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Redaktøren har ordet
 
Kjære alle lesere. 
 
Det er en fornøyelse å innlede en ny utgave av 
Norske Konserves som ny redaktør. Det er 
med en viss ærefrykt og spenning at den nye 
utgaven skal utgis, men heldigvis har jeg 
meget gode og erfarne medarbeidere med 
meg i redaksjonen.  
 
I denne utgaven kan dere lese om de faglige 
innleggene som ble holdt på årsmøtet og 
fagdagen den 5. april 2019 ved Norsk Teknisk 
Museum (s. 8).  
 
Bettina Ebert har skrevet om sin doktorgrads-
avhandling ved UiO, som hun skal forsvare 
denne sommeren. Doktorgraden har tittelen 
Biographies carved in wood og tar for seg 
undersøkelse av polykrome skulpturer fra sen-
middelalderen (s. 12). Samtidig blir vi i denne 
utgaven, presentert for tanker omkring de 
kommende generasjoner av konservatorer, i 
Hana Lukesovas intervju med første-
amanuensis Fransesco Caruso fra 
Konserveringsstudiet ved UiO (s. 14).  
 
Jeg er glad for at vi har fått muligheten til å 
intervjue Anne May Olli, som er direktør for 
RiddoDuottarMuseat og som har bakgrunn 
som konservator. Med hennes intervju, ønsker 
vi å belyse bevaring av den samiske kulturarv 
(s. 16). Ane Marte Ringstad, som også har 
konservatorbakgrunn, forteller om hennes nye 
stilling som seniorrådgiver i Sparebank-
stiftelsen DnB og hvordan denne er en viktig 
bidragsyter i prosjekter som omhandler 
bevaring av kulturarv (s. 19).  
 
Ingvild Aunan har til sist skrevet referat fra et 
rottingskurs hun har vært med på, hvor vi får 
en fin redegjørelse for materialet og teknikken 
samt bevaringsstrategier (s. 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til sist vil jeg understreke at Norske 
Konserves er et viktig speilbilde av hva som 
foregår i den norske konserveringsverden. Jeg 
håper at Norske Konserves også fremover kan 
reflektere litt av den virkeligheten norske 
konservatorer møter, med deres faglige 
utfordringer og løsninger. Norske Konserves 
kan ikke speile dette uten hjelp fra leserne. 
Alle bidrag er sterkt ønsket, hvor enn smått 
eller stort det måtte være.  
 
Takk til alle bidragsytere til denne utgaven! Og 
god sommer til alle lesere.  
 
Med vennlig hilsen, 
Tor Erik Skaaland 
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Lederen har ordet 
 
Kjære medlem. 
 
Vel overstått årsmøte!  
Først av alt, vil jeg gjerne takke alle 
forhenværende styremedlemmer for den 
innsatsen, tiden og energien de har lagt inn i 
arbeidet med NKF-N, og ikke minst ønske 
dem lykke til videre og velkommen tilbake ved 
en senere anledning. Det er nå ett år siden jeg 
overtok ledervervet, og det har vært et år med 
utfordringer og mye arbeid. Vi retter nå blikket 
fremover med fire nye medlemmer, og jeg 
ønsker dem hjertelig velkommen. Jeg vil 
ønske alle nye assosierte og ordinære 
medlemmer velkommen til oss.  
 
I løpet av året som har gått, har flere av våre 
medlemmer vist initiativ til å opprette ulike fag- 
og emnegrupper med utspring i ulike deler av 
landet. Vi satte i gang et pilotprosjekt med 
faggruppe for vasstrukkent (arkeologisk) 
materiale i Bergen, som hovedsakelig er en 
epostgruppe, åpen for alle NKF-Ns 
medlemmer. Dette har, om ikke helt 
uproblematisk, vist seg å være et vellykket 
prosjekt, og vi håper vi kan danne andre 
faggrupper innenfor de feltene som er av 
interesse for dere. På Østlandet har det blitt 
startet en emnegruppe for privatpraktiserende 
konservatorer, og deres første møte ble 
arrangert i Oslo i vinter. I tillegg har vi fått 
Regionallag Nord-Norge med Stephanie 
Backes som leder. Mer informasjon om dette 
kan dere finne på hjemmesidene våre. 
 
Et tema som igjen preget året og styrets arbeid 
er hvordan vi som interesseorganisasjon skal 
kunne fremme vår yrkesgruppe som helhet. 
Dette gjelder også hvordan vi skal kunne 
styrke vår posisjon i samfunnet, gjøre 
konservering bedre kjent for et bredere 
publikum og ikke minst at vi kan titulere oss 
som konservator uten bruk av ordet «teknisk». 
Vi er alle interessert i å verne om og å føle 
eierskap til tittelen vår.  

Dessverre er det ikke er enkel sak, men vi 
prøver å jobbe oss opp fra bunnen av ved å 
informere de som lyser ut stillinger, de som 
ønsker en karriere innen konserverinsfaget og 
institusjoner og museer i distriktene. I denne 
sammenhengen, er det viktig at vi jobber 
sammen og at vi fremstår som en helhetlig 
gruppe med de samme målene. 
Konservatorer tilhører en yrkesgruppe som 
har få faste jobber, og vi blir bare flere og flere 
om stillingene og prosjektene. Er vi ikke 
profesjonelle i vår fremstilling og våre 
interaksjoner, jobber vi mot hverandre. Vi som 
faggruppe bør, og NKF-N som 
interesseorganisasjon skal, fremme yrket på 
en måte som gagner alle. Det er en klar 
forskjell mellom enkeltindivider i et privat 
henseende og enkeltindivider i en profesjonell 
setting. Jeg håper at alle vil bidra i de 
situasjonene de kan og jobbe sammen med 
styret for at vi skal klare dette.  
 
Jeg ønsker dere alle en god sommer og håper 
2019 vil bli et bra år.  
 
Med vennlig hilsen,  
Benedicte M. S. Nilssen  
Styreleder NKF-N 
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Referat fra årsmøtet og fagdag 2019 
 
Mari Sørgulen Evensen 
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Mari.evensen.sorgulen@nasjonalmuseet.no 

Ellen Sagen  
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Ellen.sagen@nasjonalmuseet.no 
 
 
Årsmøtet med fagdag foregikk fredag 5. april i 
auditoriet på Norsk Teknisk Museum i Oslo. 
Som vanlig, fikk vi høre interessante innlegg 
før og etter at årsmøtet ble avholdt. Etter møtet 
ble det arrangert pubkveld av regionallaget 
Østlandet/Oslo. Her følger et kort referat fra de 
fem faglige innleggene.  
 
En undersøkelse av Harriet Backers 
malingstuber  
 
Francesco Caruso fra Universitetet i Oslo 
innledet fagdagen med foredraget: 
Characterization of oil tubes from Harriet Backer’s 
original paint box by Inductively Coupled Plasma–
Optical Emission Spectroscopy (ICP–OES) 
 
Harriet Backer var mange somre i Uvdal 
stavkirke for å male. Her fant Fortidsminne-
foreningen malesakene hennes glemt og 
intakte etter 100 år, blant annet en eske med 
oljemaling og ferniss. Malingstubene var fra 
1904-1909, noen var i god, andre i dårlig 
tilstand og noen tuber manglet etikett. Basert 
på antallet som kunne identifiseres, synes Dr. 
Schoenfeld & Co. å være den foretrukne 
produsenten, med 259 malingstuber i alt. Det 
var flest blå, gule og røde farger. Backer 
foretrakk trolig å blande grønne farger selv. I 
esken fantes bare noen få tuber med grønt og 
ingen med svart. 
 
Innholdet i esken ble undersøkt, alle deler ble 
tilstandsvurdert, og det ble valgt ut 57 
malingstuber som det ble tatt prøver av. 
Prøvene som ble tatt ut var i mikrometer-
størrelse, hver på cirka 4 mg. Arkivet til Dr. 
Schoenfeld & Co. gikk tapt under andre 
verdenskrig, så undersøkelsene av malingen i 
tubene var garantert å gi ny kunnskap om 
komposisjonen av uorganisk materiale i deres 
maling.  

ICP-OES brukes til kvantitativ analyse av 
grunnstoffer. Teknikken kan brukes til analyse 
av mange av grunnstoffene i periodesystemet, 
den er svært presis, og kan identifisere små 
mengder (tilsvarende tre pollenkorn i en liter 
væske). Ulemper med teknikken er at den ikke 
kan brukes til å vurdere oksidasjonsgrad, og 
maskinen er dyr i både innkjøp og drift. Det blir 
kostbart når maskinen må kjøre på en jevn 
strøm av Argon-gass, analysen må gjøres av 
teknikere med spesialkompetanse og som kan 
tolke dataene ved hjelp av en referanse-
database. Før ICP-OES-analyse, ble prøvene 
brent for å få ut organisk materiale, deretter 
preparert med syre og til sist løst i salpetersyre.  
 
Resultatene viste at tubefargen med navnet 
«Brilliant yellow» hovedsakelig består av bly 
og sink. «Crimson lake» inneholder mye 
kadmiumrød. «Emerald green» er en farge 
som tradisjonelt lages av syrebehandlet 
kobber og litt arsen, men siden dette var dyrt 
å produsere, ble malingen ofte blandet med 
mye annet. Var variasjonen i komposisjon i de 
ferdigblandede tubefargene årsaken til at 
Harriet Backer helst ville blande grønnfargene 
sine selv? 
 
Analyseresultatene viste at selv prøver av 
farger med ganske like navn, kunne ha svært 
ulik komposisjon. Det er mulig at prøvene har 
blitt forurenset av tinn fra tubene som 
malingen har blitt oppbevart i.  
 
Undersøkelsene med ICP-OES viste at det var 
mulig å finne «fingeravtrykket» til hver farge. 
Caruso avsluttet med at det i fortsettelsen av 
forskningen på Backers malingstuber, bør letes 
etter andre grunnstoffer, og i tillegg bør det 
organiske materialet i malingen karakteriseres. 
 
Artikkelen kan leses i Heritage Science og 
Springer Blog.

N
orske Konserves 1/2019  
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Faggruppe for papirkonservatorer  
 
Linda Barone, som er privatpraktiserende 
innen arkivmateriale og Ekatarina Pasnak fra 
Universitetsbiblioteket i Bergen holdt et kort 
innlegg om behovet for ansatte konservatorer 
ved arkiver, biblioteker og andre institusjoner 
med arkivmateriale. De ønsker å danne en 
faggruppe for papirkonservatorer for å fremme 
papirkonservering. Første møte avholdes i 
Oslo i mai. Alle oppfordres til å bli med!  
 
Rehabiliteringen av Naturhistorisk 
Museum i Bergen  
 
Ruth Murgatroyd fra Universitetet i Bergen 
holdt et innlegg om det store arbeidet med 
rehabiliteringen av Naturhistorisk museum i 
Bergen: Natural history object conservation in 
the redevelopment of the University Museum 
of Bergen. Konservatorene som jobber med 
naturhistorisk materiale er en del av et større 
tverrfaglig konserveringsteam ved museet.  
 
Naturhistorisk museum – Universitetsmuseet i 
Bergen stengte for rehabilitering i 2013 og 
gjenåpnes 14 oktober i år. Det tok to år å 
tømme bygget for om lag 15000 gjenstander, 
fortalte Ruth. Hun beskrev ulike utfordringer 
ved konserveringen av naturhistorisk 
materiale – et materiale som kan ha større 
historisk verdi enn estetisk verdi med mange 
rødlista arter i samlingen. Et sjeldent 
eksemplar av en utdøende art tilfører et ekstra 
aspekt ved konserveringsarbeidet. Å bevare 
for ettertiden og framtidige generasjoner blir 
med ett reelt – et viktig samfunnsoppdrag.  
 
Alle gjenstandene har blitt fotografert, rengjort 
og dokumentert. Ruth beskrev noen av de 
vanligste problemene - som delaminering og 
deformering av hud, tap av pigmentering og 
oppsprekkinger. Hun fortalte videre at nese og 
ører er utsatte områder som er typiske skader 
på utstoppede dyr. I tillegg er pigmentering på 
nebb og klør svært sensitiv og nedbrytes raskt. 
Gjenstandene var også svært støvete.  
 
Referansebilder ble hyppig brukt under 
rekonstruksjoner, og Ruth viste foto av ulike 
konserveringsbehandlinger og restaureringer 
av dyr. Blant annet en aldabra kjempe-
skilpadde som hadde en konveks deformering 
i skallet i buken som ikke lot seg legge ned ved 
hjelp av tilføring av varme. Her ble det isteden 
laget en rekonstruksjon av Reemay, Aves 
pappmasjé, gips og Evacon R (bilde 1 og 2).  

Skilpadden hadde også øvrige skader som 
oppsprekkinger i huden, åpne sømmer og 
skader på gipsinnfyllinger som også ble 
konservert (bilde 3). Utover utstoppede dyr 
består samlingen av botaniske modeller brukt 
i undervisning. Vi gleder oss til å besøke det 
rehabiliterte museet i oktober!  
 

 
Bilde 1: Rekonstruksjon av skilpaddens skall, 
underveis i konserveringen. Foto: Ruth Murgatroyd. 

 
Bilde 2: Det ferdige resultatet. Foto: Ruth Murgatroyd 
 

 
Bilde 3: Bildet viser oppsprekking i huden som er 
en typisk skade å finne på utstoppede dyr. Foto: 
Ruth Murgatroyd. 
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Bilde 4: Betydningen av miljøfaktorer kan være veldig forskjellig for forskjellige gjenstander og situasjoner. 
Luftkvalitet kan for eksempel ha stor betydning i noen situasjoner, som ved sverting av Munchs malerier i 
Universitetets Aula, men har antakelig mindre betydning for Osebergskipet. Effekter av skipets egenvekt, 
konserveringskjemien og klimaforhold kan være viktigere. Foto: Terje Grøntoft.  

MilKul – En tilstandsmodell for kulturarv 
 
Terje Grøntoft fra Norsk institutt for 
luftforskning (NILU) har utarbeidet en 
tilstandsmodell for kulturarv (MilKul) for 
vurdering av tilstand, miljøpåvirkning, 
konserveringskostnader og levetid. Hans 
foredrag hadde tittelen: Hvordan vurdere 
miljøpåvirkning på kulturarv, kostnad og tiltak.  
 
Terje har flere års erfaring med å forske på 
miljøfaktorer i museer og hvordan gjenstander 
påvirkes av miljøet. Med dette som bakgrunn, 
har Terje/ NILU, utarbeidet en tilstandsmodell 
som kan være nyttig for å vurdere betydningen 
av forebyggende konserveringstiltak.  
 
Modellen er utviklet som et enkelt verktøy for 
å sammenligne effekter av ulike forebyggende 
tiltak. Den kan brukes som et hjelpemiddel for 
å se sammenhenger mellom skade-
mekanismer og miljøfaktorer. Ved hjelp av 
modellen, kan man beregne og visualisere 
med grafer hvordan forebyggende 
konservering og forbedring av miljøfaktorer 
kan forlenge intervaller mellom konserverings-
inngrep og redusere kostnader over tid (bilde 
4).  
 
Modellen tar utgangspunkt i data om en 
gjenstands nåværende tilstand, skade- og 
behandlingshistorikk, nedbrytende faktorer i 
miljøet samt antakelser om forventede 
endringer i tilstanden, basert på sannsynlig 
miljøpåvirkning i framtiden.  
 
 
 

Tilstandsmodellen er fleksibel, og det er mulig 
å legge inn ulike parametere tilpasset hva man 
ønsker å finne ut. Først vurderes 
gjenstandens nåværende tilstand og deretter 
den historiske tilstanden. Dernest legges den 
aktuelle miljøfaktoren inn, som for eksempel 
fuktighet eller støv. Det er mulig å sette inn 
flere miljøfaktorer samtidig, men da kan det 
være vanskelig å vite hvilken faktor som en 
den utslagsgivende.  
 
Modellen er ment som et hjelpemiddel og gir 
ingen konkrete svar. Terje understreket 
kompleksiteten i å beregne hvilken effekt 
miljøet har og at alle gjenstander er ulike. 
Systemet skal kunne brukes som en indikator 
på nedbrytningsmekanismer og –hastighet. 
 
MilKul kan brukes til å gjøre detaljerte analyser 
for gjenstander og skadeprosesser når disse 
er godt beskrevet, eller mer generelt som et 
demonstrasjons- og læreverktøy. Ikke minst 
kan den være et nyttig hjelpemiddel for å 
visualisere for ikke-konservatorer nødvendig-
heten av forebyggende konserveringstiltak!  
 
Modellen er fritt tilgjengelig for brukere på: 
http://milkul.nilu.no/.  
 
Dersom du vil lese mer om MilKul, finner du en 
artikkel som Terje har skrevet, i forrige utgave 
av Norske Konserves 2/2018.  
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Konserveringen av Fredrik II av Norge og 
Danmarks bibel 
 
Linda Barone er privatpraktiserende 
konservator i Oslo. Hun holdt et foredrag om 
konserveringen av en vannskadet bok, 
nærmere bestemt en Fredrik II av Norge og 
Danmarks bibel fra 1700-tallet: Conservation 
of water-damaged 16th century book.  
 
Bibelen ble skadet da den ble utsatt for en 
større vannlekkasje fra et tak. Boken ble i det 
skjebnesvangre øyeblikket oppbevart i en 
kjeller. Linda tok oss med gjennom 
konserveringsprosessen, og hun hadde et 
underliggende budskap om hva som i verste 
fall kan skje på institusjoner uten en 
konservator ansatt, når skaden først er ute. 
Konserveringen av bibelen pågikk fremdeles 
da foredraget ble holdt 5. april 2019, men 
forventes avsluttet i mai 2019. 
 
Boken ble tørket med papir mellom bladene 
for å hindre muggvekst. Skadene på boken var 
omfattende. Av skadene som ble nevnt er 
følgende: ryggen var løs; blader var klistret 
sammen; flere frittliggende blader; første blad 
fullstendig løsnet; stor risiko for mugg (det ble 
senere oppdaget mugg i falsen); flekker og 
skitt fra vannet, samt tidligere ødeleggende 
reparasjoner. Det var for eksempel benyttet 
tape og mindre bladsider enn de originale i de 
tidligere reparasjonene.  
 

Konserveringsbehandlingen startet 1. 
september 2018. Det ble først testet løselighet 
i vann, etanol, isopropanol, deretter ble deksel 
fjernet og ryggraden ble renset. Hvert blad ble 
så overflaterengjort og sytråd ble fjernet. 
Dernest ble hvert enkelt blad, i grupper på 100 
blader (50 folio) vasket. Boken har totalt 766 
blad. Det tok tre dager å fullføre alle trinnene. 
Første dag ble alle bladene vasket i et bad 
med 50/50 vann og etanol (buffer/kalsium 
hydroksid). Det tok 7-9 bad for å få et rent bad 
(Bilde 5). Deretter ble halvparten av bladene 
behandlet med overflatebelegg (Tylose MH 
300), dag to og tre. Underveis ble 
mugginfiserte områder behandlet med en 
blanding av etanol og isopropanol. Det var nå 
mulig å fjerne tidligere reparasjoner. 
 
Bladene ble etter rensingen tørket under lodd. 
Bladene var frynsete så kantdublering ble 
nødvendig på tross av farene for å dekke over 
tekst. Men dette gikk fint og all tekst er 
fremdeles lesbar. Det ble laget en ny foring og 
satt inn nye falsevakter og sidene ble så sydd 
sammen igjen. En utfordring er å få den 
sammensydde boken til å passe inn i 
omslaget, som også var skadet, fortalte Linda. 
Skitt fra omslaget ble fjernet med 8% agar. 
Under fjerning av for-forsatsspeil, ble en eldre 
tekst bestående av navn og datoer avslørt - til 
eiernes store glede.  
 
Linda åpnet etter innlegget opp for en relevant 
diskusjon om tid, penger og hva som skjer eller 
kan skje på en institusjon uten en konservator. 

 
Bilde 5: Etterfølgende vannbad viser at smusset blir fjernet fra papiret. Foto: Linda Barone. 

Underveis Behandling ~  vannbadene            
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Biographies carved in wood:  
PhD research in Conservation Studies 
 
 
Bettina Ebert 
PhD Research Fellow 
IAKH, Universitetet i Oslo 
bettina.ebert@iakh.uio.no  
 
 
At the end of 2018, Bettina Ebert submitted her 
article-based PhD thesis in Conservation 
Studies at the University of Oslo, Norway. This 
concluded three years of PhD research centred 
on late-medieval polychrome sculpture.  
 
The thesis is entitled Biographies carved in 
wood: Reconstructing narratives for medieval 
polychrome sculptures, and consists of an 
object-centred conservation studies approach, 
focussing on a selection of late-medieval 
polychrome sculptures as primary source 
material. The sculptures that were studied 
were originally from churches in northern 
Norway, entering the collection of the Museum 
of Cultural History, University of Oslo, in the 
19th century. 
 
The aim has been to combine material 
investigations with studies of treatment and 
display history and examinations of the wider 
socio-historical contexts, thus coming to 
broader interpretations of medieval sculpture 
in changing contexts over time. This has led to 
updated knowledge about the sculptures, 
while cementing their value as a significant 
aspect of Norwegian cultural heritage. 
Analytical investigative techniques employed 
on the sculptures included a selection of 
imaging techniques, dendrochronology, 
portable XRF, SEM-EDS and GC-MS. 
 
Given that the sculptures’ function and 
appearance have changed, conservators are 
in a position to facilitate access to various past 
stages in their object biographies. 
Consequently, the object biographical 
approach is employed as theoretical 
framework in this thesis. Building object 
biographies of the sculptures highlights their 
continued relevance within the Norwegian 
cultural heritage narrative despite their status 
as Hanseatic import art. 

 
Figure 1: Torsken Virgin, 69 x 35.5 x 10.5 cm, 
Museum of Cultural History, University of Oslo. Photo: 
Bettina Ebert. 

 
This research project argues for the 
conservator’s role as mediator in reading and 
giving meaning to material evidence by means 
of suitable modes of interpretation. The thesis 
has outlined how the study of the material 
nature, treatment history and wider context of 
late-medieval sculpture can contribute to their 
interpretation.  
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Figure 2: St Anne, 58 x 26.3 x 13.6 cm, Museum of 
Cultural History, University of Oslo. Photo: Bettina Ebert. 

Figure 3: Bishop, 63 x 22 x 13.5 cm, Museum of Cultural 
History, University of Oslo. Photo: Bettina Ebert. 

 
Results have demonstrated that, given that the 
sculptures’ roles, function and appearance 
have irreversibly changed, conservators are in 
a position to facilitate access to the various 
stages in their narrative. Appreciating the 
many ways in which their appearance and 
function have been modified over time allows 
for an illustration of the object biographies of 
selected late-medieval sculptures in Norway. 
This interdisciplinary approach offers insight 
gained from methods and techniques 
employed in conservation studies, thus 
contributing to a richer interpretation of 
material culture.  
 
Funding 
 
This work was supported by the Norwegian 
Research Council (grant number ES512866), 
contributing to the project «After the Black 
Death: Painting and Polychrome Sculpture in 
Norway».  
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Undervisning av konserveringsvitenskap i Norge:  
Intervju med førsteamanuensis Francesco Caruso 
 
 
Hana Lukešová 
Konservator NKF-N (tekstil)  
Universitetsmuseet i Bergen 
hana.lukesova@uib.no 
 
 

 
Bilde 1: Francesco Caruso. 

 
Francesco Caruso kommer fra Sicilia, og har 
doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Palermo 
som han fullførte i 2011. Han gjennomførte to 
stipendprogrammer i løpet av studiene, ved 
Victoria & Albert Museum i London og Royal 
Institute of Cultural Heritage i Brussel. Han fikk 
en postdoktorstilling ved ETH Zürich (Swiss 
Federal Institute of Technology i Zürich) i 
2011-2016. Han har siden 2016 jobbet som 
førsteamanuensis i konserverings-vitenskap 
på Institutt for arkeologi, konservering og 
historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo. 
Francesco har en lang publikasjonsliste, og 
noen av hans siste arbeider er listet i slutten 
av intervjuet.  
 
 
 

Konserveringsstudiet ved IAKH tilbyr to 
studieretninger: malerikonservering og 
gjenstandskonservering. Bevaring av 
kulturarven krever en evne til å gjenkjenne og 
forstå forandringer i gjenstandens tilstand, noe 
som ikke er en enkel oppgave. Kan du 
beskrive hvordan du veileder studentene til å 
mestre dette? 
 
Jeg tror at nøkkelen til å gjenkjenne og forstå 
forandringer i tilstanden til både mobile og 
immobile gjenstander er å erkjenne 
kompleksiteten når det gjelder materialer og 
forvitringsfenomener. Først etter at material-
forståelsen er oppnådd, bør konserverings-
behandlinger vurderes. Jeg håper at jeg har 
vært i stand til å formidle ikke bare en del av 
kunnskapen min om emnet, men hovedsakelig 
den tilnærmingen og dyktigheten som må til 
for å håndtere slike problemer. 
 
 
Du er en av de første som er i kontakt med nye 
generasjoner av konservatorer og du har 
mulighet til å påvirke dem. Dette er et stort 
ansvar. Hva er det viktigste du formidler? 
 
Vi lever i en globalisert verden som er 
avhengig av rask nettverksvirksomhet og 
informasjonsflyt. Mitt lille bidrag til den nye 
generasjonen er å fokusere på riktig 
kommunikasjon. Dette er en hoved-
kompetanse jeg alltid vektlegger, spesielt på 
masternivå. Å kunne formidle informasjon på 
en hensiktsmessig og konsekvent måte, er 
nøkkelen til å utvikle fagfolk med et modent og 
internasjonalt perspektiv. 
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Hvordan er den nye generasjonen? Ser du 
noe skifte i tenkemåte? 
 
Den nye generasjonen har en overflod av 
informasjon innenfor rekkevidde. Dessuten 
har arbeidsmarkedet forandret seg vesentlig 
de siste 20 årene, på en slik måte at 
universitetsutdannelse ofte er et krav for å få 
arbeid. I motsetning til da jeg gikk på 
universitetet, ser jeg at studentene i dag har 
en imponerende evne til å gjøre flere ting på 
én gang. På den annen side, er det min 
oppfatning at studenter i dag av og til har 
behov for ekstra restriksjoner når det gjelder å 
fullføre komplekse og strukturerte oppgaver. 
 
 
Konserveringsfaget utvikler seg raskt. Har du 
noen anbefalinger til erfarne fagfolk når det 
gjelder å følge med den raske utviklingen? 
 
Det beste rådet jeg kan gi er å satse på 
livslang læring, særlig i forhold til de 
mangfoldige ressursene som er fritt 
tilgjengelige på internett. I den forbindelse må 
en imidlertid være særlig oppmerksom på 
påliteligheten til kildene som brukes. 
 
 
Hvor går grensen mellom konservering og 
konserveringsvitenskap? 
 
Det er ingen reell grense mellom de to 
fagområdene. Jeg omfavner ideen om at 
konserveringsvitenskap er et fagområde som 
bygger bro mellom humaniora og 
naturvitenskap, som også UK National 
Heritage Science Strategy har tatt til orde for. 
Jeg tror at forholdet til mine dyktige kolleger 
ved konserveringsstudiet på IAKH-UiO har 
vært av gjensidig berikelse. 
 
 
Hvor ser du møtepunkter for konserverings-
vitenskap og institusjoner som arbeider med 
kulturarv, slik som museer og gallerier? Hvilke 
emner anser du som spesielt viktige? 
 
Det er ofte slik at museer og gallerier - selv de 
store institusjonene, som Nasjonalmuseet - 
mangler både forskere innenfor 
konserveringsfag og nødvendige fasiliteter. 
Jeg tror derfor at felles forskningsprosjekter er 
en mulighet som vil gagne alle parter. 
Museumskonservatorer som er bevisste på 
tids- og kostnadsaspektet, bør vende seg til 
forskningsinstitusjoner som universiteter, 

museer og ikke minst NIKU med relevante 
problemer. I forhold til dette mener jeg at 
innsatsen til European Research 
Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) 
er forbilledlig og inkluderende og kan føre til en 
offentlig bevissthet rundt de to fagområdene. 
 
En oversikt over Francescos siste 
publikasjoner: 
 
Caruso, Francesco; Mantellato, Sara; Streeton, 
Noëlle Lynn Wenger & Frøysaker, Tine, 
2019. «Unveiling Harriet Backer: ICP-OES study 
for the characterisation of the colour tubes from 
her original paint box», Heritage 
Science. ISSN 2050-7445. 7, s 1- 23. doi: 
10.1186/s40494-018-0244-8  
 
Caruso, Francesco; Wangler, Timothy & Flatt, 
Robert J., 2018. «Easy illustration of salt damage 
in stone», Journal of Chemical Education.   
ISSN 0021-9584. 95 (9), s 1615- 1620. doi: 
10.1021/acs.jchemed.7b00815  
 
Sanchez, A. M. Aguilar; Caruso, Francesco; 
Girardet, F.; Martirena, Fernando; Wangler, T. & 
Flatt, Robert J., 2018. «The decay of the historical 
site of malecon in Havana, Cuba: Salt 
crystallization damage at repair interfaces», RILEM 
Bookseries. ISSN 2211-0844. 16, s 409- 414. doi: 
10.1007/978-94-024-1207-9_66  
 
Stoveland, Lena Porsmo; Caruso, Francesco & 
Frøysaker, Tine, 2018. «Irma Salo Jægers 
Komposisjon Oktober 64», Meddelelser om 
konservering. s 27- 42.  
 
Flatt, Robert J.; Aly Mohamed, Nevin; Caruso, 
Francesco; Derluyn, Hannelore; Desarnaud, 
Julie; Lubelli, Barbara; Espinosa-Marzal, Rosa 
Maria; Pel, Leo; Rodriguez-Navarro, Carlos; 
Scherer, George W.; Shahidzadeh, Noushine & 
Steiger, Michael, 2017. «Predicting salt damage 
in practice: a theoretical insight into laboratory 
tests», RILEM Technical Letters.  ISSN 2518-
0231.  2, s 108-118.  doi: 
10.21809/rilemtechlett.2017.41 Full text in 
Research Archive.  
 
Caruso, Francesco; Chillura Martino, Delia 
Francesca; Saverwyns, Steven; Van Bos, Marina; 
Burgio, Lucia; Di Stefano, Cosimo; Peschke, 
Gabriele & Caponetti, Eugenio, 2014. «Micro-
analytical identification of the components of 
varnishes from South Italian historical musical 
instruments by PLM, ESEM-EDX, microFTIR, GC-
MS, and Py-GC-MS», Microchemical 
journal.  ISSN 0026-265X.  116, s 31- 40. doi: 
10.1016/j.microc.2014.04.002  
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Konservatorer i andre yrker:  
Intervju med Anne May Olli, direktør ved RiddoDuottarMuseat 
 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Konservator NKF-N (maleri) 
DHL Global Forwarding (Norway) AS – avdeling Fine Art 
Helene.skoglundjohnsen@dhl.com 
 
 

 
Bilde 1: Anne May Olli foran RiddoDuottarMuseats 
utstillingsvegg på Sametinget. Foto: Anders 
Henriksen. 

 
RiddoDuottarMuseat er en selveiende stiftelse 
med administrasjonssted i Karasjok. Museets 
formål er å innsamle, bevare, dokumentere og 
formidle samisk kunst, kulturhistorie og 
materiale fra samisk samtid. Stiftelsen har 
ansvar for driften av de konsoliderte 
museumsenhetene De Samiske Samlinger i 
Karasjok, Kautokeino bygdetun, Kokelv 
sjøsamiske museum og Porsanger museum, 
som også er museum for kvensk kultur, 
historie og samtid. I tillegg er Samisk 
kunstmagasin i Karasjok en del av 
RiddoDuottarMuseat. 
 
Anne May Olli har vært direktør ved 
RiddoDuottarMuseat siden 2015. Hun startet 
med sommerjobb på de samiske samlinger 
som guide og museumsassistent allerede i 
1995/96. Her våknet interessen for 
gjenstander, og Olli søkte på konservator-
studiet i 1998 og ble ferdig med storfag i 2003.  

I 2004 fikk Olli jobb som gjenstands-
konservator på de samiske samlinger i 
Karasjok. Hun tok masterutdanning i 
gjenstandskonservering ved Universitetet i 
Oslo og har skrevet prosjektbasert 
masteroppgave om pesticider i samisk 
gjenstandsmateriale (2013). Anne May Olli sa 
opp sin konservatorstilling på de samiske 
samlinger i 2012 for å jobbe fulltid som bonde, 
men i mai 2015 kom hun tilbake til 
RiddoDuottarMuseat som direktør. 
 
RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk 
Kunstmuseum ble i 2017 tildelt Kunstkritiker-
prisen for museumsperformancen Sámi 
Dáiddamusea. Prosjektet fant sted i Tromsø i 
februar til april 2017. Under institusjonsnavnet 
Sámi Dáiddamusea og med utstillingen There 
is No ble Nordnorsk kunstmuseum for et par 
måneder gjort om til et samisk kunstmuseum. 
Dermed fikk deler av den store samlingen av 
samisk kunst, som i dag befinner seg i 
magasiner i Karasjok, endelig møte 
offentlighetens lys. Som direktør ved 
RiddoDuottarMuseat, var Anne May Olli en av 
initiativtakerne til denne performance-
utstillingen.   
 
 
Hvordan har arbeidet med Sámi Dáiddamusea 
og den positive oppmerksomheten prosjektet 
fikk, vært med på å utvikle arbeidet ved 
Riddoduottarmuseat?  
 
Oppmerksomheten har vært med på å bygge 
opp et nettverk. Dette nettverket, som består 
av institusjoner og fagpersoner, har bidratt ved 
å belyse de problemstillingene vi har løftet opp 
på flere og ulike arena. Jo flere som stiller de 
samme spørsmålene, jo mer innsnevres 
muligheten for dårlige unnskyldninger, kan 
man si. 
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Og hvordan går arbeidet med å etablere et 
permanent museum for samisk kunst?  
 
Arbeidet har nå gått inn i en «Cold Case – 
fase». Sametinget har igangsatt en 
mulighetsanalyse, som gjennomføres av 
Statsbygg, der RiddoDuottarMuseat er 
involvert. Til nå har vi sett på det materialet, 
planer og utredninger som finnes fra tidligere. 
Mulighetsanalysen skal deretter se på hva 
som ikke har vært utredet til nå. Jeg vil anta at 
vi i hvert fall bruker store deler av 2019 på 
dette arbeidet. 
 
 
Et annet spennende aktuelt prosjekt som 
RiddoDuottarMuseat er involvert i, er 
Bååstede - et samarbeid mellom Norsk 
Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, 
Sametinget og de samiske museene i Norge 
med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til 
samisk eie og forvaltning - kan du fortelle om 
status?  
 
Per dags dato, er vi ferdige med 
fordelingsarbeidet. Vi har gjennomgått de 
samiske museenes ønskelister, og både 
Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk 
museum har tatt hensyn til våre ønsker i stor 
grad. Selvfølgelig har det vært enkelte 
gjenstander som har vært mer attraktive for 
både givere og mottakere, og heldigvis har vi 
kommet frem til en god fordeling – og 
selvfølgelig med løfter om å låne hverandre 
det den andre parten fikk eierskap til ved 
utstillinger og lignende. Vi har også blitt enige 
om å kopiere, der en part fikk original og den 
andre en kopi. På generelt grunnlag mener jeg 
vi alle er fornøyd med de endelige resultatene.  
 
 
Kan du si noe om de spesielle bevarings-
messige hensynene som må tas for å kunne 
tilbakeføre dette gjenstands-materialet?  
 
Jeg er selvfølgelig veldig skuffet over at det 
ikke ble gjort mer ut av pesticid-
problematikken. Jeg hadde helst sett at 
giftstoffer var identifisert i stor grad før 
tilbakelevering (i det minste gjennomført og 
produsert en XRF-statistikk per museum). 
Dette ble tatt ut av prosjektet, og de samiske 
museene må eventuelt selv påkoste analyser 
i ettertid. Alle museer må håndtere alle 
gjenstander som pesticidinfisert materiale.  

Det som bekymrer meg er at de samiske 
museene ikke har konservator NKF-N 
stillinger til å håndtere pesticidproblematikken 
de får etter mottak av disse samlingene. 
 
Det neste som kommer som en utfordring er at 
vi ikke vet når de samiske museene kan motta 
samlingene. Dette fordi flere av museene ikke 
har magasiner, eller gode nok magasiner, i 
dag. Flere har heller ikke gode nok 
utstillingslokaler. De som skal få et mindre 
antall gjenstander tilbakeført, kan løse 
utfordringen ved investering i klimamontre og 
små utbedringer i eksisterende lokaler. 
RiddoDuottarMuseat har derimot ikke 
magasinkapasitet til å ta imot gjenstander, ei 
heller gode nok utstillingsforhold med tanke på 
subarktisk klimaproblematikk. Vi kan løse 
mange av disse utfordringer ved utbedring av 
eksisterende bygg/ nytt bygg, til å fungere som 
klimaskjerm, men dessverre har ikke 
bevilgende myndigheter vært positive til å 
finansiere dette til nå.  
 
 
Det har nylig vært utlyst en stilling som 
avdelingsleder for samisk kunstmagasin ved 
RiddoDuottarMuseat der du etterlyste søkere 
med konservatorkompetanse – hva vil du si er 
de største konserveringsmessige 
utfordringene dere har ved museet?  

 
Den største jobben blir å forebygge 
konservering – det vil si at vi skal unngå at det 
oppstår behov for konservering. Vi har stor 
pågang av låneforespørsler, og mye arbeid 
går til å jobbe med klargjøring for utstilling og 
transport. Den andre store jobben blir planene 
for kunstmuseet, hvor det skal konkretiseres 
vedrørende behovene for ulike magasin, 
lab/atelier, ren/skitten sone med mer. 
Dessverre opplever vi også en del skader, og 
konserveringsinngrep blir også nødvendig. 
Dette er ofte relatert til uhell ved utstilling og 
frakt. Tidens tann ser vi også noe til (selv med 
samtidskunst), og en del rensing kan bli 
nødvendig. Vi har spennende utfordringer – 
for eksempel hvordan bevare en forgylt potet? 
Kunstnere velger ikke bestandig et materiale 
som er så lett å bevare. 
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Til sist, er det noe spesielt spennende ved din 
arbeidsplass som du vil trekke frem (til 
oppfordring til potensielle søkere i 
konservatormiljøet, dersom det skulle dukke 
opp nye stillingsutlysninger i fremtiden)?  
 
Vi er egentlig et ungt museum. Det første 
samiske museet sto ferdig i 1972. Vi har 
fortsatt muligheter til å bygge opp og styrke vår 
museumspraksis. Vi ønsker å bruke mer av 
vår egen kultur og tradisjoner i det museale 
arbeidet, og vi har derfor ganske blanke ark og 
mange fargestifter – altså, et stort potensial 
som fortsatt ikke er hentet ut.  
 

Vi ønsker å styrke samarbeidet med 
forskningsmiljøer og jobbe for stipendiat-
stillinger ute på museene våre. Personlig ser 
jeg muligheten til å bruke tradisjonskunnskap i 
konserveringsarbeidet. Som museum, kan vi 
tillate oss å «gjøre ting på gammelmåten», 
mens håndverkere i dagens samfunn må søke 
tidsbesparende metoder for å hente en 
økonomi i den jobben de gjør. På den måten 
kan vi også bevare den tradisjonelle kunnskap 
for fremtiden, gjennom dokumentert bruk på 
de samiske museene.  
 
 
 

 
Bilde 2: Restaurering av et fjøs på utendørsmuseet ved De Samiske Samlinger. Foto: Anne May Olli. 

N
orske Konserves 1/2019 | Skoglund-Johnsen | Konservatorer i andre yrker 

 



 19 

Seniorrådgiver for Nærmiljø og kulturarv ved 
Sparebankstiftelsen DNB 
 
 
Ane Marte Ringstad 
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Seniorrådgiver, Nærmiljø og kulturarv, Sparebankstiftelsen DNB 
ane.marte.ringstad@sparebankstiftelsen.no  
 
 
Redaksjonen har bedt meg om å fortelle om 
min jobb, siden den kanskje er noe utypisk for 
en konservator. Jeg vil benytte anledningen til 
først og fremst å fortelle om min arbeidsplass, 
Sparebankstiftelsen DNB. Jeg ønsker at så 
mange som mulig skal bli kjent med stiftelsen 
og ikke minst mulighetene man har til å søke 
om støtte til gode prosjekter.  
 
Jeg er utdannet gjenstandskonservator og er 
fra 2006-kullet ved Universitetet i Oslo. Før jeg 
begynte å studere, jobbet jeg med 
kulturminneforvaltning og var aktiv i det 
frivillige feltet med kulturarv. Jeg har tidligere 
jobbet i museer og sist i KORO – Kunst i 
offentlige rom, med samlingsforvaltning. Nå 
jobber jeg som seniorrådgiver for Nærmiljø og 
kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB.  
 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig 
stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. 
Vi skal bidra til et bedre samfunn ved å støtte 
tiltak som skaper engasjement og tilhørighet. 
Vår målgruppe er barn og unge opp til 25 år, 
men vi gir også til tiltak som treffer alle. 
Sparebankstiftelsen DNB eier omtrent 8 % av 
aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse 
aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige 
prosjekt.  
 
Vi gir støtte til lokale prosjekter i områdene: 
Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, 
Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til 
Ringsaker kommune i Hedmark. Pengene 
våre kommer opprinnelig fra tidligere 
sparebanker i disse omrfådene. Vi kan også gi 
støtte til prosjekter av nasjonal verdi over hele 
landet.  
 

 
Bilde 1: Eirik Iversen restaurerer vinduer på workshop Kulturminner for alle. Foto: Fortidsminneforeningen. 
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Bilde 2: Drivhus i Mysen, før restaurering, støttet av 
Kulturminner for alle. Foto: Fortidsminneforeningen. 

Bilde 3: Drivhus i Mysen, etter restaurering, støttet av 
Kulturminner for alle. Foto: Fortidsminneforeningen. 

Vi jobber innenfor fire formålsområder: 
nærmiljø og kulturarv, kunst og kultur, idrett og 
lek og natur og friluftsliv. Tildelinger skjer 
gjennom lokale søknader to ganger i året, ved 
nasjonale søknader som skjer løpende 
gjennom året og i særskilte søknadsordninger.  
 
Stiftelsen gjør også samfunnsnyttige 
investeringer, der de mest kjente nok er 
samlingen av billedkunst som er deponert ved 
norske museer og instrumentsamlingen som 
lånes ut til norske musikere. 
    
På samme måte som museene, jobber vi ut 
ifra fire F’er (selv om jeg hørte rykter om at 
museene har gått over til D’er?): 
 

• Fellesskap – vi vil støtte møteplasser 
som bidrar til tilhørighet og deltakelse. 

• Frivillighet – vi ønsker å støtte tiltak 
som bidrar til dugnad og medvirkning. 

• Ferdigheter – vi vil støtte aktiviteter 
som gir mestring og læring. 

• Forbilder – vi ønsker å støtte tiltak som 
utvikler og fremmer rollemodeller. 

 
 
 
 

I strategien for Sparebankstiftelsen DNB 
har Nærmiljø og kulturarv disse 
prioriteringene:  
 
Historie og tradisjoner 
 
Stiftelsen bidrar til kunnskap om vår historie og 
kulturarv og til overføring av kompetanse 
mellom generasjoner. Stiftelsen støtter tiltak 
som ivaretar håndverkstradisjoner, gir unge 
ferdigheter og utvikler talenter som fremtidige 
kulturbærere. 
 
Stiftelsen kan investere i kulturarv som er 
viktig for å formidle historien, slik 
fotosamlingen (Dextra Photo, deponert i 
Teknisk Museum) og kartsamlingen (deponert 
i Nasjonalbiblioteket) er eksempler på. 
 
Stedsutvikling 
 
Gode møtesteder i nærmiljøet er viktig for 
livskvalitet og inkludering, og er viktige 
arenaer for frivillighet og engasjement. 
Stiftelsen støtter prosjekter som kan være en 
katalysator for stedsutvikling. Det legges vekt 
på å bidra til nytt liv i gamle bygg og tomme 
områder, støtte prosjekter i en tidlig fase og 
fremme samarbeid mellom ulike grupper i 
lokalsamfunnet.
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Stiftelsen kan investere i kulturminner eller 
andre arenaer som kan bli møteplasser og 
identitetsbærere i sine lokalsamfunn. 
Stiftelsen bidrar også til å ivareta og utvikle 
viktige kunstnerhjem. 
 
Arenaer for tilhørighet 
 
For å hindre at barn og unge faller utenfor, 
støtter stiftelsen arenaer som skaper 
tilhørighet gjennom deltagelse i kultur, idrett 
og friluftsliv. Stiftelsen ønsker å bidra til at alle 
barn og unge har en meningsfylt fritid, 
gjennom å stimulere til samarbeid mellom 
sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet 
og styrke frivillighetens rolle. 
 
Stiftelsen bidrar til skolefrafallsprosjekter og 
annet arbeid som prøver ut nye måter å skape 
en skolehverdag som inkluderer flere. 
 
Deltakelse i demokratiet 
 
Som del av den immaterielle kulturarven 
støtter stiftelsen prosjekter som bidrar til å 
bevisstgjøre og engasjere ungdom i demokrati 
og ytringsfrihet. Stiftelsen bidrar til tiltak som 
inspirerer unge til samfunnsengasjement, 
kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige 
samtalen. Prosjektene skal sikre medvirkning 
av barn og unge, og også gi stiftelsen bedre 
kjennskap til målgruppen. 
 
Noen eksempler på lokale prosjekter som 
Sparebankstiftelsen DNB har gitt midler til 
innen formålsområdet Nærmiljø og kulturarv:  
 
Fra slag til demokrati på Eidsvoll  
 
Dette er et stort samarbeidsprosjekt med: 
kommunen, den videregående skolen og 
grunnskolene i Eidsvoll, historielaget, 
amatørteateret, kulturskolen, musikkrådet, 
bygdekvinnelaget, landbruksforeningen og 
Akershus fylkeskommune-Pilegrimsleden, 
Museene i Akershus, Eidsvoll 1814 og 
relevante fagmiljøer ved Universitetet i Oslo 
og Universitetet i Bergen. Til barnas 
Eidsivating 2017-2022 lager de pedagogisk 
opplegg, skuespill og utstillinger, forsker og 
underviser. Prosjektet trekker en tråd fra 
hendelsene frem mot Eidsivatinget og 
rettsstatens utvikling fra middelalderen frem til 
1814.  
 
 

Nærkontakt med middelalderen 
 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 
fikk midler til formidlingsopplegget Skatter i 
mørk jord knyttet til den arkeologiske 
utgravningen i Gamlebyen i Oslo. Her fikk 
elever fra skolene i Oslo prøve seg som 
arkeologer. 
 
Kulturminnevern og bygging av 
tradisjonsbåter 
 
Forbundet Kysten fikk 7,88 millioner kroner i 
2017 til bygging av til sammen 32 
tradisjonsbåter som skal gis videre til frivillige 
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 
Prosjektet skal sikre båtbyggertradisjonen og 
stimulere til økt bruk av norske tradisjonsbåter. 
Båtbyggerne skal ha med lærlinger på 
prosjektet. 
 
Bevaring av kulturminner og 
tradisjonshåndverk 
 
Fortidsminneforeningen ble i 2015 tildelt 41 
millioner kroner over fem år - 8,2 millioner 
kroner i året - til bevaring av gamle bygninger 
og kulturminner over hele landet. Gjennom 
programmet Kulturminner for alle støtter 
Fortidsminneforeningen bevaring av gamle 
bygninger og kulturminner over hele landet - 
som igjen brukes til formål som kommer barn 
og unge til gode. Målet for prosjektet er å bidra 
til opplæring i tradisjonshåndverk, og det 
genereres mye kunnskap (bilde 1-5). 
 

 
Bilde 4: Sjøbuer i Vadsø, istandsetting støttet av 
Kulturminner for alle. Foto: Fortidsminneforeningen. 
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Avslutning 
 
Noe av det beste med jobben er å se det store 
engasjementet som finnes for å ta vare på og 
formidle kulturarven! Det er synlig både i lands-
dekkende frivillige organisasjoner, foreninger 
og lag, men også i det lokale nærmiljøet der 
forankring i historien og formidlingen av den 
skaper interesse og aktivitet.  
 
Vi leter etter de gode prosjektene som klarer å 
knytte kulturarven og nærmiljøet sammen, 
fordi vi tenker det er viktig for fellesskaps-
følelse og identitet.  
 

På samme måte som skolene og bibliotekene 
har åpnet opp for mer bruk etter vanlig 
åpningstid og inviterer andre aktører til å fylle 
husene med aktivitet, håper vi at også 
kulturarvfeltet kan legge til rette for gode 
møteplasser der flere kan finne tilhørighet.  
 
Referanse: 
  
Sparebankstiftelsen, 2019. Årsrapport 2018. 
Sparebankstiftelsen, Oslo. Tilgjengelig fra:   
https://www.sparebankstiftelsen.no/sites/sbs/f
iles/user/arsrapporter/arsrapport2018.pdf 
 

 
Bilde 5: Fjøs i Oppland, istandsatt av byggfagelever fra Lillehammer videregående skole. Foto: 
Fortidsminneforeningen. 
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Referat fra etterutdanningskurs i rotting  
 
 
Ingvild Aunan 
Konservator NKF-N (møbel) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
ingvild.aunan@nasjonalmuseet.no 
 
 
I de fleste større møbelsamlinger, finnes 
stoler med rottingfletting. Materialet kan 
virke enkelt og anonymt i forhold til 
stoppede seter med silke og damask og 
har kanskje av den grunn ikke hatt den 
største oppmerksomheten rettet mot seg. 
Da Organisasjonen Danske Museer holdt 
et etterutdanningskurs om rotting i februar 
2019, var det derfor interessant å kunne 
delta. 
 
Kursholder var møbelrestaurerer Pernilla 
Blixt som har mange års opplæring og 
erfaring i stolflettingsfaget (bilde 1). En stor 
del av kurset bestod av praktisk arbeid 
med å flette et lite sete. Dette danner 
grunnlag for en dypere forståelse av 
hvordan restaurere, konservere og 
redusere nedbrytning av rotting. 
 

 
Bilde 1: Kursleder og møbelrestauratør Pernille 
Blixt. Foto: Ingvild Aunan.  

Materialet 
 
Materialet rotting er laget av en type liane 
som heter Calamus Rotang, som vokser i 
regnskogen i Borneo og Malaysia. Lianen 
er tornete og har et kiselholdig ytre med en 
porøs kjerne. Av stengelen spaltes lange 
emner i forskjellige bredder. Stenglene får 
da en kiselholdig glatt og vanntett utside 
med en hygroskopisk og porøs innside. 
Materialet kalles skjener. Kjernematerialet 
av Calamus Rotang kalles peddik. 
 
Praktisk arbeid 
 
Håndfletting av rotting skjer direkte på 
stolen hvor det er boret hull i setet, rygg og 
sider der skjenene tres igjennom. 
Skjenene vætes i lunkent vann og holdes 
fuktige under arbeidet med en fuktet 
svamp eller lignende. Rottingsmaterialet 
er svært hygroskopisk. Når det tørker, vil 
det derfor stramme seg godt over rammen. 
Noen stoler har ikke hull gjennom hele 
rammen, for eksempel stolrygger der 
baksiden også kan ses. Denne teknikken 
kalles blindfletting, og her er hver skjene 
kappet, hullet og plugget med en spisset 
tapp av peddik (bilde 2).  
 

 
Bilde 2: Deltakerne på kurset fikk prøve seg på egne 
rammer. Foto: Ingvild Aunan. 
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Bilde 3: Eksempel på tidlig rottingstol produsert i 
Storbritannia eller Holland 1660-1680, Foto: Andreas 
Harvik/ Nasjonalmuseet. 

 
Litt historikk 
 
De nederlandske og engelske ostindiske 
kompanier hadde flere handelsstasjoner i 
sørøst-Asia i andre halvdel av 1600-tallet. 
Disse ble også sentre for møbel-
produksjon for europeere som hadde sitt 
virke der. Stoler ble produsert etter 
europeisk mønster og med flettet rotting i 
sete og rygg – et materiale som både var 
tilgjengelig og praktisk.  
 
Noen av disse stolene kan ha blitt fraktet 
med i skip til England, og med det lagt 
grunnlaget for den storstilte produksjonen 
av stoler med rotting i London fra 1670-
tallet. Stolene ble ansett som moteriktige 
og lette å flytte på. De var også enkle å 
holde rene og var ikke så kostbare som 
tapetserte stoler. Fra stolmakerens 
synspunkt, kan det ha vært en fordel å 
kunne produsere stolene uten møbel-
tapetsering, som ofte satte normen for 
stiluttrykk og pris. Med rottingsfletting ble 
konstruksjon i seteramme og rygg synlige, 
og stolmakeren kunne vise fram ypperlig 
kvalitet med hensyn til konstruksjon og 
dekor (bilde 3) (Dewing, 2002). 

Flettet rotting ble tatt i bruk i Frankrike på 
1720-tallet. Også her, var fordelene med 
at stolene var lette å flytte og mindre utsatt 
for å bli skitne høyt verdsatt. De ble derfor 
gjerne brukt i spisestuer og på fuktige 
steder (Dupont-Petersen, 1982). 
 
Med rokokkoen, ble avstanden mellom 
hullene noe lenger for å få en luftigere 
fletting som passet med rokokkoens 
stiluttrykk.  
 
Under fransk empire-periode, begynte en 
å sitte direkte på rottingsetet uten pute. 
Skjenene kunne være 3 mm brede for 
soliditet, men fremdeles var det langt 
mellom hullene. Det var altså et åpent 
mønster. Thonet startet med masse-
produksjon av stoler i bøyd tre hvor setene 
opprinnelig ble håndflettet fram til 1920-
1930 tallet da industriell produksjon tok 
over. Håndflettingen av Thonet-stolene ble 
utført av kvinner, barn og blinde 
mennesker. På 1800-tallet begynte en å 
bore hvert andre hull litt skrått fra forsiden 
slik at hullene dannet et sikksakkmønster 
på baksiden. Dette gjorde at treverket 
hadde mindre sjanse for å sprekke når 
flettingen ble strammet over rammen. 
 
Preventiv konservering 
 
Mange eldre rottingmøbler har skader 
fordi materialet har sprukket på grunn av 
inntørking. Dette kommer naturligvis av et 
tørt inneklima, men feil skjøtsel kan også 
spille en rolle. En skal ikke behandle 
rotting med voks slik det anbefales flere 
steder. Voks vil legge seg i hulrom i 
mønsteret og vil i tillegg kunne trekke til 
seg støv og skitt. Voksen kan også hindre 
vann i å trenge inn i materialet og 
forårsake uttørking. 
 
Rottingen bør vætes på baksiden med en 
fuktet svamp en gang i året når 
inneklimaet er på det tørreste (januar-
februar). Om stolene brukes, bør de ikke 
sittes på før 24 timer etter behandling. Om 
et sete har bulker, kan gjentatte påføringer 
med vann etterfulgt av tørking etter hvert 
flate ut setet. 
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Konservering 
 
For å unngå skadelig bevegelse av tørr og 
sprø rotting, kan et plexiglass monteres på 
undersiden. Disse må imidlertid festes 
med klosser som skrus inn i stolrammen, 
så det er ikke en ideell behandling. 
 
 
Restaurering 
 
Om det er hull i rottingen, kan dette 
restaureres ved å legge en ny skjene 
under den brukne skjenen et godt stykke 
ut til hver side. Dersom et sete har større 
hull og er bulkete, kan nye skjener tres i 
forskjellige retninger og strammes. Setet 
må vætes godt under arbeidet. 
 
Rotting får en brun-oransje farge med 
tiden. Det er så og si umulig å få et godt 
resultat ved forsøk på innfarging av rotting 
over hele flaten fordi overflaten er glatt.  
 
 

Om en allikevel vil farge noe nytt 
materiale, kan en spritbasert beis 
benyttes. Kursholder brukte en type 
lasurpenn med hurtigtørkende spritbeis 
(FlexPen fra ErnstP AB). En bør ikke 
lakkere rottingsflettingen fordi den da vil 
låses og ikke ha mulighet til bevegelse. 
 
Referanser 
 
Dewing, David, 2002. «English cane 
chairs, a meeting of Asian and European 
traditions» i The Meeting of East and West 
in the Furniture Trade, 6.th international 
Symposium in Wood and Furniture 
Conservation, Stichting Ebenist, 
Amsterdam 2002 s.72-74 Red.: Paul van 
Duin, Hans Piena. 
 
Dupont-Petersen, Mogens 1982. Franske 
Stolemagere i 1700-tallet, s.52, 
Gyldendal, Danmark. 
 
 
 
 

 

  
 

NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.

www.niku.no

Røntgenundersøkelser i konserveringsarbeid
NIKU forsker på røntgenmetoder og tilbyr røntgenundersøkelser som verktøy i konserverings-
arbeid. Vårt mobile og digitale røntgenutstyr er egnet for undersøkelser i felt og samlinger.
Utstyret kan brukes på malerier, skulpturer, bygninger og jordfunn. Metoden kan brukes på
ulike materialer, som lerret, tre, stein, metall, bein og gips.

Prestefrueportrett datert 1663 i Kvikne kirke

Formål: I forbindelse med forprosjekt for behandling 
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet 
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfo-
tografere det for å fi nne ut mer om underliggende, 
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og 
tilstand. 

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et mobilt 
røntgenapparat og digitale billedplater. 

Konklusjon: Maleriet er overmalt i den hensikt å 
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes 
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i 
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke 
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det 
ble overmalt.

Gustav Vigelands skulptur “Genisverm” fra 1912

Formål: Etter konstatert sprekkdannelse i skulpturen 
var det behov for å vurdere omfanget av skadene, 
spesielt med tanke på om skaden begrenset seg til 
gipsen eller om det forelå brudd i armeringsjernet.

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et mobilt 
røntgenapparat og digitale billedplater. Røntgenpla-
tene ble skannet på Vigeland-museet slik at bildene 
kunne vurderes umiddelbart sammen med opp-
dragsgiver.

Konklusjon: Armeringsjernet er uten brudd. Det er 
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan 
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulptur-
konservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødven-
dige konserveringstekniske inngrep.
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IN YOUR COLLECTION?
MOTHS

from art to architecture
www.thermolignum.com
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