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Redaktøren har ordet 
 
 
 
Kjære leser,  
 
Vi står foran en ny sommer med 
begrensninger og restriksjoner, men samtidig 
som nettene blir lysere kan det heldigvis 
øynes en større optimisme. Også i denne 
utgaven er pandemien stadig et aspekt som 
diskuteres, men det er heldigvis også andre 
saker som får rettet søkelyset mot seg. Takk 
til alle som har skrevet til oss, og vi oppfordrer 
også til andre om å gjøre det samme. Uten 
bidrag – ingen Konserves.  
 
Fra Universitetet i Bergen har Stine Dornfest 
og Ruth Murgatroyd skrevet et bidrag på side 
9 som på flere måter går helt inn i kjernen av 
samlingsforvaltning da de redegjør for deres 
arbeid med rengjøring og sanering av en 
variert samling i en historisk og fredet bygning.  
 
Tross stor pandemitrøtthet og en lengsel mot 
normalitet som mange sikkert kjenner på, 
kommer vi også med et bidrag hvor fenomenet 
virtuell kurer blir diskutert og sett i lys av det 
siste årets utfordringer. Undertegnede og 
Hilde Berteig Rustan spør om virtuell kurer er 
kommet for å bli, og du kan lese svaret på side 
16.  
 
I denne utgaven starter vi også en ny føljetong 
hvor vi retter søkelyset på praktiske løsninger, 
kalt «konservatorens tips og triks». Marie 
Kleivane begynner serien med å skrive om 
sampakking av pasteller på papir på side 20. 
Vi inviterer NKF-Ns medlemmer til å dele 
metoder og løsninger fra deres arbeid, og vi 
håper dette vil bidra til å øke formidling av 
erfaringer som vi konservatorer kan dra nytte 
av i vår daglige praksis. Vi ønsker å formidle 
tips og triks i et format som er lett tilgjengelig 
for resten av konservatormiljøet. Har du noen 
metoder eller løsninger du bruker i praksis 
som du mener flere bør vite om? Skriv til oss  
 
 

 
 
 
 
på e-post, norskekonserves@nkf-n.no, og få 
det med i de neste utgaver av Norske 
Konserves. 
 
Vi setter også stor pris på at nok en 
masterstudent fra konserveringsstudiet har 
valgt å dele et sammendrag av sin 
masteroppgave. Mari Bjørge skriver om 
hennes forsøk og undersøkelse av behandling 
av gipsavstøpninger på side 24.  
 
En stor takk rettes til alle bidragsytere og 
annonsører.  
 
Med ønske om en god sommer,  
 
Tor Erik Skaaland 
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Styret har ordet 
 
 
 
Det har vært stille fra styret i påvente av å 
kunne få gjennomført årsmøtet digitalt. Vi 
arbeider på å sammenstille informasjonen 
som er innhentet. Når dette er gjort kan det 
nye styret samle seg og gå i gang med 
planlegging av det inneværende årets 
årsmøte.  
 
I denne første halvdelen av 2021 har det 
dessverre vært omfattende problemer 
med NKF-Ns nettsider og mailingslister 
etter at vi ble utsatt for et hackerangrep. 
Spesielt grønn epost led under dette. 
Webredaksjonen har gjort en fantastisk 
jobb for å rette opp i alle problemene dette 
medførte. Vi håper nå at vi har kommet 
helskinnet ut av det og at dere har fått hjelp 
til å lage nye passord for innlogging på nkf-
n.no.  
 
ICOM har i disse dager gjennomført en 
undersøkelse om museene og Covid-19. I 
fjor ble det foreslått at NKF-N 
gjennomførte en lignende undersøkelse, 
men det ble bestemt at utviklingen av 
pandemien var for usikker. Nå kan man se 
tilbake på hva som har skjedd og det er av 
interesse at vi gjennomfører en lignende 
undersøkelse innenfor vårt fag slik at vi 
kan få en oversikt på et nasjonalt plan. Vi 
håper at våre medlemmer stiller seg 
positivt til dette og ønsker å bidra med sine 
erfaringer.  
 

 
Styret i NKF-N støtter også Ekaterina 
Pasnaks kandidatur til medlem av 
E.C.C.Os Committee under E.C.C.Os 
generalforsamling 22. mai 2021.  
 
Enkelte medlemmer har etterspurt 
arrangementer hvor vi samler oss i person. 
Dette er ikke noe som har vært 
gjennomførbart grunnet Corona-
restriksjoner, men i de områder hvor 
nedstengningen ikke har vært like tung 
som i Oslo er det ikke noe i veien for at 
lokallag kan samles og arrangere faglige 
eller sosiale møter.  
 
Vi håper at det skjer en positiv endring i 
samfunnet nå fremover slik at hverdagene 
våre kan stabilisere seg og tilnærme seg 
det normale. I sammenheng med det 
ønsker styret også å ta fatt med arbeidet 
igjen. Har dere ønsker/forslag til digitale 
arrangementer så ta kontakt med oss.  
 
Beste hilsener, 
 
Styret NKF-N 
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IIC Nordic Group XXII Congress  
21–22 October 2021 
 
Nordiska Konservatorförbundets XXII Kongress 
21–22 oktober 2021 
 
The Swedish section of IIC Nordic Group, NKF-S, is pleased to announce the XXII NKF 
Congress: Research and Review –Advancements in conservation and assessment of 
previous experiences. The congress will be held at the Swedish Royal Academy of 
Engineering Sciences, IVA Conference Centre in Stockholm, 21-22 October 2021. It will 
also be possible to register for online participation. 
  
Research and Review - Advancements in conservation and assessment of previous 
experiences  
 
A congress topic to illustrate how the conservation-restoration discipline has evolved over 
the last decades. Progress has been made both through research and trial-and-error. 
Analytical methods, documentation, conservation treatments, choice of material as well as 
the circumstances under which conservator-restorers work are continuously developing. 
 
The congress opens for evaluation of the profession and how we utilize and share our 
experiences. We look back to analyze the viability of conservation treatment techniques, 
how we deal with ethical dilemmas, use of best-practice, look back on collaborations we 
have had and the guidelines which we have been following since the 1980´s till today. 
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Armauer Hansens minnerom 
 
 
Stine Dornfest 
Konservator og teamleder for Flytt 2024 
Universitetsmuseet i Bergen 
 
Ruth Murgatroyd 
Konservator, Flytt 2024 
Universitetsmuseet i Bergen 
 
 

Som en del av prosjekt Sikre Samlinger ved Universitet i Bergen, jobbet Universitetsmuseet i 
Bergens flytteprosjekt, Flytt 2024, i november 2020 med rengjøring og sanering av Minnerommet 
etter lege og patolog Gerhard Henrik Armauer Hansen. Arbeidet omfattet rengjøring av hele rommet 
og alle gjenstander i det, sanering av muggangrepet materiale, konservering av våtpreparater og 
sikring av originale innbyggede bokreoler.  

 

 

Bilde 1: Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1. Foto: Stine Dornfest.  
 
Universitetsmuseet i Bergen har de siste åtte 
årene jobbet med flere flytteprosjekter 
tilknyttet Seksjon for Samlingsforvaltning og 
konservering. Det første ble kreativt navngitt 
Flytteprosjektet, og varte fra 2012 til 2015. 
Flytteprosjektet tok for seg å flytte både 
kulturhistorisk og naturhistorisk materiale, 
deriblant alt av utstilte gjenstander på 
Naturhistorisk Museum. I 2018 ble det startet 

opp et nytt stort flytteprosjekt ved Seksjon for 
Samlingsforvaltning og konservering ved 
Universitetsmuseet i Bergen.  
Prosjektet fikk navnet Flytt 2024, etter når 
prosjektet ventes ferdigstilt, og utgjør en del av 
Prosjekt Sikre Samlinger som eies og 
finansieres av Universitetet i Bergens 
sentralledelse. Flytt 2024 teller per dags dato 
ni fulltidsansatte og er en kombinasjon av 
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konservatorer, historikere, arkeologer og 
museologer. Denne artikkelen tar for seg et av 
de mindre delprosjektene i Flytt 2024, om 
sanering og rengjøring av Minnerommet etter 
lege og patolog Gerhard Henrik Armauer 
Hansen. 
 
Minnerommet 
 
Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) 
er omtalt som Norges mest berømte lege 
gjennom tidene.1 Han var i tillegg til lege også 
patolog og en pionér innenfor lepraforsking. I 
1873 oppdaget han leprabasillen, mens han 
jobbet som lege ved sykehuset Pleiestiftelsen 
for spedalske nr. 1 i Bergen (bilde 1).  
 
Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1 i Bergen ble 
bygget i 1857, og er i dag forskriftsfredet.2 
Sykehuset var veldig moderne for sin tid og 
hadde plass til 280 pasienter fordelt på to 
fløyer; en fløy til kvinner og en til menn. I 
Pleiestiftelsen drev Armauer Hansen sin 
medisinske forskning i eget laboratorium og 
kontor (bilde 2 og 3). De fire rommene er i dag 
bevart som Armauer Hansen etterlot dem og i 

1962 ble de omdannet til Armauer Hansens 
Minnerom.  

Gjenstandsmaterialet i Minnerommet består 
av en blanding av natur- og kulturhistoriske 
gjenstander relatert til forskning innenfor lepra. 
Samlingen inkluderer et bibliotek og 
Lepraarkivene som er på UNESCOs 
internasjonale register over Verdens 
dokumentarv.3 Samlingen inneholder også en 
del humant materiale i form av prøver i 
glassflasker og på mikroskopglass, deler av 
skjeletter samt våtpreparater. Minnerommets 
samlinger inkluderer også interiør som møbler 
samt innrammet grafikk, trykk og plansjer.  

Bevaringen av det kompositte 
gjenstandsmaterialet er utfordrende især med 
tanke på at det ikke finnes noen form for 
klimastyring i rommene, kun oppvarming med 
panelovner. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Bilde 2: Armauer Hansens kontor i Minnerommet. Biblioteket ses til venstre i bildet. Foto: Stine Dornfest.
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Prosjektet 
 

 

Under en gjennomgang og registrering av bok- 
og papirmaterialet i Minnerommet i 
2019/2020, utarbeidet av 
Universitetsbiblioteket i Bergen, ble det funnet 
muggsopp på bøker og grafikk (Aas 2020). 
Sommeren 2020 utførte Universitetsmuseet i  
Bergen en registering av det resterende 
gjenstandsmaterialet i Minnerommet samt en 
redegjørelse over problemer og tiltak. I 
forbindelse med dette arbeidet ble det satt i 
gang klimaovervåkning av Minnerommet juni 
2020 (Dornfest 2020).  
 
De første resultatene fra klimaovervåkningen 
sommeren 2020 og høsten 2020 kan ses i 
tabell 1 og 2. Dataene fra overvåkningen viste 
et bredt spekter av klimaforhold i 
Minnerommets fire rom, noe som ikke var 
overraskende da bygningen er gammel og 
utett. Den høye luftfuktigheten i rom som 
allerede hadde mugg samt de store 
fluktuasjonene var særdeles problematiske. I 
sommerhalvåret var det i tillegg veldig høye 
temperaturer både i laboratoriet og på loftet.  
 

 

Tabell 1: Klimadata registrert som viser maksimum og 
minimum (23.06.2020 til 30.09.2020).  
Illustratør: Ruth Murgatroyd. 
 

 

Tabell 2: Klimadata registrert som viser maksimum og 
minimum (30.09.2020 til 11.11.2020). Illustratør: Ruth 
Murgatroyd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 3: Laboratorium til Armauer Hansen i 
Minnerommet. Foto: Stine Dornfest.   
 
I en rapport fra 2020 (Dornfest) ble det påpekt 
at Minnerommet i tillegg til muggsopp også 
hadde problemer med:  
 
 

• Klima. For høye temperaturer på 
sommeren og for høy luftfuktighet. 

 
• Rengjøring. Rommene bar preg av 

ikke å ha vært rengjort på mange år og 
rommene var støvete, hadde sot langs 
veggene og døde insekter i vinduene. 
Mangelen på rengjøring skaper dårlig 
innemiljø og grobunn for mugg. 

 
• Våtpreparater av humant materiale. 

Enkelte hadde for lavt væskenivå og 
mulig fettutfellinger. 

 Styret for Prosjekt Sikre Samlinger besluttet å 
sanere det muggangrepne materialet samt a

 
 
 
 
 

rommene og de resterende gjenstandene 
skulle rengjøres og våtpreparatene 
konserveres. Prosjektet med sanering, 
rengjøring og konservering ble gjennomført i 
november 2020 av Flytt 2024.  
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Bilde 4: Plast spennes over grå eurokasser med bøker 
fra Minnerommet. Foto: Mette Bing Espedal. 
 

 
 

Bilde 5: Bøkene og grafikken støvsuges og 
tørrengjøres i saneringsboksen av Odd Erlend 
Lundsbakken og Ruth Murgatroyd.  
Foto: Mette Bing Espedal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanering 
 
De muggangrepne gjenstandene kunne ikke 
saneres på stedet og ble derfor pakket ned og 
flyttet til konserveringslaboratoriet til Seksjon 
for samlingsforvaltning og konservering. Det 
var viktig at alle gjenstander kom tilbake på sin 
originale plass etter behandlingen. 
Gjenstandenes plassering ble derfor 
fotografert og registrert. For boksamlingen 
gjaldt det syv vitrinereoler med bøker som ble 
pakket i 79 grå eurokasser. Kassene ble 
forseglet med plast for å unngå at eventuelle 
muggsporer skulle spre seg under transport 
(bilde 4). Alt arbeidet i rommene ble på grunn 
av faren for muggsoppsporer, utført i fullt 
verneutstyr med nitrillhansker, tyvekdrakter, 
friskluftmaske med kombinasjonsfilter og 
skoposer.  
 
Alt gjenstandsmaterialet ble sanert i 
«saneringsrommet» i 
konserveringslaboratoriet til seksjonen. Alle 
gjenstandene ble støvsugd og tørrenset for å 
fjerne løse muggsporer. Gjenstander med 
synlige tegn på muggvekst ble i tillegg 
behandlet med 70/30 % (v/v) løsning av etanol 
og vann påført med en hakebørste (bilde 5). 
 
De innrammede grafiske verker måtte først tas 
ut av rammene, støvsuges og tørrengjøres før 
de kunne saneres med etanol på samme måte 
som bøkene. Rammen og glasset ble rengjort 
og de grafiske verkene rammet inn igjen med 
ny syrefri bakplate og syrefri papirteip (bilde 6 
og 7).  
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Bilde 6: MHSB 1776, 
verso før behandling. 
Foto: Stine Dornfest. 
 

Bilde 7: MHSB 1776, 
verso etter behandling. 
Foto: Marte Løvset. 
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Rengjøring 
 
Mens en del av gjenstandsmaterialet var til 
sanering i konserveringslaboratoriet, ble selve 
Minnerommet og de gjenværende 
gjenstandene og inventaret rengjort. Dette 
både for å fjerne uønsket støv og eventuelle 
muggsporer, og for å forhindre etablering og 
fremvekst av muggsopp.  
 
På grunn av muggsoppen og den høye 
relative luftfuktigheten ble det i noen rom kun 
utført tørrengjøring. Mikrofiberkluter, 
sotsvamper og støvsugere med HEPA-filter 
ble brukt til rengjøring av alle flater i rommene 
(bilde 8 og 9). Gjenstandene ble også rengjort 
på alle overflater, og de ble ikke flyttet på, så 
langt det var mulig, men rengjort på stedet.  
 
I bokreolene med det største muggangrepet 
ble alle hyller støvsugd, tørrenset med 
sotsvamp og behandlet med 70/30 % (v/v) 
løsning av etanol og vann for at fjerne 
gjenværende muggsporer (bilde 10). Glasset i 
bokreolene og montrene var veldig tilsmusset, 
og ble rengjort med det sammel (bilde 11). 
 

 
 

Bilde 8 og 9: Vegg i entre i Minnerommet før og etter rengjøring. Foto: Stine Dornfest. 
 

Bilde 10: Rengjøring av hyllene i bokreolene.  
Foto: Mette Bing Espedal. 
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Sikring av bokhyller 
 
Da bøkene i bokreolene ble pakket ned ble det 
oppdaget at flere av hyllene var løse og/eller 
vippede når man rørte de, og i to tilfeller hvilte 
hyllene direkte på bøkene. Reolene er ansett 
som fast inventar og dermed fredet. Det var 
derfor ikke mulig å skru eller bore i sidene for 
å holde hyllene oppe. Vi måtte lage nye 
hylleknekter som ble spesial tilpasset hver 
rille, da alle rillene var ulike (bilde 12). De nye 
hylleknektene ble i flere tilfeller plassert i 
sporet over den gamle hyllen siden det var 
skrudd inn flere treklosser som ikke kunne 
flyttes.  
 
De nye hylleknektene ble laget i furu på 
museets verksted og tilpasset på stedet i 
Minnerommet. Hver hylleknekt ble deretter 
malt med tre lag i oljebasert helmatt Jotun 
Superior finish i fargen Masala, for å gli mest 
mulig inn i omgivelsene. 

 
 
 
Våtpreparater 
 
De åtte våtpreparatene som består av 
kroppsdeler fra leprapasienter, ble flyttet til 
konserveringslaboratoriene på Naturhistorisk 
museum, Muséplass 3 for konservering (bilde 
13). Samtlige våtpreparater hadde misfarget 
væske som kunne tyde på fettutfelling, og tre 
av dem hadde i tillegg lave væskenivåer. 
Ettersom ingen visste hvilken væske 
preparatene var lagret i, måtte de identifiseres 
ved hjelp av en tetthetsmåler og test av pH-
verdi.  
 
Objektene ble fotografert og tilstandsvurdert. 
Det var ikke mulig å åpne tre av glassene 
siden væskenivået var høyt og dekket 
objektene. Risikoen for å knuse glasset når 
lokkene skulle av ble ansett som for stor og det 
ble derfor ikke gjort noe videre med disse. To 
av våtpreparatene hadde nok væske, fin pH-
verdi og lite fettutfelling. Disse ble lukket uten 
ytterligere inngripen. Våtpreparatet MHSB 838 
var i etanol, men væsken var uklar og 
melkehvit. Ytterligere undersøkelser viste at 
objektet tidligere var formalinfiksert og 
misfargingen kan komme av at formalin 
utfeller i etanol. MHSB 838 fikk all etanol 
erstattet med ny etanol og utfellingen ble da 
fjernet. To gjenstander, MHSB 839 og MHSB 
845, som begge var lagret i etanol, fikk 
etanolnivået fylt opp og hele eller deler av den 
opprinnelige væsken ble beholdt. Dette 
avhengig av væskenes opprinnelige pH.  
 

Bilde 11: Glass i dørene på bokreolene i kontoret. 
Det øverste felt er ikke rengjort, det nederste er. 
Foto: Stine Dornfest. 
 

Bilde 12: Ny hylleknekt over den gamle hylleknekt i 
bokreoler. Foto: Toralf Moan Teigen. 
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Bilde 13: Våtpreparater pakket og klar for transport til 
konservering. Foto: Ruth Murgatroyd. 
 
Minnerommet etter prosjektet 
 
Rengjøringen og saneringen av Armauer 
Hansens Minnerom ga en betydelig forbedring 
av inneklimaet i rommene, og håpet er at dette 
skal være med å forhindre fremtidig 
oppblomstring av muggsopp. Overflater og 
gjenstander er nå renset for sot og støv, og det 
er fjernet så mange muggsporer som mulig. 
Den muggangrepne grafikken på veggene er 
sanert, og de syreholdige og mugne 
bakplatene er skiftet ut. Fem våtpreparater fikk 
væsken identifisert, og tre våtpreparater fikk 
fylt på ny etanol.   
 
De nye hylleknektene i bokreolene har ført til 
økt sikkerhet for boksamlingen. Hyllene hviler 
ikke lengre på bøkene, og det er ikke lenger 
risiko for at hele hyller skal vippe og falle ned. 
Å rense alt glass i Minnerommet, både på 
grafikk og bokreoler, har gitt stor visuell 
forbedring. Minnerommet fremstår i dag i en 
betydelig bedre versjon enn før arbeidet 
begynte, uten sot, støv, døde insekter og 
mugg.  
 
Arbeidet i Minnerommet viser viktigheten av 
regelmessig oppsyn med både magasiner og 

utstillinger samt systematisk klimaovervåkning 
for både å kunne kartlegge uregelmessigheter 
og respondere på disse for å unngå fremtidig 
oppblomstring av muggsopp. For 
Minnerommets del gjenstår det mye arbeid 
med å forbedre klimaet for å kunne forhindre 
nye muggangrep. I tillegg må en plan for IPM 
(samordnet skadedyrkontroll), 
klimaovervåkning og regelmessig rengjøring 
på plass for at samlingen skal kunne være til 
gavn for de mange kommende generasjoner.  
 
 
 
Noter 
1. Gerhard Armauer Hansen i Store norske 
leksikon. 
2. Pleiestiftelsen for spedalske på 
Kulturminnesøk.  
3. UNESCO, The Leprosy Archives of 
Bergen.  
 
Referanser 
 
Lærum, Ole Didrik: Gerhard Armauer 
Hansen i Norsk biografisk leksikon på snl.no. 
Hentet 12. mars 2021 fra 
https://nbl.snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen. 
 
Aas, Olav, 2020. Armauer Hansens 
Minnerom, Universitetsbiblioteket, Bergen, 
upublisert rapport. 
 
Dornfest, S. og Neimi, T, 2020. Gerhard 
Henrik Armauer Hansens Minnerom, 
Universitetsmuseet i Bergen, upublisert 
rapport. 
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https://nbl.snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=pleiestiftelsen%20for%20spedalske&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&bm-municipality=&cp=1&bounds=60.389038913716135,5.3398597240448,60.38757839875143,5.342005491256714&zoom=18&id=21500c8e-57a3-11eb-818d-005056bf3d73
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-leprosy-archives-of-bergen/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-leprosy-archives-of-bergen/
https://nbl.snl.no/Gerhard_Armauer_Hansen
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Virtuell kurer: 
Kun en nødvendighet under en 
pandemi eller kommet for å bli? 
 
 
Tor Erik Skaaland 
Malerikonservator 
Skagens Kunstmuseer, Danmark 
 
Hilde Berteig Rustan 
Malerikonservator 
Astrup Fearnley Museet, Oslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en verden preget av nedstenging, 
karantenetid og stengte grenser har vi alle blitt 
tvunget til å tenke nytt på flere plan, som 
samfunn, i hverdagen og hvordan vi jobber. Å 
ha hjemmekontor som konservator har vist 
seg å være mulig, men ikke nødvendigvis så 
effektivt når det gjelder inngripende 
konservering. I flere museer og andre 
utlånsinstitusjoner har en annen konsekvens 
av pandemien vært at vi konservatorer for 
tiden ikke kan følge utlånte gjenstander til 
låner slik vi tidligere har gjort. På grunn av 
smittevern og de mange begrensningene for 
reiser i både inn- og utland, har vi med god 
grunn blitt tvunget til å gjøre jobben digitalt og 
være såkalte virtuelle kurerer. Men hvordan 
kommer dette til å påvirke yrket vårt på sikt?  
 
Fra kriseberedskap til en ny virkelighet 
 
I dette debattinnlegget blir virtuell kurer 
definert ut fra de samme kriteriene som 
tidligere har vært gjeldene, nemlig en person 
som følger en gjenstand på reise, men også 
en som er observatør ved utpakking, 
tilstandsvurdering og installering hos låner  

 
 
 
 
 
(og i motsatt rekkefølge), bare at dette nå skjer 
gjennom en skjerm. Før var dette  
kanskje først og fremst et tenkt scenario ved 
kriser og en plan B i noen større institusjoners 
kriseberedskap. Nå har det også blitt en 
realitet som vi sannsynligvis må lære oss å 
leve med enda en stund fremover. Det kan 
sågar godt tenkes at virtuelle kurerturer er 
kommet for å bli. 
 
Hensikten med denne teksten er ikke å 
redegjøre for hvordan en virtuell kurertjeneste 
bør foregå eller tilrettelegges for, men å gi et 
innblikk i hva vi har erfart så langt og hvilke 
aspekter som har blitt vektlagt i diskusjonen i 
fagmiljøet. I løpet av våren inviterte 
redaksjonen NKF-Ns medlemmer på 
forbundets Facebookgruppe til å komme med 
egne erfaringer og tanker omkring virtuelle 
kurerer. Til tross for noe laber respons, men 
sett i sammenheng med personlige erfaringer 
og de to nedenfor nevnte online-
arrangementer, tegner det seg likevel et bilde 
av fremtiden.  
 
 

N
orske Konserves 1/2021  

Verden rundt oss har endret seg som følge av pandemien, og konservatorer og museer har måtte 
endre praksis og rutiner for utlån av gjenstander. I dette debattinnlegget blir det diskutert rundt 
temaet virtuell kurer, som har blitt en utbredt måte å forholde seg til risikoene ved å utlåne 
gjenstander. Er det fremtiden for utlånsprosedyrer vi nå ser? Egne erfaringer og diskusjoner fra 
arrangementer på internettet og sosiale medier har bidratt til drøftelsene om hvordan vi kan 
minimere risikoer for sårbare gjenstander ved å være virtuelle kurerer. 
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At temaet er aktuelt, fremgår av to nylig 
avholdte digitale arrangementer. Først ut var 
ICOM-CC Paintings Group´s interim meeting: 
Virtual Courier Oversight in 2020-2021 den 28. 
april (Bilde 1) og etterfulgt av den britiske 
organisasjonen ICONs paneldebatt om det 
samme temaet den 29. april. Sistnevnte ble 
arrangert av to av ICONs faggrupper for 
samlingsforvaltning og moderne materialer 
(Bilde 2). Det fremgår tydelig av respons i 
kommentarfelt og deltakerantall at det 
internasjonalt er et tema som blir diskutert i 
disse dager. AIC har også offentliggjort en 
redegjørelse og uttalelse om temaet virtuell 
kurertjenster.1 

 

Som med alt annet, er det fordeler og 
ulemper 
 
Det kan sies mye om fordeler og ulemper med 
gjennomføring av virtuell kurer, og listen av 
påstander som nevnes videre er ikke 
fullstendig. Det er viktig å fremheve at det er 
de to ulike parters behov, og ikke minst 
gjenstandenes tilstand, som avgjør hvordan 
en virtuell kurertur skal foregå. Partenes 
behov bør under alle omstendigheter avklares 
på forhånd. En forventningsavstemning 
mellom partene kan i alle fall gjøre at selve 
kurertjenesten foregår mer eller mindre 
smertefritt, men det er klart at det fordrer en 
større tillit mellom institusjoner og 
fagkollegaer.  
 
En respondent på Facebookforespørselen 
(malerikonservator) skrev:  
 

«Fordelene med virtuell kurer er 
mange, som at det er mer 
klimavennlig, det kan kutte kostnader 
rundt transport av verk, det kan lett 
gjøres via forskjellige tjenester som 
ikke koster penger og det trenges ikke 
fancy utstyr for å gjennomføres. 
Ulempene kan være at det er vanskelig 
å tilstandsvurdering og fjernmontere 
verk som er komplekse eller har 
sårbare overflater. Oppløsning på 
overføringen og nettilgang kan variere, 
og lyd og bilde kan være ustabile og 
falle inn og ut. Det er også en ulempe 
når de involverte befinner seg i ulike 
tidssoner, hvor det kan være er 
vanskelig å finne tidsrom som passer 
for alles arbeidstid.  
 

Virtuell kurertjeneste er et fint verktøy i 
mange tilfeller og kommer nok til å 
overleve korona, men hva som skal 
lånes ut, dennes tilstand og hvor 
komplekst det er å montere bør være 
en faktor i om det er mulig å være kurer 
virtuelt.» red.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Å benytte en virtuell kurer er i noen tilfeller 
tidsbesparende og mer effektivt for utlåner, 
men det fordrer også god kommunikasjon og 
forståelse mellom de ulike partene. Det er for 
eksempel tidseffektivt med tanke på 
overtidsarbeid fordi det ikke lenger er behov 
for reising tur-retur og venting ved 
låneinstitusjonen. Virtuell kurer kan være med 
på flere prosesser, som mottak av transport, 
utpakking, tilstandsvurderingen og montering 
av utstilling, men også for eksempel lyssetting 
og sikring omkring gjenstand, prosesser som 
ofte foregår på forskjellige dager. Det som 
derimot er tydelig, er at det er langt mer 
krevende for låneinstitusjoner å skulle 
håndtere et stort antall virtuelle kurerer. Den 
administrative byrden for låneinstitusjonen er 
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Bilde 1: Den 28. april ble ICOM-CC Paintings Group´s 
interim meeting: Virtual Courier Oversight in 2020-2021 
avholdt. Foto: Tor Erik Skaaland. 

Bilde 2: Den 29. april ble ICON Care of Collections 
Group & Modern Materilas Network: Virtual Couriering 
and Condition Assessing Online Panel Discussion 
avholdt.  
Foto: Tor Erik Skaaland 
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blitt større, og flere har påpekt at kostnadene 
forbundet med lån og innlån bare er forflyttet 
fra direkte utgifter med å motta fysisk kurer 
over til internt ressursforbruk ved 
låneinstitusjonen i forbindelse med 
tilrettelegging av virtuelle kurerer. 
Utstillingsoppsetting var allerede i 
utgangspunktet i de fleste tilfeller stressende, 
og kan nå oppleves mer stressende med 
virtuell kurer, når stramme tidsplaner er 
normen snarere enn unntaket.  
 
Et viktig aspekt for oss konservatorer når det 
kommer til kurertjeneste, er tilstandsvurdering. 
Det er i utgangspunktet bare personer av vårt 
yrke som er kvalifisert til dette, især hvis den 
aktuelle gjenstand er særlig sårbar. Å gjøre en 
tilstandsvurdering på avstand, gjennom en 
skjerm er derfor spesielt en utfordring. Men det 
digitale har på mange måter innhentet oss 
også her når det gjelder noe av det vi som 
konservatorer kan som best, nemlig det å se 
og fornemme gjenstander med deres 
materialer og vurdere tilstand. En ting som 
likevel kan sies, er at det er en bratt 
læringskurve og det må forventes litt sjøsyke 
for den som skal sitte i den andre enden og se 
på detaljer. 
 
Hvor suksessfull en virtuell kurertjeneste blir, 
avhenger nettopp mye av teknologi. Det er blitt 
nevnt mange måter å løse de tekniske sidene 
ved virtuell kurer, som WhatsApp, Microsoft 
Teams, Zoom, Google Meet, Slack eller 
kameraer som GoPro, spesielle briller med 
kamera som følger bærerens blikk, 
håndholdte kameraer og nettbrett. Kameraer 
på stativ eller dedikerte kamerapersoner er 
også en gjenganger i diskusjonen. Det er også 
blitt utviklet en egen programvare, «Virtual 
Courier» som ble lansert av 
tilstandsvurderingsverktøyet Articheck for å 
gjøre hele kureropplevelsen så 
strømlinjeformet og rett frem som mulig og 
hvor alt kan gjøres i en plattform.  
 
Men uavhengig av hvilken måte man løser det 
å være virtuell kurer, er først og fremst en god 
internettforbindelse noe av det mest 
essensielle. En god internettforbindelse ved 
låneinstitusjon er kanskje et av de viktigste 
kravene å stille når en virtuell kurer må brukes. 
Å ha en plan B-er med tanke på sviktende 
teknologi og internettforbindelser er heller ikke 
å forakte.  

Forholdene rundt gjennomføring av virtuelle 
kurerturer vil i mange tilfeller stille høyere krav 
til tilstandsrapporter og dokumentasjon i 
forkant. Dokumentasjonen bør være detaljert 
og grundig ettersom låneinstitusjonen ikke vil 
ha detaljert kjennskap til den aktuelle 
gjenstanden, dennes materialbruk og 
historikk. Å kunne henvise til god 
dokumentasjon er også viktig om teknologien 
svikter. En ny etikette må innlæres rundt det å 
være og motta virtuelle kurerer, for rammene 
omkring kurertjenesten setter tydelige 
begrensninger, for eksempel i det 
mellommenneskelige aspektet. Hvordan lese 
kroppsspråk gjennom en skjerm, eller hvordan 
forholde seg til en eventuell språkbarriere? 
Her vil nemlig god dokumentasjon, men også 
avklaring på forhånd om roller samt 
prosedyrer være til hjelp.  
 
Det er viktig å ha i tankene at – i alle fall for 
mange museers tilfelle – at lånere selv også 
ofte er utlånere av gjenstander, og å bygge 
gjensidig tillitt i denne nye situasjonen er 
essensielt. Egen erfaring har vist at hva som 
forventes bør kartlegges og avklares nøye i 
forkant, siden ulike utlånerne kan ha helt 
forskjellige krav og forventninger til hva en 
virtuell kurertjeneste bør inneholde. Noen 
trenger ikke mer enn en kort prat under 
utpakking og en ettersendt tilstandsvurdering, 
mens andre ønsker en bestemt tidsplan med 
flere sjekkpunkter, GPS sporing og digital 
tilstedeværelse under alle viktige hendelser fra 
verket hentes på utlånsinstitusjon til det er 
ferdig montert og lyssatt.  
 
En tidligere fordel med å sende en konservator 
som kurer, var at vedkommende kunne 
behandle gjenstanden hvis den tok skade 
underveis, i tråd med arbeidsgivers etikk og 
ordinære praksis. Dette er nå ikke tilfellet, og 
det er flere som har påpekt at det er 
betryggende om det er konservator til stede 
ved ankomst av utlånte gjenstander. Er virtuell 
kurer den eneste muligheten til tross for en 
sårbar gjenstand, er det vår mening at en 
(intern eller ekstern) konservator til stede på 
låneinstitusjon bør være et krav. Hvordan skal 
for eksempel konservator hos utlåner kunne 
foreslå et eventuelt behandlingsforløp 
gjennom skjerm hvis en gjenstand har tatt 
skade? Da er det i alle fall betryggende å ha 
en som snakker samme fagspråk på den 
andre siden av skjermen.  
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Er det fremtiden vi nå ser? 
 
Diskusjonen rundt bruken av virtuelle 
kurertjenester er fortsatt preget av mye upløyd 
mark og muligheter, og det blir spennende å 
følge med på hva eksperter for eksempel vil si 
om eventuell forskjell i klimabelastning av å 
ikke sende kurer mot å sende kurer. En reise 
kan i mange tilfeller ha store karbonutslipp,2 
men det var flere deltakere i de to nettbaserte 
arrangementene som også påpekte at 
klimabelastningen for lagring av 
høyoppløselige foto til nødvendig 
tilstandsdokumentasjon og lange 
videoforbindelser også kan være ganske 
store. Det faktiske klimaregnskapet må dog 
noen andre stå for.  
 
Er det sannsynlig at virtuelle kurertjenester vil 
være like nødvendig også i fremtiden? Det er 
tilsynelatende effektivt, økonomisk 
besparende og klimamessig mer bærekraftig 
å bli hjemme, men det gjør at sikkerheten og 
risikostyringen som ellers er forventet kan bli 
kompromisset på. Det har også i mange 
tilfeller vist seg å være mye mindre fleksibelt å 
benytte virtuelle kurerer enn man skulle tro. 
Sånn som det tegner seg til nå, kan virtuell 
kurertjeneste best foregå når det er 
tilstrekkelig god dokumentasjon av 
håndterings- og pakkeprosedyrer og dersom 
gjenstandens tilstand tillater det, men 
teknologien skal også fungere godt og det 

fordrer en god kommunikasjon mellom 
partene før og underveis i den virtuelle 
kurertjenesten. En konsekvens av pandemien 
er at vi som fag ble nødt til å tenke nytt for å 
minimere risikoer ved å sende gjenstander på 
utlån. Vi tror at virtuelle kurerer nok er kommet 
for å bli, om ikke annet som et nytt alternativ i 
redskapskassen ved utlån.  
 
Vi håper dette kan fungere som en invitasjon 
til en videre debatt om utfordringene for faget 
som har kommet til syne i kjølvannet av 
pandemien, og vi inviterer herved NKF-Ns 
medlemmer og andre interessenter i å sende 
oss synspunkter, løsninger og erfaringer.   
 
 
Noter 
1. AICs uttalelse om virtuell kurer kan leses 
her. (Nedlastet 28.05.2021) 
 

2. Videre lesning om karbonbelastningen for 
museumsutlån: Simon Lambert & Jane 
Henderson (2011) The carbon footprint of 
museum loans: a pilot study at Amgueddfa 
Cymru – National Museum Wales, Museum 
Management and Curatorship, 26:3, 209-
235, DOI: 10.1080/09647775.2011.568169 
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https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/administration/governance/aic-positionstatement-virtual-courier-oversight.pdf?sfvrsn=b1761420_4
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09647775.2011.568169
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Konservatorens tips og triks 
  
 

 
Her inviterer vi NKF-Ns medlemmer til å dele tips og triks fra deres daglige arbeid i et lett 

tilgjengelig format. Har du en metode eller løsning du bruker i praksis som andre kan dra nytte av, 
så skriv gjerne til oss. 

 
 
 

Sampakking av 
pasteller på papir 
 
 
Marie Kleivane 
Papirkonservator NKF-N 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design 
 
 
Pastell på papir og oppbevaring 
 
Papirkunst der motivet er gjort med pastell 
har en spesielt sensitiv overflate. Grunnen til 
dette er at pasteller inneholder lite eller 
ingen bindemiddel og lar seg dermed ikke 
feste like godt til papiroverflaten. Dette gjør 
pasteller svært utsatt for tap av pigment, 
skraper i overflaten eller at pigmentet gnis 
utover. Selv om overflaten fikseres, kan det 
likevel forekomme avsmitting av pigment 
ved berøring. Samme problematikk 
forekommer også med kunst gjort med kull, 
kritt eller grafitt. 
 
Papirgjenstander bør fortrinnsvis 
oppbevares horisontalt, men i noen tilfeller 
er ikke dette gjennomførbart. Det kan ha 
med størrelse på kunstverket å gjøre, eller 
av andre grunner. Innrammede pasteller har 
ofte avstand til glasset, enten i form av en 
avstandslist eller tykkelsen på 
passepartoutforstykket. Men dette er ikke 
alltid tilstrekkelig, spesielt ikke når papir lett 
bukler ved endringer i temperatur og fukt. 
Dersom avstanden ikke er stor nok, kan en 
risikere at mediet berører glasset eller 
nærliggende materialer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bilde 1: Det ene verket (NG.K&H.1987.0228) i 
rammen verkene ble magasinert i.  
Foto: Marie Kleivane. 
 
Sampakking av sju pasteller av Erna 
Plachte 
 
Noe av denne problematikken gjorde seg 
igjen gjeldende under tilstandssjekk av 
innrammet kunst som enten henger på  
skjerm eller står vertikalt på hylle i Grafikk 
og tegning-magasinet til Nasjonalmuseet. 
Hensikten med gjennomgangen var å 
evaluere om kunsten kan transporteres som 
den er i rammen.  
 
I den forbindelse havnet sju pasteller gjort 
av Erna Plachte (1893-1986) på 
arbeidsbordet mitt. De var alle rammet inn i 
enkle rammer (bilde 1), i ulike format. 
Innrammingen var ikke ideell, og man kunne 
se at papiret buklet i noen av verkene, og 
det var fare for at pastellen berørte glasset. 
Mediet var også såpass tykt påført i enkelte 
områder at en horisontal oppbevaring ville 
være å foretrekke, da ikke bare under 
transport til nytt magasin, men også for 
langvarig oppbevaring. Rammene var heller 
ikke spesielt pene. Jeg bestemte meg derfor 
å ta pastellene ut av rammene og sampakke 
kunstverkene i syrefrie esker. Dette er også 
plassbesparende i magasinet! 
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Følgende problemstillinger måtte løses: 
 

1. Hvordan plasserer man flere 
pasteller i en eske uten at den 
sensitive overflaten berøres av det 
ovenforliggende verket?  

2. Monteringen var i ulike format, og 
det var ikke tid til å ommontere disse.  
Hvordan hindrer vi at 
passepartouten forflytter seg i esken 
under transport? 
 

Jeg presenterer her min enkle løsning, utført 
med hjelp av syrefri PVA og kartong. 
 
Løsningen på problemstilling 1 ble å kutte 
til en kartong i størrelse med esken jeg 
skulle bruke (50 x 40 cm) til hver pastell. 
Dette blir avstandskartongen som får en 
lysåpning tilsvarende ende den i verkets 
forstykke. Denne åpningen kan godt være 
1-2 mm større enn selve lysåpningen i 
forstykket på passepartouten. På dette 
måten øker avstanden mellom 
pastelloverflaten og eventuell 
ovenforliggende kartong med 3 mm, som 
var tilstrekkelig i dette tilfellet (bilde 2A).  
 
Siden disse sju pastellene er montert i 
passepartout med ulike format, er det en 
viss fare for at passepartouten flytter seg i 
esken under transport. Løsning på spørsmål 
2 ble derfor å lime på en «låsekant» på 
undersiden av avstandskartongen i de 
kantene hvor det var nødvendig (bilde 2 B, 
3 og 4). Passepartouten sitter derfor i en 
form på undersiden av avstandskartongen 
som er nok til å hindre verket i å flytte seg. I  
dette tilfellet var låsekanten 3 mm, som var 
tilstrekkelig. Det anbefales å legge en ekstra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kartong mellom avstandskartongen og 
neste verk for ekstra stabilitet, og for å 
hindre av bakstykket til verket over ikke 
synker ned i åpningen til 
avstandskartongen. 
 
 

 
 

Bilde 3: Ett av pastellene (NG.K&H.1987.0234) med 
tilhørende kartong med lysåpning og låsekant i øvre 
og nedre kant. Foto: Marie Kleivane. 
 

 
 
 
 
 
 

Bilde 4: Ett av pastellene (NG.K&H.1987.0229) 
med tilhørende kartong med lysåpning og 
låsekant i alle sider. Foto: Marie Kleivane. 

Bilde 2: Tegning av hvordan 
passepartout og kartong bygges 
opp i esken. A viser hvordan det kan 
bygges opp dersom 
passepartoutene er i samme 
format. B hvordan ulike format kan 
«låses» i esken.  
Tegning: Marie Kleivane. 
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Dette var en nokså enkel og lett 
gjennomførbar metode for sampakking av 
pasteller i eske for magasinering og transport. 
Låsekantene gjorde det også tidsbesparende, 
da man unngikk å montere pastellene på nytt i 
like format. Det er også mulig å lett se hvilke 
verk som ligger i esken med lysåpningen i 
avstandskartongen (bilde 5). Med denne 
løsningen fikk jeg plass til fire pasteller i en 
eske (bilde 6).  
 

 
 

Bilde 5: Kartongen med lysåpning og verket 
(NG.K&H.1987.242) plassert under. Her kunne 
lysåpningen godt ha vært litt større i øvre kant.  
Foto: Marie Kleivane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialliste 
 
- Archival Coorugated Cardboard, 3 mm 
(Arkivprodukter eller Preservation Equipment) 
- Lineco syrefritt PVA lim 
- Eske fra Klug 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilde 6: Fire verk sampakket i en eske. Det ligger en 
hel kartong i eskens format mellom hver passepartout. 
Foto: Marie Kleivane. 
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www.niku.no

NIKU undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst , interiør og bygninger
Våre tjenester omfat er blant annet rådgivning, tilstandsvurdering, konserveringsbehandling og fargeundersøkelser av:

• malerier 
• historiske interiør

• veggdekor 
• kirkekunst

• muralmalerier og mosaikk 
• moderne kunst og samtidskunst
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Masteroppgaver fra Konserveringsstudiet 
 
 
 

Her inviterer vi masterstudenter fra Konserveringsstudiet, IAKH, UiO til å skrive korte 
presentasjoner av deres masteroppgaver. 

 
 

Fraktur: En materialteknisk og 
verdibasert konserveringsstudie 
om gipsskulptur med utgangspunkt 
i Vigelands Camilla Collett 
 
 
Mari Bjørge 
Masterstudent 
Gjenstandskonservering, UiO 
 
 
Gipsavstøpninger er helt essensielle 
verktøy i den tradisjonelle billedhuggerens 
arbeidsprosess, ofte som modeller for 
kunstverk i andre materialer. Gipsens evne 
til å gjengi detaljert overflatestruktur og 
form i presise avstøpninger har gjort den til 
et yndet materiale for kopiering. Gips-
skulpturer er vanlige innslag i museer med 
akademiske gipsavstøpningssamlinger og i 
monografiske skulptursamlinger. Både 
gipsavstøpninger som en generell 
gjenstandskategori i museene, og gips som 
skulpturmateriale i seg selv, ble nedvurdert 
gjennom deler av 1900-tallet. Som en mulig 
konsekvens av dette, er praktiske 
tilnærminger for behandling av slike 
gjenstander lite belyst i litteraturen om 
skulpturkonservering. Dette gjelder særlig 
for inngripende konservering av 
bruddskader og materialtap. Motivasjonen 
for dette masterprosjektet var å belyse og 
imøtekomme hull i forskningen på 
konservering av gipsskulptur. 
 
Gustav Vigelands gipsoriginal av Camilla 
Collett (1909) er eksempel på en 
gipsavstøpning som var brukt som modell 
til et bronsemonument (figur 1); I storm 
(1911), som står i Slottsparken i Oslo, er 
landets første portrettstatue av en kvinne 
(figur 6). Godt over hundre år etter at den 
ble laget, viser gipsoriginalen i dag synlige   
strukturelle skader. 

 

Figur 1: Camilla Collett, Gustav Vigeland, 1909. 
Foto: Mari Bjørge, 2020 
 

 
 

Figur 2: Detaljfotografi av overkropp viser 
frynsesjalet drapert over skulderparti og armer.  
 
 
Den har sprekker og  

avskallinger på flere områder av overflaten. 
Over skulderpartiet er det modellert et sjal 
med frynser av gips med metallarmering, 
som er særlig skadet og har tapt materiale 
(figur 2). Masteroppgaven tok dette som 
utgangspunkt for å undersøke og diskutere 
hvordan man kan kompensere for tapt 
materiale i skulpturens eksisterende 
bruddskader, med utgangspunkt i et  
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verdibasert bevaringssyn og i tråd med 
konserveringsfagets etikk.   
 
For å besvare oppgavens problemstilling 
ble det utarbeidet tre delmål; å kartlegge 
verdier tillagt gjenstanden, å kartlegge 
materialer og teknikker som brukes i 
konservering av gipsskulptur, og å vurdere 
hvordan disse metodene samsvarer med 
etiske retningslinjer for konservering. 
Prosjektets metoder fikk derfor en 
overordnet konstruktivistisk og utforskende 
tilnærming, som forløp i tre suksessive 
faser og korresponderte til hvert av 
delmålene. Etter innledende arkiv- og 
gjenstandsundersøkelser (figur 3 og 5), ble 
det gjennomført en kartlegging av 
kvalitative intervjuer og en 
spørreundersøkelse, og til slutt en serie 
praktiske eksperimenter av egnete 
materialer for bruk som barriere, lim og 
fyllmaterial (figur 4). 
 
Oppgavens datainnsamling og resultater 
ble lagt til grunn for en diskusjon av etiske 
behandlingsmuligheter i en verdibasert 
konserveringsstrategi for skulpturens 
bruddskader og materialtap. Diskusjonen 
drøfter blant annet bruk av virtuell 
restaurering (figur 7) som et hjelpemiddel i 
etisk krevende konserveringsbeslutninger. 
 

 
 

Figur 3: Grafisk kartlegging av strukturell tilstand og 
skader var del av prosjektets innledende fase. 
 

 
 

Figur 4: I prosjektets siste fase ble det gjort praktiske 
eksperimenter. Her utføres absorpsjonstesting av 
barrierematerialer på av bruddflater i gips. 

   
 

Figur 5: Arkivfoto av den opprinnelige 
leiremodellen, som ble destruert under 
produksjon. Gustav Vigeland, Camilla 
Collett, u.d. Fotograf: ukjent. 
©Vigelandmuseet, 2020.                         

 

Figur 6: Gustav Vigeland, I storm, 
1911. Foto: Mari Bjørge, 2020.        

 

Figur 7: Virtuell rekonstruksjon av 
tapt materiale på skulpturens sjal 
med frynser, utført i Adobe 
Photoshop.  
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