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Lederen har ordet
Konservatorer som faggruppe synlig
og aktiv i den offentlige debatten?
I skrivende stund har jeg akkurat skrevet ferdig
en kronikk og sendt den til Aftenposten. Når
Norske Konserves går i trykken vet jeg ennå ikke
om og når kronikken kommer på trykk/på nettet,
og hvilke tilbakemeldinger det eventuelt vil gi fra
media og andre deltagere i debatten.
Jeg har skrevet om flytting av vikingskipsamlinga. Jeg har skrevet på vegne av meg selv, og har
ikke talt på vegne av hele NKF-N, men jeg har
tilkjennegjort at jeg, forfatteren av denne kronikken er konservator og leder i NKF-N, en faglig
sammenslutning av konservatorer i Norge, og
for skader ved en eventuell flytting av samlingen.
jeg har spurt Aftenposten om de kan ta med en Å tilkjennegi at vi som faggruppe med vår spesielle
liten faktaboks hvor det står noen ord om NKF-N. kompetanse innen bevaring ønsker å bli tatt på
alvor i utredningsprosessen som nå ruller videre.
Temaet, flytting av vikingskipssamlingen, er
brennhett, og jeg vet inderlig godt at vi som fag- Jeg regner med å få tilbakemeldinger, både
gruppe slett ikke er samstemte:
positive og negative. Noen av dere vil nok være
skuffet over at jeg ikke har tatt et aktivt stand• om det er en god eller dårlig idé å videre
punkt mot flytting av vikingskipssamlingen.
utrede mulighetene for å flytte vikingskipsAndre vil trolig mene at dette burde jeg som
samlingen?
leder ikke ha sagt noe offentlig om fordi det
• om utredningen og prosessen har vært god
er delte meninger i fagmiljøet. Forhåpentligvis
nok så langt?
vil mange av dere være glade for at den of• om hvilken risiko for skade vi kan akseptere? fentlige debatten rundt flytting av vikingskips• om det er vi eller noen andre som skal defisamlingen nå kanskje kan bli litt mer nyansert;
nere hva som er en akseptabel risiko og en
at det kom fram mer nyansert informasjon om
akseptabel skade?
gjenstandenes tilstand og risiko for skader ved
• om risiko for skader overhode er akseptabelt? en eventuell flytting, og at konservatorene som
faggruppe nå ble en synlig del av den offentlige
Allikevel har jeg altså skrevet en kronikk om
debatten.
dette temaet, fordi jeg tror at jeg som konservator og som leder for NKF-N kan ha en viktig rolle Jeg ønsker en intern debatt velkommen. Vi
i å tilføre den offentlige debatten konservatorens trenger gode debatter om de viktige tingene.
kunnskap om gjenstandenes tilstand, bakgrunnen for den bevaringstilstanden skip og gjenSolveig Schytz
stander har i dag, og hva det har å si for risiko
Leder NKF-N

Har du sterke meninger? Sint? Frustrert? Glad? Engasjert? Kom gjerne med tilbakemeldinger til
solveig@schytz.no
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Redaktøren har ordet
Det er med stor ærefrykt vi i den nye redaksjonen
nå tar over ansvaret for et Konserves som har
utviklet seg til å bli et så interessant og profesjonelt blad. Tidligere redaksjoner har gjort
en kjempejobb – ikke minst den siste, som
med mye og god hjelp fra Ingrids mann Fredrik
Matheson har laget bladets nye, lekre layout.
Dette har han gjort av ren og skjær godhet –
vi retter en stor takk til ham!
Opplæringen av oss nye redaksjonsmedlemmer
begynte så vidt under arbeidet med Konserves
2/2006, og vi har vært aktivt med på å lage
dette første nummeret i 2007 – dette har vært
veldig nyttig, og vi håper vi klarer oss på egen
hånd ved neste utgave! Den nye redaksjonen er
også større enn noen sinne, med hele 5 medlemmer! Vi består av følgende personer:
Ny redaktør er Tina Grette Poulsson, papirkonservator og ansatt ved Nasjonalmuseet med
hovedansvar for vedlikehold av utstillinger i
museets Landsdekkende program.
Layoutansvarlig blir Monica Hovdan, som
akkurat har avsluttet sin mastergrad i objektkonservering etter praksis ved Arkeologisk museum
i Stavanger. Monica er nå ansatt for 3 måneder
ved Nasjonalmuseet for å hjelpe til med et prosjekt på Kunstindustrimuseet.
Annonseansvarlig blir Ane Marte Ringstad,
også nyutdannet objektkonservator, med praksis
fra Studio Västsvensk Konservering i Göteborg,
hvor hun nå også har fått en midlertidig stilling.
Ingrid Louise Flatval blir ny abonnementansvarlig.
Hun er også fersk objektkonservator, med praksis fra konserveringsavdelingen ved York Archaeological Trust. For tiden jobber Ingrid Louise for
REVITA-prosjektet på Kulturhistorisk museum.
I en nyopprettet redaksjonsstilling som
nettansvarlig kommer Anne Apalnes Ørnhøi.
Så snart NKF-Ns nye hjemmesider er på plass,

Takk for oss!
Vi i den gamle Konserves-redaksjonen ønsker
med dette å takke for oss etter tre spennende
og utviklende år. Seks utgaver av bladet er det
blitt, og vi har sett at interessen for å publisere
i Norske Konserves har økt jevnt og trutt. Nå
overlater vi trygt ansvaret til Tina & co, mye

skal hun begynne jobben med å få Konserves
på nett. Anne er nyutdannet malerikonservator,
har praksis fra Nasjonalmuseet og er nå ansatt
ved Munch-museet i et engasjement ut året.
I denne utgaven av Konserves kan vi bl.a. by på
følgende:
Nadine Huth forteller om arbeidet med de
alunkonserverte praktsledene fra Osebergfunnet, der hun samarbeidet med støttemaker om
ny oppstøtting av det svært nedbrutte treverket.
Dette er et svært aktuelt prosjekt i lys av debatten om en evt. flytting av Vikingskipsmuseet fra
Bygdøy til Bjørvika.
Vi blir med på et dramatisk oppdrag med Sander
Solnes, konservator hos Sysselmannen på
Svalbard. Han forteller fra en arbeidsplass der
isbjørnen er en del av hverdagen på feltarbeid.
Like spennende, om ikke fullt så dramatisk, var
Guro Hjulstads konserveringsprosjekt i Egypt høst
2006. Å være eneste konservator i felt bød på
mye lærdom og mange utfordringer. Vi tar gjerne
imot flere «reisebrev» fra lesere som har hatt spennende jobber i det store ut- eller innland!
Monika Åkerlund, intendent ved Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm, holdt foredrag ved
NKF-Ns høstmøte og har nå skrevet en artikkel om samme tema, nemlig skadedyrkontroll.
Man må bestrebe seg på å oppnå et helhetssyn
på skadedyrsproblemet, både i form av forebyggende og akutte tiltak – Monika forteller om
hvilke faktorer man må ta i betrakting.
Hilsen den nye redaksjonen:

Tina Grette Poulsson, Monica Hovdan,
Ane Marte Ringstad, Ingrid Louise
Flatval og Anne Apalnes Ørnhøi

tyder på at kvaliteten på bladet bare kommer til
å stige i årene fremover. Tusen takk til alle som
har bidratt!
Hilsen den gamle redaksjonen:
Ingrid Grytdal Matheson,
Katrine Scharffenberg og Ellen Hole
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NKF-N Styret 2006-07
Leder
Solveig Schytz
Langbakken 58, 1430 Ås
Tlf: 41 62 68 22
E-post: solveig@schytz.no

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

Nestleder/kasserer

Andre verv:

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

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

Styremedlemmer
Anne Sommer-Larsen
Teknisk museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 00
E-post: asl@tekniskmuseum.no
Bent Bang-Hansen
Norsk filminstitutt
Postboks 482 sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 22 47 45 00
E-post: bent.bang-hansen@nfi.no
Erika Gohde Sandbakken
Munchmuseet
Tøyengata 53, 0578 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post: erika.sandbakken@kie.oslo.kommune.no

Varamedlemmer
Anne-Grete Slettemoen
Nationalmuseum
Rörstrandsgatan 16, 113 40 Stockholm, Sverige
Tlf: +46 (0) 83 294 72
E-post: anne@slettemoen.no
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Norske Konserves
Tina Grette Poulsson, redaktør
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design,
Pb 7014 St Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 21 98 22 92
E-post, jobb.: tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

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

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

NKF webredaksjon
Sander Solnes, redaksjonsmedlem
Sysselmannen på Svalbard
E-post: sander.solnes@sysselmannen.no

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

Styret informerer
Nye nettsider er på vei!
Biljana Casadiego
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post: biljana.casadiego@kie.oslo.kommune.no

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

NKF-N har inngått avtale med OXX media om kjøp av
publiseringsverktøy for internett. Arbeidet med å få opp
de nye nettsidene våre intensiveres nå som vi har den
tekniske løsningen på plass! Vi tar mål av oss til å kunne
lansere de nye nettsidene på årsmøtet den 27.april! Har
du noen fine bilder som viser en konservator i arbeid, eller
en spennende faglig problemstilling, som vi kan bruke på
hjemmesida for å presentere konserveringsfaget? Da vil vi
gjerne høre fra deg! Ta kontakt med Bent Bang-Hansen i
styret: bent.bang-hansen@nfi.no

Nye muligheter til å betale kontingenten sin!
Nina Hesselberg-Wang
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli , 0203 Oslo
Tlf: 810 01 300
E-post: nina.hesselberg-wang@nb.no

Giroer for innbetaling av NKF-Ns kontingent for 2007 er
på vei ut til dere. Betal jo før jo heller, så slipper styret å
bruke tid på slutten av året til å purre på dem som ikke har
betalt!

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

Ta gjerne kontakt med styret! Henvendelser angående
adresseendringer, e-postlisten og medlemsdatabasen
rettes til Guro Hjulstad. Øvrige henvendelser kan rettes til
leder Solveig Schytz.

Viktige datoer i vår
NKF-Ns Vintermøte blir holdt torsdag 8.mars i Nasjonalbiblioteket. Mer informasjon kommer på grønn e-post og
på hjemmesidene våre.
NKF-Ns vårmøte/årsmøte blir holdt fredag 27.april
på Norsk Teknisk Museum. Mer informasjon kommer på
grønn e-post og på hjemmesidene våre.
Frist for melding av saker til årsmøtet er 5.mars, da
styrets frist for å sende ut årsmøtepapirene er 16.mars
(seks uker før møtet)
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Praktsledene
fra Osebergfunnet
Oppstøtting av de alunkonserverte sledene fra Oseberg
De tre sledene, som i ornamentikk og skjæring representerer noe av det mest verdifulle fra Osebergfunnet, er også
blant de mest skadede og nedbrutte gjenstander fra dette funnet. I 2001 ble det oppdaget ferske brudd og sprekker
på «Gustafsons slede». Derfor ble det startet opp et nødsikringsprosjekt for å støtte disse gjenstandene og bevare
dem mot et totalt forfall. Sledene er så komplekse og skjøre at de under ingen omstendighet kan utsettes for rystelser
og vibrasjoner. Følgelig kunne en ﬂytting til «eksterne» arbeidslokaler ikke gjennomføres, men jobben måtte gjøres på
stedet. Det ble bygget et eget klimatisert rom rundt sledene, før glassmonterne ble fjernet for første gang siden 1957.
I sledeprosjektet inngår preventiv sikring, detaljert undersøkelse og dokumentasjon av materialet og konstruksjonen.
Arbeidet med dette innebærer store utfordringer og oppgaver. Direkte involverte personer i prosjektet har vært konservatorene Nancy Child (til mai 2004), Nadine Huth (fra januar 2005) og støttemakeren Ragnar Løchen.

Av Nadine Huth og Ragnar Løchen

Konserveringshistorie
Ved utgravingen av Oseberggraven og dens rike utstyr
i 1904, ledet av professor Gabriel Gustafson, ble også
tre praktfulle sleder avdekket. Gjenstandene hadde ligget
nedgravd i mer enn tusen år. De var da gjennomtrukket av
vann og delvis brukket i stykker av stein og jordmasser i
gravhaugen. Kjemiske prosesser hadde ført til at trestrukturen langsomt gikk i «oppløsning», dvs. treets bestanddeler dekomponerte. Viktige komponenter som gikk tapt
er cellulose og hemicellulose. De er hovedbestanddelene i
tre som bevirker dets mekaniske styrke og stabilitet. Enkelt
sagt er det cellulosen som utgjør armeringsjernet i celleveggene. Bevaringstilstanden var avhengig av tresorten.
Frem for alt var det bøk, som store deler av sledene består
av, som var særlig preget av degradering.
For å kunne bevare gjenstandene for fremtiden måtte det
derfor en stor arbeidsinnsats til. For å hindre krymping,
oppsprekking og videre deformasjon ved tørking måtte
vannet i treverket erstattes med et konserveringsmiddel.
Dette ble oppnådd ved å impregnere treet med en alunoppløsning. Alun, et aluminiumsalt, går i oppløsning ved
oppvarming og krystalliserer ved nedkjøling. Prinsippet for
metoden var at den varme alunløsningen trenger inn i treet,
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og når det kjøles ned til romtemperatur krystalliserer saltet
og bidrar til at celleveggene ikke kollapser.
At alunbehandlingen ikke var tilstrekkelig for å styrke trebitene syntes allerede under selve behandlingen. I notater
fra konserveringsbehandlingen (i perioden 1906–1912)
kan vi lese at noen deler ble lagt i alunløsningen to ganger.
I tillegg ble fragmentene impregnert med linolje etter at de
kom opp fra alunbadet.
Etter at denne behandlingen var avsluttet ble sledene
rekonstruert ved at de flere hundre bitene ble sammenføyd
ved hjelp av lim, gips, jern, stifter og skruer. Karmen med
dyrehoder ble montert på egne rammer i nytt treverk, og
understellet med meier ble støttet opp med stål og forsterkninger i nytt treverk. Der hvor deler mangler er det på
enkelte steder benyttet moderne fyllmateriale (treverk og
kitt) for å føye delene sammen. Overflaten ble påsmurt flere
lag med lakk, både etter rekonstruksjonen og i forbindelse
med en behandling i 1956/1957.
Rekonstruksjonsarbeidet ble avsluttet noen få år etter funnets oppdagelse, slik at sledene kunne vises frem for første
gang i Osebergsalen i Historisk Museum i 1912. Under

Bilde 1. ”Fjerde slede” står ferdig oppstøttet.

krigen var alle gjenstandene pakket ned og lagret i museets
kjeller. Vikingskipshusets «Fjerde Fløy», som rommer Osebergsamlingen i dag, ble innviet i april 1957.

Sledenes tilstand i dag
Sledenes tilstand i dag, hundre år etter utgravingen, er
svært bekymringsverdig. Sprekker, løse deler og formforandringer gir bare et overflatisk inntrykk av hele skadeomfanget. Primært må gjenstandene i dag betraktes som et
komplekst kompositt av forskjellige materialer: nedbrutt tre,
alunsalt, nedbrutt linolje, lakk, lim, kitt, jernbeslag, skruer, stifter
og moderne treverk. For å bedømme hele skadeomfanget er
det ikke nok bare å se på ett av materialene. Mye av årsaken
til dagens bedrøvelige situasjon skyldes samspillet mellom
de forskjellige materialene. Da sledene ble rekonstruert
var ikke dette åpenbart, slik at de støtter som da ble satt
inn i tidens løp har vist seg å være utilstrekkelige. Når man
betrakter gjenstandene blir sammenheng mellom svakheter i
materialene og dårlige eller manglede støtter svært tydelig.
Sledenes tilstand ble vurdert på grunnlag av en detaljert,
visuell inspeksjon av overflate og konstruksjon, så vel som
røntgenfotografering. I tillegg ble «Fjerde slede» 3D-skannet
sommeren 2005. 3D-skanningen ble utført av det svenske

firmaet METIMUR som også skannet Osebergskipet. Ved
denne metode er sleden digitalisert slik at man fikk oppmålt
hver enkelt detalj med 0,02 mm nøyaktighet. 3D-skanningen har relevans med hensyn til dokumentasjon og
forskning. Ved en senere skanning kan man også oppdage
eventuelle formforandringer.
Etter vurdering av tilstanden er det tydelig at skadene etter
tidligere konserveringstiltak er forårsaket ved:
• effekten av alunbehandlingen
• effekten av sammensetningen av forskjellige materialer
• effekten av utilstrekkelige støtter.
Som tidligere nevnt ble de vanntrukne fragmentene impregnert med alun. Prinsippet for metoden var smart, men
allikevel ble det ingen suksess. Impregneringen var ikke
tilstrekkelig. Alunløsningen gjennomtrengte bare de ytterste
millimetre av fragmentene. Det indre tremateriale fikk ikke
noen behandling, noe som resulterte i en kollaps av strukturen. Det krympet og skilte seg fra sitt harde «skall». Ved
undersøkelse av røntgenbildene kan vi konstatere hulrom.
Der hvor sprekkene er så store at vi kan se den innvendige
tresubstansen, er det tydelig at det bare er «pulver» og
fliser igjen. Fiberveggene er betydelig svekket. På mik7

Over: Bilde 2. Røntgenundersøkelsen av meien til «Scheteligs
slede». Tverrsprekker (S), kittmasse (K), alunfattige (AF) og alunrike partier (AR), nye metallskruer og – stifter (Ms).

Bilde 3. Røntgenundersøkelsen av karmen til «Scheteligs slede».
Metallstifter, som ble brukt for å holde fragmentene sammen, er
korrodert og forskjøvet.

roskopbilder kan vi se at celleveggene er meget tynne og
sårbare. Selve undersøkelsen er veldig komplisert, da det
er svært vanskelig å preparere de porøse prøvebitene. I
tillegg tyder mye på at alun reagerer på klimasvingninger.
Omkrystalliseringen av saltet viser seg ved en inspeksjon
av overflaten. Vi antar at saltvandringen inn i alunimpregnerte områder stadig svekker trestrukturen. Den alunrike,
linoljeimpregnerte og lakkerte overflaten til fragmentene
er hard og meget sprø. Man kan si at det er overflaten
som holder fragmentene sammen. Men den tilbyr ikke en
tilstrekkelig mekanisk styrke, da den må betraktes som en
samling av saltkrystaller med nedbrutt og ufleksibel linolje
og lakk. Uttalelsen om at «alunen er gebrekkelig, og tapte
man et stykke i gulvet sprang det i stykker som glass» leser
vi allerede i Gustafsons notater fra 1913.

treplatene har forsterket så vel løsrivingen av skruene som
spenninger i limskjøtene og dermed også skadene i det
svake originale materiale.

Sammensetningen av forskjellige materialer under rekonstruksjonen spiller en stor rolle i utviklingen av skadene (Bilde 2).
Styrken i det originale trematerialet er svært svekket og
dermed også dets fleksibilitet og bæreevne. Ved aldring ble
kittet og limet sprøtt, ufleksibelt og har krympet, noe som
førte delvis til avskilling fra det svake nabomaterialet. Det
nye trematerialet, derimot, er reaksjonsaktivt, dvs. at det
reagerer på klimasvingninger med bevegelse, krymping og
deformasjon. Beslag, skruer og stifter av metall er korrodert. På røntgenbilder ser vi at stiftforbindelsene mellom
fragmentene er delvis borte. Det er en tydelig sammenheng
mellom korrosjon og alun, da det særlig er ved de alunrike
partier at korrosjonen er sterkest (Bilde 3).
Et godt bilde av den «farefulle skadesirkelen» viser sledekarmene. For å rekonstruere karmen ble fragmentene limt
og skrudd på nye treplater. Skruene har med tiden mistet
grep i det nedbrutte trematerialet. Limet har blitt sprøtt
og dets bindeevne er redusert. Deformasjonen i de nye
8

Kitt, metall, nytt tre og alunmettet tre er tungt. På grunn av
utilstrekkelige støtter har noen slededeler seget. Særlig
konstruktivt viktige deler, som f. eks. hjørneforbindelser, er
stadig utsatt for belastninger og forskyvninger. Dette har
ført til sprekker og brudd (Bilde 4).
Alt i alt kan vi med sikkerhet konstatere at enhver forskyvning i konstruksjonen setter en rekke skader i gang. I
vurdering av skadene ble det tydelig for oss at de minste
rystelser kan føre til at nedbrytingen av materialet forsterkes. Særlig under vurdering av røntgenbildene ser vi at det
kan ta lang tid før innvendige svakhetspunkter blir synlige
også på overflaten.

Praktiske tiltak ved sledeprosjektet i dag
Preventive konserveringstiltak som ikke krever inngrep i
gjenstanden vil prioriteres. Å sørge for best mulige oppbevaringsforhold er det viktigste middel for å forebygge
en videre nedbryting og sikre sledene en lang levetid.
Tiltaket inkluderer stabilisering av klimaforhold og sikring
mot mekaniske påvirkninger ved tilstrekkelig understøtting.
For tiden utredes mulighetene for å kunne gjøre en rekonservering av det alunkonserverte tremateriale.
Da nye støtter til sledene blir en del av utstillingen måtte
det belyses flere aspekter før valget av materialet og
konseptet kunne tas (Bilde 5). Støttene måtte rimeligvis
plasseres der hvor det er svakheter i konstruksjonen.
Samtidig måtte vi også ta hensyn til hvordan støttene ville
fremstå. Støttesystemene skulle være så nøytrale og lite
i øyefallende som mulig. Det var viktig å ivareta helhet-

Bilde 4. Detalj understell til «Fjerde slede». Spenninger mellom
de forskjellige materialene og utilstrekkelige støtter har ført til
alvorlige skader. Hjørneforbindelser er blant de mest utsatte deler
for skader, da mye vekt og forskyvninger samles her.

Bilde 5. Detalj «Fjerde slede» med nye støtter.

sinntrykket og den originale konstruksjonen av sledene. Vi
har derfor satt inn så få vertikale bein som overhode mulig.
Støttene er laget i rustfritt stål som er glassblåst for å gi
en matt overflate. Dette materialet er korrosjonsbestandig
og trenger ikke en spesiell overflatebehandling med maling
eller lakk. Støttesystemet er tilpasset sledenes svakhetspunkter, og da dette varierer fra slede til slede er også
støttene forskjellige.
Ved de gamle støttene var vekten av sledene konsentrert
på noen få punkter. Det har ført til spenninger og deformasjoner i sledenes konstruksjon. Med de nye støttene skulle
det lages et system som garanterer en jevn avlasting og
sikring av gjenstandenes nåværende form. Det nye systemet skulle absolutt unngå å introdusere flere forskyvninger,
press eller spenninger. Et inngrep i sledenes originale materiale ved å lime eller å skru ble også utelukket. Støttene
ble tilpasset med høy nøyaktighet. På kontaktflaten mot
selve sleden ble det lagt inn polstringer av ethafoam, kledd
i farget syrefritt silkepapir (se bildet på forsiden).
Støttesystemene er laget i seksjoner slik at de enkelte
elementer kan demonteres uten å svekke resten av konstruksjonen. Dette for å lette tilgangen ved fremtidig
arbeid i forbindelse med eventuell kontroll, reparasjon og
re-konservering. «Fjerde sledes» støttesystem, som er det
mest komplekse, består av mer enn 100 deler. Mange av
sledenes støttedeler er sveiset sammen av nøye maskinerte
og formede detaljer. Forskjellige materialer og monteringer ble vurdert under hele arbeidsprosessen. I de fleste
tilfellene ble det laget prøvestykker for å teste stabiliteten,
monteringen og den endelige utformingen.

Bilde 6. Dyrehodehjørne til «Fjerde slede» ble sikret med rustfri
wire kledd med krympestrømpe.

Bilde 7. Karmfragmentene (F) som ble
skruet på nye treplater (B), sikres
med transparent snøre av 100%
polyamid (G). Snøret monteres
rundt det indre rammestengene (S).

Alternative sikringsmetoder- og materialer måtte vi finne
for «Fjerde sledes» karm. Karmfragmentene og de fire
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dyrehodehjørnene var i ferd med å løsne. Å sikre dem med
stålstøtter fra utsiden ville vært visuelt forstyrende. Tre av
dyrehodene ble sikret med et «bissel», laget av 1mm rustfri
wire, som er malt og kledd med gjennomsiktige krympestrømper (Bilde 6). Et «nett» av polyamidsnøre hindrer
karmfragmentene mot å løsne og falle ned. Snørene ble
festet på de nye, indre rammestengene (Bilde 7). Denne
metode ble vurdert som best egnet. Nettet er lett å demontere. Samtidig er opplevelsen av og tilgangen til gjenstandens overflate god. For å unngå at de tynne snørene skjærer
inn i sledenes overflate ble det plassert små polstringer av
farget silkepapir.

Takk
Takk til våre kolleger i Vikingskipshuset og Konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, spesielt
Susan Braovac, Bjarte E. Aarseth og Prof. Arne Emil
Christensen for mange givende diskusjoner og verdifulle
kommentarer. Takk også til ledelsen i REVITA-prosjektet,
referansegruppen og fotografene.
nadine.huth@khm.uio.no
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Konservering i isbjørnens rike
Sander Solnes
Skipet ligger 80 grader nord, litt vest for Kvitøya. Vi låres
ned i en mindre båt og går mot land. Vi, det er en polititjenestemann, en naturoppsynsmann, en turistoppsynskvinne
og en konservator (meg). Iført overlevelsesdrakter nærmer
vi oss land. Spenningen er stor. I fjor på denne tiden, i
slutten av august, så lå det store isfjell i fjæra. Etter en drøy
times leting fant vi en åpning for å komme i land. Skuffelsen
ble likevel stor. Vi måtte gjøre endereis fordi lokaliteten vi
skulle jobbe med var dekket av snø og is, og oppdraget
måtte utsettes til året etter. Sommeren kan være kort på
Nord-Svalbard. Vinteren kommer i samme åndedrag som
den siste snøen smelter.
Skipet «Nordsyssel» er Sysselmannens tjenestefartøy.
Dette skipet er nå borte i tåka og vi nærmer oss Kvitøya.
Kvitøya er en øy som er 40 km lang og 20 km bred og
mesteparten av øya er dekket av en isbre. Det er som en
åpenbaring når man ser den store isbreen som dekker
mesteparten av øya og sola som slår igjennom. Det er
ingen is å se i sjøen og det ser heller ikke ut til å være noe
snø på den smale landstripen som ikke er dekket av is.
Landstripen er noen km lang og det er noen hundre meter
mellom havet og isbreen. Stemningen stiger, det ser ut til at
vi kan få utført oppdraget vårt i år.
På vei mot land får vi oversikt over den lille landstripen. Vi
har posisjon på lokaliteten og peiler oss inn. Vi ser oss ut
et passende sted å gå inn til land. Det er rolig sjø, men det
er ingen sjøkart for disse områdene, så det gjelder å være
forsiktig. Mens vi nærmer oss land så flyr tankene 100 år
tilbake i tid. Årsaken til at vi skal hit i dag. Dette er en av de
historiene som gjør Svalbards historie så spennende. Det
var i 1897 at Andreé, Fränkel og Strindberg skulle erobre

Nordpolen med ingeniørkunst. Helt i tråd med trenden i
Europa. Man fnyste av naturmetodene som Nansen og
Amundsen brukte. De skulle fly over nordpolen med luftbalong. For å gjøre en lang historie kort så fløy de i tre dager
og kom en tredjedel på vei til polen. Etter tre måneders
vandring tilbake kom de på høyde med Kvitøya. Det var nå
november og full vinter her oppe. De endte opp på et isflak
som de håpet ville bringe dem sørover. Dette flaket brast
tilfeldigvis rett utenfor denne landtungen og de karret seg i
land. Etter noen uker endte de sine dager her.
Vi peker oss ut et sted som det ser ok ut å gå i land. Utstyret lastes i land og vi rekognoserer litt. Nye utfordringer.
Bjørn. Det er ikke uventet, men aldri hyggelig, spesielt
sommerbjørn. Isbjørnen spiser sel og det er vanskelig for
bjørnen å fange sel uten at det er is. Det betyr at bjørnene
er ganske sultne nå om sommeren. De går nå rundt og venter på vinteren og ny is. Vi ser en bjørn på vei mot oss, en
stor en. Vi har ikke lov å forstyrre bjørnene og vi må trekke
oss tilbake hvis vi kan om de kommer for nære. Men vi har
jo et oppdrag her, så vi avventer litt. Vi kan hoppe i båten
og stikke relativ raskt. Motoren går, bjørnen viker av og går
videre. De færreste bjørner er interessert i mennesker, men
en kan ikke være sikker. Vi får øye på to bjørner et stykke
lenger bort, men de viser ingen interesse. Vi skal i en annen
retning, så vi bestemmer oss for å legge båten på dregg
og gå i land. Siden vi må forsere noen dammer bak strandbrinken så beholder vi overlevelsesdraktene på. Vi nærmer
oss Andreekspedisjonens siste leirplass. Den ligger 300
meter fra vannet bak noen steiner. Det fantastiske med
denne historien er at de tre mennene skrev dagbøker som
ble funnet sammen med levningene i 1930. Vi kan i dag
følge mennene gjennom disse skjebnesvangre månedene.
Levningene og mye av utstyret de hadde ble tatt med til
fastlandet i 1930, og det har vært funnet gjenstander i
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leiren senere også. Området var snø/ isdekt når de anla
campen i 1897. Det var også snødekt i 1930. De klimatiske
forhold har endret seg de siste årene og det har vært rapportert at dette området har vært snøfritt mange av de siste
somrene. Om dette har noe med global oppvarming å gjøre
kan diskuteres, men det er i alle fall ikke gunstig for kulturminnene som ligger der. Vi vet av tidligere observasjoner
at det er mye tekstilrester i leiren. Det er ikke noen tvil om
at disse vil forsvinne ganske fort om de ligger åpent i flere
sesonger. Dette er årsaken til at jeg som sysselmannens
konservator er med ut på dette oppdraget. Jeg skal samle
inn de rester av tekstil som ligger i overflaten. Vi har ikke
planer om å gjøre en total utgravning denne gang.

Tilstandsregistrering av rester fra russisk fasgststasjon. Russiske
Pomorer drev fangst på Svalbard i perioden 1700 til 1850.

En hvalfangergrav fra Svalbard museums gamle utstilling. Denne
er nå i magasinet siden det ikke er etisk riktig å stille ut levninger
for tiden.

Undertegnede i ferd med å sikre tekstilfragment fra Andreéekspedisjonenes siste leir på Kvitøya.
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Den kraftige bjørnen som vi hadde stor respekt for er nå ute
av syne, og de to som vi ser lenger bort ser ikke ut til å være
interessert i oss. Vi fortsetter mot leiren. Vel fremme tar vi et
overblikk. Vi ser to nye bjørner, de kommer fra hver sin side.
Vi har ikke noe annet valg enn å stå rolig og avvente. Jeg har
nå en kollega som står klar med ladd gevær, en som står klar
med signalpistol og en som speider med kikkerten. Jeg er litt
usikker og avventer situasjonen, men blir hurtig påmint om
at jo fortere jeg er ferdig jo fortere er vi ute i båten igjen. Det
er bare å finne frem sakene og begynne å jobbe. Den femte
isbjørnen dukker opp. Jeg spretter opp, hvor? De nærmeste
bjørnene er nå på 150 meters avstand. Situasjonen er ikke
komfortabel, men heller ikke kritisk, så jeg prøver å jobbe
videre. Slik er forholdene på Svalbard, man må alltid være
årvåken og oppmerksom på bjørn, da de kan være farlige for
folk. Ved arbeid i felt må det alltid være noen som er isbjørnvakt, bevæpnet. Isbjørnen er et dyr som jakter på byttet sitt
og beveger seg derfor så ubemerket i terrenget som mulig
hele tiden. Og slik er det nå. To av de nærmeste bjørnene
er ikke å se. Oppdraget er å samle inn alle tekstilfragment
som ligger igjen i leiren. Jeg ser på bildene fra funnet i 1930.
Det er helt tydelig at bjørnen har vært og spist på levningene
og de andre gjenstandene i leiren. Jeg tenker jo mitt når
jeg plukker opp et stykke av en genserarm og en bit av et
jakkeslag. Å samle inn skjøre tekstilbiter, dokumentere og
pakke dem forsvarlig krever konsentrasjon, så jeg prøver å
ikke følge med på konversasjonen om hvor bjørnene befinner
seg til enhver tid. Etter en liten time så legger jeg siste bit
i posen og begynner og pakke sammen. Jeg ser frem til å
komme på verkstedet og starte konservering av bitene og se
nærmere på dem. Bjørn nummer seks dukker opp, en riktig
sværing. Situasjonen begynner visst å bli litt uoversiktlig selv
om ingen av bjørnene har vist interesse for oss ennå. Det er
på tide å komme seg til båten. Det begynner visst å haste.
Det siste vi ønsker er å komme i konfrontasjon med isbjørn.
Sværingen som kom sist på banen bøyer litt av, så vi begynner å gå ned til båten. Terrenget er litt uoversiktlig nå og vi
oppdager plutselig at vi får en bjørn som vil krysse vår kurs
så vi setter opp farten. Vil vil nødig ha bjørn mellom oss og
båten. Vi ser at vi ikke når det, så vi sender opp et knallskudd
for å skremme, bjørnen snur umiddelbart og setter kursen bort
fra oss. De fleste bjørner lar seg skremme. 200 meter igjen

til båten og klar bane, nesten. Den sværingen som kom sist
har fått interessen for båten og har samme avstand til båten.
Han har ikke dårlig tid, men det får vi. Varmen begynner å
komme i drakta. Overlevelsesdrakter er ikke så komfortable
å gå i, men det er ikke det vi tenker på nå. Endelig nede ved
stranda før bjørnen, men båten ligger på dregg så det er ikke
bare å smette av gårde. Bamsen kommer nærmere, sakte.
Det jobbes med å få båten inn så vi sender opp et knallskudd.
Bamsen stopper opp, men fortsetter og gå mot oss. Nytt
knallskudd. Han stopper et sekund før han begynner og gå
mot oss igjen. Båten er klar, vi hiver sakene ombordog siger
ut. Først nå legger vi merke til at det snør, vinteren har kommet. Vel ombord i Nordsyssel legges gjenstandene i frysen i
påvente av konservering og vi går i byssa for å spise middag.
1. januar 2006 sto Sysselmannens konserveringsverksted og kulturhistoriske magasin ferdig. I følge Svalbardmiljøloven er kulturminnene på Svalbard Statens eiendom
og Statens ansvar. Sysselmannen på Svalbard er statens
representant på Svalbard og har kulturminnekonsulenter
innenfor arkeologi og bygningsvern. Konservering og
magasinering av gjenstandene som er funnet eller utgravd på
Svalbard er utført av Tromsø museum og andre institusjoner
som har stått for innsamling. Siden tidlig på 1970-tallet har
Sysselmannen kjøpt disse tjenestene hos Tromsø Museum.
Jeg ble ansatt som konservator i nyopprettet stilling september 2005 med ansvar for konserverings- og magasinfunksjonen i Longyearbyen. Stillingen ligger under Sysselmannen
og er en åremålsstilling. I lang tid har det vært ønske om å
opprette et magasin med tilhørende konserveringsverksted
på Svalbard. I forbindelse med nybygg for Universitetssenteret, UNIS, ble Svalbard Museum og denne funksjonen
inkorporert. I dag rommer dette et kulturhistorisk verksted på
200m2 og et magasin på 200m2. Verkstedet består av 3 rom,
grovrensrom og to laboratorier for arkeologisk og kulturhistorisk konservering. Magasinene er klimatisert i tre soner;
for fotomateriale, for organisk materiale og for uorganisk
materiale. I tillegg er det et fryserom og to kontorer.
Det første året har hovedsaklig gått med til å bygge opp
verkstedet og magasinet samt til å anskaffe utstyr og
innredning. Parallelt med dette har det foregått en prosess med å samle de Svalbardrelaterte gjenstandene i det
nye magasinet. Det har vært jobbet tungt politisk med
tilbakeføring av samlinger til Svalbard. Dette fra institusjoner som Tromsø museum, Rijksmuseum i Nederland,
Sjøfartsmuseet, Forsvarsmuseet med flere, og selvfølgelig
fra samlinger på Svalbard som fra Svalbard Museum. Dette
arbeidet pågår ennå, men vi har fått inn ca 25 000 gjenstander og vi kommer over 30 000 i år. Arbeidsoppgavene
her spenner vidt fra innendørs arbeid som konservering,
magasinering og utstillingsarbeid til oppgaver i felt. Det kan
være tilstandsundersøkelser av fangsthytter, fargeundersøkelser, oppfølging av arkeologer i felt og feltkonservering.

Her monteres korset på grava til Anton Eilertsen. Korset var skadet
av isbjørn og har vært til konservering. Anton Eilertsen var en aktiv
fangstmann på Svalbard i en årrekke, men døde på Krosspynten i
Wijdefjorden i 1912. Stedet er oppkalt etter korset hans.

En gruppe europeiske osteologer studerer nå de 60 skjelettene
vi har fra hvalfangertiden (1600-1700 tallet) i håp om å få innsikt
i kosthold og sykdommer. Her pakkes et ev dem for magasinering i Sysselmannens magasin i Longyearbyen.

sander@solnes.no
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Teltleiren foran felthuset der vi sov.

Feltkonservering i

Egypt
Av Guro Hjulstad
I oktober 2006 fikk jeg mulighet til å delta på en arkeologisk utgravning i Egypt, nærmere bestemt i Fayum. Jeg
kom i kontakt med prosjektet gjennom en kollega ved
Kulturhistorisk museum, og da det viste seg at de hadde
behov for konservator var dette en sjanse jeg ikke kunne
lå gå i fra meg. Dette var en unik mulighet til å få arbeide
i felt, tett sammen med arkeologer og under helt andre
forhold enn det jeg til daglig gjør. Og utgravning i Egypt!
Jeg må innrømme at forventningene var store. Jeg er svært
takknemmelig for at Kulturhistorisk museum gav meg muligheten til å dra ut på et lite eventyr i en måned.
Først litt om prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom
University of California, Los Angeles (UCLA) og Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederland, og er ledet av
Dr. Willeke Wendrich og Dr. René Cappers. Utgravningen
foregår i den nordvestre delen av Fayum som er en stor
oase ca 1-2 timers kjøretur, avhenging av sjåfør og trafikk,
sørvest for Kairo. Hovedtittelen på prosjektet er The Fayum
as an Agricultural Landscape: settlements, field systems
and shore lines from the prehistory to the present, et ganske
omfattende prosjekt med andre ord, slik at det er organisert
i flere mindre delprosjekter. I år var vekten lagt på overflateundersøkelse av en stenalderlokalitet kalt Kom W, samt
arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av en forvaltningsplan for i Karanis, en gresk-romersk by fra ca 300 f.kr
til 400 e.kr.
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Kart over Fayum.

Prosjektet er relativt lite, både når det gjelder økonomiske
ressurser og antall personer, men til tross for dette var det
en svært internasjonal gruppe mennesker som var samlet i
Fayum. På det meste var vi 26 mennesker fra 11 ulike land
innen ulike fagfelt; det var arkeologer, benspesialister, en
geolog/science conservator, arkobotanikere, fotografer,
eksperter innen gresk-romersk og neolittisk keramikk,
spesialister innen site management – og en konservator.
Hovedgrunnen til at de svært gjerne ønsket å ha en
konservator med i teamet var at de i 2002 gjenoppdaget
en gresk-romersk lokalitet. Dette området, kalt al-Qarah
el-Hamra etter halvøyen det ligger på, er nå fullstendig
erobret av ørken og ligger ganske langt utenfor allfarvei.
I 2004 ble det foretatt en overflateundersøkelse og de
fant området nærmest dekket av små, flate gjenstander i
kobberlegering. Ca 400 slike gjenstander ble samlet inn
og, kanskje noe optimistisk, katalogisert som mynter. Dette
var altså overflatefunn fra en meget salt ørken og gjenstandene var svært korroderte. Det var derfor ønskelig å få
tak i en konservator som kunne se nærmere på myntene,

og forhåpentligvis komme frem til en rensemetode. Etter
å ha snakket med Dr. Willeke Wendrich på telefonen, og
i grove trekk fått beskrevet gjenstandene, ble det klart at
en var nødt til å foreta en kjemisk rens i kombinasjon med
mekanisk rens under arbeidsmikroskop. Det var ikke tatt
røntgenbilder av gjenstandene, og dette gjorde meg noe
skeptisk til valg av en kjemisk rensemetode. Valget falt på å
bruke EDTA-løsning som regnes for å være relativ skånsom.
Dette er en metode som har vært brukt ved blant annet
ved Arkeologisk forskningslaboratorium ved Stockholms
Universitet.

Sørtemplet i Karanis.

Eksempel på svært korrodert gjenstand i kobberlegering fra
al-Qarah el-Hamra.

Karanis. Murer av ubrent leire som var opptil 2 meter høye da de
ble gravd frem. Buen, som er delvis dekket av sand, vises på
tegningen fra 1930-tallet og kan være en av to. Spørsmålet er
da; dekker sanden den underliggende buen eller har muren
erodert bort. Området er svært vanskelig å tolke.

Det viste seg å være en svært vanskelig oppgave å rense
disse kobberlegeringene. EDTA løste opp de harde, grønne
kobberkorrosjonsproduktene, men under dette var det
ingen tegn til en bevart opprinnelig overflate. Det var noe
skuffende, om enn ikke overraskede, å innse at det var
lite jeg kunne gjøre med disse gjenstandene annet enn å
foreslå å røntgenfotografere et mindre utvalg for sikrere å
kunne si noe om tilstanden og å avgjøre om en kunne gå
noe hardere til verks i rensingen.
Heldigvis var det mer enn nok å ta seg til for en konservator, så jeg forble langt fra arbeidsledig. Da jeg kom ned
var arkeologene akkurat ferdige med undersøkelser av
stenalderlokaliteten Kom W, og var klare til å begynne
på neste del av prosjektet, Karanis. Karanis er som nevnt
en gresk- romersk by som ligger i nærheten av dagens
landsby Kom Aushim. Området ble «oppdaget» på slutten av 1800-tallet da lokale jordbrukere fikk tillatelse til å
hente ut jord fra en stor haug som Karanis da var dekket av.
Denne jorden var full av nedbrutt organisk materiale og ble
brukt til gjødsel (sebbakh). I forbindelse med denne virksomheten kom de over arkeologiske gjenstander som fant
veien til antikkmarkedene og dermed gjorde området kjent
for omverdenen. På 1920-tallet fikk University of Michigan
tillatelse til å gjøre arkeologiske undersøkelser i området
og fikk dermed også stoppet raseringen av lokaliteten. I de
områder som ikke var ødelagt ble det avdekket en større
by med blant annet hus, templer og kornlagre. Det ble gjort
rike funn av uorganisk så vel som organisk materiale, blant
annet stabler med brød, dører av tre som fremdeles var
festet til hengslene og betydelige mengder papyrus.
Da Michigan var ferdig med sin utgraving på 1930-tallet
ble området mer eller mindre overlatt til seg selv. De to
templene i byen, dedikert til krokodilleguden Souches, ble
restaurert en gang i første halvdel av 1900-tallet. Disse
templene har blitt fulgt opp av de arkeologiske myndighetene og kan vel sies å være en av grunnene til at området
er åpnet for turister. Det som er så sørgelig er at resten
av området er svært vanskelig å tolke, og en er generelt
usikker på tilstanden til ruinene. Flyvesand kan ha dekket
til større områder, men sanden kan også ha erodert bort
de engang opptil 2 meter høye murene. Et annet problem
er måten turister blir fraktet inn til området på. De blir kjørt
15

0

2 cm

Mynt funnet i Karanis før konservering.

Mynt etter konservering.

inn av politiet, som dessverre tar lite hensyn til de underliggende strukturene (I Fayum må alle vestlige personer ha
politieskorte, men grunnlaget for en slik bestemmelse i dag
er noe uklar.)

I tillegg til mengder av keramikk ble det funnet 12 mynter.
Disse hadde heldigvis en relativt godt bevart overflate og
lot seg lettere rense mekanisk under arbeidsmikroskop. I
motsetning til keramikken vil saltene som finnes i korrosjonsproduktene være skadelig for metallet og etter rens ble
myntene derfor behandlet med Benzotriasol og lakket med
5% Paraloid B72.

Et av delprosjektene er altså å utarbeide en forvaltningsplan for området, dokumentere tilstanden til murene og
templene, samt å foreta arkeologiske undersøkelser. Et
mål er å opprette et besøkssenter i det gamle felthuset til
Michigan University slik at en kan gi en bedre formidling
av området. Masterstudenter ved UCLA arbeider med å
lage en 3D-gjengivelse av Karanis basert på tegningene fra
University of Michingans tegninger. Denne 3D-gjengivelsen
skal ikke bare vise hvordan byen så ut da den ble avdekket
på 20- og 30-tallet, men også brukes til å gi en tilstandsbeskrivelse av dagens Karanis. Fotografier av murene slik
de ser ut i dag skal legges oppå tegningene og dermed gi
et klarere bilde av hvordan området har endret seg. Det blir
spennende å se hva de kommer frem til av løsninger, og om
det hele tatt er noe kan gjøre for å hindre nedbrytningen
av murene, spesielt de som er laget av ubrent leire. Forhåpentligvis klarer de også, i samarbeid med the Supreme
Council of Antiquities, å skape en holdningsendring hos
politiet i hvordan de tar seg frem på området.
En annen grunn til at de ville ha en konservator med i
teamet var altså også fordi de skulle foreta arkeologiske
undersøkelser i Karanis. I begynnelsen var det mest
keramikk som kom inn. Av dette materialet var det lite som
trengte konservering. Ørkenen er svært salt, men dette er
kun skadelig for keramikken dersom luftfuktigheten er høy
og sterkt varierende. Klimaet i Fayum er derimot forholdsvis
stabilt og tørt, og jeg valgte derfor ikke å sette i gang et
omfattende utvaskingsprogram.
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Det var også morsomt å diskutere ulike konserveringsmetoder med de egyptiske inspektørene som arbeidet
sammen med oss. De var først lite imponert over arbeidet
mitt og fortalte ivrig om hvordan deres konservatorer kunne
få myntene til å skinne som nye. Jeg håper jeg klarte å
formidle hvorfor en ikke lenger ønsker å totalavrense metall
siden den originale overflaten er bevart i korrosjonslaget.
Dersom dette laget blir fjernet vil mye informasjon gå tapt.
De fire ukene jeg fikk tilbringe som deltaker i dette prosjektet var en flott opplevelse, både faglig og sosialt. Å jobbe
som konservator i felt setter helt klart andre rammer for arbeidet, for eksempel det at en ikke har tilgang til de analyseapparatene og undersøkelsesmetoder en til vanlig bruker
hjemme. Dette gjør at en må gå mer varsomt frem og gjøre
det beste man kan etter forholdene. Det var absolutt en
utfordring å være der alene som konservator og helt og
holdent måtte stole på sine egne avgjørelser. Samtidig er
det en svært takknemlig jobb å ha når en kan vise til synlige
resultater. Da blir alle svært begeistret og stimler rundt en
for å se de flotte gjenstandene som kommer frem.
Dette var min første reise til Egypt – og jeg håper det ikke
blir den siste.
guro.hjulstad@khm.uio.no

Vad är «Samordnad skadedjurskontroll»?
Monika Åkerlund
Intendent
Forskningsavdelningen/Bevarandegruppen
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

När en mal kom flygande i ett museum för 40-50 år sedan,
var det giftsprutan som gällde. Man sprutade DDT, dimmade med pyretrym eller kanske till och med rökte med
cyanväte. Så är det inte idag. Nu tillämpar vi «Samordnad
skadedjurskontroll», på engelska «Integrated Pest Management» (IPM). Man vill få en helhetssyn på skadedjursproblemet. IPM är en verktygslåda med redskap i form av förebyggande och akuta åtgärder. Förebyggande åtgärder, som
kan nämnas är: Biologisk kunskap, karantän, inspektion,
monitoring, hygien, inomhusklimat, säkring av byggnaden
och upprättande av riskzoner.
Biologisk kunskap: De olika insektsarterna och även deras olika stadier (ägg, larv, puppa och vuxen) har skilda krav
på föda, temperatur, fukt, ljus mm. En del skadar ull/ylle,
andra kött och åter andra trä eller papper. Bland träskadeinsekterna angriper vissa färskt torrt virke, medan andra
likt «råteborebillen» endast rötskadat trä. Tropiska insektsarter är lättare att knäcka med kyla än våra nordiska arter.
«Tobakksbillen» tål gifter som akonitum, stryknin, nikotin och
pyretrum. De två sistnämnda ämnena har länge använts
som bekämpningsmedel och är effektiva mot de flesta
skadeinsekter. Det är viktigt att känna till djurens biologi för
att kunna hantera dem på rätt sätt.
Karantän: Ta inte in föremålen direkt i magasinen. Gör en
karantän med möjlighet till frysning eller annan behandling.
Vi kan få in krypen genom nyförvärvade föremål, vid ut och
inlån. De kan dölja sig i förpackningsmaterial runt paket till

museibutiken. Man kan naturligtvis även själv bära med sig
dem hemifrån eller från resor. Var vaksam!
Inspektion: Inspektera samlingarna regelbundet. En skadedjurshärd, som får vara i fred år efter år kan ge upphov till
enorma skador. Om man hittar den snabbt, hinner djuren
inte sprida sig och skadan blir begränsad. Försök förvara
föremålen överskådligt. Vuxna «pälsbiller» och «museumsbiller» söker sig till ljuset. Man kan hitta dem i fönstren.
Larverna vill ha mörker. Sök inne i skåp, under skåp, i vrår,
springor, och utefter golvlister. Använd ficklampa och lupp.
Dokumentera alla fynd. Titta också runt i lokalerna efter
döda utrymmen, där insekter kan gömma sig och som är
svåra att städa. Finns det förtäring av mat i anslutning till
samlingsrummet? Försök tänka efter var insekterna skulle
kunna trivas.
Monitoring: Använd klisterfällor med eller utan feromoner,
för övervakning. Gör en skiss av rummet och markera
platserna för fällorna. Det bör vara i vrår och längs väggar
och skåp. Numrera fällorna och placera ut dem enligt skiss.
Inspektera fällorna regelbundet och dokumentera alla fynd.
Hygien: Håll rent så att inte härdar döljer sig i omgivningen.
Om «museumsbiller», «pälsbiller « och «møll» hittar smulor,
gamla döda insekter eller annat, som ger dem extra näring,
kan de sedan leva på ren ull. Ta bort gamla larvskinn, så
att man säkert vet att nya sådana innebär ett nytt angrepp.
Glöm inte att även städa vindar, källare och andra undanskymda utrymmen. Dammsugning är bra, men dammsugarpåsen kan bli en härd. Frys den. Dammet kan innehålla
rester av bekämpningsmedel och exkrementer av skadeinsekter, som kan orsaka allergier och andra obehag hos
oss människor. Städning är viktig även ur den synpunkten.
Inomhusklimat: Om temperaturen hålls ner mot 10 ºC blir
17

ur förpackningen. Det förs direkt från rumstemperatur in i
frystemperaturen. Det är viktigt att frysen inte packas för
full. Luft måste kunna cirkulera runt föremålen, annars kan
en isoleringseffekt uppstå, så att temperaturen inte går ner
tillräckligt lågt och inkräktarna överlever. Kontrollera temperaturen inne i frysen under behandlingen.

Behandling med låg syrehalt (Anoxic). foto: J-E Bergh

de flesta arterna inaktiva. De dör inte men gör heller inte
någon skada. Om den relativa fuktigheten hålls låg begränsas antalet arter som kan leva där.
Säkring av byggnaden: Se till att inte gnagare kan ta sig
in genom hål vid rörgenomdragningar eller att getingar och
fåglar kan bygga bo på vinden. Sådana bon är naturliga
hemvister för textilskadeinsekterna. Råttor och möss kan
göra stor skada när de gnager, men de blir också härdar för
skadeinsekter när de dör.
Riskzoner: En bra strategi är att dela in museibyggnaden
i riskzoner. Det har man gjort vid Naturhistoriska museet i
London. Zonerna indikeras med färgerna röd, orange, gul
eller grön. De har inrättat olika zoner för insekter respektive
gnagare. För insektsrisken är den röda, högriskzonen, är
samlingsrum med textilier, skinn, monterade djur, herbarier
mm i samlingsmagasin. Orange zon är högriskmaterial
i utställningar. Den gula zonen har material som papper
och böcker och den gröna för kontor och korridorer. Olika
restriktioner har tagits fram för varje zon.

Följande restriktioner föreslås för röd insekts-zon
• Ingen får komma in i rummet utan tillstånd från samlingsansvarig personal.
• Föremål får inte transporteras genom området utan att
det är väl plastinpackat.
• Inget arbete får utföras där, utan tillstånd från samlingsansvarig personal.
• Ingen mat eller dryck förutom vatten får förtäras.
• Håll alla skåpdörrar stängda.
• Håll dörrar till dessa utrymmen stängda och öppna aldrig
fönster.
• Tag alltid med skräp och avfall ut från zonen och kasta
dem på annan plats.
• Om spår av insektsangrepp påträffas, rapportera detta
omgående till samlingsansvarig personal.
Akuta åtgärder: Om insektsangrepp trots allt påträffas, är
regeln att först och främst använda ogiftiga bekämpningsmetoder, såsom frysning, värme eller låg syrehalt.
Frysning: -20ºC under 7 dygn eller -30ºC under 3-5 dygn.
Föremålet bör plastas in och så mycket luft som möjligt tas
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Värme: 52–55ºC vid 50% relativ fuktighet under 24 timmar. Förfarandet är lika som för frysning. För att behandlingen ska vara effektiv måste temperaturen komma upp i det
angivna gradtalet ända in i centrum av det insektsangripna
materialet. Det är viktigt att fuktigheten inte minskar så att
föremålen torkar.
Låg syrehalt: <0,3% O2 vid 50% RH under 7–14 dygn.
För trägnagande insekter bör syrehalten vara 0,1%. Den
låga syrehalten kan åstadkommas med hjälp av syreabsorbenter, kvävgas eller argon. Man kan kombinera gasen med
syreabsorbenten som tar upp det syre som kan finnas kvar
i föremålet. Det är viktigt att befukta gasen så att föremålet
inte torkar ut. Antingen kan man använda en mycket tät
gaskammare eller tillverka tält av barriärfilm i plast eller plastad aluminium, som inte släpper igenom syre. Tältet tillsluts
med hjälp av värmesvets. Behandling med låg syrehalt är det
mest skonsamma bekämpningsmetod vi har idag.
Kemisk behandling: Kemisk bekämpning är det sista alternativet och ska bara användas om ogiftiga metoder inte
är kan användas. Valet av kemikalie ska styras av risken för
personalens hälsa, för skador på föremålen och den yttre
miljön. Alla kemiska bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Allt arbete med kemiska
bekämpningsmedel skall vara riktat och volymbegränsat.
Dokumentation: Alla åtgärder ska dokumenteras såväl
inspektioner och fällfångster som de akuta bekämpningsåtgärderna.
För att skydda samlingarna från skadedjurens härjningar krävs ett stort mått av envis uthållighet. Med hjälp av
«Samordnad skadedjurskontroll» har vi goda förutsättningar
för att lyckas. Läs mer på PRE-MALs websida
www.nrm.se/premal.

Litteraturtips:
Åkerlund, M., 1991, Ängrar - finns dom...? Om skadeinsekter i museer och magasin. Svenska museiföreningen,
Uppsala, 207 pp.
Åkerlund, M., Flato, S. & Hellekant, A., 1998, Från Silverfisk
till Hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. Arlöv (LTs
förlag), 168 pp.
E-post: monika.akerlund@nrm.se
Webside: www.nrm.se/premal

INCCA
Internasjonalt nettverk for formidling av
konserveringsrelatert forskning på samtidskunst

Arbeid med bevaring av samtidskunst leder ofte inn i nye
og uvante problemstillinger. Gjeldende normer og metoder
for undersøkelse, dokumentasjon og behandling er ikke
alltid tilstrekkelige eller overførbare til konservering av
samtidskunst. Kunst laget i vår egen eller nære samtid kan
omfatte installasjoner med flyktige, elektroniske og mekaniske elementer, den kan være steds- og tidsspesifikk, eller
kan være ment å interagere med tilskueren.
Det er i økende grad behov for åpenhet og samarbeid innen konservering av samtidskunst. Dette interdisiplinære
samarbeidet inkluderer både kuratorer, teknikere, eksterne
fagfolk, naturvitenskaplig forskning og analyse, kunstnerne
selv, og konservatorer. Informasjon fra disse faggruppene
samles i form av behandlingsrapporter, kunstnerintervjuer,
monteringsanvisninger o.l. Problemet er at mye av denne
informasjonen forblir upublisert materiale i institusjonenes
egne arkiver, og derfor utilgjengelig for andre kolleger.

Hva er INCCA?
The International Network of the Conservation of Contemporary Art ble grunnlagt i 1999, med hovedsete i Nederland (ICN). Målet med nettverket er å øke tilgjengeligheten
av nevnte materiale, og å bidra til å arbeide fram nye
metoder for konservering, undersøkelse og dokumentasjon
av samtidskunst.
Nettverket er medlemsbasert og bygger på aktiv deltakelse.
Medlemmer bidrar med å spre sin kunnskap og oppsamlede informasjon og får samtidig tilgang til informasjon
innsamlet av andre medlemmer.

INCCA driver en egen nettside (www.INCCA.org). Her kan
medlemmer legge inn hendelser som kurs, seminarer og
nylig publiserte forskningsresultater. Nettverket har en egen
kunstnerdatabase der medlemmenes kunstnerintervjuer,
behandlingsrapporter og monteringsanvisninger lagres, og
kan hentes fram av andre medlemmer. I tillegg gir INCCA
støtte til vitenskaplige prosjekter.
I dag har nettverket over 100 medlemmer representert med
50 organisasjoner. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design ble i 2006 det første norske medlemmet i dette
nettverket. Andre nordiske medlemmer er bl.a. Moderna
museet i Stockholm, Nationalmuseet for kunst i København,
Konservatorskolen i København. Det arbeides for å organisere en egen skandinavisk undergruppe i INCCA. Denne
prosessen ledes av Louise Cone ved Nationalmuseet for
kunst i København.
For å bli medlem i INCCA må en søknad sendes til INCCA
via nettverkets nettside. Det kan søkes individuelt medlemskap eller medlemskap som organisasjon. Som medlem må
det leveres minst fem bidrag til kunstnerdatabasen årlig. Vi
oppfordrer flere norske personer og institusjoner til å melde
sin interesse, da vi kan dra nytte av hverandres erfaringer i
arbeidet med bevaring av verk av felles kunstnere.

Anja Sandtrø
Objektkonservator
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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NKF-kongress i Stockholm
NKFs XVII kongress ble avholdt i Stockholm 30.november
– 1. desember 2006. Kongressens tittel var SMUSS! og
dette viste seg å være en treffende tittel for et svært variert
kongressprogram. Kongressen åpnet med Jonathan AshleySmiths både tankevekkende og underholdende betraktninger omkring begrepet smuss. Videre ble deltakerne presentert for innlegg som omhandlet smuss på svært mange
forskjellige måter. Få av foredragene dreide seg direkte om
rensing av gjenstander, med unntak av to innlegg om hhv.
rensing av en linbluse (Ulla Knuutinen og Arja Koskinen,
Finland ) og laserbehandling av kobbermynter (Yangsook
Koh, Sverige ).

Den første dagen fikk vi også høre om prøvetaking av støv i
museer (Maria-Louise Jacobsen, Danmark), digitalisering av
fotomateriale (Torsten Johansson, Sverige) og «MOLAB:
a Mobile European Facility for the Study and Conservation
of Artworks» (Brunetto Giovanni Brunetti, Italia).

Den norske seksjonen var representert ved Tine Frøysaker og Jeremy Hutchings. Frøysaker presenterte Edvard
Munchs malerier i Universitetets aula og de kjente behandlinger som maleriene har gjennomgått siden de ble utført.
Hutchings presenterte deler av sin undersøkelse som har
som mål å finne frem til en akseptabel frekvens for rensing
av de samme maleriene.

Dag to av kongressen bød på noe høyere temperatur i
salen. Karin Björling Olausson fra Nordiske Museet i Stockholm fortalte om problemene hun som konservator hadde
møtt da museet gikk til anskaffelse av en hjemløs kvinnes
telt og eiendeler med tanke på utstilling. Olausson presenterte de praktiske problemene ved håndtering av skittent
og tildels smittefarlig materiale, og belyste derved en ny
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Lunsjen ble begge dager holdt i en Thailandsk restaurant
rett rundt hjørnet for kongressenteret. Den felles middagen
torsdag kveld var også av det eksotiske slaget. I en stemningsfull marokkansk restaurant ble det servert buffet med
stort utvalg av deilige småretter. Mange hadde meldt seg
på middagen, og det ble en hyggelig kveld.

The impact of loan trafﬁc
on works of art
Nasjonalmuseet i Berlin, 4.-5. september 2006
Ca. 100 deltagere var registrert på dette 2-dagers seminaret,
som ble holdt i Nasjonalmuseet i Berlin, Dahlem. Tema var
utlån og kunsttransport, med alle de implikasjoner dette medfører: tilstandsvurdering, klima, risikoanalyse, samt kommunikasjon mellom utlånssteder og i museene internt. 16 innlegg
ble holdt første dag, mens dag nummer to var viet diskusjon,
oppsummeringer og omvisning i museet.
Norske Konserves hadde dessverre ikke mulighet til å
påkoste redaktøren noen særlig grad av luksus under
kongressoppholdet.

Dørthe, Jin og Erika slapper av etter en lang dag på kongress.

side ved begrepet smuss. Noe urettferdig for konservatoren var det imidlertid de etiske problemene ved
prosjektet som ble gjenstand for diskusjon og sterke
følelser i salen. Kontroversielt var også foredraget
«Dirt: a phobic construct or a professional ploy» ved
Michael Daley, direktør for ArtWatch (England). Han
viste det ene skrekkeksemplet på overrensing etter
det andre og gikk langt i å beskylde konservatorer for
å ha ødelagt store kunstskatter. Dette vakte naturlig
nok også reaksjoner i salen. Noe av debatten gikk i
konstruktiv retning, nemlig behovet for dokumentasjon
av konserveringsbehandlinger.

Første del av innleggene ble holdt under tittelen «Recording
the Condition of Artifacts». Det ble holdt innlegg om problemene rundt det å lage et felles system for rapporter i store
institusjoner og om vanskelighetene rundt standardisering
og klassifikasjon av skade. En ny metode for identifisering
av gjenstander, kalt «Fingartprint», ble også presentert. En
kvadratcentimeter av objektet blir scannet, og farge og tekstur
registrert i en database. Denne databasen vil man så kunne
bruke til oppsporing av kunstverk som er stjålet, til registrering
og dokumentasjon.
Andre del hadde tittelen «Impact of Environmental Parameters during Transport». Her dreide innleggene seg mest om
de store forandringene i temperatur og luftfuktighet under
transport. Konklusjonen var at kassene som regel er gode
nok, men at man er avhengig av at rommet der det pakkes har
riktig klima, noe som slett ikke alltid er tilfelle. En tysk konservator hadde funnet ut at pakkerommet lå på RF omkring
68–70%, og kassen holdt på fuktigheten hele veien til USA.
Det var også diskusjon om hvorvidt pakking i plastikk kan
føre til kondens, noe de fleste mente ikke var noe problem så
lenge klima der man pakker følger klimastandarder. Det ble
også holdt innlegg om arbeidet med å lage en europeisk standard for pakking og transport av kunstverk og om problemet
med vibrasjoner.
Del tre dreide seg om «The Impact of Light on Artifacts». Her
ble bl.a. utviklingen av LightCheck som en metode for kontroll
av lysmengde i museer og utstillinger presentert. LightCheck
består av strips som reagerer på den mengde lys de utsettes
for. De finnes i to typer: LightCheck Sensitive som kan brukes
for mer permanente materialer og LightCheck Ultra som kan
brukes i forbindelse med lysømfintlige materialer.

Alt i alt ble det en vellykket kongress med mange interessante innlegg, mer eller mindre direkte omhandlende
begrepet smuss. For de som ikke hadde mulighet til å
delta på kongressen kan det nevnes at det fulle programmet fortsatt er tilgjengelig på NKF-Ss nettsider.

Fjerde og siste del av seminaret ble holdt under tittelen «Risk
Management and Sustainability of Condition Data». Det ble
her holdt flere innlegg som viste eksempler på hvordan man
best kan flytte og transportere kunstverk. Fullt program er å
finne på www.smb.museum/pdf/RF/
IOLT_ProgramNew%20250806.pdf

Ingrid Grytdal Matheson

Tina Grette Poulsson
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C.A.T.-bubble. Kontrollert miljø, surstoff, temperatur og fuktighet.

RADAR: En elektronisk detektor / felle som fanger og avliver
musa med CO2 , hvoretter den varsler med et blinkende lys.

Skadedyr i museer
Aad de Voogd
Teknisk sjef i Rentokil Skadedyrkontroll
Til tross for at museer forvalter uerstattelige verdier som
står utstilt, er magasinert eller er på utlån, så erfarer vi at
systematiske tiltak mot skadedyr ofte kun er rettet mot
allerede kjente angrep i enkelte lokaler / magasiner. Til sammenlikning med matvarebransjen, som i henhold til regelverket om matsikkerhet skal ha systematisk forebygging
mot skadedyr , i hele virksomheten. I tillegg er museumsbygg ofte gamle, store og mangelfullt vedlikeholdt med for
lite egnet magasineringsplass. Dette skaper forhold som gir
skadedyrene mulighet til å få overtak.

De mest vanlige skadedyr i museer er:
Mus, klannere, tyvbiller, sølvkre, pelsmøll og klesmøll.

og sikker lagring av andre næringskilder for mus (tørkede
planter, krydder og lignende). Strategisk utplasserte detektorer / feller kontrolleres regelmessig.

Insekter
Særlig klannere, tyvbiller og sølvkre vil ofte være å finne i
museumsbygg. Disse kan være potensielle skadegjørere på
gjenstander og bør holdes systematisk under kontroll.
Generelt sagt er det larvene til skadeinsektene som er
skadegjørende. De er avhengig av proteinholdig føde, som
finnes for eksempel i døde insekter, ubehandlet pels og
utstoppede dyr. Klannere er vanlige i norske, gamle bygg,
ikke bare i museer, og kan ofte komme fra noe så trivielt
som fuglereir. Billene har forskjellige levevilkår med tanke
på habitat, slik som fuktighet, temperatur og næringstilgang.
Disse parametrene bør være mest mulig under kontroll.

Forebygging mot mus
Systematisk forebygging mot mus skal være basert på innledende inspeksjon av hele bygget – inklusive «stille» områder som loft, kjeller og bortgjemte magasiner, etterfulgt av
et «Rydd-og-kast!»-skippertak. Tetning av bygningsmassen:
Dører, porter, rørgjennomføringer, ventilasjonsrister. Husk
også fjerning av matkilder i forbindelse med spiserom,
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Systematisk forebygging mot insekter
Støvsuging! Spesielt viktig er dette i forbindelse med gamle
gulv med nater (mellomrom mellom plankene), bak sokler til
montre og under reoler. Videre bør lokalene ha tørt klima og
god lufting. Det er også her viktig med regelmessig inspeksjon og permanent deteksjon på strategisk valgte steder.

Se annonsen på baksiden av bladet for Rentokils
kontaktinformasjon

Limfelle med lokketablett

Nye masteroppgaver
fra Institutt for
arkeologi,
konservering
og historiske
studier ved UiO
Bla om

Klesmøll og pelsmøll
Møll angriper gjenstander som inneholder keratin (ull,
pels, dun, fjær, filt og silke). Et møllproblem er ofte
begrenset til en enkelt gjenstand eller magasineske.
Voksne møll flyr lite rundt og oppdages derfor ikke
lett. Også her kan man bruke moderne feromonbaserte detektorer, for systematisk kontroll og tidlig
varsling.

Anoksibehandling
C.A.T. – Controlled Atmosphere Technology – er
en form for anoksibehandling, utviklet av Rentokil
i samarbeide med Getty Institute of Conservation.
Metoden er skånsom og miljøvennlig, spesialtilpasset for behandling av insektinfiserte museumsgjenstander.
Behandlingen er basert på at gjenstendene plasseres i et gasstett telt (bubble) som gjøres kontrollert
surstoffattig bl.a ved hjelp av nitrogen. Selve boblen
blir laget på stedet, med minimal risiko for transportskade på gjenstandene. Ved god logistisk planlegging
kan gjenstandene forbli i boblen under langtidsmagasinering, uten risiko for nye insektangrep.
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Poncho i barktøy fra Stillehavet
Undersøkelser og behandling av en etnograﬁsk gjenstand
Framstilling av tøy ved å banke ut bastlaget fra papirmorbærtrær eller andre vekster inngår i en lang tradisjon i
verdens tropiske områder. Materialet kan være svært fleksibelt, og kan nærmest ses på som en krysning mellom tekstil
og papir. Gjenstanden som ble undersøkt og behandlet
var et poncholignende plagg, skåret i ett stort stykke, med
hull til hode, og dekorert med oppklippede frynser i sidene.
Plagget var også dekorert med malte figurerer. Plagget
var svært skittent, hadde til dels formet seg etter langs tid
opphold i en litt for liten eske, og frynsene var svært krøllet.
Det ble ansett som ønskelig å rense vekk en del av støvog smusslaget, som ellers ville kunne trekke til seg fukt og
senke gjenstandens surhetsgrad.
Gjenstanden bød på spennende tekniske og analytiske
utfordringer, men i tillegg kom de etiske vurderinger av
gjenstanden som etnografisk materiale. Selv om gjenstanden hadde vært oppbevart på Historisk Museum siden
slutten av 1800-tallet, var det ikke utenkelig at interessante
spor etter tradisjonell bruk kunne ligge gjemt i plagget, for
eksempel i form av svette eller sot fra ildsteder. Her støtte
man på problemet med å forsøke å skille «etnografisk skitt»
fra vanlig «museumsskitt». I stor grad gikk prosjektet ut på
å vurdere hvor grundig gjenstanden burde renses, og hva
slags metoder og materialer som mest skånsomt kunne
fjerne smuss fra en overflate av ujevnt slitte fibre. Våtrensing ble raskt utelukket, både på grunn av den lett løselige
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dekoren, og på grunn av faren for å rense vekk for mye.
Elektronmikroskop ble brukt til å analysere innhold av
skadelige stoffer i en del materialer som inngår i kjente
tørr-rensemetoder i papirkonservering. Sammenholdt med
resultater fra praktiske rensetester, viste undersøkelsene at
rensing med svamp (Dry Cleaning Sponge), var en tryggere
metode enn ArtGum (inneholdt PVC), Document Cleaning Powder (inneholdt svovel), og GroomStick (forstyrret
overflaten for mye). Rensing ble utført med små svamper,
forsiktig rullet over overflaten. Dette fjernet mye av smusslaget skånsomt, uten å dyprense. De verste formendringene
og krøllene forårsaket av den for trange oppbevaringen, ble
avspent med ultrasonisk befukter og forsiktig press med
lette vekter.
Behandlingen antas å ha gjort gjenstanden mer motstandsdyktig mot nedbryting, og den ga en klar forbedring av
gjenstandens visuelle uttrykk. Ponchoen har siden vært vist i
utstillingen «Konservering – bare må ha det», om konservatorstudiet ved UiO, i Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo.

Helga Marie Stangeby

To 1700-tallsportretter

Portrettene av Jens Jensen Holm og Mette Margrethe Holm etter
behandling.

Undersøkelse og behandling
Mastergradsoppgaven handler om undersøkelser og
behandling av to portretter fra 1700-tallet. Maleren eller
malerne er ukjent(-e), mens de portretterte mest sannsynlig var borgere av Bragernes og Strømsøe prestegjeld, nå
Drammen kommune. Portrettet av mannen er et presteportrett. Jens Jensen Holm var sogneprost i Bragernes
og Strømsøe fra 1744 til 1751. Dameportrettet kan være
prostens kone, Mette Margrethe Holm. Portrettene er oljemalerier på lerret, og er utlånt fra Oslo Bymuseum.
Kapittel to handler om hvem som kan ha malt portrettene,
og om de portretterte. Dette ble forsøkt belyst gjennom en
undersøkelse av portrettenes kunst- og kulturhistorie, samt
en undersøkelse om de portretterte.
Det ble gjort undersøkelser for å finne mulige malertekniske
likhetspunkter mellom de to maleriene. Disse har bestått
i undersøkelser i synlig lys med ulike forstørrelser, og i
ultrafiolett lys. De mer tekniske undersøkelsesmetodene har
bestått av røntgenopptak av maleriene for å kunne si noe
om malerienes oppbygging. Det ble videre tatt ut tverrsnitt
av begge maleriene som ble undersøkt i mikroskop og
skanning elektronmikroskop med røntgendispersiv spektrum (SEM-EDS). Metoder for behandling av portrettene
ble valgt på grunnlag av funn fra undersøkelsene, samt
malerienes estetiske og materielle tilstand og tidligere behandlinger. Dette redegjøres det for i kapitlene tre til seks.

Det er store forskjeller på røntgenopptakene av maleriene.
Kapittel syv handler om oppbevaringsforhold og forebyggende tiltak for fortsatt bevaring. Oppgaven avsluttes
med hva som er oppnådd med konserveringen, og en verdianalyse av dette. Den viktigste litteraturen som ble brukt
nevnes i innledningen for hvert kapittel.

Ingeborg Korvald
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Landskapsmaleri malt av Gunda Paulsen
Undersøkelse og behandling
Oslo Bymuseum har i sine magasiner oppbevart et oljemaleri på lerret som inntil våren 2006 ikke hadde sett
dagens lys ved museet. Maleriet er gitt i gave til museet i
1923, og er opprinnelig malt i siste halvdel av 1800-tallet.
Maleriet hadde behov for en konserveringsbehandling som
kunne bidra til å forhindre videre skader og nedbrytning, og
om mulig øke maleriets iboende estetiske verdi. Kunstneren
har ikke tidligere vært presentert i noen kunsthistorisk
publikasjon, og de tidligere behandlinger som er utført ved
maleriet har ikke vært registrert eller dokumentert tidligere.

er med på å belyse de ulike materialene som er brukt ved
maleriet og den maleteknikken som er benyttet ved komposisjonen av motivet. I tillegg har analysene vært til uvurderlig
hjelp for å kartlegge og vurdere tidligere behandlinger og
konserveringstilstand ved maleriet før behandling. Dette blir
belyst i den tredje delen, som består av en beskrivelse og
vurdering av tidligere behandlinger og maleriets konserveringstilstand. Det blir her vurdert hvilke konsekvenser de
tidligere behandlingene har ført til for den konserveringstilstand maleriet var i før behandling.

Målet med masteroppgaven var å foreta undersøkelser og
videre behandling av et landskapsmaleri malt av Gunda
Charlotte Amalie Paulsen. Oppgaven er delt inn i fire
hoveddeler. Den første delen består av en generell beskrivelse av maleriet slik det fremsto før behandling. I tillegg
ble det forsøkt å gi en utfyllende presentasjon av maleriets
proveniens og kunsthistoriske kontekst. Her ble den hittil
ukjente kunstneren introdusert. Det viste seg nødvendig å
gå kontroversielle veier, som media og etter hvert slekt og
etterkommere, for å innhente informasjon om kunstneren og
maleriets proveniens.

Den siste delen av prosjektet består av en vurdering av
hvilken behandling og konservering maleriet hadde behov
for og som var til det beste for maleriet. Her trekkes det inn
relevant litteratur, som er med på å belyse de valgene som
er tatt, i forhold til materialbruk og konserveringsmetode. Videre diskuteres det hvilke konsekvenser en slik behandling
vil gi. Her beskrives også de utførte behandlingene av maleriet, som besto av å fjerne en senere påklistret bakplate i
papp, planering og reparasjon av rifter og skader i lerret og
malingslag, kantdublering og oppspenning på ny blindramme samt rensing av skitt og gulnet voksharpiksferniss,
før en endelig visuell integrering av mindre skader ved
malingslaget. Det er lagt vekt på at behandlingen som er
foretatt, vil være til beste for maleriets konserveringstilstand
og videre bevaring samt at behandlingen skal øke kunstverkets estetiske verdi og uttrykk. Til slutt er det beskrevet
eventuelle forebyggende tiltak og anbefalinger for videre
bevaring av maleriet.

Den andre delen består i en undersøkelse av maleriets ulike
materialer og maleteknikk fra underlag til sluttferniss. Det er
benyttet flere analysemetoder for undersøkelse og kartlegging av maleriet, som UV-lys, røntgenfotografi, EDXRF,
SEM/EDX og FTIR, i tillegg til stereomikroskopi og mikroskopi av tverrsnitt. Resultatene av disse analysemetodene
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Over: maleriet før behandling, delvis renset og etter behandlingen

Ved undersøkelse av materialer og maleteknikker som er
benyttet, samt den nedbrytningen som har skjedd ved maleriet, både ved aldring og ved tidligere behandlinger, har
ønsket vært å oppnå ytterligere kunnskap og informasjon,
som kan være nyttig i forbindelse med videre behandling
og forskning på denne typen maleri. Denne informasjonen
har vært nødvendig bakgrunnskunnskap og har bidratt til en
utvidet forståelse gjennom hele konserveringsprosessen av
dette maleriet.

Masteroppgaven som besto av både teoretisk og praktisk arbeid ble gjennomført våren 2006. Det avsluttende
praksissemesteret ved masterstudiet i malerikonservering
ble foretatt ved Tate Gallery i London, hvor jeg jobbet 60%
med malerikonservering av moderne kunst og 40% ved
avdeling for konserveringsforskning.

Linda Aarstad

Fjerning av klorider fra arkeologisk jern
Det blir i dag brukt en mengde ulike metoder for å konservere jern. De har alle sine styrker og svakheter, det er først
og fremst tilstanden til materialet som skal konserveres
som bør avgjør valg av metode. Svært nedbrutt jern som i
årevis har ligget lagret i påvente av en konserveringsbehandling kan være spesielt problematiske å behandle uten at
deler av gjenstanden går tapt. I oppgaven blir ulike metoder
for stabilisering og konservering gjennomgått og, noen av
dem blir prøvd ut på et utvalg arkeologiske jerngjenstander.
Målet var å finne den behandlingen som var best egnet til
denne type gjenstander. Ved å måle mengden klorider som
er fjernet, og mengden som er igjen, kan man si noe om effekten av behandlingen. Flere forsøk på å gjøre disse målingene ble foretatt, blant annet ved hjelp av en kloridsensitiv

elektrode, uten at en god metode som gav pålitelige resultater ble funnet. Det var derfor ikke mulig å sammenligne de
ulike metodene. Korrosjonslagene til flere gjenstander ble
studert og analysert og det viste seg at korrosjonsproduktene inneholdt mye svovel. Nøyaktig hvilken rolle svovel
spiller i nedbrytningen av jern før og etter utgraving er det
ikke forsket så mye på. Det ble foretatt en elementanalyse
av tverrsnitt fra noen gjenstander ved hjelp av energidispersiv røntgenfluorescens i et elektronmikroskop, samt
røntgendiffraksjon fra et utvalg av korrosjonslagene.

Monica Hovdan
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Konservering av en ridesal
fra Kulturhistorisk museum i Oslo
Masteroppgaven omhandler konserveringen av en ridesal.
Konserveringen innebærer alt fra informasjonsinnhenting,
testing, analyser og etiske vurderinger til ferdig behandling
av gjenstanden. Det er Kulturhistorisk museum i Oslo som
eier salen, og den er mest trolig fra 1500 – tallet. Det
ble gjort flere undersøkelser av salen, for å få mest mulig
informasjon om dens materialer, konstruksjon, teknikk og
historie. Materialene ble identifisert, og konstruksjonen
og detaljer avtegnet og studert, for å kunne sammenligne salen med lignende gjenstander og sette den inn i
en historisk kontekst. Både litteratursøk, studiebesøk og
tester på gjenstandsmaterialet la grunnlag for kunnskap
om gjenstanden som vurdering av videre behandling kunne
basere seg på. Det er en kompositt gjenstand, og denne
oppgaven dreier seg hovedsakelig om lærmaterialet. Læret
ble identifisert ved mikroskopi, og flere analysemetoder ble
brukt i identifiseringen av garvemetoden. De andre materialene på gjenstanden ble kun identifisert, og ellers ble de
vurdert utifra hva slags innvirkning de har på lærmaterialet.
Gjenstandens tilstand ble vurdert, og det ble gjennomgått
nedbrytning av lær. Det ble gjennomført flere analyser
på lærmaterialet, som måling av fuktighetsinnhold, sulfatinnhold og pH, med særlig vekt på test av lærets krympingstemperatur ved Micro Hot Table-metoden.
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Utifra resultatene ble det vurdert hvilken type behandling
som var til det beste for gjenstanden. Salens tilstand, samt
etiske retningslinjer og vurderinger med tanke på gjenstandens bruk og verdi for museet ble tatt med i denne
avgjørelsen. Det ble lagt vekt på en konservering der
reversibilitet og minimal inngripen var det viktigste. Det ble
gjort et bevisst forsøk på å ta avstand fra en restaureringstradisjon som er typisk for slike gjenstander, og heller konsentrere oppgaven på konservering og da helst indirekte
konserveringsmetoder. Den informasjonen gjenstanden
bærer på som en historisk gjenstand fra en annen tid og
kultur var viktig å ta vare på. Ulike behandlingsmetoder ble
testet, og det ble valgt en rengjøring av overflaten og en
avslapning av salskjørtets sider. Dette ble vurdert som en
forbedring av gjenstanden estetisk og en fysisk stabilisering. Av indirekte konserveringsmetoder ble det brukt tid
på å lage en spesielt tilpasset støtte til salen, for å forhindre
videre fysisk nedbrytning. Det ble også laget et trekk til
å ha over gjenstanden, for å forhindre at støv legger seg
på overflaten. Utover dette blir det i oppgaven gitt råd til
oppbevaring og håndtering av gjenstanden på museet.

Ane Marte Ringstad
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Brodins
rammeverksted

Maridalsveien
3M,9B,
0178
Oslo,
post@brodins.no
Brenneriveien
0182
OSLO.
Tlf: 22 20 17 90.

FORMSILIKON
STØPEMASSE • SYNTETGIPS • LIM

Skadedyr i museer
Rentokil Skadedyrkontroll har kompetanse i
systematisk bekjempelse og forebygging av
alle typer skadedyr
Ta kontakt med Teknisk Avdeling v/ Aad de Voogd
930 60 105, for en uforpliktende presentasjon av
våre metoder og produkter

Landsdekkende hovednr. 815RENTOKIL • www.rentokil.no • post@rentokil.no

Norske Konserves 1/2007
ISSN 0804-3817
Returadresse:
Norske Konserves • NKF-N
Postboks 7152, St. Olavs Plass
0130 Oslo

