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Lederen har ordet
NKF-N som nasjonal organisasjon?
NKF-N har historisk sett vært en Oslo-basert
organisasjon. Da Norske malerikonservatorers
forening, senere NKF-N, ble stiftet i 1951 var det i
hovedsak i Oslo at konservatorene fantes, og vi har
fortsatt lovfestet (§5 i lovene våre) at styret i NKF-N
skal ha sitt hovedkvarter i Oslo. Konservatorene
som faggruppe har, trolig med rette, blitt kritisert for
å bevege seg for lite ut av Oslo-gryta.

som har dekket
reiseutgiftene. Nå
har NMF besluttet
å avvikle sitt kon
serverings- og re
vitautvalg. Dermed
vil Oslo-dominans
en i NKF-N kunne bli enda mer påtrengende. Jeg
forstår godt om det virker provoserende for dere
av våre medlemmer som bor et stykke unna det
sentrale Østlandsområdet.

Over de siste tiåra har det blitt etablert fagmiljøer
også i da andre store byene, og de siste 15 åra har
det virkelig tatt av! Nye konservatorstillinger har
blitt etablert over hele landet, og vi har etter hvert
Styret i NKF-N er opptatt av denne problematikken,
ikke bare enkeltpersoner, men etablerte fagmiljøer i og jobber kontinuerlig med å se på hva vi kan gjøre
størstedelen av landet.
for at NKF-N i større grad kan være en faglig sam
menslutning for konservatorer i hele Norge.
NKF-N har allikevel fortsatt som en Oslo-basert
organisasjon - av økonomiske årsaker har styret
NKF-N har i en årrekke mottatt reisestøttemidler
og alle arrangementer i NKF-N-regi fortsatt å være fra ABM-utvikling for å kunne delta i de nordiske
Oslo-basert. Vi har et svært begrenset budsjett,
samarbeidsfora og ikke minst på den årlige
og uten at vi legger om hele måten vi driver på,
generalforsamlingen i E.C.C.O. I år har vi søkt
vil vi måtte fortsette å drive etter «billigst muligABM-utvikling om økte reisestøttemidler, og om
prinsippet». Selv om styret har vært bevisst på
å kunne bruke av disse midlene også til å dekke
å forsøke å legge NKF-N-arrangementene til
reiseutgifter for NKF-Ns styremedlemmer til
mandager og fredager slik at det skal være lettere
styremøter, slik at økonomi ikke skal være et hinder
for de med lang reisevei å delta, opplever vi fortsatt for at vi skal kunne ha et styre sammensatt av rep
at mange av våre medlemmer må bruke feried
resentanter fra større deler av landet. Vi fikk økte
ager for å kunne reise på NKF-N-møte. Mange
midler, og vi får bruke dem til å dekke reisearbeidsgivere har også så små reisebudsjett at det kostnader for styremedlemmer! Det betyr at valg
bare unntaksvis finnes midler til å få dekket reise
komiteen i vår har kunnet se etter 2 styremedlem
til faglige møter. Spørreundersøkelsen vi gjorde i
mer bosatt på andre kanter av landet enn det
fjor vår viste dessuten et klart mønster i forhold til
sentrale østlandsområdet. Det kan virke spedt,
at de av våre medlemmer som har lang reisevei
men det er en start!
til møtene ønsker seg heldagsmøter, mens de av
våre medlemmer som arbeider i Oslo-området
På kommende årsmøte, den 25. april, vil det også
ønsker seg kveldsmøter, fordi arbeidsgiver ikke vil
komme et forslag fra styret om å endre §5 i lovene
gi fri med lønn i noen timer til å delta på fagmøte.
våre. Vi finner det helt urimelig at vi fortsatt skal ha
lovfestet at styret må ha sitt hovedkvarter i Oslo.
Et hederlig unntak fra Oslo-dominansen har vært
Norges museumsforbunds (NMF) konserveringsSå er det store spørsmålet: Hva kan vi gjøre for i
og revitautvalg, bestående av to konservatorer
større grad å være en faglig sammenslutning for
oppnevnt av NMF og to oppnevnt av NKF-N. I
konservatorer i hele Norge? Skal vi drive NKF-N
dette utvalget har vi samlet konserveringskom
på en helt annen måte enn vi gjør i dag?
petanse fra hele landet, takket være at det er NMF Styret ønsker en diskusjon velkommen, og vi kom
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mer til å legge opp til en diskusjon rundt dette på
årsmøtet. Da håper vi at det kommer sterke menin
ger og konstruktive forslag på bordet!
Bør vi i stedet for 3 kveldsmøter og 1 heldagsmøte
ha 2-3 heldagsseminarer? Vil det gjøre det lettere
å argumentere i forhold til arbeidsgiverne våre at
dette er viktig å delta på?
Bør vi i stedet for eller i tillegg til fellessamlinger
legge opp til temasamlinger i ulike undergrupper
(for eksempel maleri, papir, tekstil, kulturhistorisk
materiale, forebyggende konservering), slik de
andre nordiske landene gjør?
Bør vi ha 2 nasjonale møter årlig av lengre varighet
og i tillegg ha regionale samlinger?
Bør vi se på muligheten til å opprette et reisestøttefond hvor medlemmene våre kan søke om å
få dekket reise til møtene våre? Vil dette gjøre det
lettere for arbeidsgiverne våre å gi fri med lønn for
å delta på fagarrangementer?

Skal vi i større grad ha arrangementer i samarbeid
med andre aktører (for eksempel NMF, ABMutviklings nettverk for magasiner og bevaring,
Konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo),
slik at vi har større mulighet for at eksterne dekker
en del av regninga? Vil det også øke den faglige
integriteten slik at det er lettere å få fri med lønn /
få dekket reiseutgifter for å delta? Eller er det «å
selge sjela si»?
Skal vi øke kontingenten vesentlig eller søke
andre finansieringskilder for å kunne bære større
utgifter? Hvilke medlemsfordeler bør det ligge i et
NKF-N-medlemskap hvis vi skal kunne forsvare å
øke kontingenten?
Andre forslag??
Vi vil høre dem!

Mvh Solveig Schytz
Leder NKF-N

Har du sterke meninger? Sint? Frustrert? Glad? Engasjert? Kom gjerne med tilbakemeldinger til solveig@schytz.no

NKF-N Styret 2007-08
Leder

Solveig Schytz
Mycoteam
Forskningsveien 3B, 0373 Oslo
Tlf: 41 62 68 22
E-post: solveig@schytz.no

Nestleder/kasserer

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

Styremedlem / sekretær

Johnny Bastiansen
Statsbygg
E-post: johnny.bastiansen@yahoo.no

Styremedlemmer

Bent Bang-Hansen
Norsk filminstitutt
Postboks 482 sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 22 47 45 00
E-post: bent.bang-hansen@nfi.no
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Erika Gohde Sandbakken
Munchmuseet
Tøyengata 53, 0578 Oslo
Tlf: 23 49 35 00
E-post: erika.sandbakken@kie.oslo.kommune.no

E.C.C.O.-representant

Anne Sommer-Larsen
KHM
Postboks 6762, St. Olavsplass, 0130 Oslo
Tlf: 22 85 19 00
E-post: anne.sommer-larsen@khm.uio.no

Vurderingskomite

Varamedlemmer

Ingrid Grytdal Matheson
NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 09 / 92 88 45 01
E-post: ingrid.matheson@niku.no
Christina Spaarschuh
NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 66
E-post: christina.spaarschuh@niku.no

Andre verv:
Norske Konserves

Nina Hesselberg-Wang
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli , 0203 Oslo
Tlf: 810 01 300
E-post: nina.hesselberg-wang@nb.no
Inger Marie Egenberg
Hordaland Fylkeskommune, Kultur- og
idrettsavdelingen
Postboks 7900, 5020 Bergen
Tlf: 55 23 92 10/185 (man)
55 55 20 85 (tirs-fre)
E-post: ingermarie.egenberg@post.hfk.no
Douwtje van der Meulen
Konserveringsstudiet, UiO
Tlf: 22 85 93 37
E-post: d.l.v.d.meulen@iakh.uio.no

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

Valgkomité

NKF-N webredaksjon

Dagheid Berg
Sørlandets kunstmuseum, Postboks 662,
4666 Kristiansand
Tlf: 38 07 49 00
E-post: dagheid@skmu.no

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
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Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet, UiO
Tlf: 22 85 93 12
E-post: j.d.hutchings@iakh.uio.no

Merete Winness
NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 29
E-post: merete.winness@niku.no

Meddelelser om konservering

Redaktøren har ordet
Siden forrige nummer av Norske Konserves har ett
redaksjonsmedlem blitt byttet ut. Ny annonseansvarlig
er Hedvig Navelsaker, som er helt fersk student ved
konserveringsstudiet og tok oppdraget på strak arm –
hurra for Hedvig!
Vi begynner dette nummeret av Konserves med noen
minneord over Knut Berg, skrevet av noen av hans
tidligere kolleger. Hans innsats for konserveringssak
en i Norge var stor, og han var en drivende kraft både
når det gjaldt kartleggingen av konserveringsbehovet
på landsbasis og for utviklingen av konserveringsut
dannelsen i Norge.
Innholdet i dette første nummeret av Konserves 2008
er ellers meget variert. Vi har fått inn to statusrap
porter om henholdsvis konserveringsstudiets arbeid
med Edvard Munchs Aula-malerier og om restaure
ringsarbeidet ved Oslo domkirke. Tine Frøysaker står
for førstnevnte. Det dreier seg om 11 store, ufernis
serte oljemalerier på lerret, som til sammen dekker litt
mer enn 220 m². Aulaen skal gjennomgå en omfat
tende renovering før UiOs 200-årsjubileum i 2011, og
forskningsmidler er bevilget også til undersøkelsene
av Munchs malerier. Vår andre statusrapport er fra
Oslo domkirke, som for tiden er dekket av svære
presenninger. Det foregår her et omfattende arbeid,
blant annet for å sikre murverk og utbedre råteskader
i takkonstruksjonen. Margrethe Moe forteller om un
dersøkelsene man har gjort av mørtel og fargespor.

komme ut for utfordringer når det gjelder størrelse.
Redaktør Tina forteller om behandlingen av en tegn
ing i stort format.
Vi presenterer også tre artikler om klima og foruren
sning. Tone Olstad og Annika Haugen har sammen
skrevet om hvordan polykrome tregjenstander blir
påvirket av klimaet i kirker, som ofte har vært – og
er - meget varierende. Artikkelen bygger på tre
foregående prosjekter om dimensjonsendringer i tre
forårsaket av klima. Tema for NKF-Ns vintermøte var
luftforurensning, og begge foredragsholdere har opp
summert sine foredrag for oss. Terje Grøntoft, forsker
ved NILU, og Solveig Schytz forteller om aktuelle
metoder for prøvetaking og analyse av ulike typer
forurensning i luft.
Noen oppdateringer må også til! Erling Skaug innvier
oss i det siste om Cennino Cennini, Jeremy Hutch
ings rapporterer om E.C.C.O. og masterstudentene
Nina Ryder Kjølsen og Hanne Moltubakk Kempton
forteller om sine mastergradsprosjekter. Referater fra
to av fjorårets konferanser har til slutt fått plass: «Pap
persmötet» i Malmö og København, holdt i oktober,
og «Museum microclimates», som ble holdt over en
hel uke i København i november.

Det er ikke bare malerier som kan være store og
uhåndterlige – også innen kunst på papir kan man

Hilsen redaksjonen:
Monica Hovdan
Ingrid Louise Flatval
Hedvig Navelsaker
Anne Apalnes Ørnhøi
Tina Grette Poulsson

Styret informerer

Viktige datoer i vår

Nye muligheter til å betale kontingenten sin!
Giroer for innbetaling av NKF-Ns kontingent for
2008 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! til leder Solveig
Schytz.

NKF-Ns vårmøte / årsmøte blir holdt fredag 25.
april.
Mer informasjon kommer på grønn e-post og på
hjemmesidene våre.
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Knut Berg, preget av stundens alvor
under sin høytidelige utnevnelse
til «Æres-teknisk konservator» i
Nasjonalgalleriets kjelleratelier efter
sin dr.grad i kunsthistorie i 1967.
Utnevnelsen ble feiret med Golden
Power fruktchampagne (efter arbeidstid), fulgt av en post-dr.-prøve
som besto i å knerte tomflasken
med Svein Wiiks luftpistol fra 5
meters hold. Skytekonkurranser av
denne type var allerede tradisjon
på Tullinløkka, og derfor den prøve
som mest relevant kvalifiserte til
opptak i vårt laug. Han traff.
(Foto: Erling Skaug)

Nekrolog over Knut Berg
Den innsats Nasjonalgalleriets tidligere direktør Knut
Berg gjorde for konserveringssaken i Norge fortjener
omtale ved hans bortgang den 29. november. Som
forsker på høyt internasjonalt nivå innså han tidlig
implikasjonene av kunstverket som et autentisk historisk
dokument, ikke bare som estetisk objekt. Lenge før han
trådte inn i museumsvirksomheten, engasjerte han seg i
offentlig debatt med fagmiljøet om restaureringsprinsipper og konservatorens etiske forpliktelser. Debat
ten ble senere trykket opp som eksempel på en klassisk
meningsbrytning mellom kunsthistorisk og teknisk syn på
noen av de problemer man møter i konservering og
restaurering av kunstverk. (Trykket i Aftenposten i 1960
som svar på en artikkel av Stephan Tschudi Madsen.
Begge artiklene kan leses i Meddelelser om konservering,
vol. 3, nr. 10, 1986. Red. anm.)
1961 var et skjellsettende år i norsk konserveringsh
istorie. Et internasjonalt ekspertbesøk satte søkelyset
på våre museumssamlinger og deres elendige forfat
ning. På initiativ fra Kunsthistorisk Forening og Muse
umsforbundet ble det nedsatt en 9-mannskomité av kon
servatorer, kunsthistorikere og museumskjemikere for å
kartlegge situasjonen. Knut Berg, den gang stipendiat,
var allerede kjent som en drivende kraft og ble valgt til
formann. Knapt fire måneder senere forelå innstillingen.
Den inneholdt en første konkretisering av konserver
ingsbehovet på landsbasis og understreket vår prekære
mangel på kompetente fagfolk. Komiteens enstemmige
hovedkonklusjon var at en utdannelse for konservering
spersonell på høyt nivå måtte prioriteres. Uten dette ville
alle planer være hensiktsløse. Vekten av denne innstillingen må ha veid tungt da man allerede i 1965 fikk en
offentlig 6-års rammeplan for utdannelse av malerikonservatorer - den første i sitt slag i Norden.
6

Som Nasjonalgalleriets direktør opptrådte Knut Berg
senere med avgjørende støtte for den videre utvikling av
konserveringsutdannelsen i Norge. Et departementsutvalg hadde etter seks års kostnadskrevende arbeid
levert en offentlig utredning om konservering ved norske
museer (NOU 1983:33). Den ble fulgt av høringsrunde,
stortingsmelding og Stortingets tilslutning - og deretter
lagt på is. Departementet mente nå at det ikke hastet.
Berg grep da resolutt inn, samlet lederne for de tunge
institusjonene, fikk vedtatt full enighet om at arbeidet
måtte gjenopptas, og skaffet midler fra Norsk Kulturråd
til en ny innstilling. Deretter loset han denne over til
Universitetet i Oslo, som høsten 1993 kunne presentere
utkast til et konserveringsstudium for offentligheten.
Den videre dragkamp mellom departement og universitet
før første kull konservatorstudenter kunne tas opp i 1998
er en historie for seg. At dette overhodet lyktes var et
samspill av flere faktorer. Men for alle som fulgte saken på
nært hold er det innlysende at myndighetenes handlingslammelse, for å bruke et forsiktig uttrykk, ville ha stanset
denne saken i årtier. Heldigvis fantes det i vårt museumsmiljø en person med faglig innsikt, integritet, handlekraft
og forhandlingsevne, som samtidig satt i en så sentral
posisjon at han ikke kunne oversees. Norsk konservering
- og dermed vår kunst- og kulturarv - har mye å takke
Knut Berg for.

Francoise Hanssen-Bauer
Unn Plahter
Leif Einar Plahter
Erling Skaug

Konserveringsstudiets aulaprosjekt
På oppfordring: en liten situasjonsrapport
Tine Frøysaker
IAKH

Innledning
I 2005 hadde Universitetet i Oslo (UiO) en fin mulighet
for nyansatte i vitenskapelige stillinger, kort sagt en
«startpakke». Dette betydde at det var anledning til å
oppnå forskningsmidler for relevante prosjektbeskrivelser.
UiO er også eier av mange interessante malerier som
har vært utsatt for litt av hvert. Noen har en mer kom
pleks bevaringshistorie enn andre, slik som Edvard
Munchs 11 store, ufernisserte oljemalerier på lerret i
aulaen (1909-1916). Aulaen tilhører et tilbygg på bak
siden av Domus Media ved Karl Johan, rett i nærheten
av konserveringsstudiet. Maleriene, som til sammen
dekker litt mer enn 220 m², ble gitt som gave i 1916 og
er nå minimum 92 år. I 2011 blir UiO 200 år, og aulaen
samt omliggende rom skal gjennomgå en omfattende
renovering før jubileet. Det var ikke uventet at søknaden
om konserveringsforskning på nettopp disse maleriene
skulle få full uttelling. «Startpakken» har da også gitt
forskningsmateriale til flere aktører.
Aulaprosjektet, som forkortes til MAP (Munch’s Aula
Paintings), har siden mars 2007 hatt en egen vitenskapelig assistent, Mirjam Liu. Hun har en mastergrad i
konservering fra studiets første masterkull. I tillegg deltar
universitetslektor Douwtje van der Meulen, samt førsteamanuensene Jeremy Hutchings og undertegnede. I
januar i år deltok også masterstudent Hanne Moltubakk
Kempton, mens hun ventet på å reise til Mauritshuis i
Haag, hvor hun hospiterer nå i sitt siste semester. Samtidig har prosjektet flere samarbeidspartnere, både
internt ved UiO og eksterne.

Utfordringer, mål og problemstillinger
Utfordringene står i kø. Maleriene, de største på ca. 4,5
x 11,5 m, er usedvanlig skitne. Våre klimamålinger i
aulaen viser store variasjoner. Den relative luftfuktigheten (RF) svinger for eksempel mellom 8 % - 80 %.
Dette kan være årsaken til at malerienes veggmontering fra 1946 har begynt å svikte, og at lerretene
i enkelte områder mangler feste til platene de ble limt
opp på samme år. Arkivundersøkelser viser at tre av
maleriene har blitt renset seks ganger, mens de øvrige
har blitt renset fem. Dette er alt for ofte for ufernisserte
oljemalerier. Denne hyppige rensesyklusen kan ikke
anbefales å fortsette selv om maleriene bør renses igjen.
Innglassing, som flere har foreslått, er intet alternativ mot
støvakkumuleringen fordi 220 m² med glass vil endre
aulaens akustikk. Rommets akustikk regnes som en av
verdens beste for kammermusikk, og akustikerne vokter
den nøye med sine målinger. Aulaen er også fredet, noe
som kan medføre at en montering av store glassflater
foran maleriene neppe blir ansett som kompatibelt med
dagens antikvariske vurderinger. I tillegg er samtlige
inngangsdører for lave for transport av eventuelle glass
til de største maleriene.
Aulaprosjektet fokuserer på malerienes bevaringsalternativer i forhold til et langsiktig, bærekraftig
perspektiv. Prosjektets hovedmål er å redegjøre for
reelle muligheter og begrensninger for videre bevaring,
samt å identifisere eventuelle kunnskapsmangler som er
egnet for videre forskning. Problemstillingene er mange og
sammensatte. De fleste er knyttet til malerienes originale
materialer og teknikker, deres historikk, tilstand og
behandlingsbehov samt deres fysiske omgivelser.

Til venstre: Displayet på konserver
ingsstudiets håndholdte XRF. Instru
mentet benyttes til kvalitative analyser
av uorganiske materialer. (Foto:
Hanne Moltubakk Kempton, IAKH,
UiO, 2008)

Til høyre: Laptop med et utsnitt av
«Kjemien» og noen av markeringene
som kan velges i Metigo Map. Pro
grammet regner ut omfanget av slike
områder. (Foto: Olaf Christensen,
IAKH, UiO, 2007)
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Detalj av «Kjemien» i sidelys som viser hvordan klistersparkelen
har etterlatt parallelle spor i overflateteksturen.
(Foto: Hanne Moltubakk Kempton, IAKH, UiO, 2008)

Detalj av «Kjemien» i sidelys som viser to stiftehoder under lerretet.
(Foto: Hanne Moltubakk Kempton, IAKH, UiO, 2008)

Metodikk
To ganger i 2006, både mens varmeanlegget var av og
på, ble det tatt infrarøde (IR) opptak av maleriene for å
dokumentere variasjonene i malerienes overflatetemperaturer. Målinger av luftens temperatur og RF ble
påbegynt i februar 2006 med Hanwell Humbug dataloggere. Disse skal registrere variasjoner ved maler
ienes øvre og nedre nivåer frem til maleriene skal tas
ned før bygningsrenoveringen begynner, sannsynligvis
i 2009. Støvmålinger med 40 utplasserte objektglass,
som skiftes jevnlig og kontrolleres med en Rendell Dust
Meter, startet i april 2007. Foreløpig er det planlagt at
støvansamlingene i aulaen skal måles frem til sommeren
2008, men dette kan også fortsette hvis dataene blir
gode. Fra begynnelsen av 2008 er det også igangsatt
digitale luxmålinger.

Demontering av «Kjemien»
Etter at aulaprosjektet startet har Hutchings og under
tegnede deltatt i flere planleggingsmøter for den kom
mende renoveringen av aulaen. Underveis ble det klart
at samtlige parter hadde for lite kunnskap om malerienes
baksider og om mursteinsveggene bak dem. Samtidig
hadde vi også erfart at veggfestene fra 1946 har begynt
å svikte. Derfor ble det enighet om å ta ned ett maleri på
nyåret 2008. Tirsdag 15. januar ble «Kjemien» (ca . 4,49
x 2,26 m) løsnet og firt ned fra den ene sideveggen bak
erst i aulaen. Vi hadde beregnet at maleri, masonittplat
er, rammeverk og isolasjon veide ca. 90 kg (de største
maleriene veier ca. ½ tonn). Følgelig ble det nødvendig
med tau, trinser og tilstrekkelig med folk i stillaset og på
gulvet. Demonteringen gikk utmerket, men så hadde vi
da også hjelp av EXEL. Etter at maleriet var pakket inn
ble det transportert til et egnet sted. Hele prosessen ble
dokumentert av fotograf Birger Lindstad. Noen dager
senere ble det montert en kopi, i form av et fotografi på
syntetisk lerret, i maleriets nisje av hensyn til aulaens
brukere frem til bygningsarbeidene igangsettes (kjekt å
vite for besøkende konservatorer).

Siden april 2007 undersøkes maleriene in situ og fra
stillas med lupe, feltmikroskop og et håndholdt røntgenfluorescensintrument (XRF) for å registrere materialbruk,
maleteknikk, forandring og tilstand. Funnene blir samtidig
ført digitalt med Metigo Map. Underveis blir det tatt ut
lerretstråder for videre analyser i konserveringsstudiets
laboratorium, hvor også diverse aldringseksperimenter
for lignende lerreter er påbegynt.
Det skal i tillegg tas ut flere prøver i aulaen av de ulike
grunderingene, baksideprepareringen fra 1926 (som
tyter ut på forsiden gjennom åpninger mellom lerretstrådene) og rugmelsklisteret fra malerienes oppklebing
på masonittplater i 1946 (som har blitt sølt på overflaten).
Disse prøvene skal analyseres med FTIR for at vi skal
kunne vite mer om deres materialsammensettinger. Vi
skal også utføre pH-målinger av lerret og masonitt. Nylig
fikk vi en glimrende anledning til å gjøre alt dette
horisontalt på ett av maleriene.
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Undersøkelser av «Kjemien»
I skrivende stund oppbevares maleriet flatt på et bord,
og for første gang har vi kunnet undersøke det hele i
utmerket sidelys. Det er ikke så enkelt å etablere en slik
belysning i aulaen da maleriene er montert inni nisjer
omgitt av utstikkende marmorplater og gesimser. Først
nå vet vi hvilket redskap som ble benyttet i 1946 for å
påføre rugmelsklisteret på masonittplatene: en grovtagget sparkel. I dette sidelyset ble også stiftehodene
mellom lerret og platene mye tydeligere (stiftene går
gjennom platene og inn i rammeverket bak dem). I aulaen
hadde det allerede blitt registrert noen få områder
der lerretet ikke har feste til disse platene. Den nye undersøkelsessituasjonen avslørte atskillig flere delaminer-

Detalj av «Historien» med storfagsstudentenes rensetester fra 2001. Ja visst
er maleriene skitne, marmorveggene også. De sistnevnte er grå i dag, men
rensetester på disse overflatene viser hvit marmor med tynne, grå «årer».
(Foto: Birger Lindstad, 2006)

inger. Foreløpig vet vi ikke om alle disse løse lerretsområdene stammer fra oppklebingen i 1946, eller om
de har oppstått senere, eventuelt gradvis. Det er faktisk
mulig at det 42-årige rugmelsklisteret er i ferd med å
miste klebeevnen. Når FTIR analysene foreligger og vi
vet mer, særlig om klisterets eventuelle tilsettinger, kan
det bli aktuelt med ytterligere aldringstester parallelt med
de forestående rensetestene.
Rensetester
Konserveringsstudiet begynte tidlig å vise interesse
for aulamaleriene. I 2001 foretok maleristudentene fra
det andre og siste storfagskullet renseprøver på noen
av dem (bilde 7). Nå er det 22 år siden «Historien»,
«Våknende menn» og «Solen» ble renset sist, og 35 år
siden de øvrige maleriene gjennomgikk samme behan
dling. Siden 1916 og frem til siste rensing har renseinter
vallene i aulaen sannsynligvis aldri oversteget 16 år.
Hutchings har funnet ut at gjennomsnittsintervallene er
46 år for tilsvarende malerier og inngrep ved Nasjonalgalleriet. Det haster med andre ord ikke å rense aulamaleriene igjen om dette skal settes som en fremtidig
standard. I tillegg spørs det om ikke årsakene til den
kraftige nedstøving bør begrenses før en ny rensing
iverksettes. Det er ikke usannsynlig at den snarlig,
nyrenoverte aulaen vil ha målbart, renere luft og at
malerienes oppbevaringsforhold blir mulig å kontrollere.
Derfor har vi begynt å vurdere en to-trinns renseprosess:
Først mekanisk fjerning av relativt løst støv og klistersøl
før remontering før jubileet; deretter bør aulaens nye
klima måles tilstrekkelig lenge (og eventuelt justeres
ytterligere) før neste rensing kan iverksettes, og som
bør inkludere «fastsittende» støv og alle overmalingene
(fra 1946) langs malerienes ytterkanter. Denne andre
rensingen vil medføre en markant endring av malerienes
visuelle kvaliteter. Vi har allerede gjort noen få og små

Metigo Map av «Kjemien» med gulmarkerte områder hvor det
forekommer hel eller delvis delaminering mellom lerret og ma
sonitt. Registreringen ble foretatt av Mirjam Liu, IAKH, UiO.

renseprøver som viser det. Samtidig vil en slik rensing
innebære at de mikroskopiske og mest skadelige
støvkomponentene blir fjernet.
MOLAB Access Service
Luftbåren støv og smuss er en påkjenning for malte
overflater, men det er også rensemetodene. I dag finnes
det minst fire tilgjengelige rensesystemer for maleri som
kan klassifiseres slik: mekaniske, løsemiddelbaserte,
rensegeler og vannbaserte. Aulaprosjektet skal teste et
utvalg innenfor hver kategori på de mest sårbare av aulamalerienes fargeområder. Tidligere har alle rensetester
i aulaen blitt evaluert visuelt. Denne gangen skal vi få
hjelp av EU-ARTECH MOLAB fra EUs 6. rammepro
gram. For kort tid siden kom beskjeden om at MOLABs
naturvitere kommer til Oslo til sommeren. Sammen skal
vi vurdere følgende undersøkelsesmetoder for våre
rensetester: micro-Raman, fiber-optic fluorescens, fiberoptic FT-IR, IR-colour skanner og fiber-optic Vis-NIR.
Forventningene er optimale. Se Aulaprosjektets nettside
for mer informasjon: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/
forskningsprosjekter/aula-prosjektet/
tine.froysaker@iakh.uio.no
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Undersøkelser av mørtel og
fargespor på Oslo domkirke
Oslo domkirke ser i disse dager ut som om den har hatt besøk av Christo og NASA; under store
presenninger skjules et omfattende arbeid med blant annet å sikre murverk og utbedre de store
råteskadene i takkonstruksjonen. A.L. Høyer as er engasjert både for byggeledelse og for å
dokumentere materialbruk og overflatenes utforming.

Margrethe Moe
Konservator
A.L. Høyer as
mm@alhoyer.no

Kirken
Vår Frelsers kirke er den tredje domkirke i Oslo. Den
første, St. Hallvardskirken, ble ikke gjenoppbygget etter
bybrannen i 1624. Den andre, Hellig Trefoldighetskirken
på Christiania torg, ble totalskadet i brann i 1686. Den
tredje domkirken, Vår Frelsers kirke, ble anlagt på Stor
torvet. Byggearbeidene tok til i 1694. Taket ble ferdig i
1696, og kirken ble innviet 7. november 1697. Byggearbeidene var ikke helt ferdige ved innvielsen, men skal
ha fortsatt til minst 1704.(1)

små, ikke hardbrente gule teglstein), men skulle man ha
spesiell god teglstein ble den kjøpt fra Holland.
- Om gavlene var det nevnt i kongens formaninger at
de skulle være i lik linje uten påmonterte «Snurreficia
eller Zirather». Regnskapene forteller at gavlene skal ha
vært belagt med huggen stein, i tillegg til lisener, listverk,
tannsnitt og pynt i form av noen store og små kantilier
og kuler (som trolig satt i hjørnene, på lisenene og på
gavlkronen).
Denne utvendige opprinnelige bemalingen fra 1697 kan
studeres i det gjenmurte hulrommet mellom prestesakristiets møne og kirkens nordre tverrskips NØ-vegg.
De blokkerte vinduer og dører i kirkens NØ-hjørne viser
at sakristiet er oppmurt etter kirken.

Sitater fra byggesaken:
- «Den grove eller kampesteinsmuren i fundamentet
skulle være 3 1/2 alen høy og 3 alen tykk. Gråsteinsmuren pusses ut- og innvendig. Den utvendige del
som er over jorden skal være blaa anstrøgen og lige
som dend var av huggene Quadrat sten skickeligen
liniered. Denne sokkelen skal ha vært like høy som den
nåværende. Ovenfor det kvaderpussete sokkelparti
var det lagt et tykt vannbrett hvis vedlikehold og maling
passerer regnskapene langt inn i 1800-årene.»
- «Teglsteinsmuren skulle oppføres på hollandsk måte.
Fugene fikk ikke være mer enn 1/8» (ca. 4 mm). Utvendig
skulle teglmuren være med gul og rød farve anstrøken
og forpenslet. Denne gammeldagse maling skal ha blitt
vedlikeholdt i hvert fall fram i 1740-årene.»
- «De Uforgribelige Remarques påbød at man skulle
forblende fasaden med 1/2 steins Leydenske Mopper.»
Ellers ville det trolig ha blitt anvendt Flensborgstein (vanlig
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En vegg i det forseglete rommet over prestesakristiet. Deler av
de bemalte ytterveggene er bevart. En tidligere åpning er blok
kert med samme teglstein men uten å følge det samme forbandt.

Sakristiet skal ha blitt oppført i 1699 til rettens administrasjon. På de forseglete ytterveggene er det rikelig med
rester av den opprinnelige bemalingen. Teglsteinens
farger kan forklares ut fra brenningsteknikken av tegl
steinen og av den lave brenningstemperaturen. Hvor
dan teglsteinen var stablet i ovnene - hvorvidt det var
løpersiden (langsiden) eller koppsiden (kortsiden) som
ble mest eksponert for de høyeste temperaturer og den
største lufttilgangen - skal være årsak til at koppsidene
hovedsakelig ble mer røde og løpersidene ble mer
gulaktige. Da denne teglsteinen ble murt i kryssforband
oppstod stripeeffekten naturlig. Om det var for å beskytte
teglsteinen eller om det var en ren motesak å bemale
overflatene, skiftevis gule og røde, vet man ikke. Men
det var en utbredt mote både i Christiania og i København
på 1600-tallet. De gule løpersidene ble anstrøket gule,
de røde koppsidene ble anstrøket røde. Fugene er
utformet med en markert strek fra fugeskjeen, ble
anstrøket hvite. Bemalingen stemmer ikke alltid helt
overens med hvor fugene fysisk ligger, men stort sett er
de sammenfallende.
Regnskapene forteller at deler av kirkens murer i blant
ble avpenslet med gult og rødt, ellers var det kirkens
gavler som hovedsaklig fikk nødvendige utbedringer
og vedlikehold. Pynten på gavlene ble fjernet under en
hovedreparasjon av kirken i 1774. Ytterveggene ble
samtidig endret. Veggene ble hvitmalt (trolig kalket)
og påført brede hjørnepilastre, vindusomramninger og
en murt båndgesims på tårnet. Alle de nye dekorative
elementene var trolig utført i puss. Flere malerier viser
Stortorget og Vår Frelsers kirke med kalkede vegger.

Bemalt yttervegg fra 1697 på den forseglede ytterveggen på
nordre korsarms NØ-vegg. Legg også merke til sporet fra fug
eskjeen som er trukket for å markere fugene.

Jeg vil trekke frem tre malerier:
- Maleriet «Torgslaget 17.5.1829» av Hans E. Reimers
- Maleriet til Peter Christian F. Wergmann fra ca.1830
- Maleriet til L.W.Th. Bratz som viser domkirken og stor
torget 1843
På maleriene til Reimers 1829 og Wergmann ca. 1830
vises hjørnene markert med pussete kanter, mens på
det tredje maleriet (Bratz fra 1843) ser det ut som hele
ytterveggene var pusset uten noe mer markering av
hjørnene. Wergmanns maleri viser også sokkelen, som
en mørkgrå markert sokkel.
Under ombyggingen i 1850-årene - ledet av arkitekt
Alexis de Chateauneuf - ble både kirkens ytre og indre
kraftig endret. Kirken blir nå gjort om til en nygotisk kirke,
med unntak av tårnet som ble fullendt slik de mente at
kirkens grunnleggere kunne ha planlagt det opprinnelig
(med Kronborg Slott som forbilde). Den ytre malingen og
pilastrene ble skrapt av, slik at veggene igjen fremstod
med de Leydenske mopper. Utvendig fikk alle inngangene nye granittportaler. Kongeinngangen ble revet og
den nye inngangen utformet som en oktogon. Tårnet ble
forhøyet, fikk større ur og det karakteristiske tårnspiret.
Gavlene ble endret og fikk påført flere spir av granitt,
både som avslutning på de eldre pilastrene på spissene
og som markeringer av hjørnene. Sokkelen ble pusset.
Kapitelhuset fikk et murt inngangsparti i utmurt bindings
verk, og vinduene ble skiftet ut med de eksisterende.
Undersøkelsene
Det ble foretatt undersøkelser av:
- sokkelen, på det SV-hjørnet og i det nordre tverrskip

Et av prøveområdene som viser rød maling og rød maling med
hvite overstrykinger.
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- mure- og fugemørtelen både på den eldste delen fra
1697 på Ø-vegg og V-vegg av nordre tverrskip og fra
etter 1850 på tårnet
- bemalingen i det beskyttede, forseglete rommet mellom
koret og nordre tverrskip som trolig ble avstengt på tidlig
1700-tallet
Alle prøvene er støpt inn på tynnslip og mikroskopert av
Torben Seir Hansen i Seir Materialanalyse as i Danmark.(2)
Resultater
Mørtler
Det ble ikke funnet rester av kvaderpuss på noen av de
undersøkte stedene på sokkelen. Kanskje ble den gamle
sokkelpussen hugget av i forbindelse med arbeidene i
1850. Under pusslagene består sokkelen av gråsort
kalkstein og rødlig granitt. Innerst direkte mot steinen
er en tynn kalkslemming basert på luftkalk. Mulig var
slemmingen påført som en grunning for å gi bedre
vedheft mellom steinen og pussen. Så kommer en
finkornet, hard puss med et bindemiddel bestående av
en karakteristisk gammel portlandsement og litt luftkalk.
Det er tegn på at overflatene ble avrenset mekanisk før
dagens gråbrune, svakt rødlige nye KC-puss ble påført
i 2001. Bindemiddelet i den ytterste sokkelpussen er en
blanding av luftkalk og grå portlandsement i en fin grun
nmasse. Den røde fargen skyldes tilsetning av «tennisbanemel» som er finknust brent alunskifer («rødfyr»).
Det er mulig at denne pigmenteringen ble valgt for å
imitere den rødlige granitten som stammer fra
Chateauneuf sin ombygging av kirken.
Det er to markert forskjellige mørtler anvendt til fugene
på kirken. I fugene i den eldste delen av kirken fra 1697,
er det benyttet en hvit, meget bindemiddelrik (2:1) mørtel
av middels til høy styrke som stort sett står bra. Bindemiddelet er kalk, trolig lokalt produsert av sedimentær
kalkstein fra Oslo-området som har et naturlig innhold
av leire og silt. Det har medført at kalken har en lett
hydraulisk egenskap, tilsvarende en NHL-2 (etter NS-EN
459-1). Tilslaget er en naturlig fillerfattig sand 0-3 mm.
Muremørtelen fra utvidelsen i 1850 derimot er en gråhvit
magrere mørtel (1:1) av middels styrke som ikke står like
bra. Spesielt dårlig er tilstanden på eksponerte områder
av tårnet. Bindemiddelet er kalk, som trolig er brent på
så høy temperatur at enkelte av kalksteinens urenheter
har blitt omdannet til sementklinkerfaser. Enkelte korn
minner om portlandsement. Denne hydrauliske om
danningen gir mørtelen en svak hydraulisk egenskap.
Tilslaget er stort sett naturlig finkornet sand 0-1 mm,
men med enkelte større korn opptil 7 mm.
Rundt urene på tårnet er det anvendt en grå finkornet
mørtel av meget høy styrke. Bindemiddelet er portland
sement tilsatt litt kalk for å gjøre mørtelen bearbeidelig.
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Mørtelen tilsvarer resultatene fra den gamle sokkel
pussen som kan stamme fra Chateauneuf sin ombygging.
Fargespor
Det ble tatt ut seks prøver der både de røde, de gule og
de hvite bemalte overflatene var representert. Generelt
kan det sies at det er ingen tegn på forvitring av over
flatene før påføringen av fargelagene, så malingen ble
påført fuger og overflater kort tid etter at veggen ble
murt.
De gule fargesporene er analysert til en mineralsk farge
med kalk som bindemiddel og en blanding av to pig
menter, gul oker (fra 10-20 µm) og litt rødt jernoksid (fra
10-20 µm). Fargene er påført i ett sjikt (0-0,04 mm) og
noen steder to lag der den hvite stripen er malt over gule
striper.
De røde fargesporene er også en mineralsk farge med
kalk som bindemiddel (mulig med en organisk tilsats) og
pigmentet er rød jernoksid (fra 3-5 µm). Fargelaget er
også her påført i ett sjikt (0,001-0,02 mm) med unntak
når den hvite stripen er malt over de røde stripene.
De hvite fargesporene er også mineralsk farge der både
bindemiddel og pigment er kalk. Lagtykkelsen er 0-0,1 mm.
Oppsummering
Hvor lenge de ble vedlikeholdt med bemalingen av ytterveggene vites ikke, men trolig til 1740-årene. Om veg
gene i siste halvdel av 1700-tallet har vært kalket hvite,
slemmet eller pusset kjenner vi heller ikke. Malerier viser
at veggene var kalket hvite, usikkert om det betød kun
kalking og fremheving av hjørner, eller en hel slemming
eller pussing av fasaden. Ved arbeidene i 1850 ble så
fasaden renset for kalk slik at veggene igjen framstod
med de Leydenske mopper. Vi kan ikke se at fasaden
igjen ble malt. Utvidelsene fra 1850 skiller seg klart fra
den eldste delen både med teglsteinens farge, brenning
stemperatur og fugemørtel. Dagens utbedringer vil også
skille seg ut i farge, selv om vi i dag har forsøkt å gå
tilbake til 1600-tallets teglstein og fugemørtel i de deler
av kirken som trengte utbedring i det gamle murverket.
Fargevariasjonene mellom gammelt og nytt vil mest av
alt avspeile århundrers forvitring, patina og fargefor
skjeller mellom 1600-tallets og dagens kalkmørtler.

Noter:
1. Arno Berg, «Vår Frelsers kirke», Land og kirke, Oslo 1950
2. Seir Hansen, Torben, Rapport tyndslibsanalyser i alt 14 stk.,
2007, 48 s.
Seir Hansen, Torben, Rapport tyndslibsanalyser i alt 3 stk.,
2008, 15 s

Konservering av

storeformater i papir

Tina Grette Poulsson
Papirkonservator
Nasjonalmuseet

Også papirkonservatorer kan komme ut for store formater,
for eksempel i form av kart, tapeter eller store skisser og
tegninger. Store formater er krevende å behandle, både
fordi det vil kreves to eller flere personer for håndtering,
fordi de ofte krever lang behandlingstid og fordi de tar
stor plass; det kan være vanskelig å holde på med
andre ting samtidig når kunstverket dekker hele arbeidsbordet. I tillegg trenger man selvfølgelig utstyr som er
stort nok (for eksempel vask og fuktkammer) og i noen
tilfeller store mengder materialer (som japanpapir og
klister). Alle disse faktorene må tas i betraktning før man
setter i gang behandlingen av et slikt kunstverk.

Damp kan brukes til å løsne vannbasert klebestoff.

Her skal jeg fortelle kort om behandlingen av en tegning
satt sammen av tolv biter, med totalt ytre mål 116 x 217
cm. Tegningen var laget på forholdsvis bløtt papir, i
media som besto av blyant, fargeblyant og akvarell. Den
var klebet opp på en stor huntonittplate med et vann
løselig klebestoff. Det var i tillegg mye overflatesmuss
og mange små skraper og riper i papiret.

Første skritt var mekanisk rensning, som ble utført
med «smoke sponge». Deretter måtte papiret løsnes
fra huntonittplaten. Dette ble gjort ved hjelp av en Jiffy
steamer (ganske hett i sommervarmen!), som gjorde
klebestoffet mer medgjørlig, og skalpell til forsiktig å
løsne tegningen fra bakplaten. Det viste seg at kunstneren også hadde brukt verso som underlag for skisser,

Melinex ble brukt til å senke dubleringspapiret ned på verso av
tegningen.

Dubleringspapiret senkes sakte og forsiktig ned over tegningen,
fra den ene siden til den andre, slik at man unngår luftbobler.
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noe som var en gledelig overraskelse.
Etter testing av media, ble alle de tolv delene vasket og
klebestoffet på verso fjernet med en myk pensel. Tegnin
gen ble tilført kalsiumhydroksid som buffer og etterlimt
med gelatin.

Tycore ble kuttet til slik at skissene på verso skulle syntes.

Den største og vanskeligste jobben ventet, nemlig
dublering av tegningen, slik at alle de tolv delene igjen
ble ett. Dubleringen ble laget i tre deler japanpapir, som
ble vannrevet der de skulle overlappe. Det ble også
kuttet ut områder slik at skissene på verso skulle synes.
Alle tegningens deler ble fuktet og lagt med verso ned
på Melinex. Fordi papiret vil utvide seg ulikt avhengig av
hvor mye fuktighet som blir tilført, kan det være vanskelig
å få designen til å stemme når tegningen er i flere deler,
men i dette tilfellet gikk det greit. Man må også passe på
at alle overlappinger stemmer. Japanpapiret ble deretter
fuktet mellom Melinex, og hvetestivelsesklister ble penslet
på den ru siden av papiret. Det ble så senket ned på
verso av tegningen, i overensstemmelse med skissene.
Man må være to for å gjøre denne jobben, og det er ikke
alltid like lett å se om dubleringspapiret kommer riktig
i forhold til tegningen; pass derfor på å ha en del å gå
på når japanpapiret kuttes til. Dubleringspapiret senkes
sakte og forsiktig ned over tegningen, fra den ene siden
til den andre, slik at alle luftbobler kan fjernes under
veis i prosessen. Når alle luftbobler er fjernet, snur man
tegningen og lar den tørke på Bondina eller et liknende
materiale som ikke vil klistre til verso.
Etter tørking ble tegningen igjen fuktet og presset mel
lom trekkpapir, med treplater og lodd på toppen. Deretter
ble den montert på Tycore, som også var kuttet til slik at
skissene på verso var synlige. Dette ble gjort ved å fukte
tegningen lett og legge den med recto ned. Tycoreplaten ble lagt på toppen og dubleringspapiret strukket
og festet på platen med stivelsesklister – en annen grunn
til å ha nok å gå på når dubleringspapiret kuttes til. Da
tegningen tørket og avga fuktighet, krympet det igjen, slik
at alle bukler forsvant.
Tegningen ble deretter rammet inn i en solid ramme med
god avstandslist, slik at tegningen ikke berørte glasset.

Dubleringspapiret ble festet på baksiden av Tycore-platen med
stivelsesklister.
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Denne summariske presentasjonen er basert på resultatene fra prosjektet «Klimarelaterte dimensjonsendringer
i treverk» 1999-2001, samt på erfaringer fra de to
pågående prosjektene «Establishing standards for
allowable microclimatic variations for polychrome wood»
som gjennomføres i samarbeid med The
Institute of Catalysis and Surface Chemistry,
Polish Academy of Sciences, Krakow, Polen,
samt en studie av skadeanalysemetoder på
bemalte tregjenstander i intermittent oppvarmede kirker i samarbeid med Högskolan
på Gotland, Sverige. Litteraturliste finnes
bakerst i artikkelen.
Kirkens klima
Kirkene var opprinnelig uoppvarmet. Det betyr
at de eldste bevarte kirkene i Norge, datert til
1100-tallet, hadde en periode på ca. 700 år
som uoppvarmede kirker, før man på midten
av 1800-tallet installerte vedovner i kirkene.
Fyring med ved skapte en kortvarig og lokal
oppvarming av kirkene.
Fra begynnelsen av 1900-tallet ble vedovnene
erstattet med sentralfyring og elektriske
rørovner under benkene, noe som gjorde at

hele kirkerommet ble behagelig varmt for brukerne. Men
den varierende og ofte lave relative luftfuktigheten som
følge av den generelle og oftest kontinuerlige
oppvarmingen i den kalde årstiden, ble en påkjenning
for store deler av kirkekunsten og for andre malte
treoverflater. De polykrome tregjenstandene i kirkene
består av flere materialtyper som er brukt sammen. Alle
disse materialene reagerer forskjellig på endringer i
temperatur og/eller relativ luftfuktighet. Det betyr at det
blir et misforhold mellom hvert av lagene hver gang det
skjer en klimapåført bevegelse, en dimensjonsendring,
i materialene. Materialenes ulike bevegelsesmønstre,
responshastighet og -størrelse etter klimaendringer er
trolig årsaken til at det blir skader i malinglaget.
Siden siste halvdel av 1900-tallet har det vært en
økende bruk av kirkerommet til andre aktiviteter enn
gudstjenester. Bruksendringen og et stadig høyere
krav til varmekomfort for brukerne av kirken, har ført til
at kirkene er blitt varmet opp både stadig og mye. Når
kirkerommet varmes opp, synker den relative luftfuktigheten; 15-20 % relativ luftfuktighet er ikke sjelden i
en oppvarmet kirke vinterstid.

Figuren viser oppsettet i klimarommet ved Byggforsk i Trondheim. Den be
malte planken ligger på benken. Måleskalaen kan sees som en lys stripe i
den øvre delen av planken. (Foto: Tom-Nils Nilsen)
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Makroområdet er 115 mm bredt og delt inn i mikroområder. Hvert mikroområde er 1 mm og er markert med drillede hull ned i
grunderingen (hvite punkter). Ett mikrområde er avstanden mellom to par av linjer dannet av de borrede hullene.

Ettersom det å etablere et såkalt ideelt klima i de fleste
tilfeller vil føre til for omfattende tekniske installasjoner,
er målet å i størst mulig grad beholde det naturlige,
uoppvarmede klimaet i kirkerommet.(1) For å få inneklimaet i en oppvarmet kirke til å ligne på et naturlig
klima, må temperaturen senkes til langt under komfort
nivå, eller fuktighet må tilføres. Det første er ingen løsning
for brukerne, og tilførsel av fuktighet kombinert med høy
temperatur gir en økt risiko for biologisk nedbryting både
av gjenstander og bygninger.
Flere faktorer har i nyere tid ført til større bevissthet
med hensyn til oppvarming av kirkene. En faktor som
gjorde seg gjeldende fra siste fjerdedel av 1900-tallet
var ønsket om å senke strømforbruket, noe som er blitt
stadig mer aktuelt både av økonomiske og miljømessige
hensyn.(2) En annen faktor er den økende bevisstheten i
forhold til klimaets betydning for bevaring av kirkekunsten. Gode oppbevaringsforhold for kulturarven er
blitt et økende krav. Dette henger sammen med et noe
endret verdisyn på kulturminnearven. Lenge var gjenstanddens utseende det viktigste; den estetiske verdien ble
tillagt stor vekt. Etter hvert er gjenstanden som kilde til
forskning kommet i fokus, noe som har ført til en økt
bevissthet i forhold til å bevare det opprinnelige materialet
i gjenstanden. Det ressursmessige aspektet er også et
argument for å sørge for gode oppbevaringsforhold, slik
at behovet for inngrepskonservering - direkte behandling
- minsker. Gjentatt inngrepskonservering av gjenstand
ene er ikke bare belastende for gjenstandene, men i høy
grad også for de økonomiske og menneskelige
ressursene som er tilgjengelig for bevaring av kirkekunsten.
Klima og målinger
I alle fall siden 1960-tallet knyttet konservatorer skader i
dekorlaget på tregjenstander i kirkene til den klimabelastningen som oppvarming av kirkerommet medførte.
Så tidlig ble det dog ikke gjort målinger som kunne vise
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sammenhengen mellom et uegnet klima og skader i
dekorlaget. Måling av dimensjonsendring på bemalt tre,
som ble utført av flere på 1990-tallet, ble i hovedsak
gjort over forholdsvis «store» lengder. Når bevegelser i
trematerialene ble målt over avstander på mer enn 2 cm,
kunne man ikke finne noen entydig kobling mellom
klimarelaterte bevegelser i materialene og skadeutvikling.
Prosjektet «Klimarelaterte dimensjonsendringer i
treverk» 1999-2001
Måling av bevegelser på distanser, på millimeternivå,
ble prioritert i prosjektet «Klimarelaterte dimensjonsendringer i treverk» 1999-2001.
Resultatene fra prosjektet viste at materialene i over
flaten på treverket reagerer så raskt etter forandringer
i klimaet at det sannsynligvis ikke er mulig å gjøre en
klimaendring så kortvarig at treverket ikke reagerer.
Endringene skjer hurtigst på mikronivå, det vil si millime
ter-nivå. Her skjer bevegelsene i løpet av noen minutter,
mens det tar timer, i enkelte tilfeller til og med døgn, på
makronivået, det vil si desimeternivå.
Endringene er raskest og relativt sett større på mikronivå
enn på makronivå. Det ser ut til at øking av relativ luftfuk
tighet gir de største dimensjonsendringene på mikronivå,
mens høyere temperatur gir de største dimensjonsendringene på makronivå. Hittil har man sett det som
viktigst å holde den relative luftfuktigheten mest mulig
stabil for å ta vare på de malte kunstgjenstandene
i tre, mens man har tillatt endringer i temperaturen.
Forsøkene i prosjektet viser altså at også temperaturendringer gir relativt store bevegelsesutslag i bemalt
treverk.
På mikronivået er det, uansett klimapåvirkning, noen
materialer som sveller og noen som krymper. Summen
av mikroområdenes bevegelser gir en hovedbevegelse,
krymping eller svelling, på makroområdet. Når tempera
turen stiger eller den relative luftfuktigheten øker, øker
dimensjonen på makroområdet.

Figuren viser et eksempel på hva som skjer når den relative luftfuktigheten øker. Figuren viser bevegelser målt i millimeter for
klimasykler hvor den relative luftfuktigheten økes fra ca. 40 til 80 %, mens temperaturen holdes stabil på 15 ºC. Svellingen av
makroområdet er maksimalt på litt mer enn 0,03 mm, mens bevegelsene på mikronivå varierer fra krymping på ned til 0,05 mm
til svelling på opp til nesten 0,02 mm. Den totale summen av samtlige 115 bevegelser på mikronivå gir her svelling på makronivå.
Dette betyr med andre ord at det ser ut til at når en hovedbevegelse, her en svelling, skjer på makronivå, så «vibrerer» mikroom
rådene mellom krymping og svelling. Disse «vibrasjoner» på mikronivå er store, ofte til og med større enn på makronivå.

Lokal oppvarming av kirkene
Hvis resultatene fra det gjennomførte arbeidet i prosjektet
«Kimarelaterte dimensjonsendringer i treverk» viser
seg å være korrekte, bør den relative luftfuktigheten i
en kirkebygning bare variere med ca. 10 % og tempera
turen med ca. 10° C i løpet av året.
Her må man vite mer før tiltak settes i verk! Men praktisk
sett er det logisk at antall oppvarminger som medfører at
skadegrensene for materialene overskrides, bør begrenses
mest mulig. Dessuten bør de perioder da oppvarming
gjøres og skadegrensene overskrides, gjøres så korte
som mulig og overskridelsene så små som mulig.
Bevisst bruk av kirkerommet og kunnskapsbasert oppvarming av kirkene, kan bidra til å senke nedbrytingshastigheten for den bemalte kirkekunsten. Lokale oppvarmingssoner ser per i dag ut til å være det beste
kompromisset: En lokal oppvarming bør tilfredsstille
brukernes krav til komfort med minst mulig endring av
klimaet for gjenstandene. Det betyr ideelt sett at menigheten gis et oppvarmet område, mens gjenstandene
forblir uoppvarmet, slik at klimastresset reduseres til et
tilnærmet naturlig nivå for inventar og kirkebygg.
Kirkebrukerne må trolig forvente en lavere generell luft
temperatur og mer utbredt bruk av lokaloppvarming i
kirkerommet i fremtiden, for at kirkekunsten skal kunne
overleveres til kommende generasjoner. Resultatene fra
forsknings- og utviklingsarbeidet kan danne grunnlag for
bevaringsstrategier der gevinsten både vil bli bevaring
av kirkekunsten og energieffektivisering.

Kommentarer
Polykrome treobjekter har overlevd store klimabelast
ninger forårsaket av et naturlig varierende klima, av
transport fra et sted til et annet, og av oppvarming av
bygninger de har vært oppbevart i. Tre er et komplekst
materiale og bemalte tregjenstander finnes i mange
utforminger. For hvor mange av disse objektene passer
generelle forskningsbaserte retningslinjene om egnet
bevaringsklima?
Gjenstandene i kirkene er på mange måter fortsatt
bruksgjenstander som må tolerere det klimaet som
kreves for at brukerne av kirken skal ha ønsket klima
komfort. Av tilsynelatende samme type objekter synes
noen å klare det uegnede klimaet bra, mens det i andre
oppstår skader. Klimaforholdene er ikke den eneste
ødeleggende faktor selv om den er viktig.
Det kan være at videre arbeid vil vise oss at vi må lage
klimakategorier som er tilpasset de enkelte polykrome
gjenstandenes oppbygning, struktur og materialbruk.
Størrelse, form og oppbygning av dekorlaget vil være
parametere for en slik gruppeinndeling i forhold til
bevaringsklima. Klimahistorien vil være en meget viktig
faktor for å definere gjenstandenes bevaringsklima, og
konservatorens kunnskap og erfaring fra arbeid med
gjenstander in si-tu og på atelier, må brukes sammen
med forskerens resultater fra laboratoriet for å definere
klimaforhold som gjør at gjenstandene kan bevares.
annika.haugen@niku.no / tone.olstad@niku.no
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Noter:
1) I kirker med mugg-problematikk må man tenke annerledes i
forhold til bevaringsklima.
2) Prosjektet «Kirkeoppvarming, Miljøriktig og Energieffektiv»
har kommet fram til at 96 % av norske oppvarmede kirker
varmes opp med elektrisitet.

Nedbrytning av kulturarvmaterialer i innemiljø
på grunn av luftforurensning og klima.
Prøvetakings- og analysemetoder for museer og samlinger
Viktige kulturarvobjekter tas vare på i arkiver, biblioteker, museer og samlinger. Best mulig oppbevaring krever
kunnskap om hvordan miljøet påvirker objektene og om hvordan virkningene av «tidens tann» kan begrenses. Bruk av
egnede målemetoder kan gi kunnskap om miljøets aggressivitet. Forståelse av miljøet omkring og nedbrytningsmekan
ismer for objektene gir grunnlag for problemdiagnose og tiltak som kan begrense nedbrytning.
Terje Grøntoft
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)

Kulturarvobjekter som oppbevares innendørs i arkiver,
biblioteker, museer og samlinger er beskyttet sammenlignet med objekter direkte i kontakt med utemiljøet. Lang
som nedbrytning skjer imidlertid også ved kontakt mellom
objekter og innemiljø. Luften utgjør som regel en stor del
av objekters kontaktflate med miljøet og har stor betydning
for nedbrytningshastighet og bevaringstilstand.
Luftmiljøet
Luftmiljøet er både det fysiske miljøet, klimaet og luftens
kjemiske sammensetning, inkludert luftforurensninger. De
kalles «forurensninger» når menneskelige (eller naturlige)
utslipp finnes i konsentrasjoner som utgjør en øket risiko
for helse eller har andre skadelige virkninger, som for
eksempel nedbrytning av kulturobjekter. Nedbrytningseffekten av luftforurensninger på kulturarv bestemmes av
dosen objektet/materialet eksponeres for og reaksjonshastigheten. Dosen er mengden (konsentrasjonen) av
forurensningen og varigheten av eksponeringen. For å
kunne beskytte kulturarv mot luftforurensninger bør en
derfor kjenne aktuelle nedbrytningsreaksjoner/effekter,
mengden av nedbrytningsfaktorene og varigheten av
eksponeringen i miljøet. Har man tilstrekkelig kunnskap om
disse faktorene er det mulig både å anslå hvilken risiko for
nedbrytning (og verdiforringelse) et objekt er utsatt for og
iverksette mest mulig effektive tiltak for å bedre bevarings
situasjonen.
Kunnskap om ulike materialers følsomhet for miljøfaktorer
finnes i konserveringslitteraturen, for eksempel i Tétrault
(2003), Blades et al. (2000) og Thomson (1978). Ut fra
slik kunnskap kan en konservator bestemme potensielle
risikofaktorer i miljøet. Betydningen av klimafaktorene
temperatur, fuktighet og lys/UV er godt kjent, men det
foregår en løpende debatt om hva som er akseptable
nivåer, grenseverdier, intervaller, svingninger og så videre.
Det er mer usikkerhet omkring betydningen av luftforurensninger. Dette kan skyldes at klimafaktorene og klima-

effekter på objekter ofte er lett følbare/synlige. Dette kan
være for eksempel bleking i sterkt lys, oppsprekking på
grunn av varierende temperatur og fuktighet med påfølgende dimensjonsendringer, eller muggdannelse som
følge av høy fuktighet.
Parametermåling
Ved lave konsentrasjoner er luftforurensninger ikke direkte
følbare eller synlige for mennesker, men allikevel skade
lige for objekter ved lang tids eksponering. For eksempel
kan luftforurensninger bleke en udekket del av et objekt
lagret i mørket. Spesielle metoder finnes for å måle både
konsentrasjoner av gasser, partikler og effekter. Disse
spenner fra avanserte, dyre og automatiserte til enkle
billige og manuelle metoder. På permanente utestasjoner
i byer brukes ofte relativt store instrumenter som måler
kontinuerlige konsentrasjonsverdier. For periodiske
målinger kan aktive metoder med pumping gjennom eller
passive metoder basert på diffusjon til et absorberende
filter brukes. Eksponeringsperioden kan være fra minutter
til måneder. Museer og samlinger vil oftest være interessert
i langtidseffekter. Enkle og billige passive prøvetakere,
som med stor nøyaktighet måler gjennomsnittsverdier, vil
vanligvis gi gode resultater. Disse settes ut på målestedet
og samler forurensninger i en viss tid. Analysen gjøres

Passiv prøvetaker for måling av gasskonsentrasjoner.

19

etterpå i et laboratorium. Passive
prøvetakere finnes for alle de mest
aktuelle gassene som kan ha
skadelige effekter på kulturobjekter i
innemiljø, og også for partikler og støv.

EWO-G dosimeter respons-nivå etter eksponering.
1

2

3

Arkiv

Forventet miljø Miljø kunne
(akseptabelt)
vært bedre

Galleri bygget

Miljøet er meget Forventet miljø Miljø kunne

4

5

Miljøet er dårlig Noe er galt med Alvorlig problem
kontrollen
med bygnings
kontroll
Miljøet er dårlig Noe er galt med

som musem
bra
(akseptabelt)
vært bedre
kontrollen
Dosimetermåling
Måling av konsentrasjoner av
enkeltforurensninger gir ikke et
Museum i histo Utmerket miljø Miljøet er meget Forventet miljø Miljø kunne
Miljøet er dårlig
risk bygning
bra
(akseptabelt) vært bedre
direkte uttrykk for miljøets effekt
på gjenstandene. Inneklima og
Åpen struktur Dosimeteret gir Utmerket miljø Miljøet er
Forventet miljø Miljø kunne vært
luftforurensninger virker sammen
ikke
respons
meget
bra
(akseptabelt) bedre
ved nedbrytningen av materialer.
Hensikten med dosimetermåling
er å måle denne samlede effekten
Utvendig lager Dosimeteret gir Dosimeteret gir Utmerket miljø Miljøet er meget Forventet miljø
uten kontroll av ikke respons
ikke respons
bra
(akseptabelt)
direkte. Hvis et dosimeter skal gi
miljø
nyttig informasjon må det være
mye mer følsomt enn kulturobjek
Figur 1: Tabell for vurdering av akseptabelt miljø for ulike lokaliteter basert på EWOmåling.
tene. Da kan en nedbrytningseffekt
måles relativ raskt, for eksempel
Nitrogendioksyd
i løpet av noen måneder. Det må
1 – 2 ppb. Mest følsomme organiske farger på silke og bomull forandrer seg i løpet
også være mulig å korrelere
av 3 måneder. Forandringer I typiske plantefarger på bomull Iøpet av fem år. Papir
effekten på dosimeteret med den
taper styrke etter ti år. Papir forandrer farge etter tyve år.
mye langsommere effekten på
2 – 5 ppb. Typiske organiske plantefarger på silke og bomull forandrer seg i løpet av
objektene. Dette kan oppnås ved
ett år. Naturlige organiske fargestoffer på papir forandrer seg etter fem år.
å bruke liknende, men mer føl
3 – 10 ppb. Papir taper styrke på to år. Typiske plantefarger på bomull og silke blekes
somme, materialer i dosimeteret
i løpet av seks måneder.
enn i objektene. En kan også finne
4 – 20 ppb. Papir taper styrke etter ett år. Papirfarge endres etter to år.
forholdet mellom reaktiviteten til
5 – 30 ppb. Fargeforandring i tre etter ett år. Tap av fysisk styrke i papir i løpet av
dosimeteret og kulturobjektene ved
seks måneder. Typiske naturlige organiske farger på papir forandrer seg på ett år.
å korrelere effekten på både dosimeteret og på kulturobjektene med
Figur 2: Vurdering av grenseverdier (1 – 5) for NO2-nivå brukt for EWO.
de samme virkende miljøfaktorene
(klima og forurensninger).
Ulike kulturmaterialer og
objekter reagerer imidlertid
forskjellig med ulike miljøfak
torer, og ideelt sett trenger
en et annerledes dosimeter
for hvert materiale. Et objekt
eller en samling består som
regel av mange forskjellig
materialer, og en totalvurder
ing av miljøeffekten ville da
kreve mange forskjellig do
simetre. En del slike dosim
etre finnes. Nedbrytning kan
imidlertid også avhenge av
sammensettingen av objek
ter, for eksempel ved kontakt
mellom ulike materialer, noe
som vanskeliggjør en slik
fremgangsmåte. Et alternativ
EWO-måleresultater fra Nasjonalmuseet - Kunst (Nasjonalgalleriet) i Oslo, vinter 2007. Dia
er å bestemme generelle
grammet viser også grensenivåer for EWO (Figur 2) og resultater for EWO målt i montre, gal
akseptable grenseverdier for
lerier og ute over ett år for 10 europeiske museer i EU-prosjektet «MASTER».
målt effekt på et dosimeter
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for samlinger, grupper av objekter eller materialer, for
eksempel malerisamlinger, arkiver med papirdokumenter,
metall- eller treobjekter, uorganiske og organiske materialer,
eller liknende.
NILUs EWO(Early Warning Organic)-dosimeter
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har utviklet et
dosimeter langs disse retningslinjene, for å måle miljøets
kvalitet for organiske kulturobjekter. Det såkalte EWO
(Early Warning Organic)-dosimeteret ble prøvet ut i et
helt år i 10 europeiske museer i et EU-forskningprogram
(MASTER) med samtidig måling av klima- og luftforurensninger. Statistisk bearbeiding av dataene etablerte
en sammenheng mellom klima- og luftforurensninger
og effekten målt på dosimeteret. En gjennomgang av
konserverings- og forskningslitteraturen ga informasjon
om kjente sammenhenger mellom klima, forurensninger
og effekter observert på kulturobjekter. Dette ble brukt til
å sette grenseverdier (1 – 5) for akseptable effekter på
organiske kulturobjekter i lokaliteter med forskjellig grad
av kontroll av miljøet. (Figur 1). Figur 2 viser vurderingen
av effekten av nitrogendioksid (NO2) til fem nivåer. En
liknende vurdering ble gjort for klima- og forurensningsparametrene SO2, O3, temperatur, relativ fuktighet og
UV-lys.
Tre måneders eksponering av EWO-dosimeteret på en
lokalitet, med påfølgende analyse i NILUs laboratorium
og rapportering av resultatet til de ansvarlige ved sam
lingen, gir et godt inntrykk av kvaliteten av miljøet for
organiske objekter, på en skala fra 1 til 5. NILU arbeider
med utviklingen av et håndholdt måleapparat for EWOdosimeteret. Dette vil gjøre det mulig å gjøre resultat
målingen på målestedet. Figur 3 viser måleresultater
fra Nasjonalmuseet - Kunst (Nasjonalgalleriet) i Oslo
gjennomført i det pågående EU-prosjektet PROPAINT
(FP6 SSPI no 044254). Bilde 3 viser et av målestedene i
Munch-rommet.
EWO-dosimetereret måler forurensinger som i hovedsak
luftes inn fra uteluft. I større rom inne vil dette som
regel være hovedproblemet, når en ser bort fra støv og
partikler, som ofte bringes inn med besøkende. EWOdosimeteret måler ikke organiske syrer som kan være et
problem i mindre, innelukkede rom som for eksempel

NILUs EWO(Early Warning Organic)-dosimeter.

bilderammer, montre eller oppbevaringsbokser, som kan
inneholde kilder til syrene. Disse kan måles med en
annen type dosimeter eller med en passiv prøvetaker
som samler for eksempel eddik- og maursyre. Partikler og
støv må også måles med andre metoder enn EWO. Ved
et uakseptabelt høyt nivå målt med EWO, kan det være
aktuelt å gjøre flere målinger av klima - eller av
forurensninger med passive prøvetakere - for å identifisere
problemet. Et museum vil ofte ha gode målinger av
temperatur, fuktighet og lys/UV, og vite om klimaet er et
problem. Hvis ikke vil et observert problem med EWO
bety for høye konsentrasjoner av forurensende gasser.
Eksponeringer av passive prøvetakere kan da avgjøre
hvilke(n) forurensning(er) som er problemet.
Konklusjon
En relativt enkel og billig undersøkelse av kvaliteten på
luftmiljøet, med hensyn til bevaringssituasjonen for kul
turobjekter, kan gjennomføres ved bruk av dosimetri, for
eksempel NILUs EWO-dosimeter og passive prøvetakere
for luftforurensninger. Ut fra måleresultatet og kunnskap
om lokaliteten vil det være mulig å stille en diagnose om
sannsynlig årsak til problemet. Mest mulig effektive tiltak
for å endre klima eller redusere konsentrasjoner av luft
forurensninger, kan så foreslås for å redusere uønskede
negative miljøeffekter.
teg@nilu.no
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Dosimetre instal
lert i Munch-rommet i
Nasjonalmuseet - Kunst
(Nasjonalgalleriet) i
Oslo i EU-prosjektet
”PROPAINT”. Bilde: Fru
Ragnhild Bäckström
(NG.M.02814). (Foto:
Trond Aslaksby)
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Partikler i luft –
aktuelle prøvetakingsog analysemetoder
Solveig Schytz
Mycoteam

Det er en sammenheng mellom partikler i luft og partikler som finnes på aktuelle overflater. Sammenhengen
går begge veier; de partiklene som finnes i lufta vil over
kortere eller lengre tid avsettes (akkumuleres) på over
flatene i rommet, og en del partikler som finnes på over
flater vil kunne virvles opp av luftbevegelser og via luften
flytte seg til nye overflater. Det er derfor viktig å tenke på
partikler på overflater og i lufta i sammenheng.
Ulike prøvetakings- og analysemetoder er mulig for å
måle partikler i luft og på overflater, både kvalitative
målinger (hva slags partikler dreier det seg om) og kvan
titative (mengde partikler):
Prøvetakings- og analysemetoder for partikler på
overflater:
Tapeavtrekk /Mycotape:
Ved hjelp av en glassklar tape kan det tas en over
flateprøve som deretter mikroskoperes. Dette er primært
en kvalitativ metode hvor en kan analysere hva slags
partikler som ligger på den aktuelle overflata. En analyse
av et tapeavtrekk vil bare gi et relativt svar på spørsmålet
om mengde partikler. Et aber ved prøvetaking ved
tapeavtrekk er at limstyrken på tapen er såpass stor at
på sårbare overflater (for eksempel papir og bemalte
overflater) kan en risikere at deler av overflaten følger
med på tapen. Mycoteam arbeider med å utvikle et
tilleggsverktøy som kan brukes sammen med Mycotape,
slik at denne metoden også skal kunne brukes på kunstog kulturgjenstander med sårbare overflater.
Dust detector:
Ved hjelp av en geltape tas det en overflateprøve som
deretter settes foran en laserstråle, og en liten data
maskin regner så ut hvor stor del av overflaten som
er dekket av partikler. Svaret fåes som et prosent
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tall: støvdekkeprosenten. Denne metoden brukes som
standard for å vurdere for eksempel om en rengjøring er
tilfredsstillende utført. Det er en ren kvantitativ metode,
som bare gir et tall for støvdekkerprosent, og ikke sier
noe om hva slags partikler støvet består av; geltapen
som brukes til overflateprøven er nemlig vanskelig å
mikroskopere for kvalitativ analyse.
Mycoteam har nå utviklet en prototype på en Mycotape
som både kan brukes i Dust detector for kvantitativ
analyse, og deretter mikroskoperes for kvalitativ analyse,
slik at en får kombinert styrkene ved begge disse
metodene.
Prøvetakings- og analysemetoder for partikler i lufta:
Svevestøvanalyse/ totalsoppanalyse:
Ved hjelp av en vifte trekkes en gitt mengde luft over et
filter, som deretter mikroskoperes. Denne analysemetoden er både kvantitativ og kvalitativ; ettersom
mengden luft som har gått over filteret er kjent, får en
tall på mengde partikler som sammenlignbare størrelser.
Det gjøres også en kvalitativ analyse av de partikler som
kan sees i filteret.
Partikkeltelling:
Ved hjelp av en partikkelteller måles (in situ) mengden
partikler i luft. Dette er en ren kvantitativ metode, som
brukes for eksempel når en vil lokalisere kilden til en
luftforurensing.
I praksis brukes ofte de ulike prøvetakings- og analysemetodene sammen for å kunne gi et godt bilde av sammensetning og mengde av partikler i lufta og hva/hvor mye
som er deponert på aktuelle overflater.
solveig@schytz.no

Colle Val d’Elsa, Cennino Cenninis hjemby mellom Firenze og Siena. (Foto: Erling Skaug 1962)

Siste nytt om Cennino Cennini
Erling Skaug
Malerikonservator

Noen av oss ble tidlig i utdannelsen satt til å lese Tryggve
Norums 1942-utgave av «Boka om kunsten» – Il libro
dell’arte – av Cennino d’Andrea Cennino fra Colle di
Val d’Elsa, en av de viktigste kilder til middelalderens
kunstteknologi. Med forord av Alf Rolfsen, «fresko-bror»
og blant våre betydeligste monumentalkunstnere, syntes
boken stadig å være aktuell, skjønt man ikke
straks så for seg gamle Rolfsen preparerende pergament,
brenne tegnekull eller binde pensler av ekornhår. Men
her var umistelige tips om pigmenter, både «naturlige»
og syntetiske, det meste om maleri på mur, glass og
tavle, alt om temperamaleriets systematikk, forgylling,
stempling og applikasjon av relieffelementer, og absolutt
alt om den trinnvise oppbygging av draperier med skyg
ger, middeltoner og høylys. Med boken i hånd kunne
man ta avstøpning både av seg selv (kapittel 186,
fascinerende, men hadde han prøvd det selv?) og andre,
grise med pappmaché og lage bannere og utstyr til turn
eringer – alt du ikke visste du hadde bruk for i yrkeslivet.
En konservatorspire merket seg hvordan noen kommer
til faget «drevet av et opphøyet sinn, andre av håp om
fortjeneste». Dessuten hvordan innrette sitt liv «efter
sømmelighetens og din hånds krav», det vil si «spise
og drikke med måte, høyst to ganger om dagen, (kun)
lette viner» og så videre. Herunder burde man ikke
«hengi seg for meget til omgang med kvinner» fordi det
kunne gjøre ens hånd vaklende og skjelvende. Godt

å bli advart i god tid. Ganske særlig måtte man være
restriktiv med sminke, farvestoffer og «visse vann»
som spesielt de florentinske kvinner ønsker å gjøre seg
vakre med (malerne var innskrevet i apotekerlauget),
både «fordi det er mot Guds og Vår Frues vilje» og fordi
damene i Padova ikke bruker slikt (fru Cennini var fra
Padova-distriktet, se nedenfor). Kunstige preparater gjør
dessuten ansiktet vissent på kort tid, og «det ender med
at damene blir gamle før tiden. Ja, de blir de hesligste
gamle kvinnfolk en kan tenke seg!» Hører dere det,
småpiker? Nok av skjær i sjøen, altså. Kunsten var ikke
for folk med dårlige nerver.
Cennino-forskningen i full sving
Siden den første (ufullstendige) publisering av Cenninos
bok ved Giuseppe Tambroni i 1821, har tallrike utgaver
og oversettelser sett dagens lys. Og Cenninoforskningen putrer og går stadig videre. I vårt nordiske miljø
oppsto et tilløp rundt 1990.(1) Temaet den gang - med
temmelig motsatte observasjoner og konklusjoner - var
identifiseringen av kunstneren Cennino Cennini ut fra en
hypotese fremsatt av den ungarsk-italienske kunsthistoriker Miklós Boskovits, en av de betydeligste
kjennere av tidlig italiensk maleri i dag.(2)
Boskovits’ attribusjoner og ideer om vår maler/forfatter er
siden blitt styrket, og har nylig vært gjenstand for seminarer, analyser og en utstilling i Gemäldegalerie Berlin.
Utstillingen, som blant annet omfatter den eldste kjente
avskrift av «Il libro dell’arte», Laurenziana-manuskriptet
fra 1437, varer til 13. april (det går billige direktefly til
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Agnolo Gaddi, 2 kvinnelige helgener (Santa Barbara Museum of Art og privatsamling), og Cennino Cennini, 2 mannlige helgener
(begge Gemäldegalerie Berlin), ca.1390-95. Rekonstruksjon Miklós Boskovits. Antagelig har de kvinnelige og mannlige helgener
vært plassert parvis på hver side, vendt inn mot den manglende midttavle.

Berlin!). De tverrfaglige fremstøt til belysning av mannen,
verket og tiden finnes i en vektig katalog med 15 artikler
av internasjonale forfattere, rikt illustrert i farver, ajourført
bibliografi og fullt vitenskapelig apparat, slik utstillingskataloger er for tiden.(3)
Blant innleggene er analyser av en altertavle, der den
ene halvparten er attribuert til Cennino Cennini og den
andre til hans lærer Agnolo Gaddi. Konserveringsleder
Babette Hartwieg har gjennomgått de to tavlene i Berlin
som angivelig er av Cennino, og Getty-konservatorene
Sue Ann Chui og Carole Namowicz har tatt seg av
Agnolos i Santa Barbara Museum of Art, California (den
fjerde tavlen er i ukjent privateie). Analysene er godt
koordinert, med alt det drømmeutstyr man i dag har til
rådighet. Panel, grundering, forgylling, stempling (helt
ned til granuleringsteksturene), pigmentblandinger og
så videre viser, som ventet, temmelig sammenfallende
teknikk og materialbruk. To hender kan fornemmes i
undertegningene.
En av oppdagelsene her er spiker i forgylt kobber,
kanskje en variant av de mer velkjente tinnplater eller
innfelte trestykker over spikerhodene for å hindre
korrosjonsspredning til billedlagene. Altertavlen dateres
på stilistisk grunnlag til 1390-95. For denne skribent var
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også heldekkende lerret mellom panel og grundering et
artig funn: Overgangsperioden fra fullt lerret til strimler
(Cennino, kapittel 114 og 133) i florentinsk maleri blir
dermed redusert med ca. 20 år, da tidligste registrerte
forekomst av strimler alene er hos Fra Angelico, 1429
(se min artikkel i festskriftet til Unn, overgang fra type
A/C til type E, s. 184, 192, 200). Dette skiftet i prosedyre
har sikkert gått i rykk og napp. Muligheten for at strimler
alene er noe Cennino har lært i det nordlige Padova,
ikke i Firenze, kan kanskje postuleres.
Bokens opprinnelse – tid, sted og tilsiktede leserkrets
For om det har vært liten tvil før er det full enighet nå
om at «Il libro dell’arte» må ha vært skrevet i Padova.
Som kjent bodde Cennino der i alle fall mellom 1398 (2
år efter Agnolo Gaddis død) og 1401. Han var gift med
donna Ricca fra Cittadella, nær Padova, og opptatt som
«familiemedlem» ved det padovanske hoff sammen med
sin bror Matteo, trompetist hos fyrsten. De padovanske
dialektord i teksten har man lenge vært klar over. Et
annet poeng – også tidligere kjent, men uten at det har
vært koblet til bokens opprinnelsessted – er at Cenninos
standard for bladgulltykkelse regnes i antall blad slått av
en dukat (kap. 139), det vil si myntenheten i Venetodistriktet (der Padova ligger), ikke av den florentinske florin.
Dette og mer påpekes av kjemikeren Fabio Frezzato,

og konsekvens kan da fort lede på villspor. For eksempel
blir hennes påstand om at det var gullslagerne, ikke
malerne, som utførte stempelornamentikken i forgyllingen, avhengig av en grammatikalsk umulighet i kap.
140 (og er ellers uforenlig med undertegnedes empiriske
materiale, bare så det er sagt).
Frezzato har også overveiet laugsteorien, men forkaster
den til fordel for bokens rolle ved det padovanske hoff.
Der vanket både aristokratiske amatørmalere – ikke
uvanlig i tiden – og lærde humanister. De førstnevnte
ville vite mer om billedkunsten, og var potensielle lesere.
Omgangen med de sistnevnte kan på den annen side
forklare de noe halvfordøyde filosofiske digresjoner i
Cenninos tekst, vel snappet opp ved fyrstens
middagsbord.

Detalj av bilde 2.

som også står bak en utmerket ny tekstkritisk utgave av
Cenninos bok (Vicenza 2003, nytt opplag 2006).
Dermed blir man stadig stående ved ca.1400 som
sannsynlig dato for originalmanuskriptet. Dette bestyrkes
også av det som nå er kommet frem om bokens leser
krets. Nevnes skal bare først at det er økende konsensus
om at Cennino må – som Boskovits hevdet for 35 år
siden – ha forlatt Padova før de politiske urolighetene
begynte der rundt 1405, og at han da vendte tilbake til
sin hjemby Colle Val d’Elsa. Flere malerier i området,
både på mur og panel, er stilistisk kompatible med
Boskovits’ gruppering. Skattematrikkelen fra 1427 må
også forstås slik at Cennino Cennini døde der en eller
annen gang før det året.
Hvorfor, og for hvem, ble «Il libro dell’arte» egentlig
skrevet? Cennino sier selv at man ikke kan lære å male
av en bok. Man må gå hos en lærer. Hva var da
hensikten med den? Cecilia Frosinini ved OPD i Firenze
(Strehlke & Frosinini, The panel paintings of Masaccio
and Masolino. The role of technique, Milano 2002) har
hevdet at bokens teknikk- og materialbeskrivelser var
en referanse for lauget, en offisiell standard for godt
håndverk, og at den derfor var bestilt derfra. Termen arte
kan jo bety både «kunst» og «laug», og Frosinini tolker
konsekvent ut fra sistnevnte betydning. Imidlertid er det
åpenbart at teksten veksler mellom begge betydninger,

Dette temaet utvikles i full bredde av den nederlandske
kunsthistoriker Victor M. Schmidt. Å kunne male var for
den dannete aristokrat i middelalder og renessanse som
klaverspill var for 1800-årenenes kondisjonerte kvinne.
Begreper for malerisk kvalitet var dessuten lite utviklet
på den tid, informerte samtaler om billedkunst forutsatte
derfor kunnskaper om materialer og teknikk (ser man
det!). Og innenfor kjøpmannsstanden var god tegneferdighet like viktig som en klar og tydelig håndskrift:
For å unngå misforståelser forutsatte kontrakter av
og til tegning av varen. Dette perspektivet på «Il libro
dell’arte», godt belagt med kilder, er besnærende, for
ikke å si overbevisende.
Bare smakebiter får plass her. Katalogen vil bli stående
som referanse for videre Cennino-forskning. Den er dessuten en utmerket anledning til å friske opp tysken.
Vik ikke tilbake for den lille utfordringen!
esskaug@online.no

Noter
1) Bo Ossian Lindberg (1989) «Cennino Cennini, den okände
målaren», Målningens anatomi: Material, teknologi, bevar
ing, förfalskning, Lund: 39-48; samme forfatter (1990) «Feta
och magra limmar enligt Cennino Cennini», Meddelelser om
konservering, 4/4: 165-92; Erling Skaug (1991) «En løsning på
Cennino-problemet?», Meddelelser om konservering, 4/7: 34152; samme forfatter (1993) «Cenniniana. Notes on Cennino
Cennini and his treatise», Arte Cristiana, LXXXI, 1-2: 15-22
2) Miklòs Boskovits (1973) «Cennino Cennini - pittore non
conformista», Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in
Florenz, XVII, 2-3: 201-22
3) Stefan Weppelmann und Wolf-Dietrich Löhr (2008) Fantasie
und Handwerk. Cennino Cennini und die Tradition der tos
kanischen Malerei von Giotto bis Lorenzo Monaco, Berlin, 333
s., ISBN 978-3-7774-4115-3, 40 Euro
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Unrest in E.C.C.O. in 2007
Jeremy Hutchings
IAKH

It has been an eventful year in E.C.C.O. with both posi
tive and negative developments. In April 2007 the chair
of NKF-N, Solveig Schytz, attended the «presidents
meeting» and the General Assembly, which discussed
E.C.C.O.’s role in Europe-wide issues involving conser
vator/restorers, educational qualifications and reorgani
sation. A major talking point was a joint statement by the
German and British conservator/restorer organisations,
VDR and ICON. This document questioned not only
E.C.C.O.’s political strategy but the whole concept of a
professional European confederation. The stance adopt
ed by the UK and German professional bodies caused
concern amongst a number of member organisations,
especially NKF-DK, who raised questions about the
level of support from these two organisations. A further
position statement was tabled at the General Assembly
by the UK postgraduate conservation programmes. This
raised concerns about the E.C.C.O. draft professional
profile, specifically questioning the adoption of the 3
years Bachelor followed by 2 years Masters E.C.C.O.
standard stemming from the Bologna Declaration.
An important development occurred in May with the
invitation for E.C.C.O. to prepare «Recommendations for
conservation and restoration of cultural heritage» by the
Director of the Cultural Heritage Division of the Council
of Europe. The document was intended to continue the
work initiated by the APEL project, with the purpose of
promoting the adoption of common principles of conser
vation/ restoration from which a universal legal frame
work could be developed.
The Director suggested that ICCROM be invited to
participate in drawing up such a document in order to
enhance its value (although there is no evidence that
this has occurred). The timetable for drafting this docu
ment was exceedingly short as it was proposed that a
final E.C.C.O. version would be submitted to the Steering
Committee for Cultural Heritage (within the European
Council organisation) between January – March 2008.
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This work was undertaken by the chair of E.C.C.O. and
its consultant on legal issues. It appears to have relied
heavily upon another European funded project: The
European Conservation Practitioner’s License (ECPL),
of which E.C.C.O. was an official collaborator. This had
been initiated in 2004 with funding support from the
European Commission, and has been the first practical
application of European Qualification Framework (EQF)
in the field of conservation. The EQF system is a set
standard that recognises equivalent qualifications in
different countries, thereby making it easier for conservators to gain employment throughout Europe. This
project closed in September 2007.
Unfortunately, a second development towards the end
of 2007 delayed the drafting of the recommendations. It
was reported in the E.C.C.O. Short News (September)
that VDR and ICON had proposed to their members to
cede from E.C.C.O. Whilst VDR are yet to formally
present this to their members, ICON is no longer a
member of E.C.C.O. Full details are given in the «Short
News». What ramifications this will have for the
European Confederation is yet to be determined.
In January 2008 E.C.C.O. sent out a letter explaining the
reasons for separation. In short, VDR and ICON no longer
agreed with the E.C.C.O. rules on BA and MA qualifications for conservators. In the case of ICON this was
not the only reason. In the letter E.C.C.O. states that
these organisations are not the only ones discussing the
level of professional qualifications of their full members.
E.C.C.O. has subsequently sent out a questionnaire
which asks for revised information from its members on
this issue. This has been completed and returned by the
NKF-N chair at the beginning of February 2008.
At the beginning of March 2008 the first draft of «Recom
mendations for conservation and restoration of cultural
heritage» from E.C.C.O. was circulated with a deadline
for comments of under a week. If accepted by the Council
of Europe this document represents an important step
in the development of a legally binding standard for the
conservation profession. As such it is critical that NKF-N

ensures that its views are fully represented. If such a
document becomes a convention and is ratified by the
Norwegian Government it will form the basis of a legally
binding definition for the profession in Norway, which will
dictate the level of qualification required and the code of
practice that must be followed by all conservators. With

this in mind the chair and I have sent a detailed written
response to the recommendations to E.C.C.O., which
have also been circulated the NKF-N steering
committee.
j.d.hutchings@iakh.uio.no

Konservering av Carl Nesjars lerretsmaleri «Kystbilde I» (1961-1963)
Med fokus på maleteknikk og brannskade

Kystbilde I (etter behandling).

Hanne Moltubakk Kempton
Mastergradstudent

«Jeg har ikke brukt sinkhvit. Jeg husker at jeg i fjern
fortid ble avvendt med det. Man skulle ikke bruke sinkhvit fordi titanhvit er mer stabil.»
Sitat fra intervju med Carl Nesjar
Dette sitatet er hentet fra et intervju med den norske
kunstneren Carl Nesjar (f. 1920), utført av undertegnede
i forbindelse med masteroppgaven i malerikonservering.

Primærkilden i oppgaven var det 80 cm høye og 158 cm
lange lerretsmaleriet «Kystbilde I», malt av Nesjar i
perioden 1961 til 1963. Målsetningen for prosjektet var å
identifisere og dokumentere hvilke materialer og teknikker
Nesjar benyttet da han malte bildet. Maleriets tilstand
skulle også undersøkes, og det skulle behandles. Det
er to hovedtema i oppgaven knyttet til sentrale aspekter
ved konserveringen av «Kystbilde I». Det første er
kunstnerintervju som metode for konservering, det andre
er reparasjon av brannskade på malerier. Fordeler og
ulemper ved bruk av kunstnerintervju som metode for
konservering var også tema for undertegnedes foredrag
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på konserveringsstudentenes konferanse i forbindelse
med avslutningen av masterprosjektet i desember.
Masteroppgaven starter med en gjennomgang av det
tilgjengelige kildematerialet. Deretter drøftes metode
valg, med vekt på bruk av kunstnerintervju. Under
søkelser av kontekst omfattet en plassering av «Kyst
bilde I» i Nesjars kunstnerskap, samt i en kunsthistorisk
kontekst. I tillegg ble den tekniske konteksten gransket,
noe som innebar undersøkelser av hvilke materialer
som var tilgjengelige på tiden da maleriet ble laget.
Dette dannet et bakteppe for videre undersøkelser, og
var avgjørende for å tolke funn fra de tekniske under
søkelsene.
Detaljopptak under rensing av overflatesmuss.

Tilstanden til «Kystbilde I» var preget av en visuelt
skjemmende og strukturelt reduserende brannskade.
I kapitlene om tilstand og behandling er fokus lagt på
undersøkelser av dette skadefenomenet. Et stearinlys
hadde forårsaket hull gjennom lerret og malingslag, og
området rundt skaden var preget av smuss og misfarging. I behandlingen ble det benyttet en lokal hull
reparasjon som gav maleriet en tilfredsstillende struk
turell tilstand, samt en visuell helhet. Andre problem
stillinger knyttet til tilstand og behandling av «Kystbilde
I» diskuteres også i masteroppgaven. For eksempel
drøftes eksterne og interne årsaker til skadefenomener,
problemer knyttet til konsolidering og rensing av matt
og ufernissert maleri, samt teoretisk problematikk rundt
hvorvidt denne type malerier bør fernisseres.
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Detaljopptak av maleteknikk.

Fordi Carl Nesjars maleteknikk ikke tidligere blitt har
systematisk undersøkt, utgjorde også dette temaet
en sentral del av oppgaven. Målsetningen var at den
omfattende strukturelle undersøkelsen ville kunne danne
grunnlag for sammenligning med andre av Nesjars
malerier. Maleriets store format og den store variasjonen
i malingsstrukturene krevde at det ble benyttet en egnet
metode for registrering av teknikk og materialbruk. Det
ble lagt vekt på at informasjonen kunne sammenfattes
og være til nytte ved senere undersøkelser av Nesjars
maleteknikk. Maleriet ble delt i avgrensede felter som
hver ble beskrevet fra grunderingslag og opp, både i
forhold til farge, stratigrafi, teknikk, og eventuelt pigmen
tinnhold. Det ble benyttet ulike fotoanalytiske teknikker i
undersøkelsene, samt de instrumentelle metodene XRF
og SEM-EDX for identifisering av uorganisk materiale,
og FTIR for undersøkelse av bindemiddel. Og, med
henvisning til sitatet i innledningen: det ble funnet både
sinkhvit og titanhvit i malingsstrukturene.

Carl Nesjar i atelieret på Bøler.

hannegun@student.hf.uio.no

Konservering av «Pasjonsviseren»,
et skandinavisk 1700-talls maleri
Nina Ryder Kjølsen
Mastergradstudent

«Pasjonsviseren» er et
oljemaleri malt på lerret som
måler 83 x 69 cm i høyde
format inkludert oppspenningskanter. Det er usignert
og udatert. Den originale
pynterammens ytre mål er
90,5 x 77 cm. Maleriet har
et religiøst motiv med kors
festelsen som hovedmotiv
og 13 medaljonger med
mindre scener som viser
Kristus’ lidelseshistorie. Et
tilbakeblikk på kunst- og
kulturhistorisk kontekst viser
at maleriet er en av flere
versjoner som er malt med
samme motiv og ikonografi.
I dag er det ca. 20 malte
versjoner som er kjent i
Norge, mens det er færre
enn 20 i Danmark. Ved
undersøkelse av originale
materialer og ved sammenligning av andre daterte
versjoner, er det mulig å
datere maleriet til mellom
1730 og 1780. Maleriet har
antagelig blitt brukt i en
religiøs og pedagogisk sammenheng.
«Pasjonsviseren» eies av Glomdalsmuseet. Da maleriet
ankom konserveringsstudiet i januar 2007, bar det tydelig
preg av tidligere behandlinger. Lerretet var buklete og
spent opp på en tynn og ustabil, original blindramme. En
sekundær oppspenning var utført uten hensyn til motivet,
med spikre som perforerte malingslagene på forsiden.
En gammel hullreparasjon med overmalinger var godt

synlig. Tidligere behandlinger, som en limimpregnering
av forsiden, var delvis årsak til at malingsoverflaten
hadde løs maling med mange opp- og avskallinger.
Maleriet var i tillegg særdeles skittent, og fernissen var
gulnet.
Prosjektet har innbefattet undersøkelser og dokumentasjon av tilstand og originale materialer ved hjelp av
blant annet mikroskopi, ultrafiolett opptak, røntgenfoto29

grafering og tverrsnitt av malingslagene. Analyser av
originalt materiale har blitt utført med SEM-EDX og FTIR.
«Pasjonsviseren»hadde originale bestanddeler som
blindramme og tilhørende pynteramme, samt original
ferniss. Det ble sett på som viktig å beholde disse
elementene så langt det lot seg gjøre. Gjennom diskusjon
og vurdering av ulike alternativer ble det derimot klart at
lerretet hadde behov for en ny blindramme for at lerretet
skulle få tilstrekkelig støtte. Overflaten ble også renset
for original ferniss for å tydeliggjøre maleriets motiv og
skriftfelt. Dette ble ansett som viktig, da maleriets
opprinnelig formål var å bli lest og forstått. Yrkets
profesjonelle etiske retningslinjer, inkludert overveielser

av de anvendte materialenes og teknikkenes stabilitet
og gjenbehandlingsmulighet, har blitt fulgt gjennom hele
prosjektet.
Masterprosjektet ble utført høsten 2007 og besto av
både det teoretiske og praktiske arbeidet i forbindelse
med «Pasjonsviseren». Mastergraden i kunstkonservering avsluttes med et praksisopphold våren 2008 ved
Universität für angewandte Kunst i Wien hvor jeg skal
arbeide med bemalt tre. Fra august 2008 er jeg ansatt
ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

ninakjo@student.matnat.uio.no

NKF Pappersmöte, Öresund, 4. – 5. oktober 2007

Tina Grette Poulsson
Papirkonservator
Nasjonalmuseet

Den norske papirligaen har en alliert i Nationalmuseum i
Stockholm og fikk derfor snusen i at årets svenske pappersmöte skulle holdes med en dags foredrag i Malmö, samt
en dag med atelierbesøk i København-området. Siden
både den svenske og den danske seksjonen allerede
var representert, kunne vi selvfølgelig ikke gå glipp av
sjansen til å gjøre det hele pan-skandinavisk! Mellom 50
og 60 deltakere møtte opp. Tatt i betraktning hvor få vi er
i Norge, var det fint å se at man faktisk har et stort miljø
hvis man bare inkluderer sine naboland.
Første dag besto av foredrag og ble holdt på Malmö
Konstmuseum. Direktør Göran Christenson ønsket
velkommen, og overlot deretter ordet til Pia Christensson
(Helsingborgs Museer), som snakket om arbeidet med
å utforme en forvaltningsplan for National Museum and
House of Culture i Dar Es Salaam, Tanzania. Dette
arbeidet innebar en total gjennomgang av museet og en
meget sammensatt samling, i tillegg til opplæring av alt
personell. Dette ble gjort med få ressurser og plutselig
oppståtte problemer som strømkutt og lignende – ingen
lett oppgave!
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Lene Grinde (Det Danske Filminstitut, København) holdt
så et veldig morsomt foredrag om bevaring av animasjonsceller, nærmere bestemt de ca. 33 000 cellene i filmen
«Fuglekrigen i Kanøfleskoven», laget i 1990 av Jannik
Hastrup. Det har ikke vært vanlig å ta vare på slike
celler, fordi de har vært regnet som bimateriale og all
interesse har vært konsentrert om sluttproduktet. Nå
som dataanimasjon har overtatt, er imidlertid interessen
vekket for denne dokumentasjonen. Prosjektet viste seg
å være enormt ressurskrevende, ikke bare på grunn av
mengden celler, men også fordi det besto av mange
ulike typer materialer (kopipapir, plast, farget kartong,
blyant og fargeblyant, tusj, akryl, oljekritt), var laget med
ulike teknikker og hadde ulike typer skader. I tillegg er
svært lite blitt publisert på dette området. En del av
cellene var laget på celluloseacetat, som avgir eddiksyre. Ulike oppbevaringsmaterialer ble testet for å se
hva som egnet seg best: oppbevaring uten kartong,
med buffret kartong og med Microchamber-papir, som
inneholder zeolitter (spesielle mineraler som kan adsor
bere molekyler). Buffret kartong egnet seg best, i tillegg
til et kaldt og relativt tørt klima (5 0C, 30% RH). Les mer
om prosjektet på http://www.dfi.dk/tidsskriftetfilm/61/bev
aring.htm.
Tredje mann på lista var Antonio Molin (Kungliga Bib
lioteket, Stockholm), som snakket om digitaliseringsprosjektet «Öppna samlingar», støttet og inngangsatt av

Kulturrådets Access-program. Ved Kungliga Biblioteket
tok man utgangspunkt i tittelen «Resor genom tiderna»
og begynte digitaliseringen av relevante verk for denne
utstillingen først. Slik fikk man et avgrenset antall verk,
som samtidig ville ende i en publikumsvennlig nettutstilling.
Planlegging er svært viktig i en digitaliseringsprosess, og
man må hele tiden tenke på at bildene også må etterbehandles – det hjelper ikke å ha 1 million digitaliserte
verk hvis filene er ubrukelige.
Etter lunsj fortalte Per-Anders Hübner (Hübner Bokform,
Halmstad) om sin tid i Istanbul, der han oppsøkte tyrkiske
bokbindere for å lære mer om deres metoder, da spesielt
om utformingen av bokpermene. Anna-Grethe Rischel
(Nationalmuseet, København) snakket så om sine studier
av orientalsk papir, dets utvikling og bruken av ulike
typer papirformer i Asia, samt litt om disse papirenes
bruk i Europa i dag. Det siste foredraget ble holdt av
Jiri Vnoucek (Det Konglige Bibliotek, København). Han
hjalp til under redningsaksjonen i Iraks National Library
and Archive, etter at verdifulle dokumenter og mye av
bygningen ble ødelagt under krigen i 2003. Det tsjek
kiske kulturdepartementet støttet prosjektet, som besto i
å sette opp et konserveringsatelier og å lære opp lokale
medarbeidere i grunnleggende konserveringsmetoder.

Vi hadde deretter et par timer til å kikke på Malmö, før vi
i fellesskap inntok et deilig måltid på Svea Bar & Bistro.
Under middagen fikk vi et tydelig bevis på at møtet er i
ferd med å gå fra svensk til skandinavisk, da det viste
seg å være stor stemning for å møtes i Oslo i 2008!
Andre dag ble hele forsamlingen lastet inn i busser
og kjørt av gårde på atelierbesøk. Turen gikk først til
Nasjonalmuseets bevaringsavdeling i Brede, hvor de har
konserveringsatelierer og i tillegg et helt fantastisk
laboratorium med egne kjemikere og forskere! Lunsj
spiste vi på Brede Spisehus, hvor vi fikk et ordentlig
dansk måltid. Så dro vi videre til Det Konglige Biblioteks
bevaringsavdeling i Amager. Avdelingen er spesialbygget med tanke på magasin og konservering - men
den ligger et godt stykke unna selve biblioteket, noe som
selvfølgelig innebærer ekstra pakking, transport og
håndtering.

Alt i alt et morsomt, spennende, variert og hyggelig pap
persmöte!

tina.poulsson@nasjonalmuseet.no
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Venstre bilde: Magasin med separate
klimaforhold i containere ved Odense
Bys museer. (Foto: Ane Marte Ringstad)

Høyre bilde: Mottagelse ved Statens
Museum for kunst. (Foto: Ane Marte
Ringstad)

Museum Microclimates -

Conference on Preventive Conservation, København, 19. – 23. november 2007
Ane Marte Ringstad
Vest-Agder-museet

Konferansen var lagt til Nationalmuseet sentralt i
København. De som stod bak konferansen var Konserveringsavdelingen ved Nationalmuseet i Danmark og
ICOM – CC Preventive Conservation Working Group,
sammen med Konserveringscenteret i Vejle og
Konservatorskolen i København.
Deltagerlisten viser at det var 228 deltagere fra 30 land.
Den største gruppen var naturlig nok fra Danmark, men
også Norge var godt representert med 27 deltagere.
Utover det kom deltagerne fra Sverige, Finland, Island,
Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Polen, Estland,
Sveits, Østerrike, Italia, Israel, Malta, Tyskland, Frankrike,
Spania, Romania, Tyrkia, Hellas, Portugal, Slovenia,
Brasil, Kina, Japan, Australia, USA og Canada.
Temaet for konferansen var forebyggende konservering
og mikroklima i museet, og bredden i foredragene disse
dagene tok for seg nesten alle tenkelige felt innenfor
dette. 36 foredrag over 4 dager førte til ganske lange og
intense dager, men med hjelp av masse god mat og god
organisering av konferansen, ble det veldig hyggelige og
ikke minst interessante og lærerrike dager.
Temaet for konferansen var delt opp i fem mer konkrete
deler over disse fire dagene; del 1: «The effect of the
environment on artefacts», del 2: «Measuring the envi
ronment», del 3: «Applying knowledge of the effects of
climate: surveying actual collections», del 4: «Use of en
closure to control climate – the larger environment» og
del 5: «The showcase and picture frame». I del 1 snakket
Tone M. Olstad og Annika Haugen om «Warm feet
and cold art: Is this the solution? Polychrome wooden
ecclesiastical art – climate and dimensional changes»,
et prosjekt ledet av NIKU. Det var rom for spørsmål og
innspill etter hvert foredrag, men spesielt på torsdag var
det lagt opp til en felles diskusjon over standarder,
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retningslinjer og risikoanalyser. Det ble diskutert mest
om bruken av standarder kontra retningslinjer. Diskusjonen reiste blant annet slike spørsmål: En fare med
standarder er at andre vil bruke disse heller enn å
kontakte eksperter på området. Kan standarder gjøre
mer skade enn godt, da forholdene på museet sjelden er
som i teorien? Kan man ikke ha dem, i forhold til klager
og forsikringssaker? Er det bedre å bruke begreper som
«retningslinjer» eller «spesifikasjoner»?
Onsdagen kom som et godt avbrekk med heldagsekskursjon. Det var satt opp flere tilbud og undertegnede
var med til Odense Bys museer, der vi fikk besøke
konserveringsverkstedet og se på museets magasin. De
har delt magasinet i to haller; én som er klimastyrt med
gjenstander i et åpent hyllesystem som er 3 etasjer på
det høyeste og én der det ikke er klimastyring i selve
rommet, men hvor det er satt inn 28 containere som kan
klimastyres separat etter behov. Da vi var der, var det hovedsakelig arkeologisk materiale oppbevart i containerne,
og metoden hadde vist seg å være kostnads- og energibesparende. Vi fikk også en omvisning i H.C. Andersens
kreative og eventyrlige verden, og for ikke å glemme
perlehøne med rotfrukter til frokost.
Utover det rent faglige programmet var det mottagelser
ved Nationalmuseet, København Rådhus og Statens
Museum for Kunst i løpet av uka og felles middag i Tivoli
torsdag kveld. Byen tok godt i mot oss og en sitter igjen
med en følelse av at konserveringsfaget blir tatt på alvor.
Som forholdsvis nyutdannet er det spennende å feste
ansikter og levende mennesker bak navn fra pensum
listen på studiet. Og det viste seg også at konferansen
var et bra sted å møte norske kollegaer og knytte nye
kontakter.
På Nationalmuseets hjemmesider kan man lese om kon
feransen: http://www.nationalmuseet.dk/sw30434.asp
a.m.ringstad@vaf.museum.no

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
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Bladgull, bladmetall og tilbehør

Tynne blader til dekorering,
restaurering og forgylling.
Bladgull - 22 karat
Stormgull - 22 karat
Dobbel stormgull - 22 karat
Rosenobel Stormgull - 23,75 karat
Bladsølv
Bladkobber
Komposisjonsgull/Slagmetall
Bladaluminium/Slagaluminium
Tilbehør
Gullgrunn 3 timer/15 timer
Vannbasert gullgrunn
Gullpute - 25x15cm
Gullkniv - 15cm lang, 2,4cm bred.
Gullferniss - av spritbasert skjellakk.
Gulleggerpensler - 5, 7,6cm og 10,2cm

Strandgaten 7, 5013 Bergen
Tel 55 33 44 44 Email: post@nordbye.no
Besøk vår nettbutikk www.nordbye.no

Pilestredet 27, 0164 Oslo
Tlf: 22 20 20 15 Fax: 22 20 76 73
Email: post@ceson.no

Norske Konserves 2/2007		
Returadresse:
ISSN 0804-3817						

Importør: Global Hobby og Kunst AS
Fax: 22111199 / 55553211 info@hobbykunst.no
Kontakt oss gjerne for nærmeste forhandler.

Norske Konserves • NKF-N
Postboks 7152, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

