduserer 
kostnadene over tid. Modellen kan brukes til å 
gjøre detaljerte analyser for gjenstander og 
skadeprosesser når disse er godt beskrevet, 
eller mer generelt som et demonstrasjons- og 
læreverktøy. Målet med utviklingen av 
modellen var å tilby et enkelt verktøy som 
konservatorer og andre med interesse for 
bevaring av kulturarv kan bruke til å vurdere 
og sammenligne effekter av forbedringstiltak 
og endret miljø (bilde 1). 
 
Forebygging, konservering og 
miljøanalyse 
 
Det er viktig å forebygge nedbrytning og skade 
på kulturminner. Som kjent er det vanligvis 
mye billigere å begrense skader enn å 
“reparere”.  

Miljøbelastning kan skje som kritiske 
hendelser eller ved langvarig påvirkning. 
Forebyggende bevaring dreier seg om å 
begrense slik risiko og belastning, og dermed 
skader, til lavest mulig pris. En viktig del av det 
forebyggende konserveringsarbeidet er å 
diagnostisere årsakene til skader. En 
diagnose som viser miljøskade bør følges opp 
med en miljøanalyse. En miljøanalyse bør vise 
hvilke miljøfaktorer som skader gjenstanden 
og hvordan dette skjer. Kjennskap til typiske 
årsakssammenhenger er viktig. Slike 
sammenhenger kan være kompliserte. 
Vurdering av historiske tilstands- og miljødata 
kan gi en bedre forståelse. Historiske 
tilstandsdata kan fortelle når skader har 
oppstått og hvor fort de har utviklet seg. Ved 
sammenligning med miljødata kan 
årsakssammenhenger sannsynliggjøres. Slik 
kunnskap er særdeles nyttig ved vurderinger 
av virkningen av forebyggende konserverings-
tiltak. 
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Tilstands- og kostnadsberegning med 
MilKul-modellen  
 
MilKul-modellen bruker historiske data for, 
eller antakelser om, endringen av tilstanden til 
en egenskap eller gjenstand (i %), og mål for 
miljøpåvirkningen på gjenstanden, til å forutsi 
fremtidig tilstand og konserveringskostnader. 
“Målet for miljøpåvirkningen” kan rett og slett 
være en endring i en (eller flere) miljøfaktorer, 
for eksempel nedbør i et tilfelle der det er en 
1:1 sammenheng mellom nedbørs-
eksponering og nedbrytning.  
 
For mange nedbrytningsmekanismer er disse 
sammenhengene (mellom miljø og påvirkning) 
imidlertid mye mer kompliserte, og man må 
vurdere ikke bare endringen i miljøet, men 
også responsen til egenskapen/gjenstanden 
(dose-respons). Gjenstander og egenskaper 
er ofte sammensatte og heterogene. Dette 
gjelder ikke minst mer eller mindre nedbrutte 
historiske gjenstander. Jo bedre skade-
mekanismene er forstått, jo mer nøyaktig kan 
modelleringen bli. Ofte vil modellering av 
tilstanden til en gjenstand være mer usikker 
enn for en egenskap, da det kan innebære en, 
nødvendigvis usikker, veiing av endringer i 
ulike egenskaper. Endringer i enkeltprosesser 
og egenskaper kan være lettere å beskrive, 
men det kan være krevende å skjønne deres 
betydning for gjenstandens tilstand. 
Modelleringen blir slik (forhåpentlig) et 
insitament til å forstå nedbrytningsprosesser 
og usikkerheter bedre. Modellresultatet vil 
aldri bli sikrere enn forståelsen av 
skadeprosessene og sammenhengene.  
 
Brukeren oppgir ved hvilken (redusert) tilstand 
konserveringen har blitt, eller bør, 
gjennomføres, og hvordan påvirkningen fra 
miljøet kan antas å endre seg.  

Hvis gjenstanden forblir på samme sted i 
samme situasjon blir det kanskje ingen eller 
liten endring. Men miljøbelastningen kan bli 
større. Det kan for eksempel komme flere 
besøkende eller bli mer trafikk, eller 
klimaendringer kan øke risiko for skade. 
Miljøforbedrende tiltak kan motvirke negative 
effekter. Gjenstander kan skjermes fra 
besøkende, trafikk kan sperres av, eller 
gjenstander kan flyttes vekk fra 
miljøbelastninger. 
 
MilKul-modellen beregner tiden til neste 
(tilsvarende) konserveringsinngrep. 
Konserveringskostnadene gis som 
inngangsdata til modellen, som beregner 
forventet fremtidig konserveringskostnad (hvis 
et beløp på 100 oppgis får man et resultat i %). 
Innsparinger ved ulike forebyggende tiltak kan 
sammenlignes. Modellen beregner også antatt 
total fremtidig levetid uten inngripende 
konservering (til tilstand er lik “0”).  
 
Figur 1 viser MilKul-modellens forside. Alle 
inngangsdata oppgis og resultatene vises på 
forsiden. En mer detaljert beskrivelse av 
modellen finnes i Grøntoft (2016). Modellen 
har i dag en norsk og en engelsk versjon. 
Modellen har en lagrings- og en 
rapporteringsfunksjon for brukernes 
modellkjøringer. 
 
Referanse 
 
Grøntoft, T. (2015) A condition modelling tool 
for cultural heritage objects, International 
journal of conservation science, utgave 6, 
nummer 4, oktober-desember 2015: 643-656. 
URL: http://www.ijcs.uaic.ro/volume_6.html. 
Sist åpnet november 2018. 
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Figur 1: MilKul-modellen med et generelt eksempel for korrosjon av en metallgjenstand. Det anbefales å åpne 
nettsiden: http://milkul.nilu.no/. 
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Miljø, nedbrytning, tilstand og konservering av Arne Lindaas’ Edens hage.  
Et eksempel på bruk av tilstandsmodellen MilKul for kulturarv 
 
 
Terje Grøntoft  
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) 
teg@nilu.no 
 
 

 
Bilde 1: Skader på Arne Lindaas’ Edens hage på grunn av a: fuktgjennomslag, avskallinger og vandalisme/graffiti, og 
b: trafikk og luftforurensning. Bildekilder: a: Foto: Ane Hjort Guttu: Edens hage, Arne Lindaas 1972 #2, 2008 
(http://anehjortguttu.net/filter/works/Garden-of-Eden-Arne-Linnaas-1972-2008), b: Foto: Even Smith Wergeland, 
Docomomo, 2009. 

 
 
Arne Lindaas’ veggmaleri Edens hage i 
Hammersborgtunnelen, under regjerings-
kvartalet i Oslo, var ferdig malt i 1972. Etter 
betydelig slitasje, ble maleriet konservert av 
kunstneren selv i 1991. Dette var den eneste 
omfattende konserveringen som ble 
gjennomført. Videre slitasje førte til en så 
dårlig tilstand at maleriet ble fjernet i 2009. 
Slitasjen skyldtes fuktgjennomslag og 
avskalling av den tette plastmalingen, 
vandalisering og graffiti (bilde 1a), og 
belastning fra trafikk og luftforurensninger 
(bilde 1b) (Docomomo 2009 og Sørensen 
2009). 
 
 
 
 

NILU-MilKul modellering av Edens hage 
 
NILU-MilKul modellering (MilKul, 2009) ble 
gjort for maleriet, for å vurdere bevarings-
effekter og innsparinger i konserverings-
kostnader, som kunne vært oppnådd ved å 
forbedre miljøet etter 1991. Edens hage er et 
interessant eksempel, fordi maleriet var 
ganske godt kjent og ble utsatt for store 
miljøbelastninger som til slutt førte til at 
kunstverket ble fjernet. 
 
I MilKul modelleringen ble det antatt at 
konserveringen i 1991 forbedret tilstanden til 
maleriet slik at dette fikk tilbake 95% av sitt 
opprinnelige utseende (tilstand = 100%). 
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Det ble videre antatt at tilstanden før 
konserveringen i 1991 var sunket til 50%, og 
at halvparten av nedbrytningen fra 1972 til 
2009 skyldtes fukt og resten (50%) en 
kombinasjon av vandalisme, trafikkbelastning 
og dårlig luftkvalitet. Da data for 
tilstandsutviklingen mellom 1972 og 
1991/2009 ikke var tilgjengelig, ble det antatt 
en lineær reduksjon i tilstanden. En annen 
form på tilstandsutviklingen kunne ha vært 
brukt, hvis dette hadde kunnet dokumenteres 
eller sannsynliggjøres. For eksempel en 
økende nedbrytning med tiden (konveks 
endring) ettersom malingsfilmen ble mer slitt 
og utsatt for ytterligere skade.  
 
To mulige scenarier med hypotetiske 
forbedringer av miljøet etter 1991 ble laget: Ett 
scenario med uttørking av muren som kunne 
stoppet vannskadene og da gitt en 50% 
forbedring i den totale miljøbelastningen. 
Dette var antakelig vanskelig i praksis, men i 
prinsippet mulig. Så et scenario med 
ytterligere 25% reduksjon i miljøbelastningen/ 
skadene fra vandalisme/graffiti og trafikk/ 
luftforurensing, som da ville gi en total 
reduksjon i miljøbelastningen på 75%.  
 
 

Figur 1 viser diagrammet for MilKul 
modelleringen av tre scenarioer (ingen 
forandring og 50% og 75% miljøforbedring 
etter 1991), med forklaringer gitt i diagrammet.  
Tabell 1 viser konserveringskostnader og 
forventet tid til neste aktive konservering for 
Edens hage etter 1991 for de tre 
miljøscenarioene. Tabellen viser også mulige 
innsparinger i konserveringskostnader, for 
hypotetisk konservering etter 1991 til 
tilnærmet samme tilstand som rett etter 
konserveringen i 1991. 
 
Miljøforbedring, levetid og konserverings-
kostnader 
 
Hvis fuktutslagene i veggmaleriet etter 
konserveringen i 1991 kunne vært stoppet, 
ville antakelig levetiden, til samme tilstand 
som rett etter konserveringen av maleriet i 
1991, blitt doblet. Maleriet kunne da, teoretisk, 
stått til 2027 før ny konserveringsbehandling. 
Dette kunne gitt 50% innsparing i 
konserveringskostnader. Med en ytterligere, 
hypotetisk, halvering av belastningen fra 
vandalisering/graffiti og trafikk/ luft-
forurensninger, kunne antakelig levetiden blitt 
firedoblet.  

 

 
Figur 1: Modellering av forventet tilstand og levetid før konservering for Arne Lindaas’ Edens hage, uten og med 
hypotetisk forbedring av miljøet etter aktiv konservering i 1991. Laget av Terje Grøntoft. 
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Tabell 1: Beregninger av hypotetiske konserveringskostnader og levetider for Arne Lindaas’ Edens hage. Laget av 
Terje Grøntoft. 

 
Maleriet kunne da stått til 2061 før ny 
konservering, og innsparingen i 
konserveringskostnader ville blitt på 75%. En 
annen fordeling av skadebelastninger (enn 
50% på grunn av fuktutslag og 50% på grunn 
av vandalisme og luftforurensning) og mer 
detaljert informasjon om skadeforløpet for 
maleriet, ville antakelig justert disse 
resultatene. Isteden ble altså maleriet så 
ødelagt, at det måtte fjernes i 2009. Denne 
vurderingen tar ikke hensyn til de nå planlagte 
forandringene i området som også ville ha 
berørt maleriet, hvis det fremdeles hadde 
eksistert. 
 
MilKul kan på liknende måte brukes til 
vurderinger av miljøbelastninger og 
konserveringskostander for annen kulturarv, 
gjenstander eller egenskaper ved disse, som 
er av spesiell interesse.  

Dette kan være spesielt interessant når 
miljøforbedringer vurderes som forebyggende 
konserveringstiltak. 
 
Referanser 
 
Docomomo, 2009, Nekrolog: Edens Hage 
(1972-2009): 
http://docomomo.blogg.no/1245835152_nekr
olog_edens_hage_1.html. Sist åpnet 
september 2018. 
 
MilKul, 2009, Tilstandsmodell for kulturarv: 
http://milkul.nilu.no/. Sist åpnet september 
2018. 
 
Sørensen, 2009, Fargelegg byen, Oslo 
kommunes utsmykninger, Oslo kommune – 
kulturetaten. 
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Referat fra ICON Paintings konferansen Wet Paint: 
interactions between water and paintings i Edinburgh 
 
 
Tor Erik Skaaland 
Konservator (maleri) 
Bevaringscenter Nord, Aalborg, Danmark  
torskaaland@gmail.com  
 
 
Konferansen Wet Paint: interactions between 
water and paintings fant sted den 12. oktober 
i Edinburgh, på det skotske nasjonalmuseet 
og temaet for konferansen var vann og dets 
påvirkning på malerier. Presentasjonene var i 
forfriskende grad praktisk rettet, eksemplifisert 
i en rekke saksstudier. Det skulle også vise 
seg å bli en relativt tydelig skandinavisk 
innflytelse på konferansen da to av åtte 
presentasjoner ble gitt av skandinaver.  
 
Dagen startet med en presentasjon på 
italiensk gitt av Andrea Santacesaria, som 
fortløpende ble oversatt til engelsk i 
hodetelefoner som ble utdelt ved inngangen til 
konferansesalen. Til tross for språkbarrieren 
var salen bergtatt av innholdet i 
presentasjonen som handlet om 
konserveringen av et vannskadet panelmaleri 
fra flommen i Firenze i 1966.1 Det omtalte 
maleriet ble malt av Giorgio Vasari i 1546 og 
består av fem separate paneler som kan 
settes sammen i en ramme og utgjør ett motiv 
av Nattverden. Vannet førte til store 
deformasjoner, krymping og oppsprekking av 
treverket, samt alvorlig delaminering av 
grundering og fargelag. Behandlingen startet i 
2004 ved Opificio delle Pietre Dure i Firenze.  
 
Lynne Harrison fra National Gallery i London 
ga en presentasjon av to freskomaleri-
fragmenter fra en italiensk kirke i Arezzo som 
på 1800-tallet ble overført til lerret. Hun 
redegjorde for behandlingshistorikk, tilstand, 
beslutningsprosesser og behandlingen som 
nylig ble utført av et team ved det britiske 
nasjonalgalleriet. Det skulle vise seg at 
behandlingen innebar vann og vannbaserte 
materialer til tross for at freskomaleriene 
naturlig nok var vannsensitive. Hun kunne 
blant annet fortelle om beslutningen om 
hvordan de valgte å reversere tidligere 
behandlinger og i fremtiden skal utstille dem 
som fragmenter uten stor grad av visuell re-
integrasjon av skader.   
 

Vladimir Vilde, en fysiker med spesialisering i 
kulturarv, presenterte et PhD-prosjekt hvor 
han undersøker metoder for å undersøke 
fuktpåvirkning av dublerte lerretsmalerier i 
historiske hus med ukontrollert klima. 
Prosjektet hans er i samarbeid med English 
Heritage, og har til formål å undersøke 
responsen til tidligere dublerte malerier i 
ukontrollerte miljøer i historiske hus. Metoden 
han utforsker er Digital Image Correlation (DIC) 
som registrerer overflatedeformasjoner og ikke-
invaderende kjernemagnetisk resonans (single-
sided NMR) som måler sorpsjonsdybdeprofil, 
en metode for å undersøke fuktighetsinnhold. 
Prosjektet skal blant annet sammenligne 
malerier som har blitt dublert med BEVA 371 
og polyester seilduk med malerier som har blitt 
dublert med tradisjonelle metoder som 
limklister eller voks-harpiks.  
 
Annie Cornwell fra The Yale Center for British 
Art ga en presentasjon hvor hun presenterte 
forskning på fernissrensing med vandige 
metoder av George Stubbs enkaustiske 
malerier. Voksinnholdet gjør disse maleriene 
meget sensitive for tradisjonelle løsemidler og 
rensemetoder. Metodene hun har undersøkt 
inkluderer mikroemulsjoner og nanogeler (se 
også Nanorestore).2 Med imponerende 
undersøkelser kom hun frem til måter å rense 
maleriene som er mest mulig skånsomme, og 
forskningen må sies å utgjøre en ypperlig 
saksstudie.  
 
Flom ble et tilbakevendende tema. I 1933 var 
det en flom som skadet en hel samling av 
malerier ved Perth Museum and Art Gallery. 
Clare Meredith presenterte erfaringene hun 
gjorde seg da hun som privatpraktiserende 
konservator for 25 år siden ble tilkalt for å 
hjelpe med restverdiredning og konservering. 
Presentasjonen inneholdt en fin saksstudie 
med konserveringen av Awake av J. E. Millais 
maleri fra 1865. Til sist kom hun med 
refleksjoner om hvordan vilkårene for 
privatpraktiserende konservatorer har endret 
seg siden den gangen.  
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Eksempler på aspekter hun diskuterte var den 
endrede økonomiske situasjonen for museer, 
økt andel privatpraktiserende konservatorer 
og hvordan den britiske akkrediteringen av 
konservatorer har etter hennes mening ført til 
et mer robust fagfelt.  
 
Lena Porsmo Stoveland presenterte PhD-
prosjektet sitt som hun utfører ved 
Universitetet i Oslo, hvor hun fremla 
problematikker knyttet til rensing av Edvard 
Munchs aulamalerier, en problematikk som 
burde være kjent for de fleste norske 
malerikonservatorer. De vannsensitive, 
ufernisserte oljemaleriene har behov for 
rensing og prosjektet skal ta for seg metoder 
for rensing som ikke involverer vann, såsom 
soft-particle blasting,3 CO2 snow og en micro-
aspiration teknikk. Det ble ikke gått i detalj 
hvordan disse teknikkene fungerer, men vi ser 
frem til å få vite mer om dem og 
forskningsresultater på et senere tidspunkt.   
 
Danskene Cecil Krarup Andersen fra 
konservatorskolen i København og Christine 
Slottved Kimbriel fra Hamilton Kerr Insititute 
ved Cambrigde University presenterte 
forskning på voksdublerte malerier. 
Samarbeidet kom til etter det ble oppdaget en 
merkelig respons i voksdublerte malerier, som 
ved en bygningsrestaurering ble flyttet fra sitt 
normale miljø til et annet lagerlokale i 
Cambridge. Maleriene utviklet deformasjoner i 
lerretene, som skulle vise seg å skyldes 
voksbehandling. Det blir i presentasjonen lagt 
frem indikasjoner på at voks – som lenge ble 
ansett som ikke-påvirkelig av fuktighet – kan, 
hvis fuktigheten blir høy over tid, bygge opp 
spenninger som til sist er større enn de 
originale materialene og dermed skape 
alvorlige deformasjoner.  
 

Rebecca Hellen og Rachel Scott presenterte 
til sist etiske og behandlingsmessige 
problemstillinger vedrørende rensning av tre 
malerier av David Hockney. Behandlingene 
ble utført før Tate Britains store David 
Hockney utstilling i 2017. Konservatorene var 
så heldige at de i løpet av prosessen fikk 
anledning til å utføre et kunstnerintervju med 
Hockney. Intervjuet ble brukt til å prioritere 
behandlinger, blant annet av et maleri på bart 
lerret som hadde vannskjolder. 
 
Konferansen viste et bredt spekter av 
forskjellige konserveringsproblematikker og 
behandlinger som har med vann å gjøre, og 
deltagere kunne dra hjem med en økt 
kunnskap vedrørende vannets påvirkning på 
malerier. Det ble tydelig demonstrert at vann 
kan være en ødeleggende kraft for fargelag og 
bærende underlag, men kan også være til 
gavn i behandlinger dersom vannet kan 
kontrolleres.  
 
Noter 
 
1 Erling Skaug har tidligere skrevet om 
flommen i Firenze. Se Norske Konserves 
2017, utgave 1, s. 63-67. 
 
2 For mer informasjon om Nanorestart-
prosjektet, se: 
http://www.csgi.unifi.it/products/cleaning.html 
Oppsøkt 12. november 2018. 
 
3 Soft-blasting teknikken ble beskrevet i en 
tidligere utgave av Norske Konserves. Se 
Midtdals referat fra en workshop i første 
utgave i 2018, s. 46-49. 
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Reisebrev fra St. Petersburg og konferansen The First International Conference on 
Conservation of Cultural Heritage Sites – Monuments of wooden architecture 
 
 
Tanja Røskar  
Konservator/rådgiver 
Multiconsult 
tanja.roskar@multiconsult.no 
 
 
Fjerde og femte oktober i år var representanter 
fra interimstyret i Nettverket den nordiske 
trebyen invitert til St. Petersburg, Russland, for 
å delta med foredrag på konferansen The First 
International Conference on Conservation of 
Cultural Heritage Sites – Monuments of 
wooden architecture. Konferansen var et 
samarbeid mellom Nordisk ministerråd og den 
russiske komiteen for bevaringen av historiske 
monumenter og kulturminner (Committee for 
state control, use and protection of the history 
and cultural monuments).  
 
Først litt bakgrunnsinformasjon: Nettverket for 
den nordiske trebyen ble opprettet i etterkant 
av trebykonferansen i Trondheim i 2016 hvor 
over 220 personer fra 39 forskjellige 
kommuner og trebyer i Norden var til 
stede. Hensikten med nettverket er å styrke 
trebyene som kulturarv, bosted og turistmål. 
Nettverket har som mål å være et forum for 
utveksling av erfaringer og felles innsats for å 
møte utfordringer innen bevaring, bruk og 
utvikling.  
 
Den neste nordiske kongressen ble arrangert 
i april i år i Alingsås i Sverige. På konferansen 
deltok første nestleder for komiteen i St. 
Petersburg, Alexander Leontyev, som fortalte 
om restaureringen av trearkitektur i St. 
Petersburg og inviterte interimstyret i 
nettverket til konferanse i Russland i oktober.  
 
St. Petersburg 
 
St. Petersburg ligger ved elva Neva i 
Finskebukten. Tidligere ble byen kalt 
Petrograd (1914–1924) og Leningrad (1924–
1991) før den igjen skiftet navn til St. 
Petersburg i 1991. Byen ble grunnlagt av tsar 
Peter den store i 1703. Den var hovedstad i 
det russiske keiserdømmet i mer enn to 
hundre år (1712-1728, 1732-1918). Byen er 
Russlands største by, etter Moskva, med 
omtrent fem millioner innbyggere. Det 
historiske sentrum i St. Petersburg står på 
UNESCOS verdensarvliste.  

I St. Petersburg ligger også Eremitasjen, et av 
verdens største kunstmuseer.  
 
Konferansen 
 
Konferansen ble holdt i det flotte 
Vladimirpalasset på bredden av elva Neva.  
Vladimirpalasset var det siste keiserlige 
palasset som ble bygget i St. Petersburg, det 
ble bygget for storfyrste Vladimir. Bygge-
arbeidene varte fra 1867 til 1872. I likhet med 
Vinterpalasset og Marmorpalasset, ligger 
Vladimirpalasset som sagt langs Neva, et 
område som var særdeles verdsatt av det 
russiske aristokratiet. Slottet med uthus 
inneholder 360 rom som alle er innredet i ulike 
historiske stilarter. Etter oktoberrevolusjonen 
gikk palasset fra å være privat til å huse 
“Akademikernes hus” (oppkalt etter Maxim 
Gorky) (bilde 1). 
 

 
Bilde 1: Trapperom opp til ballsalen der 
konferansen ble holdt. Foto: Tanja Røskar. 
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Foredragsholderne på konferansen kom alle 
fra St. Petersburg, bortsett fra de fem 
representantene fra nettverket, samt en 
arkitekt og en huseier fra Finland. 
Konferansespråket var russisk og engelsk 
med simultantolk. Tolkene var heldigvis meget 
språkmektige og kunne faguttrykk og 
bygningsvernets stammespråk.  
 
Konferansens første dag var for det meste 
forbeholdt de inviterte gjestene fra Norden, 
men det var også flere russiske foredrag. En 
ting som opptok flere av foredragsholderne var 
problemet med å få gode håndverkere. 
Bortsett fra de opplagte problemene som fukt, 
brann, tidligere feilrestaureringer og lignende 
så var et stort problem, som mange nevnte, at 
restaurering ble satt ut på anbud og billigste 
tilbudet vanligvis vant uavhengig av 
kompetanse.  
 
Et innsatsområde som flere nevnte var også å 
få både huseiere og myndighetene til å forstå 
at det er like viktig å ta vare på vanlige 
beboelseshus, skoler, gårdsbruk og lignende 
som å ta vare på kirkene og store 
monumentale bygg.  
 
Kunsthistorikeren Mikhail Isayevich Milchik 
holdt et foredrag om den finske arkitekten Lars 
Petterson som dokumenterte historisk 
arkitektur i Karelen under andre verdenskrig. 
Det var en utrolig spennende historie og det 
finske statsarkivet har alt originalmaterialet 
som består av tegninger, akvareller, 
notatbøker med mer (bilde 2). 
 
Svetlana Sergeyevna Levoshko, forsker og 
professor i arkitektur, holdt et foredrag om “vår 
felles kulturarv”, det vil si bygningsarven i 
Karelen. Hun viste blant annet bilder av 
tegninger og foto av hus i en slags dragestil 
med russisk vri (bilde 3).  
 
Konferansens andre dag var tettpakket med 
foredrag etterfulgt av befaringer til to datsja’er1 
i utkanten av sentrum som er under 
restaurering (bilde 4 og 5). Flere av 
foredragene omhandlet pågående prosjekter. 
Blant annet fortalte Alexey Ivanovich 
Raspopov om Datsja Gromova som vi så 
besøkte på ettermiddagen.  
 
Tatyana Viktorovna Nezvitskaya, leder for 
konservering i Karelen, holdt et veldig 
spennende foredrag om restaureringen av 
Kizhi pogost.  

Kizhi pogost er en enorm trekirke fra 1714 som 
står på verdensarvlisten. Kirken har 100 omfar 
med laft, den er 37 meter høy og 29 meter lang 
og har 22 løkkupler! Kirken er nå under re-
restaurering. Den ble restaurert på 1980-tallet, 
men manglende dokumentasjon og til dels 
dårlige løsninger gjør at arbeidet nå må gjøres 
på nytt. Det finnes flere tekniske rapporter på 
arbeidet som nå utføres, også på engelsk. 
Restaureringen av eksteriøret startet i 2000 og 
er forventet ferdig i løpet av 2019. 
Restaureringen av interiøret skal starte i 2020.  
 
Konferansens siste foredrag var en impromptu 
“tordentale” fra tidligere nevnte Milchik som 
oppfordret til et opprop for et nasjonalt prosjekt 
med midler for restaurering av trearkitektur slik 
at man ikke lengre føler seg tvunget til å ta de 
billigste tilbudene med “inkompetente 
arbeidere”. Så gikk han videre til brann og 
mente at her gjorde staten ingenting for å 
unngå at man mistet så mange bygninger i 
brann. Han ba alle se til Norge og 
brannsikringen av stavkirkene.  
 

 
Bilde 2: Eksempler på Lars Pettersons 
dokumentasjon av et kirkebygg. Foto: Tanja Røskar. 
 

 
Bilde 3: Foto og tegning av hus i dragestil fra Sibir. 
Foto: Tanja Røskar. 
 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
18

 |R
øs

ka
r| 

R
ei

se
br

ev
 fr

a 
S

t. 
Pe

te
rs

bu
rg

 o
g 

ko
nf

er
an

se
 o

m
 tr

ea
rk

ite
kt

ur
 



 30 

 
Bilde 4: Pågående restaurering av Datsja Gromova som eies av St. Petersburg by.  
Foto: Tanja Røskar. 

 
Bilde 5: Restaureringsarbeider på Datsja Gausvald’s i utkanten av St. Petersburg.  
Foto: Tanja Røskar.  
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Mulig videre samarbeid 
 
Lørdag formiddag etter konferansen var det 
arrangert et møte mellom representanter fra 
Nettverket den nordiske trebyen, komiteen for 
bevaringen av historiske monumenter og 
kulturminner, nordisk ministerråd og kultur-
minnevernet i Karelen. Grunnen til møtet var å 
diskutere muligheten for et nordisk-russisk 
samarbeid innenfor restaurering/ konservering 
av trearkitektur med blant annet utveksling av 
kunnskap og erfaringer gjennom hospitering 
og undervisning. Det jobbes nå videre med 
konkrete ideer som ble diskutert på møtet.  
 
Tre kirker på en ettermiddag 
 
Siden dagene var så fylt opp med konferanse, 
befaringer og møter ble det lite tid til å være 
turist. Jeg fikk aldri besøkt Eremitasjen, ikke 
fordi det ikke ville vært flott å se, men med 
begrenset tid så prioriterte jeg heller å besøke 
tre kirker og spare verdens nest største 
kunstmuseum til neste gang.  
 
Første kirken som ble besøkt var 
Kazankatedralen som ligger sentralt 
ved Nevskij prospekt. Katedralen ble stengt av 
kommunistene i 1929, og fra 1932 av 
inneholdt den et “museum for religion og 
ateisme”. I dag er katedralen gitt tilbake til Den 
russisk-ortodokse kirke, og er igjen St. 
Petersburgs domkirke. 
 
Neste kirke var den storslåtte og 
“hakeslippfremkallende” Oppstandelseskirken 
som både er et kirkebygg og et museum. 
Oppstandelseskirken blir også kalt Blodskirken, 
som refererer til at tsar Aleksander II av 
Russland ble myrdet på dette stedet i 1881. 
Byggingen startet i 1883 og i 1907 sto kirken 
ferdig. Arkitektonisk skiller kirken seg fra andre 
bygg i St. Petersburg. Byarkitekturen er i 
hovedsak barokk og nyklassisistisk, mens 
Oppstandelseskirken er nasjonalromantisk. 
Kirkens innvendige vegger og tak er fullstendig 
dekket med over 7500 kvadratmeter intrikate og 
detaljerte mosaikker. Hovedmotivene er 
bibelske scener og figurer (bilde 6). 
 
Etter revolusjonen i 1917 ble kirken plyndret 
og mye skadet innvendig. Sovjetstyret stengte 
kirken tidlig i 1930-årene. Under andre 
verdenskrig, da mange mennesker sultet på 
grunn av tyske militærstyrkers beleiring av 
Leningrad, ble kirken benyttet som 
lagringsplass for lik, både for de som falt i strid 
og de som døde av sult og sykdom.  

Etter krigen ble kirken benyttet som lager for 
et teater. Kirken ble gjenåpnet i august 1997, 
etter 27 års restaurering, og er i dag en av de 
store turistattraksjonene i St. Petersburg, med 
over 700.000 besøkende årlig (bilde 7).  
 
Den aller siste kirken for dagen var en anonym 
kirke i andre etasje på et bygg som ser ut som 
et lukket offentlig kontorbygg. Man kommer 
først inn i en gang, går opp trappen til andre 
etasje og inn gjennom en dobbeltdør ligger 
kirkerommet. Det var i denne kirken dikteren 
Aleksandr Pusjkins gravferd ble avholdt i 
1837. Jeg kom midt i en gudstjeneste og 
valgte å stå stille bakerst og ta inn atmosfæren 
istedenfor å fotografere.  
 
Note 
1 En datsja er betegnelsen for et landsted. 
 

 
Bilde 6: Interiørbilde fra Oppstandelseskirken.  
Foto: Tanja Røskar.  

 
Bilde 7: Oppstandelseskirken i St. Petersburg.  
Foto: Tanja Røskar.  
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Kurs i praktisk restverdiredning (RVR), 
Stockholm 11.–13. juni 2018 
 
Nina Kjølsen Jernæs 
Konservator/ forsker NKF-N (maleri) 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
nina.k.jernaes@niku.no 
 
 

 
Bilde 1: Under evakueringsøvelsen. Foto: Susanna Björklöf. 

Det var 16 påmeldte til kurset om 
restverdiredning av museumsgjenstander/ 
kulturhistorisk materiale som ble holdt ved 
Brandskyddsföreningen i Stockholm i juni 
2018. Fra Norge var det meg og Susanna 
Björklöf fra Oslo brann- og redningsetat. 
Resten av deltagerne var museumsansatte i 
Sverige. Erika Hedhammar fra Riksantikvarie-
ämbetet og Tony Kullman, innsatsleder ved 
Södertörns Brandskyddsförbund, har sammen 
med Brandskyddsföreningen ved Marie 
Hansson laget opplegget som er basert på et 
omfattende, ukelangt kurs fra Historic 
England. I Sverige var det kortet ned til tre 
dager, og fokuserte på samhandling og øvelse 
i en krisesituasjon. Målet med kurset var å 
sikre at fagfolk med kompetanse innen 
håndtering av skjøre og viktige gjenstander 
kan bistå brannmenn og restverdirednings-
enheten ved en krisesituasjon (bilde 1).  
 
 

Første dag besto av teori 
 
Det beste vi som fagpersoner innen 
gjenstandshåndtering kan gjøre er å være 
forberedt. Vi kan hjelpe til med detaljkunnskap 
og bistå under krisen. Brannmannskapet spør 
etter kontaktperson for det brennende 
objektet: dette er en funksjon som bør være 
tilstede uansett ferie eller tidspunkt på døgnet. 
Vedkommende bør kjenne bygningen og 
samlingen godt. For å kunne bistå 
brannmannskapet må det være gjort et 
forarbeid; prioritering av gjenstander og 
ansvarsfordeling på stedet. Man kan behøve 
mange hender, men det er veldig viktig med 
klare ansvarsoppgaver og struktur i arbeidet. 
Man bør ha klar en liste over folk som kan 
hjelpe med for eksempel frysebil. I Sverige har 
de brukt HjemIS som kom i løpet av kort tid. 
Her kan våte gjenstander midlertidig lagres for 
å kjøpe seg tid slik at ikke muggvekst oppstår 
etter cirka 48 timer. 

N
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Bilde 2: Vi måtte løse oppgaver i røykfylte omgivelser, både ute og inne. Foto: Nina Kjølsen Jernæs. 

RVR innen kulturarv er ingen hverdags-
hendelse for brannmenn og vi behøver 
hverandres kompetanse for å minimere 
skader. Orienteringskort i alarmskapet med 
telefonnumre vil korte ned tiden før 
brannmennene får kontakt med dem som kan 
håndtere og er ansvarlige for bygninger eller 
lignende. Redningstjenesten må få oversikter 
som er selvforklarende og enkle å tyde når 
katastrofen har inntruffet. Hvordan planverk og 
oversikter oppbevares er et punkt som er 
veldig viktig å ha en dialog med det lokale 
brannvesenet om. Hva er best for dem? 

Dag 2 var øvelsesdagen 
 
Deltagerne fikk trene på røykdykking for å se 
hvor lite brannmennene faktisk ser når de går 
inn i en brennende/ nylig brannslukket bygning 
for å hente ut prioriterte gjenstander (bilde 2). 
Vi fikk prøve å lede vann bort fra skjøre 
gjenstander som skal beskyttes. Ellers fikk alle 
deltagerne ulike roller ved øvelse av en 
krisesituasjon. Rollene ble selv valgt i forkant, 
og alle deltagere måtte forberede seg på egen 
rolle i forkant av øvelsen. Rollene var basert 
på dette oppsettet: (bilde 3). 

 

 
Bilde 3: Arbeidsfordeling ved en katastrofe. Foto: Erika Hedhammar. 
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Det var lurt å velge noe du kunne utfordre deg 
selv med, og jeg valgte å prøve meg som 
dokumentasjonsansvarlig. Sammen med det 
lokale brannlaget fikk vi øve på å motta 
gjenstander som ble berget ut av et brennende 
hus – søkk våte etter brannslukkingen. Det 
brant ikke på ordentlig, men brannmannskapet 
brukte nødvendig mengde vann inne i et rom 
innredet som en museumsutstilling. Leder for 
restverdiredningen ga instruks til 
brannmennene om prioriterte gjenstander og 
info om hvordan å bære dem. Vi tok imot 
gjenstandene på utsiden og bar dem i 
sikkerhet. Det store arbeidet for 
kursdeltakerne var når alle gjenstandene var 
ute av huset, og alt skulle tørkes, pakkes, 
registreres og dokumenteres.  
Det måtte tas en avgjørelse på hvilke 
gjenstander som burde fryses innen 48 timer 
før mugg kan oppstå.  
 
Vannskader kan komme i tillegg til 
brannskader dersom brannmennene bruker 
vann til brannslukning. Her er hvert eneste 
minutt verdifullt. Videre arbeid og bevaring av 
gjenstandene vil derfor være å enten fryse 
dem eller la dem tørke kontrollert. I denne 
brannøvelsen fikk vi også øve oss på å lage 
en vindtunnel, der mindre gjenstander kan 
tørkes kontrollert. Noen materialtyper kan bli 
sprø ved rask opptørking, derfor er det ok å 
legge gjenstanden på plate eller lignende som 
kan brukes for videre forflytning av 
gjenstanden.  
 
Tredje dagen: Hvordan ta med seg dette 
temaet hjem til egen institusjon 
 
Hvordan tar deltagerne med seg denne 
kunnskapen hjem? Det er viktig med en 
forankring i organisasjonen (bilde 4). Det skal 
settes av økonomi og tid til å arbeide med 
brannrisiko, ikke kun baseres på en ildsjel som 
synes dette er viktig arbeid. Det er viktig å se 
helheten når det gjelder forebyggende tiltak.  
 

Det innebærer også å tenke på ovner som ikke 
skal tildekkes, søppel som ikke blir en trussel 
for mugg, skadedyr og mulig påtenning, eller 
stengte rømningsveier. Man bør arbeide 
systematisk og metodisk, og et godt tiltak er å 
ha en materialkasse/akuttkasse som står klar.  
 
Man må anstrenge seg litt for å arbeide med 
dette i egen institusjon. Men, det kan være lurt 
å bare starte arbeidet og ikke planlegge for 
mye slik at man aldri kommer i gang. Det er 
viktig å skape samarbeidsplattformer og 
snakke sammen på tvers av fokusområder; 
redningstjeneste og kulturminnearbeidere/ 
museumsansatte og å lære hverandres 
terminologi. Et eksempel på dette er 
objektsplaner/gjenstandskort/framkjøringskort
/innsatskort. Man bør bli enige om hva de 
enkelte termene innebærer. Et annet 
eksempel er om informasjon til 
brannmannskapet på stedet: Pek tidlig ut en 
ansvarlig for RVR av gjenstandene.  
 
Ved å prioritere riktig og gjøre en god 
restverdiredning, så kan man unngå et 
unødvendig økt skadebilde som for eksempel 
uorden (for eksempel ved å miste 
gjenstander), klimaskader i etterkant, 
problemer med skadedyr eller mugg. I tillegg 
til disse positive sidene, vil det også være 
kostnadsbesparende å gjøre et godt forarbeid 
med risikoanalyse. 
  
Kulturrådet har gitt ut et hefte om risiko- og 
sårbarhetsanalyse i norske museer. Denne er fin 
å se gjennom når man skal oppgradere brannvern 
og kriseberedskap ved egen institusjon:  
https://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/veiled
ning_til_ros_analyse. 
 
Kurset blir trolig videreutviklet til en ny runde 
neste år og det anbefales for alle som arbeider 
ved et museum eller på en annen måte har 
nytte av praktisk restverdiredning og 
gjenstandshåndtering i en krisesituasjon.  
 

Spørsmål Viktig forarbeid i forkant av en krisehendelse 
Hvilken bygning? Husk å ta bilder av lokalet med jevne mellomrom. 
Hvilken mulighet har dere for lokaler 
og bemanning? 

Bestille frysecontainer, bestille arbeidscontainere, få tak 
i en gymsal og personale som kan dokumentere og 
pakke. 

Hvilket materiale? 
 

Sett den opp/ legg den ned. Bruk trekkpapir. Hvordan 
pakke. 

Hvilket omfang? Hvor mange skal håndtere og bære gjenstander. 
Hvilken skade? 
 

Hva må fryses for å hindre oppblomstring av mugg etter 
48 timer. 
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Bilde 4: Rollefordelingen i en situasjon bør merkes godt. Foto: Nina Kjølsen Jernæs. 
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Videreuddannelsessymposium 2019 - Call for abstracts 
 

 
KMS3228, Artist unknown, detail, Visible-reflected (VIS) image, Infrared-reflected (IRR) image, IRF-Infrared 
fluorescence visually induced, UV-reflected (UVR) Image, UV-induced visible luminescence (UVL) Image. Foto: Loa 
Ludvigsen/Statens Museum for Kunst (København). 

NKF-dk afholder i 2019 et 2-dages symposium 
for hele forbundet. Titlen på symposiet er: 
Analyse og visuelle undersøgelses-
teknikker i bevaringen af kunst-, kultur- og 
naturarv/ Analysis and imaging techniques 
in the conservation of art, cultural and 
natural heritage.  
 
Den hurtige teknologiudvikling inden for state-
of-the-art af visuelle analyseapparater 
(herunder adskillige typer af 3D scanning) har 
medvirket til en større interesse for 
anvendelse af nye relevante analysemetoder 
til konservering og dokumentation. NKF-dk 
ønsker derfor med dette symposium at 
facilitere, en erfaringsudveksling for de 
nordiske lande, af den nyeste forskning på 
internationalt plan, samt danne overblik over 
den brede vifte af forskellige analysemetoder 
og deres anvendelsesmuligheder. 
 

I den forbindelse vil arrangementets styre-
gruppe opfordre alle, som arbejder med 
visuelle analysemetoder og såkaldte 
“destruktive” analysemetoder inden for 
forskning og dokumentation, til at indsende 
abstract med henblik på et oplæg til 
symposiet. 
 
Symposiet finder sted 31. oktober – 1. 
november 2019 på Nationalmuseet i 
København.   
 
Indlæg vil efterfølgende publiceres (peer 
review) i et postprint i samarbejde med MoK.  
 
Kontakt styregruppen på: 
nkfdk-emmed@googlegroups.com 
 
Den danske bestyrelses repræsentanter er: 
Sigrid Ninel Kledal 
Maj Ringgaard 
Maiken Ploug Riisom 
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