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Lederen har ordet
Kjære medlemmer
Vi er alle godt i gang med det nye året og arbeidsoppgavene lokker og drar i oss alle. I NKF-N-styret
har vi også mange baller i luften. Vi har mottatt
høring fra Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement om kulturminneloven § 23, angående
endring av forskrift om utførsel og innførsel av
kulturgjenstander. Vi har i den forbindelse gjentatt
kommentar og forslag, fremmet av forrige styre,
om at vi savner et avsnitt som omhandler retningslinjer for hvordan gjenstander skal behandles og
oppbevares mens det er i Tollvesenets varetekt
og under transport videre/tilbake. NKF-N har stilt
seg til rådighet i arbeidet med utarbeidelsen av
slike retningslinjer dersom det er ønskelig, og fått
positiv tilbakemelding på det fra de andre høringsinstitusjonene.
NKF-Ns nye nettsider vil ha premiere i løpet av
mars – domenenavnet blir http://www.nkf-n.no. Den
nye nettsiden vil i starten ligne ganske mye på den
gamle, og den helt store forskjellen er det bak
enforliggende. Den brukervennlige publiseringsløsningen som brukes (fra OXX) gjør det svært lett
å redigere hjemmesiden. Samtidig gir det NKF-N
muligheten til å ha et felles arkiv som kun er tilgjen
gelig for styret. Det har også vært et sterkt ønske
blant medlemmene om å få et eget forum. Det viste
seg å bli veldig dyrt at OXX skulle lage et forum,
derfor ble det valgt å bruke Origo, som er en gratis
nettløsning. Vi har vært heldige og fått to medlem
mer til å hjelpe oss med å administrere denne
siden: Kathrin Guthmann og Are Bjærke.
Lina Wulff Flogstad går inn som ny medarbeider
i Meddelelser om konservering (MOK). Hun vil
være ansvarlig for de norske annonsene og være
kontaktperson for norske skribenter.
Medlemslistene på Origo vil være medlemmenes
eget ansvar å holde oppdatert. På hvilken måte vi
skal vise medlemslistene på vår offisielle hjemme
side er ikke helt avklart enda. Dette er noe webredaksjonen må jobbe aktivt videre med.
Det har vært en del henvendelser til styret NKF-N i
sammenheng med sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Det er imidlertid enighet i styret om
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at det er viktig å holde fast ved at NKF-N er
en interesseorganisasjon og ikke en fagforening.
NKF-N kan ikke drive lønnskamp på vegne av
konservatorene. Forskerforbundet utarbeider
statistikk på lønnsforhold, og konservatorer som
er medlemmer her kan henvende seg sentralt til
Forskerforbundet for å få en indikasjon på hvor de
ligger i forhold til statistikken.
Det har i mange år vært debatt og forvirring rundt
bruken av tittelen konservator i Norge, noe de
fleste av våre medlemmer og assosiater kjenner
til. Det at to faggrupper bruker samme tittelen fører
til forvirring både internt i institusjonene og utad.
NKF-N ønsker at stillingsbetegnelsen ”konservator”
forbeholdes konserveringsfaglig personell. FMK
(Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern)
og NKF-N tar nå debatten på FMK sitt seminar på
Kjerringøy 17.-19. mars. Anne Bjørke vil holde en
kort innledning på vegne av NKF-N.
Medlemmer har ytret ønske om å diskutere at det i
forbindelse med flere stillingsutlysninger i den siste
tiden stilles krav om mastergradskompetanse som
et minimum for ansettelse. NKF-N har som medlem
av ECCO godtatt de krav ECCO og ENCORE set
ter som utdannelseskrav for konservatorstillinger.
Det står imidlertid i teksten ”qualified to master
level or equivalent”, og dette ”equivalent” kan åpne

for å invitere også de med lavere grad til å søke,
slik at institusjonen selv kan sammenlikne søkeres
real- og formalkompetanse samlet.
I denne situasjonen ønsker NKF-N styret å gjøre
følgende:
1. Legge til rette for en god og åpen diskusjon på
et eget medlemsmøte.
2. Hvis medlemmene vil, og styret er enige, gå ut
med informasjon til institusjonene og råde dem til
åpnere utlysninger og til å vurdere søkers kvali
fikasjoner og kompetanse individuelt (også de som
har bachelor fra utlandet eller storfags-bakgrunn
fra UiO eller annet).

3. Få mer informasjon om den prosjektbaserte
mastergraden og økt tilgjengelighet til denne.
Vi håper mange har mulighet til å komme til dette
møtet og understreker viktigheten av denne typen
henvendelser. Vi håper også at Forumsidene på
våre nye nettsider kan være utgangspunktet for
debatter og diskusjoner. Det er det som gjør oss til
et dynamisk forbund og styrker kontakt og
fellesskap.
På vegne av styret
Kristin Ramsholt

NKF-N Styret 2008-09
Leder

Styremedlemmer

Nestleder/kasserer

Anne Milnes
Maridalsveien 3M, 0182 Oslo
Tlf: 98 83 22 33
E-post: anne.milnes@getmail.no

Kristin Ramsholt
Riksarkivet
Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Tlf: 22 02 27 21 / 99 70 79 41
E-post: kristin.ramsholt@arkivverket.no

Inger Marie Egenberg
Prosjekt Bryggen
Postboks 7900, 5020 Bergen
Tlf: 55 23 92 10 / 55 55 20 85 / 91 15 54 23
E-post: ingermarie.egenberg@post.hfk.no

Styremedlem / sekretær

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

Anne Sommer-Larsen
Kulturhistorisk Museum
Pb. 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22 85 95 61 / 95 77 59 77
E-post: anne.sommer-larsen@khm.uio.no

Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Tlf: 22 85 93 12
E-post: j.d.hutchings@iakh.uio.no

Varamedlemmer

Christina Spaarschuh
NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 66
E-post: christina.spaarschuh@niku.no
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Andre verv:
Norske Konserves

Tina Grette Poulsson, redaktør
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design,
Pb 7014 St Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 21 98 22 92
E-post, jobb.: tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

NKF-N webredaksjon

Valgkomité

Merete Winness
NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 29
E-post: merete.winness@niku.no
Dagheid Berg
Sørlandets kunstmuseum, Postboks 662, 4666
Kristiansand
Tlf: 38 07 49 00
E-post: dagheid@skmu.no

Jin Ferrer
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-mu
seet
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

E.C.C.O.-representant

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

Vurderingskomite:

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 idrett
savdelingen, Postboks 7900, 5020 Bergen
Tlf: 55 23 92 10/185 (man) 55 55 20 85 (tirsfre)
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
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Styret informerer...
Kontingenten økes for 2009:
Ordinært medlemskap kr. 400,Assosiert medlemskap kr. 350,Student/honnør
kr. 250,-

Årsmøtet vil bli avholdt 17.april. Styret kommer
tilbake til tid og sted på grønn e-post.
Grønn e-post sendes direkte til:
nkf-n@khm.uio.no

Redaktøren har ordet
Et par fingre har redaksjonen løftet denne gangen,
men ikke et eneste nei har vi fått – det setter vi stor
pris på! Imidlertid vil vi fortsatt gjerne at de større
miljøene lar høre fra seg, og at de står for innholdet
i et nummer på samme måte som sør- og sørvest
lendingene gjorde i nummer 2, 2008. Meld fra til
redaktøren hvis dere kunne tenke dere å følge dette
lysende eksempelet! Andre frivillige bidrag mottas
selvfølgelig også med takk!
Redaksjonen har fått et nytt medlem siden forrige
gang: Nina Ryder Kjølsen. Nina er malerikonservator,
jobber på NIKU og er fra nå av annonseansvarlig i
Konserves. Hvis dere har annonsetips, ta kontakt
med Nina på e-post nina.kjolsen@niku.no.
Hovedtema i dette nummeret er konservering av
sten. Siri Refsum og Joanna Hench forteller om
rengjøringen av Monolitten og Monolittplatået i Vige
landsparken – heldigvis har metodene forandret seg
siden skulpturene ble skrubbet med skurepulver på
70-tallet! Masterstudentene Maren Jensen Midtdal,
Fredrik Qvale og Julia Holme Dammann beskriver
rensingen av 7 marmorbyster i Studentersamfunnets/
Universitetets kunstsamlingers eie. De holdt også
foredrag på NKF-Ns høstmøte. Masterstudent Tanja
Frantzen oppsummerer sin masteroppgave, der hun
tok for seg en marmorskulptur av Stinius Fredriksen;
Tanja undersøkte hovedårsaker til nedbrytning og
hvilke metoder som best ville egne seg til rensing.
Deretter kommer artikler både om maleri, bygninger,
papir og mer filosofiske aspekter ved konserveringsfaget. Hilde Smestad Moore oppsummerer sin
masteroppgave, der hun undersøkte og behandlet
et 1700-talls kvinneportrett. David Hauer, som også
holdt foredrag på høstmøtet, forteller om ikke-

pigmentert overflatebehandling ved konservering
av trebygninger, og da særlig om steinkulltjære og
steinkulltjærederivater. Nina Hesselberg-Wang og
redaktøren var i fjor på en 2-ukers reise i Kina for å se
tradisjonell papirfremstilling; dette får vi høre om her.
I dette nummeret kommer også første artikkel i en
serie på fire, skrevet av Are Bjærke. Det er ikke ofte
folk slår til med en hel serie på én gang – et eksempel
til etterfølgelse! Artikkelserien går i dybden i den
humanistiske bevaringstanke, og første artikkel tar for
seg Tolkning og forklaring: Konserveringsfaget og den
humanistiske bevaringstanke.
Erling Skaug fylte 70 år i fjor og redaksjonen innrøm
mer skamfullt at den var totalt uforberedt. Vi feirer
derfor nå med et intervju laget av Kari Greve. Men når
skal vi få høre konserveringskantaten??? Vi venter i
spenning!
Vi har også med en bokanmeldelse (av redaktø
rens egen bok – men andre kan også slippe til!) og
referater fra fire konferanser og seminarer: IIC-konfer
ansen Conservation and Access i London i september
2008, Papirmøtet i Oslo i oktober 2008, seminaret
Permanence in Contemporary Art – Checking Reality i
København i november 2008 og Analyze this!,
arrangert av NKF-Fi i Finland i februar i år.
Tusen takk til alle bidragsytere!
Hilsen redaksjonen:
Monica Hovdan
Ingrid Louise Flatval
Nina Ryder Kjølsen
Anne Apalnes Ørnhøi
Tina Grette Poulsson
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Rengjøring av
i Vigelandsparken,

Joanna Hench
monumentalkunstkonservator NKF-N
Siri Refsum
skulpturkonservator NKF-N
Vigeland-museet

1. Monolitten etter rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono
2009)
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3. Misfargning av fett fra berøring. Halve granittgruppen er kalkblåst.
(Foto: Thorsten Möwes, Kärcher)

Monolitten og Monolittplatået
aug. - sept. 2008

Sammendrag

Høsten 2008 ble granitten på Monolittplatået i Vigelandsparken i Oslo rengjort. Det
som skulle fjernes var forurensning, menneskeskapt smuss og biologisk materiale.
Hovedutfordringen lå i å fjerne estetisk skjemmende render av svertesopp. 		
Skulpturene ble først dampet, deretter kalkblåst og til slutt spylt med varmt vann.
Behandlingen fjernet all synlig overflatesmuss, og fjernet samtidig granittens
patina. Trolig lever det fremdeles endolittisk svertesopp i granitten.

12. Nordre del av den hellelagte plassen rund Monolitten før
rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

2. Nordre del av den hellelagte plassen rund Monolitten etter
rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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4. Gammel tyggegummi. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
5. Tusj på granittgruppe. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

Monolittplatået
Monolittplatået består av tre hovedelementer: Monolitten
(bilde 1), 36 granittgrupper i en sirkeltrapp rundt Monolit
ten, samt en stor, hellelagt plass (bilde 2). Monolitten er
en 17 meter høy granittblokk med 121 figurer hugget ut
i en søyleaktig form. Den skulpturelle delen er polert,
mens plinten er gradhugget. Monolitten sto ferdig i 1943.
Granittgruppene ble hugget av Gustav Vigelands (18691943) steinhuggere i perioden 1916-1936. Figurene er
polert, mens plinten er grovhugget på toppen og gradhug
get på sidene. Monolitten og granittgruppene er hugget
i iddefjordsgranitt, hellene på plassen er laget av iddefjordsgranitt (lys) og gabbro fra Solør (mørk). Den ovale
plassen måler ca 120 x 60 meter.
Iddefjordsgranitt
Granitten i Vigelandsparken ble fraktet sjøveien fra brud
det ved Iddefjorden i nærheten av Halden. Det er en solid
bergart som består av mineralene kvarts SiO2 (glassaktig
grå), feltspatene mikroklin KAlSiO3O8 (svakt rosa) og
plagioklas NaAlSiO3O8-CaAl2Si2O8 (gråhvit), og glim
mermineralet biotitt K(MgFe)3(AlSi3O10)(OH)2 (sort).
Det finnes nok noe muskovitt KAl2(AlSi3O10)(OH)2 (lys
glimmer) også, men ikke særlig mye.
Kvarts har hardheten 7 på Mohs skala og feltspat har
hardheten 6. Disse er begge relativt bestandige mineraler.
Fordi biotitt og muskovitt er sjiktsilikater, har de to
hardheter: 2-2,5 langs med sjiktene og 3-4 på tvers av
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sjiktene. Det er følgelig glimmermineralene som er det
svakeste leddet i granitten, og fordi granitt er en magmatisk bergart, vil retningen på glimmermineralenes
krystallsjikt mot overflaten være tilfeldig. Granitten i
Vigelandsparken har stått ute i ca. 70 år og skulpturenes
overflate er derfor, i geologisk forstand, helt fersk og svært
lite nedbrutt.
Iddefjordsgranitten er ikke en fullstendig homogen granitt,
noe som viser seg blant annet i forskjellen på krystallstør
relse og homogenitet mellom Monolitten og granittgrup
pene. Gruppene er hugget i en mer grovkornig og uhomo
gen granittforekomst enn Monolitten. Det er grunnen til at
det på enkelte av gruppene kan ses tydelige striper i svart
der biotitt har samlet seg i bredere bånd.
Bakgrunnen for rengjøringsprosjektet
Høsten 2008 ble granitten på Monolittplatået rengjort av
skulpturkonservatorene fra Vigeland-museet, i samarbeid
med rengjøringseksperter fra det tyske firmaet Kärcher
(rengjøringsmaskinprodusent). Monolitten er tidligere
rengjort tre ganger: første gang på 1970-tallet (skrubbet
med skurepulver), andre gang i 1992 (spylt og skrubbet
med myke børster og varmt vann) og tredje gang i 2000
(en ukes jevn vannoverrisling med etterfølgende skrub
bing med myke børster og varmt vann). Fra disse tidligere
rengjøringene har det vist seg at svertesopprendene ikke
lett lar seg vaske vekk. Granittgruppene i sirkeltrappen
får én grundig rengjøring i året, i tillegg til jevnlig oppfølg

7. Oppfuktet skorpelav på Monolitten. (©Vigeland-museet/Bono
2009)
6. Del av granittgruppe med svertesopprender og Mycotapeprøve på kinnet. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

ing gjennom sommersesongen. Da spyles og skrubbes
granitten med varmt vann og myke børster. Ved å
inkludere Kärcher i arbeidet, kunne vi teste ut firmaets
nyeste maskiner i håp om forbedring av egne rengjøringsrutiner i skulpturparken.

fra universitetet i Kiel og i 2007 av Mycoteam. Ved under
søkelser av prøver samlet inn på spesielle tapestrimler
(bilde 6), fant Mycoteam moderat til rik vekst og forekomst
av grønnalger, svertesopp (uidentifisert) og sotpartikler på
granittens overflate.

Det som finnes på granitten i Vigelandsparken er generell
smuss, sot og forurensning fra luften; etterlatenskaper fra
fugler som fjær, skjell og ekskrementer; menneskeskapt
smuss som fingerfett fra berøring (bilde 3), misfargning
fra tobakk i sneiper og snus, gammel
tyggegummi (bilde 4) og forskjellig tagging
(bilde 5); biologisk vekst som svertesopp
(bilde 6), skorpelav (bilde 7), luftbårne
grønnalger og mose. Dannelse av små
kolonier med biologisk vekst regnes som
tegn på en begynnende nedbrytning. De
siste årene har vi sett en økende mengde
biologisk vekst på granittoverflaten. Det er
tre grunner til at det er ønskelig å hemme/
fjerne biologisk vekst: rent estetisk fordi
kunstverkenes uttrykk forvanskes, for å
kunne holde øye med eventuell begyn
nende nedbrytning og for å fjerne eventuelle
nedbrytningsfaktorer.

Kärchers rengjøringsekspert kom til Oslo høsten 2007
for å utføre renseprøver med kalkblåsingsutstyr og
varmtvannsvasker på granitten i parken. Det ble også
utført prøver og mikroskopianalyser av materiale sendt

Analyser og prøver
Det er konstatert sopp i granittens svarte
belegg to ganger: i 1992 av en mikrobiolog

8. Monolittplatået som anleggsområde med Monolitten tildekket av stillas og
presenning. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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fra Vigeland-museet til Materialutprøvningsinstituttet
ved universitetet i Stuttgart, Tyskland. De fikk Mycotapeprøver og avskrapninger av lav og mørk misfargning,
i tillegg til at de fikk borekjerneprøver (fra soklene til
kubelyktene rundt plassen) til å gjøre forsøk på. Kärchers
rengjøringsekspert blåste med ulike former for partikler på
borekjerneprøvenes overflate, hvorpå de ble undersøkt av
Dr. G. Grassegger-Schön ved universitetet i Stuttgart. På
Mycotapeprøvene og avskrapningene gjorde hun funn av
svertesopp, sotpartikler og mineralske faser (gips, kalsitt
og rust), nedbrutt organisk materiale (svertesopp?) og
levende alger.
Vi var i lang tid svært skeptiske til partikkelblåsing og
ville i prinsipp kun tillate Kärcher å rengjøre med varmt
vann med normalt trykk (så svakt at man kan holde en
hånd foran). Ettersom den første prøveavrensingen med
kalkblåser i parken ikke ga et helt overbevisende resultat
og museet ikke har noen umiddelbar mulighet til å lage
tynnslip for å undersøke granittens beskaffenhet, skulle
det mye til for å la Kärcher få bruke noen form for blåse
metode. Flere ting gjorde at synet på saken kom til å
endres:
- Rapporten fra Dr. Grassegger-Schön viste at granitten
ikke tok skade av behandlingen.
- Geolog Tom Andersen fra UiO har sagt at forskjellen

9. Gjenstandstkonservator Tanja Frantzen damper granittgruppe. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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mellom hardheten til biotitt og kalk kun må være som
teoretisk å regne og at det ikke vil ha noen egentlig
praktisk betydning.
- Vi har ikke funnet noen annen metode å redusere/drepe
svertesopp på, som ikke har uheldige virkninger på helse
og miljø, eller som skader granitten (syre).
Svertesopp
Mycoteam mener at det ikke er nødvendig å identifisere
svertesoppen nøyaktig fordi det i 70 % av tilfellene vil
være en bestemt art og at det uansett ikke vil ha noe
å si for vurderingen av svertesoppens egenskaper og
levevilkår. De kunne fortelle oss at selv om misfargnin
gen i stor grad er overfladisk, vil resten av hyfene være
endolittiske. En overfladisk avrensning vil derfor trolig ikke
hindre svertesoppen i å vokse fram igjen relativt raskt.
Svertesoppen trives i skyggefulle partier på granitten,
spesielt på hver side av der det renner regnvann, dvs. der
hvor vannet ikke vasker vekk soppsporer og næringsstoffer.
Det er usikkert hvorvidt sopp er en vesentlig nedbrytnings
faktor på stein eller ikke, men sopp har den egenskapen
at de kan utskille en svak syre og kan derfor over tid etse
seg inn i overflaten den vokser på. Svertesoppen livnærer
seg hovedsakelig av stoffer som kommer gjennom luften,
men kan også livnære seg på lettilgjengelig kalium fra
glimmermineralene når disse nedbrytes.

10. Gjenstandskonservator Monica Hovdan (til venstre) og
monumentalkunstkonservator Joanna Hench (til høyre) kalk
blåser granittgrupper. I bakgrunnen sees en vannsugermaskin.
(©Vigeland-museet/Bono 2009)

Konserveringsmetode
Kärcher hadde med seg en varmtvannsvasker med styrke
på opptil 180 bar, mulighet til å varme opp vannet til 180
°C og med et munnstykke med en vinkel på 25 grader
(bilde 8). Det var mulig å innstille denne maskinen på
dampmodus. Først ble granitten dampet (bilde 9) for å
fjerne alt vannløselig og for å hemme/drepe svertesopp,
deretter ble alt kalkblåst (bilde 10). Kalken (CaCO3) var
kjemisk fremstilt (ikke knust) og hadde en hardhet på 2,8
på Mohs skala. Partiklene var runde og mellom 20-90
micrometer store. Til slutt ble kalkstøv og løst smuss spylt
vekk med varmtvannsvasker (bilde 11). Platået ble spylt
med gulvvasker (se bilde 12 og 2) og det skitne vannet
ble fjernet med en vannsuger (bilde 10, i bakgrunnen).
Resultat
Kombinasjonen av de to rengjøringsmetodene var ef
fektiv for rengjøringen av den lite nedbrutte granitten i
Vigelandsparken. Med damp var det enkelt å fjerne alger,
lav, smuss, fugleskitt og tyggegummi, mens kalkblåsin
gen fjernet fett og overflatisk svertesopp. For å få fjernet
skorpelav var det en fordel å la det få tid til å bløte seg
opp skikkelig først, slik at det kunne svelle og løsne lettere
etterpå. All behandling med vann måtte foretas langsomt
for å få ønsket effekt.

11. Monumentalkunstkonservator Joanna Hench spyler granittgruppe etter at den har blitt kalkblåst. (©Vigeland-museet/Bono
2009)

Ulempene med kalkblåsing i et slikt stort prosjekt er at
arbeidet er tungt og vanskelig, at kalkpulveret er vanskelig
å fjerne fullstendig fra granittoverflaten etter behandlingen,
og at metodens langtidsvirkning er ukjent. Det har også
skjedd en fargeendring av overflaten på granitten: Fra å
ha et lyst rosa skjær har den blitt kaldere og mer blålig i
tonen. Dette skyldes at det atomtykke patinalaget av utfelt
jernoksid ble fjernet sammen med smusset og overflaten
framstår med den fargen iddefjordsgranitten har når den
er nyhugget (bilde 13).

Takk til
Vigeland-museet ønsker å takke Kärcher Norge, ved
direktør Nils Kloster, som velvillig har stilt sine maskiner
og sin ekspertise til rådighet. Vi vil også spesielt takke
rengjøringsekspert Thorsten Möwes og hans assistent
gjenstandskonservator Tanja Frantzen for godt samarbeid
og for en fantastisk arbeidsinnsats i et miljø som til tider
var veldig kaldt, vått, tungt, støyende og støvete.

joanna.hench@kie.oslo.kommune.no
siri.refsum@kul.oslo.kommune.no

13. Monumentalkunstkonservator Joanna Hench studerer
toppen av Monolitten etter kalkblåsingen. I bakgrunnen sees
hovedfontenen. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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Rensing av marmorbyster – praktisk steinkonservering

Maren Jensen Midtdal,
Julia Holme Dammann
og Fredrik Qvale
Masterstudenter ved gjenstandskonservering
Institutt for arkeologi, konservering og historie
Universitetet i Oslo

I forbindelse med undervisningen om stein høsten
2008, fikk masterstudentene på gjenstandskonservering
utlevert 7 marmorbyster for behandling (bilde 1). En av
bystene tilhørte Studentersamfunnet og forestiller P. A.
Munch. De seks andre tilhørte Universitetets kunstsamlinger. En av disse ble funnet på et rom i Eilert
Sundts hus, Universitetet i Oslo, og ingen vet ennå hvem
hun forestiller. De fem andre bystene har stått i

Universitetets Aula siden 1911 og portretterer Nicolai
Wergeland, Waldemar Christopher Brøgger, Anton
Martin Schweigaard, Niels Treschow og Georg Sverdrup.
I forbindelse med restaureringen av Aulaen, Universitetets 200-årsjubileum og Aulaens 100-årsjubileum i 2011,
ønsket man at bystene skulle renses. Dette ble derfor
hovedoppgaven i arbeidet med bystene, som skulle
dokumenteres i en fullstendig konserveringsrapport.

1. Studentene jobber med hver sin byste. (Foto: Douwtje van der Meulen)
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Dokumentasjon og undersøkelse
Ved visuell undersøkelse med lupe og mikroskop kunne
materiale, spor etter produksjon og tilstand studeres
og skader kartlegges (bilde 2). Alle bystene viste seg å
være av marmor i ulik kvalitet, farge og grovhet. Bystene
var hovedsakelig stabile og i god tilstand, men samtlige
hadde behov for rensing av overflatesmuss. Smusset
besto først og fremst av fett og støv, noe som gav
marmoren en grå og ujevn farge. I tillegg hadde flere av
bystene andre flekker, eksempelvis maling, blyant, tusj
og merker etter håndtering. To av bystene hadde også
større skader på sokkelen som krevde utfylling; dette
arbeidet vil imidlertid fullføres våren 2009.
Valg av rensemetode
For å vurdere ulike rensemetoder, satte vi opp en rekke
kriterier. Rensemetoden burde ikke påvirke marmoren
kjemisk eller mekanisk, tilføre nytt materiale til overflaten
eller fjerne patina. Den burde gi et jevnt og estetisk
tilfredsstillende resultat, samt være brukervennlig,
helsesikker og relativt tidseffektiv. Ulike rensemetoder
ble testet ut på mindre synlige områder på hver enkelt
byste, og deretter evaluert ut fra hvordan de møtte
kriteriene (bilde 3). Vi prøvde ulike tørrensmetoder,
våtrensing med destillert vann, løsemidler, damprens og
omslag. Resultatene varierte noe avhengig av steintype,
overflatetekstur og smuss, men særlig damprens og våt
rens med svampen Sponge Eraser gav gode resultater.
Rensing med Sponge Eraser og damprens
Sponge Eraser (fra Preservation Equipment Ltd.) er
et handelsnavn for en type svamp laget av melamin,
bestående av små og relativt harde fibre som renser
dyptgående også på ujevne overflater. Passende store
biter fuktes med destillert vann og føres lett med sirkel
bevegelser over overflaten. Etter hvert brytes svampen
ned, og man må kontinuerlig skifte til nye svamper. Vi
fant lite informasjon om svampen i faglitteraturen og var
derfor usikre på om den hadde noen skadevirkninger
på marmor. Derfor foretok vi en grunnstoffanalyse av
svampen med SEM-EDS, som viste at svampen kun
inneholder komponentene karbon, nitrogen, oksygen, og
mindre spor av natrium, silisium og svovel (bilde 4 og 5).
På grunnlag av disse testene, samt visuell undersøkelse
og UV-belysning av marmoren etter rensetester,
konkluderte vi med at bruk av svampen var akseptabelt.

2. Visuell undersøkelse av materiale og tilstand. (Foto: Maren
J. Midtdal)

Damprens renset også effektivt, men hadde en tendens
il å etterlate en mer sukkeraktig overflate, som så «tørr»
ut. Munnstykket på damprenseren er relativt smalt og
man må ofte jobbe svært jevnt og lenge for å unngå et
skjoldete resultat.
Ved sammenligning gav svampen et godt resultat på
ulike overflateteksturer, og den var lett å begrense til ett
område. Den trenger også svært lite vann og lite kraft for
å rense overflaten for det grå smusslaget. Damprensingen tok noe lengre tid enn svampen, men kan imidlertid
være en mer skånsom arbeidsmetode for konservatorens
armer. På bakgrunn av dette ble noen byster renset
med Sponge Eraser, og noen med damprens.
Case study 1: Byste av Nicolai Wergeland
Portrettbysten av teologen, skribenten og politikeren
Nicolai Wergeland (1780-1848) er hugget av Jo Visdal
i 1912, og er på mange måter representativ for mange
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av bystene fra Universitetets Aula, både i form av alder,
materiale, overflatetekstur og urenheter.

3. Resultat av ulike rensemetoder. På denne og de fleste andre
bystene gav rensing med damprenser (nr 6) og fuktig Sponge
Eraser (nr 2) best resultat. 1 = Aceton, 2 = Sponge Eraser,
3 = Bomullspinne og white spirit, 4 = Bomullspinne og vann,
5 = Bomullspinne og vann + Synperonic, 6 = Damprens,
7 = Bentonittomslag. (Foto: Hilde Skogstad)

4. Elementanalyse ved bruk av SEM-EDS viste at svampen
inneholdt hovedsakelig karbon, nitrogen og oksygen. Den
inneholder også spor av natruim, silisium og svovel.

5. Bilde av slipemiddelet i Sponge Eraser-svampen tatt med SEM.
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Visuell undersøkelse viste at marmoren er relativt ren
og hvit i fargen, med noen få grålige årer. Overflaten
er bearbeidet noe forskjellig, eksempelvis er håret og
klærne grovere hugget enn andre områder, med synlige
verktøyspor. Ansiktet er derimot mer polert, og sokkelen
er høypolert. Den visuelle undersøkelsen viste at
tilstanden var god, med noen mindre skader i form av
riper, hakk og avslag fra overflaten. Urenhetene som ble
funnet på bysten var løst støv, et grålig smusslag festet
til overflaten, en tydelig påtegnet bart, tykkere grå
fargede streker i ansikt og hår, fargeflekker av ulik sort,
gullmaling og fugleekskrementer.
Oppgaven ble dermed å finne en akseptabel rense
metode som fungerte på disse urenhetene. Ut i fra
rensetestene som ble gjort, ble både mekaniske og
kjemiske rensemetoder tatt i bruk. Trepinne ble brukt til
å mekanisk fjerne fugleskitt og gullmaling. Støvsuger og
flat svinebustpensel ble videre brukt for å fjerne løst støv
i sprekker og lignende. Til overflaterens av hele bysten
ble Sponge Eraser og destillert vann benyttet. Svampen
trakk til seg og fjernet det grålige smusslaget, samt de
fleste fargede flekkene, blyantstrekene og lignende. En
blanding av 50% terpentin og destillert vann viste seg
å være mest effektiv på flekker som ikke lot seg fjerne
med destillert vann, eksempelvis brune beislignende
flekker på sokkelen. Bilde 6 viser en stor forskjell i farge
og renhet etter at bysten er halvrenset.
I mindre tilgjengelige områder ble bomullspinne med
destillert vann brukt. Men i fordypninger og områder hvor
verken bomullspinnen eller svampen renset tilstrekkelig

6. Bysten av N. Wergeland er renset på venstre side. (Foto:
Maren J. Midtdal)

7. Bysten av N. Wergeland ferdig renset. (Foto: Maren J.
Midtdal)

ble damprens benyttet lokalt. Damprens dempet også
en forstyrrende grå flekk i pannen, som ikke lot seg
fjerne med svampen. Hele bysten ble tilslutt renset med
bomullspinne og destillert vann for å fjerne eventuelle
rester av svampen og løsemidlene. Bilde 7 viser bysten
etter fullendt behandling.

skulpturen, og har rent nedover i striper (bilde 8). Det er
ingen indikasjoner på at blekket har vært forsøkt fjernet.
Prøver viste at blekket var svært lettløselig i vann, men
ikke i andre løsemidler. Dette tilsa at vi måtte være svært
forsiktige med våte rensemetoder, for å hindre at blekket
løstes opp og trakk inn i steinen eller rant utover. Derfor
ble så mye som mulig av blekket fjernet tørt, ved
børsting med svinehårspensel og støvsuging.

Case study 2: Byste av ukjent kvinne
To av studentene sto for behandlingen av en byste hvor
både hvem bysten forestiller, kunstner og proveniens
var ukjent. Hårfrisyren og drakten tyder imidlertid på at
bysten fremstiller en kvinne fra siste halvdel av 1800tallet. Både ansikt, hår og drakt er fint hugget ut, med
en høy grad av detalj. Overflaten er polert, sokkelen er
høypolert og muligens vokset. Marmoren er ren, hvit og
av høy kvalitet.
De mest fremtredende skadene på denne bysten var
store blekkflekker. Blekket ser ut til å ha vært helt over

Ulike våte rensemetoder ble deretter testet på mindre
synlige områder. Rensing med bomullspinne med destil
lert vann, og saliva, Sponge Eraser, og damprens viste
seg effektivt på blekkflekkene. Blekket på sokkelen var
enklere å fjerne enn blekket på bysten, trolig på grunn
av tidligere voksbehandling som har hindret blekket i å
trekke inn. Damprensing kan medføre at vann renner
utover, og ble utelukket av frykt for å løse opp blekket.
Rensing med Sponge Eraser involverte kun minimal
bruk av vann, og ble derfor foretrukket og anvendt.
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9. Bysten ferdig behandlet. (Foto: Fredrik Qvale)

8. Byste av ukjent kvinne før rensing. (Foto: Fredrik Qvale)

Svampen fjernet mesteparten av blekket på jevne flater,
men i uthugde detaljer renset den ikke like effektivt. Det
ble derfor forsøkt med omslag. Rensetester ble gjort
med bentonitt på en annen byste. UV-belysning viste
rester av bentonitt på marmoroverflaten selv etter grundig
rengjøring. Derfor ble laponitt (4% i destillert vann)
brukt. Laponitten lå på et døgn, løst dekket med plast.
Deretter ble den fjernet med trepinne og bomullspinne
med destillert vann. Omslagene trakk ut en god del av
blekket, men selv etter gjentatte behandlinger ble ikke alt
fjernet. På dette stadiet ble imidlertid damprens ansett
som trygt, og brukt på hele bysten unntatt ansiktet, som
er mer polert. Damprensing fjernet også rester etter
laponitt, noe som ble bekreftet ved UV-belysning.
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Noen rester av blekk ble gjenværende, og utgjorde et
forstyrrende element i forhold til den hvite marmoren.
Etter testing på en blekkprøve ble det besluttet å forsøke
å fjerne blekkrestene ved bleking med 22% hydrogen
peroksid på bomull. Bomullen lå på i ca. 10 minutter,
men blekemiddelet fortsatte trolig å virke noe lenger.
Etter dette fikk bysten en uniform, hvit overflate, som ble
ansett som estetisk tilfredsstillende, og rensingen ble
avsluttet (bilde 9).

mjmidtdal@hotmail.com
juliaa_84@hotmail.com
qvale@mac.com

Undersøkelse og forslag til behandling av marmorskulptur

av Stinius Fredriksen, dedikert komponisten Johan Svendsen i 1940
Tanja Veronica Tourniaire Frantzen
Masterstudent i objektkonservering ved UiO

Monumentet ble tilvirket av billedhugger og maler Stinius
Fredriksen (1902 – 1977), på oppdrag fra Filharmoniske
Selskap, som ønsket å hedre komponisten Johan Svendsen.
Avduking ble utført i 1940 på Johan Svendsens 100årsdag, like ved Nasjonalteateret. Monumentet består av
to deler: en kvinneskulptur i gråhvit marmor og en sokkel
i rød granitt, begge prikkhamret. Siden 1980 og frem til i
dag har monumentet vært plassert ved Munkedamsveien
nedenfor Oslo konserthus. Monumentet er plassert i et
trafikkert område, hvor det daglig utsettes for partikler,
støv og salter, samt store fluktuasjoner i temperatur og
nedbør. Undersøkelse av monumentet, spesielt marmorskulpturen, viser at overflaten er dekket av et mørkt grått
partikkelbelegg med enkelte grønnlige områder, samt flere
felter med sprekker og avskalninger. Hensikten med denne
oppgaven har derfor vært å forsøke å gjøre en materialidentifikasjon og å kartlegge monumentets tilstand for å
komme fram til en konklusjon om mulige hovedårsaker
til nedbrytning og videre skade av monumentet. Deretter
å undersøke hvilke metoder som benyttes til rensing av
sten og å evaluere metodene ut fra hvilke som er best
egnet. Hovedfokus i oppgaven har vært marmorskulpturen.
Identifikasjon er vanskelig uten destruktive prøver, noe som
er ønskelig å unngå. Materialet i monumentet ble derfor
forsøkt identifisert ved å gjennomgå litteratur skrevet om
monumentet, ved undersøkelse av geolog og ved å benytte
XRF. Dispensasjon ble gitt til å ta mindre skrapeprøver av
overflaten, og disse prøvene ble analysert ved hjelp av
FTIR. Kartlegging av monumentets tilstand ble utført ved
å gjennomgå tidligere konserverings- og tilstandsrapporter,
samt å lage en oversikt over dagens tilstand. For å finne
mulige hovedårsaker til nedbrytning ble det gjort målinger
av klimaet monumentet står i, samt utført analyser av
skrapeprøver av partikkelbelegg på overflaten. Dette ble
analysert ved bruk av XRF, FTIR, SEM og tapestrips fra
Mycoteam. For å få en oversikt over rensemetoder ble
konservatorer som jobber med dette materialet kontaktet,
og konserveringslitteraturen konsultert. Ut fra denne over
sikten ble det plukket ut ulike metoder som ble utprøvd
på stenprøver i laboratoriet, samt på mindre områder på
marmorskulpturens overflate. Evaluering av metodene ble
utført ved å undersøke stenprøver behandlet i laboratoriet
med mikroskop (forstørrelse 1,5 x 200). Behandlede
områder på marmorskulpturens overflate ble vurdert etter
hvor enkel metoden var å bruke, hvordan resultatet ble og
hvilken innvirkning metoden hadde på overflaten.

Materialidentifikasjon viste seg å
være vanskelig.
Litteraturen omtaler
marmorskulpturen
som å være av
Fauskemarmor og
marmor fra Salten i
Lofoten, men uten å
henvise til analyser
som kan bekrefte
dette. Geologer
tror skulpturen er
fra Fauske hvis det
er dolomitt
(Ca, Mg(CO3)2)
marmor, men at
den sannsynlig er fra utlandet hvis det er kalsitt(CaCO3)
marmor. Analyser med XRF ga bare treff på kalsium,
mens FTIR viste topp mellom ren kalsitt og ren dolomitt,
som kan tyde på at marmoren ikke er en ren kalsittmarmor. Samtidig lå topp nærmere kalsitt enn dolomitt.
SEM-EDX viste bare kalsitt i prøve av ren overflate, men
prøve av uren overflate ga mulig spor av magnesium, noe
som kan skyldes belegg på overflaten.
Målinger av miljøet viste store fluktuasjoner i temperatur
og fuktighet, og analyser av partikkelbelegg ga utslag
på støv, alger, sopp og pollen, samt mineralske partikler.
Prøve som ble renset i laboratoriet tydet ikke på at noen
av rensemetodene har ført til skader eller riper på over
flaten, men metoder som bruk av såpe, steamer og rense
belegg kan ha ført til høyere glans på overflaten. Rense
metoder utført på marmorskulpturens overflate har vist
at kaldt vann, svamp, myke børster og rensebelegg har
hatt en viss effekt i å fjerne partikkelbelegg fra overflaten,
mens de best egnede metodene er varmt vann, lunkent
vann og såpe, hardere nylonbørster, samt steamer.
Konklusjonen i oppgaven er at monumentets tilstand
påvirkes av de ugunstige omgivelsene den står i, som
medfører sprekker og avskalninger som følge av tempera
tur og fuktighet, samt at den utsettes for nedbrytning og
misfargning som følge av partikler fra trafikk og biologiske
organismer. Monumentet bør derfor flyttes, og aller helst
til en innendørs plassering. Monumentet bør renses for
å hindre videre nedbrytning. Rensemetode med bruk av
lunkent til varmt vann tilsatt såpe og middels harde nylon
børster eller steamer har vist seg å være best egnet.
tourniaire@gmail.com
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Portrett før behandling.

Portrett før behandling; sidelys.

Portrett etter behandling.

Konservering av et 1700-talls portrett – med fokus på behandling
Hilde Alette Smedstad Moore
Uteksaminert masterstudent i malerikonservering ved UiO 2008
Arkeologisk museum i Stavanger

Høsten 2008 avsluttet jeg min masteroppgave i malerikonservering ved Universitetet i Oslo. Et 1700-talls
kvinneportrett utlånt fra Glomdalsmuseet i Elverum var
primærkilden i masterprosjektet. Portrettet er malt med
olje på lerret og måler 75 x 59 cm i høydeformat. Maleriet
er ikke signert og kunstneren, tidligere eiere og hvem
portrettet viser, var ikke kjent da maleriet ankom studiet.
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øye, lupe og stereomikroskop. Av fotoanalytiske teknikker
ble undersøkelser i sidelys og gjennomlys benyttet, samt
belysning med bølgelengder utenfor området for synlig
lys, herunder ultrafiolett lys, infrarødt lys og røntgenfotografering. I tillegg ble instrumentelle metoder som
XRF og SEM-EDX anvendt for å identifisere uorganisk
materiale. FTIR ble benyttet for undersøkelse av ferniss
og bindemiddel i overmalinger.

Et av målene i oppgaven var å forsøke å finne hvem den
portretterte var og plassere maleriet i en kunst- og kulturhistorisk kontekst. Et annet mål var å kartlegge maleriets
sammensetning av både originale og sekundære
materialer, og videre undersøke hvilke teknikker som ble
benyttet i tilblivelsesprosessen. Det var også ønskelig å
skaffe informasjon om maleriets tilstand og nedbrytningsårsaker, samt hvordan dette kommer til uttrykk i maleriet.
Det ble anvendt en rekke ulike undersøkelsesmetoder for
å skaffe denne informasjonen.

Etter gjennomgang av portrettene registrert i Primusweb
fra Norsk Folkemuseum fant jeg et svært likt portrett.
Likheten var så stor at det er nærliggende å anta at
portrettet viser samme person som på Glomdalsmuseets
bilde. På bakgrunn av informasjonen som Norsk Folke
museum innehar om sitt maleri, i tillegg til informasjon
som kom frem av de andre kunst- og kulturhistoriske
undersøkelsene, viste det seg at den portretterte var
Magdalene Frantzdatter Bergmand Holter, gift med
kjøpmann Jens Hellesen Holter. På grunnlag av personhistorikken, kunsthistorie og hår- og klesmoter er en
sannsynlig datering av maleriet begynnelsen av 1700tallet. Undersøkelsene som ble gjort for å identifisere
de originale materialene og teknikkene viste at disse er
tradisjonelle og var vanlige i bruk på denne tiden.

Til den kunst- og kulturhistoriske delen av oppgaven ble
Riksantikvarens portrettarkiv gjennomsøkt, i tillegg til
databasen Primusweb der portretter er tilgjengeliggjort
på internett. Det ble også benyttet slektsforskningssider
via internett og kunst- og kulturhistorisk litteratur. Det ble
foretatt visuelle undersøkelser av maleriet med det blotte

Da maleriet ankom konserveringsstudiet var det i en
svært nedbrutt tilstand. Lerretskantene var fragmenterte
og hadde løsnet fra blindrammen på flere områder.
Lerretet var særdeles bulkete og ujevnt, og det var mye løs
og avskallet maling. Portrettet var dessuten svært skittent.
Maleriet var spent opp på sin originale blindramme, og det

ble antatt at oppspenningen var original, men lerretet
var på enkelte områder stiftet til blindrammen med
sekundære stifter. Det var også spor etter andre tidligere
behandlingsinngrep. Maleriet har sannsynligvis vært
renset en eller flere ganger for ferniss, og det var store
områder som var overmalt. Det var i tillegg påført en ny
sekundær syntetisk ferniss på deler av maleriet.
Hovedvekten i masterprosjektet lå på behandlingsinngrepene, og valg av materialer og metoder innenfor
dette diskuteres i oppgaven. Med utgangspunkt i
undersøkelsene av maleriet og etiske retningslinjer i
konservering, ble det besluttet å gjennomføre flere
behandlingsinngrep. Disse innebar strukturelle inngrep,
rensing og visuell reintegrering. Hovedmålet var å
stabilisere maleriet strukturelt for å unngå videre ned
brytning. Det var også et mål å gjenopprette maleriets
estetiske funksjon på basis av maleriets originale uttrykk
og opprinnelige utseende, som ble kartlagt gjennom
malerianalysene. Etter flere vurderinger ble det besluttet å
rense maleriet selektivt for ferniss og overmalinger.
Etter at masterprosjektet er avsluttet, er det fortsatt en
rekke ubesvarte spørsmål knyttet til portrettet som det

kunne vært interessant å finne svar på. Eksempler er
hvem kunstneren er og hvem som har vært tidligere eiere
av maleriet. Det er også ukjent hvorfor det finnes to svært
like portretter og hvordan disse forholder seg til hverandre.
En grundigere sammenlikning og flere undersøkelser
kunne gi svar på om de er malt på samme måte og med
samme materialer, om de er malt samtidig, og hvis ikke,
hvilket som eventuelt ble malt først. Det kunne også
være interessant å finne mer informasjon om Magdalene
Frantzdatter Bergmand Holter og undersøke om det
eksisterer en pendant til dette portrettet som avbilder
hennes ektemann Jens Hellesen Holter. Dokumentasjonen og undersøkelsesresultatene som finnes i denne
masteroppgaven kan være en kilde for slik videre
forskning.
Som avsluttende ledd i mastergraden hadde jeg et lærerikt
praksisopphold på Nasjonalmuseet i Oslo. Etter dette
gikk jeg rett over i et ettårig engasjement ved Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger. Jeg gleder meg til
å erfare mer av fortiden i fremtiden.

hilde.s.moore@uis.no

Bruk av ikkepigmentert overflatebehandling ved konservering av trebygninger,
med vekt på steinkulltjære og steinkulltjærederivater
En sammenlignende analyse av forholdet mellom overflatebehandlinger og fuktdynamikk
David Hauer
Bygningskonservator
Mycoteam

Høsten 2007 skrev undertegnede en masteroppgave i
gjenstandskonservering om forholdet mellom overflate
behandlinger på trehus og fukt. Bakgrunnen for valg av
oppgave er en generell interesse for eldre bygningskultur og bevaringsaspekter ved denne. Dette gjelder
spesielt materialgruppen som utgjøres av trebygninger.
Trebygninger er store, komplekse gjenstander som ofte
har en mangefasettert bruks- og behandlingshistorie, og
byr på spesielle utfordringer med hensyn til bevaring. Selv
om affiniteten til denne gjenstandsgruppen for under
tegnede er sammensatt, er nok byggeskikkens lokale
materialtilpassning, forholdet mellom hus og landskap
og bygningenes lange brukshistorie, noen av de viktigste
aspektene.

Materialgruppen som berøres i oppgaven er kulturhistorisk bygningskultur i tre, fortrinnsvis stav- og laftekonstruksjoner. I Norge har vi et stort antall av denne
typen bygninger – både fra middelalderen og etterreformatoriske. Dette er bygninger som i utgangspunktet
var ubehandlet, eller bygninger som ble påført ikkepigmenterte behandlinger, slik som tradisjonell milebrent
tretjære av furu. Etter at disse bygningene på 1800-tallet
ble gjenstand for interesse som kulturminner, har
imidlertid en rekke ulike overflatebehandlinger blitt
benyttet i vedlikeholdsarbeidet. Dette dreier seg
eksempelvis om linolje, blandinger av linolje og tretjære,
ulike biocider, spillolje og steinkulltjæreprodukter.
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Forutsetningene for råtedannelse og mange andre former
for biologisk nedbrytning i tre er sammensatte, men
avhenger alltid av firkløveret tid, næring, temperatur og
fukt. Ved utvikling over tid kan særlig utvikling av råtesopper forårsake betydelige og irreversible skader. I et
konserveringsetisk perspektiv er dette spesielt alvorlig
siden det ofte vil måtte være nødvendig å fjerne original
materiale. En grunnleggende forutsetning for de fleste
former for biologisk aktivitet i trevirke er tilstedeværelsen
av vann. Likevel er fukt også den virkningsfaktor til ned
brytning som mest effektivt kan kontrolleres ved bygninger
som står utendørs. Problemstillingen om hvorvidt overflatebehandlinger kan forårsake råtesoppangrep, kan derfor
undersøkes ved en kartlegging av overflatebehandlingers
fuktdynamiske egenskaper.
Fuktproblematikk må sies å være blant de største ut
fordringer til bevaring i friluftsmuseets kontekst. Hoved
kildene til fukt i trekonstruksjoner er luftfuktighet, nedbør
(spesielt i kombinasjon med vind, slagregn), lekkasje i
tak, kapillært opptak fra grunnen/fundamenteringen og
vann som bibeholdes av biologisk vekst som sopp, lav og
mose. I bygninger på friluftsmuseer vil dette i hovedsak
gi tre mekanismer for fukttransport: diffusjon (transport av
vanndamp), væskestrøm, eksempelvis ved vannlekkasjer
og slagregn, og vanntransport ved kapillærkrefter i trevirket.
I tillegg kan nevnes transport i gassfase ved luftlekkasjer
(fuktkonveksjon) fra områder med høyt lufttrykk til om
råder med lavere. Dette er imidlertid en fukttransport som
i hovedsak foregår i isolerte og oppvarmede bygg.
Fremstillingen tar sikte på å gi en bedre forståelse av
ikke-pigmenterte overflatebehandlingers fuktdynamikk
som er benyttet på materialgruppen. Generelt sett vil
en filmdannende overflatebehandling, i egenskap av å
være en barriere, påvirke fuktvandringshastigheten, eller
graden av vanngjennomtrengelighet, mellom treverket og
friluft. Denne egenskapen ved en film kalles i denne
sammenheng for permeabilitet. Noen produkter, som oljer
og ulike tjærefraksjoner, vil dels være filmdannende, dels
impregnerende. Permeabiliteten kan for øvrig også påvirkes
av overflatebehandlinger med en høyere impregneringskarakter. Permeabilitetsegenskapene ved en overflatebehandling kan være fasedifferensiert. I tilfellet med
foreliggende gjenstandsmateriale, vil det si at permeabiliteten kan være faseselektiv ved å være tett overfor
vann i væskefase, men gjennomtrengelig for vann i
gassfase – ofte betegnet som diffusjonsåpen.

20

Steinkulltjæreprodukter er brukt som overflatebehandling
på trevirke. Steinkulltjæreprodukter inneholder alt fra
sterkt filmdannende destillasjonsrester som bek, til flyktige
løsemidler som toluene og xylene. En antagelse som
etter hvert har fått fotfeste innen kulturminnevernet er at
steinkulltjæreprodukter kan forårsake råtesoppangrep.
Utgangspunktet for antagelsen er at et særskilt råte-møn
ster synes å være sammenfallende med bruken av disse
produktene. Eksempelvis kan en laftestokk som visuelt
synes å være godt bevart, i realiteten være fullstendig
nedbrutt av råte. Den ytterste delen av stokken er
bevart nærmest som et skall rundt en nedbrutt kjerneved.
Steinkulltjæreprodukter forårsaker angivelig en diffusjonstett overflate. Dette vil medføre akkumulering av fukt med
påfølgende råteproblematikk. Problemstillingen for
oppgaven er å undersøke om bruken av steinkulltjære
produkter spesielt, og andre ikkepigmenterte overflatebehandlingsprodukter generelt, kan forårsake økt fuktgehalt
i tre med påfølgende råtesopproblemer. Målet med under
søkelsene er derfor å kunne kvantifisere fuktdynamikken
ved ulike overflatebehandlinger, i det permeabilitets
graden gjennom overflatebehandlingen vil være et uttrykk
for fuktpotensialet i trevirket.
Det er imidlertid en avgjørende fuktdynamisk forskjell
mellom produktene steinkulltjære og steinkulltjærederivatene som er benyttet ved overflatebehandling.
Grunnet innholdet av bek i steinkulltjære er denne
nærmest diffusjonstett. Steinkulltjærederivater, som er
benyttet i stor utstrekning på materialgruppen, er derimot
svært diffusjonsåpne. Disse behandlingsmidlene blir
ofte omtalt i fagmiljøet og i litteratur som om de skulle
ha de samme fuktdynamiske egenskapene. Det må
understrekes at ulike steinkulltjæreprodukter er kjent
under mange produktnavn. Under arbeidet med denne
oppgaven har det blitt klart at det er mange upresise
antagelser omkring hvilke begreper og produktnavn som
dekker kjemisk ulike steinkulltjæreforbindelser og deres
fuktdynamiske egenskaper. Eksempelvis blir begreper
som karbolineum, kreosot og steinkulltjære brukt om
hverandre med hensyn til problemområdet. Et av hoved
punktene i oppgaven blir derfor å klargjøre begrepsbruken
og kartlegge hvilke overflatebehandlingsprodukter som
faktisk er benyttet historisk sett. En sentral del av frem
stillingen er derfor å klargjøre begrepsbruken omkring
steinkulltjæreprodukter, og gi en oversikt over de vanligst
benyttede. Originalmaterialet som er undersøkt i oppgaven
er 135 bygninger ved Norsk Folkemuseum.

Kjernepunktet i oppgaven er undersøkelser av fuktdynamiske egenskaper ved et utvalg ikkepigmenterte
overflatebehandlinger. Med fuktdynamikk menes vekselvirkningen mellom fukt i gjenstandsmaterialet og om
givelsene, og overflatebehandlingenes permeabilitetsegenskaper. Disse er sentrale funksjoner med hensyn til
råtesopputvikling. Generelt kan det sies at forutsetningen
for de fleste varianter av biologisk nedbrytning i treverk
er høyt fuktnivå. Vannavvisende overflatebehandlinger
vil også være forebyggende mot biologisk angrep uten at
disse nødvendigvis er spesifikke biocider. Impregnering
sprodukter er ofte spesifikke biocider som har en toksisk
virkning uten å påvirke fuktdynamikken i spesiell grad –
spesielt fukt i gassfase. Dette har medført at bygninger har
kunnet bli behandlet etter foreliggende behov, eventuelt
ved en totrinnsbehandling hvor begge hensyn ble ivaretatt.
Alle forsøkene som ble fortatt i forbindelse med utar
beidelsen av denne oppgaven er relatert til fuktdynamikk,
med unntak av identifisering av overflatebehandlinger.
Fem ulike metoder er benyttet for å besvare og
klargjøre problemstillingen.
- En av intensjonene med kildeundersøkelsene har vært å
utarbeide en behandlingshistorie for et utvalg av bygninger
ved Norsk Folkemuseum, for å kunne dokumentere
foreliggende behandlingssituasjon. Ved et utvalg av
bygningene er det derfor utarbeidet en mest mulig
komplett behandlingshistorikk ved gjennomgang av
litteratur og arkivalia.
- Denne oversikten over behandlingsmetoder sammen
lignes så med prøver fra overflatene til de respektive
bygningene og analyseres i FTIR. Samlet danner dette
datagrunnlag for behandlingshistorien.
- Foreliggende fuktkvote er målt og sammenlignet i originalt
gjenstandsmateriale på bygninger ved Norsk Folkemuseum. Fuktmålingene er foretatt både på behandlede
og ubehandlede bygninger.
- På behandlingshistorisk grunnlag er det dessuten
foretatt to ulike fuktdynamiske forsøk på nye reproduserte
overflatebehandlinger. Forsøkene omfatter fuktdynamiske undersøkelser av permeabiliteten til
overflatebehandlinger for vann i gass- og væskefase.
I oppgaven ble det tatt sikte på å inkludere alle historisk
forekomne overflatebehandlinger for å få et mest
mulig komplett datagrunnlag for innbyrdes sammenligning. Undersøkelsene omfatter således steinkulltjære,
steinkulltjærederivater, tretjære (ulike fraksjoner og miler),
linolje og blandinger av disse.

Overflatebehandlingene som benyttes i forsøkene er altså
reproduksjoner av tidligere behandlinger som er basert
på de behandlingshistoriske undersøkelsene. Det at
forsøkene blir gjennomført på nye overflatebehandlinger
og kvalitativt mest mulig like overflatebehandlingsbærere,
er viktig for å kunne sammenligne behandlingenes faktiske
permeabilitetsegenskaper. Dette er fordi porøsiteten ved
en behandling vil øke med tid, og dermed forrykke den
foreliggende graden av permeabilitet. Porøsitet er her
definert som overflatebehandlingens huller, sprekker, porer
og krakeleringer samlet sett. Ved å utføre forsøkene på
nye overflatebehandlinger isoleres uttrykket for permeabilitet og diffusjonstetthet best mulig. Forsøk på nye filmer
gir derfor også en god indikasjon på om disse overflate
behandlingene kan ha forårsaket fukt med påfølgende
råteproblemer tidligere, før eventuell nåværende porøsitet
har gjort overflatebehandlingene mer diffusjonsåpne.
Resultatene viser at steinkulltjære danner en tett film som
kan forårsake akkumulering av fukt. Ved undersøkelsene
på Norsk Folkemuseum ble det ikke påvist bruk av
steinkulltjære – verken i den kildebaserte overflatebehandlingshistorien eller ved FTIR-analysene. Ved generelle
behandlingshistoriske undersøkelser ser det også ut som
at bruken av steinkulltjære på friluftsmuseer, og ellers
nnen kulturminnevernet, har vært svært begrenset.
Grunnen til en bekymring vedrørende bruk av
steinkulltjære synes å bero på uklarheter ved begrepsbruken. De øvrige overflatebehandlingsproduktene viste
seg å være diffusjonsåpne og med gode fukttekniske
egenskaper. I oppgaven fremstilles et forslag til en
alternativ teori på hvorfor kjerneråte ofte forekommer der
det er brukt steinkulltjærederivater.
Hvis en forvalter en bygningsmasse i tre er det viktig å ha
gode metoder og rutiner for fuktovervåking. Spesielt
nødvendig er det hvis en har å gjøre med bygninger som er
behandlet med steinkulltjærederivater. Dette er fordi
trevirket ikke nødvendigvis viser de samme tegn til
råte-utvikling som trevirke behandlet med overflatebehandlinger av lavere toksisk grad. Den høye toksisiteten i
det ytre laget av veden ved bruk av steinkulltjærederivater
kan skjule råtesoppskader. Dette medfører at råteutviklingen kan bli langt fremskreden uten å bli oppdaget,
da trevirket tilsynelatende er i god forfatning. Fuktmålinger
på slikt materiale bør gjennomføres rutinemessig, slik at
eventuell fukttransport i trevirket kan avdekkes og
årsakene utbedres.
dha@mycoteam.no
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En kinesisk papirtur

1. Fibermaterialet blir lagt ut i åssidene rundt museet for at det
skal bli bløtt nok til at den mørke ytterbarken kan fjernes.
Nina Hesselberg-Wang
Papirkonservator NKF-N
Nasjonalbiblioteket

Tina Grette Poulsson
Papirkonservator NKF-N
Nasjonalmuseet

I juni 2008 fikk vi anledning til å delta på en reise i Kina for å besøke papirkonserveringsatelierer
og diverse papirfremstillere. Reisen ble arrangert av papirkonservator Megumi Mizumura, British
Museum, i samarbeid med travelmanager Wu Zeng Ou, CITS (China International Travel Service
of Southeast Guizhou). Vi fikk støtte fra ABM-u og våre respektive institusjoner til reisen. I denne
artikkelen konsentrerer vi oss om tradisjonell kinesisk papirfremstilling.

2. Etter at fibermaterialet er blitt skylt i vann, sorteres de siste urenhetene ut for hånd.
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Med Shanghai som utgangspunkt kjørte vi vestover i
vår lille buss Dragon in flight til provinsen Anhui. Uten
for Huangshan City er det bygget et papirfremstillingsmuseum – Red Star Xuan Paper Company. Kina er som
kjent papirmakerkunstens opprinnelsesland, og den første
skriftlige beretningen om papirfremstilling stammer fra
et keiserlig dokument datert år 105 e.Kr. Xuan-papir er
opprinnelig fra Anhui-distriktet og sies å ha blitt fremstilt
her for første gang under Tang-dynastiet (6-900-tallet)
(Mullock 1995: 23). Hovedingrediensen i Xuan-papir
er fibre fra innerbarken til qing tan-treet (lat. Pteroceltis
tatarinowii maxim; eng. Blue sandalwood). Det er et glatt,
hvitt papir som blir brukt til kalligrafi og akvarell. Legenden
sier at en fattig papirmaker fant et tan-tre som hadde falt
i elven; fordi de bløtgjorte, råtne grenene var så hvite, ble
han inspirert til å lage papir av dette treet (ibid.). Xuanpapir lages nå også i andre provinser, men det sies at den
beste kvaliteten fortsatt er fra Anhui. Dette papiret har et
heksagonalt mønster av kjedetråder samt et rødt stempel
som er papirmakerens eget merke (ibid.: 24). Papiret er
en viktig del av kunstverket, fordi det utgjør en stor del av
kunstnerens/kalligrafens design. Både overflatestruktur og
farge er derfor veldig viktig. I tillegg må papiret ha passe
absorberende evne i forhold til det medium som brukes, og
det må være fleksibelt nok til å tåle flerfoldige opprullinger.
Kineserne har innsett at håndlaging av papir er et utdøende fag og har ved dette museet sikret seg at kunnskapen
uendret skal få leve videre. Meget pedagogisk fikk vi
innføring i alle prinsipielle stadier i fremstillingsprosessen,
inkludert muligheten til å prøve selv. Nedenfor beskriver vi
de viktigste stegene i fremstillingsprosessen, slik de med
noen variasjoner ble brukt også hos de andre
papirmakerne vi besøkte.
Papir fremstilles av cellulose. Råstoffkilden finnes i
planteriket: mens lin, bomull og trevirke er de mest brukte
i Vesten, er det barken fra morbærtreet (lat. Moraceae
Broussonetia Papyrifera, jap. kozo) og tan-treet, samt
hamp, risstrå og bambus som benyttes som hovedingredienser i Kina. På Red Star benyttet de fibre fra
tan-treet og fra risplanten, i ulike mengdeforhold avhengig
av hva papiret skulle brukes til. Tan-fibre er noe kortere
enn kozo.
I åsene rundt museet ligger fibermaterialet til forråtnelse
– dette som et ledd i defibrilliseringen av cellulosen (bilde
1). Etter å ha ligget ute i ca. et år, kan den ytre mørke
barken fjernes. Den indre hvite kjernen blir lagt i bløt i
vann tilsatt lut for videre nedbrytning. I denne prosessen
bruker noen av papirmakerne dampkoking. Etter rensing

3. Fibermassen skylles en siste gang i et stort vannbasseng.

4. Papirformen dyppes ned i karet av to mann, som hver gang
samler opp riktig mengde pulp. Denne prosessen blir kalt
”fishing paper”.

5. Den nylagde arket legges presist oppå støten av ferdige ark.
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for hånd (bilde 2), blir fibrene stampet i en morterlignende
innretning drevet av menneskelig pedalkraft, for så å bli
overført til store bøtter og tråkket til en deigaktig masse.
Når massen har oppnådd korrekt konsistens, blir den lagt
i en stoffsekk. Stoffsekken med fibermaterialet festes til en
stang som med voldsomme bevegelser trekkes frem og
tilbake i et stort vannbasseng (bilde 3). Alle uønskete
forbindelser som for eksempel lignin blir skyllet ut gjennom
denne meget kraftkrevende prosessen.
Riktig mengde fibermasse blir blandet ut i vann i papir
makerkaret. Limstoff tilsettes. I dette tilfellet stammer limet
fra kiwiplanten, og det skilles ut etter at planten har trukket
en viss tid i vann. På Red Star blir papirarkene produsert
av to mann. I fellesskap dypper de papirformen – en slags
sikt i samme format som papirarket - ned i karet og med
innøvede bevegelser samler de opp riktig mengde pulp,
som mens vannet strømmer av, fordeler seg jevnt ut over
(bilde 4). Den ene papirmakeren overtar formen og
legger arket presist oppå støten av ferdige ark (bilde 5).
Når de har produsert et visst antall ark, blir støten lagt
under tyngde for å presse ut vann.
Papirformen består av en ytre ramme av bambus med
støttepinner på tvers av formen, dekket av en fleksibel
matte av tynne bambusstrå. Stråene blir skåret til samme
tykkelse ved å trekke dem gjennom en innretning som
består av et metallrør med skarpe blader i den ene enden.
De blir så bundet sammen med hestehår, bomull eller

silke, enten manuelt eller ved hjelp av en vevstol (bilde
6 og 7). Noen papirmakere har støtteinstallasjoner for
formen – enten tau som den henger i eller en støttebjelke
som den kan lenes på. Dette gjør at én mann alene kan
manøvrere formen.
Tørking foregår på store oppvarmete tørkevegger.
Veggene er konstruert av sten, betong eller metall. De
er tosidige, hule inni og oppvarmet med ved- eller kull
fyring. Arkene henges direkte på tørkeveggen ved hjelp
av en bred kost og på grunn av varmen tørker de på et
blunk (bilde 8). Arkene er nå klare for kvalitetskontroll og
tilskjæring. Mislykkete ark fjernes, før arkene skjæres til i
ønsket format, telles, pakkes og legges ut for salg.
Langt ute på landet i et frodig landskap i Jing county ligger
papirfabrikken Jixiang paper. Her fremstilles dekorativt
Xuan papir med tan (sandeltre) som hovedingrediens.
Små mengder hamp blir også tilsatt for å gjøre papiret
sterkere, mens lim fra kiwiplanten brukes som suspensjonsmiddel. Tan-trær vokser i store mengder i omegnen og blir
hugget ved 3 års alder. Det er innerbarken som benyttes.
Defibrilliseringen foregår maskinelt i en hollender, mens
papirarkene håndlages. Fabrikken kunne fremvise et stort
sortiment av dekorativt papir tilsatt andre plantefibre for
forskjellige dekorative effekter eller bruk av vann for å få
frem spesielle mønstre i papiret. I tillegg var pulpen tilsatt
plante- og syntetiske farger i alle tenkelige kulører.
Papirmakerens datter hadde gått i sin fars fotspor og

6 og 7. Papirformene dekkes av en fleksibel matte av tynne bambusstrå, som bindes sammen med hestehår, bomull eller silke,
enten manuelt eller ved hjelp av en vevstol.
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overtatt en tidligere kommunistisk drevet fabrikk, som
fremstilte Xuan kvalitetspapir til bruk for kalligrafi og akvarellmaleri. Det meste av prosessen var her maskinell, men
selve arkene ble fortsatt laget på tradisjonelt vis, med to
mann per kum. En av spesialitetene var kjempeformater,
på opp til 1,5 x 10 meter! Her måtte opptil 30 papirmakere
samarbeide om å lage ett ark ad gangen!
Opprinnelig skulle reiseruten nå gå til Sichuan-provinsen,
men på grunn av de ulykksalige jordskjelvene var dette
umulig. I stedet reiste vi rundt i Guizhou-provinsen, som
fortsatt kan oppvise et stort antall papirfremstillere. Flere
av Kinas 56 minoriteter bor i Guizhou, og vi fikk se de
vakreste broderte ”bunader” og høre både Miao- og
Dong-folkenes sang. I kommunen Danzhai besøkte vi
landsbyen Shiqiao, som har en mer enn 1000-årig papir
produksjonshistorie bak seg. I 2006 fikk de støtte fra PATA
(Pacific Asia Travel Association) på $ 25.000 for å bevare
den meget bevaringsverdige kulturhistoriske driften, nå
organisert og drevet av turistadministrasjonen i Guizhou.
Under en overhengende 100 meter lang og 80 meter høy
bergvegg ble 75 papirmakerverksteder restaurert, og det
ble bygget et nytt utstillingssenter. Det finnes en kilde
innunder fjellet som sørger for rent vann til papirfremstillingen. De fremstiller dekorativt papir av barken fra
morbærtreet (mulberry/kozo), med lim fra en type furutre
som suspensjonsmiddel.

I Guidong i nærheten av Sansui fikk vi se fremstilling av
et helt spesielt papir laget av bambus. Det er et grovfibret
ubleket papir som tradisjonelt blir brent under begravelser,
såkalte ”helvetespenger”. Fortsatt finnes det papirmakere
som fremstiller ”helvetespenge”-papiret for hånd, men
felles for dem vi besøkte var at de var gamle og få unge
ønsket å overta. I større grad overtas produksjonen av
maskiner. Markedet er der, for begravelsesritualet med
papirbrenning er stadig levende. Underleverandører
kjøper opp papiret og videreforedler det, ved å skjære det
til og dekorere det ved hjelp av perforeringsverktøy.
Papiret ble fremstilt av unge bambustrær (ca. 2-3 måneder;
noen ganger opp til et år gamle), som først blir bløtgjort i
vann i et kar eller direkte i elv å fjerne den grønne ytterbarken. Deretter blir den indre kjernen bløtgjort i vann
tilsatt kalk i ca. 4 uker, og eventuelt dampkokt for å få
fortgang i prosessen. Så blir bambusen skylt i vann i 2
uker, før man lager pulp. Som suspensjonsmiddel brukes
enten noen grønne blader kalt ”sticky leaf” eller uttrekk
av kiwiplanten. En gjennomsnittlig dags produksjon lå på
1500 ark, som til sammen kunne selge for omtrent 100
yuan (75 kr) på det lokale markedet.
Det var mange høydepunkter på turen. Et av dem var
besøket hos de kvinnelige papirmakerne i landsbyen
Dimen i Liping kommune. Dimen Dong øko museum er
det første privatdrevne av sitt slag i Kina. De arbeider for
bevaring av Dong-folkets kultur, språk, musikk, økologi
og håndverk. Dong-kvinnene fremstiller papir av morbærfibre, med lim fra kiwiplanten. Barken kokes med
pottaske over natten, og blir deretter renset i vann. Den
rensede barken blir banket for hånd 20 minutter før den
er klar for bruk. Liggende på knærne ved en dam, øser
Dong-damene opp pulp i papirformene sine, og dypper
formene i vannet slik at pulpen finfordeler seg i formen
(se forsiden). De opererer med et stort antall former, fordi
arkene tørker i formen. Papiret har en rekke praktiske
bruksmåter: som innpakkingmateriale, til fôring av klær, til
vinduer og til å legge i bunnen av kister.
For videre lesning om papir:
Mullock, Hilary (1995) Xuan paper, The Paper Conservator, Vol.
19: 23 – 30
Hunter, Dard (1967) Papermaking: The History and Technique of
an Ancient Craft, New York: Alfred A. Knopf

nina.hesselberg-wang@nb.no
tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

8. Arkene tørkes på store, oppvarmede tørkevegger.

25

Tolkning og forklaring:

Konserveringsfaget og den humanistiske bevaringstanke

Are Bjærke
Papirkonservator NKF-N, cand.philol.

Bevaringstanken fikk internasjonalt gjennomslag i det
man har kalt ideologienes århundre. I Europa skjedde
det i forbindelse med at Folkeforbundet ble opprettet.
Folkeforbundet, som var tuftet på humanismens ideologi,
opprettet et internasjonalt sekretariat for museer, the
International Museums Office. Sekretariatet vedtok Atencharteret i 1931. Fordi humanismen i stor grad legger
vitenskap til grunn, er det naturlig at også bevaringstanken
forfekter en vitenskapelig tilnærming. Hva er vilkårene for
en slik tilnærming i konserveringsfaget i dag?
Aten-charteret reflekterer prinsipper som ble knesatt av
Camillo Boito sent på 1800-tallet. Det gjaldt interessen
for kulturgjenstandens kildeverdi som, ifølge Carbonara,
var selve drivkraften i konserveringsarbeidet i Italia i
første halvdel av forrige århundre (Price et al.: 238). I
lys av Boitos vitenskapelige tilnærming fremsto Ruskins
romantiske og Viollet-le-Ducs stilistiske tilnærminger som
avleggs.
Aten-charteret fremmet et nært samarbeid mellom
natur- og kulturvitenskapene. Men selv om betingelsene
for samarbeid var de beste, lå det hindringer i veien for
Boitos tilnærming. På den ene side ble den erklært, først,
uakseptabel fordi vitenskapen etter sigende bare tok
kildeverdi i betraktning, dernest utilstrekkelig og
uanvendelig på grunn av omfanget av ødeleggelsene
under annen verdenskrig. På den annen side fant det
sted en splittelse mellom natur- og kulturvitenskapene. I
konserveringsfaget kom splittelsen til uttrykk i den såkalte
rensedebatten i årene etter krigen.
Fortsatt bærer faget preg av denne splittelsen. Eksempel
vis mener Kirby Tally Jr., kunsthistoriker og medforfatter
av boken Historical and Philosophical Issues in the
Conservation of Cultural Heritage, at tilhengere av den
vitenskapelige tilnærming søker kunnskap for kunnskap
ens skyld. Han hevder at det å slutte seg til denne
tilnærmingen er ensbetydende med å se bort fra kunst
nerisk verdi; at tilnærmingen bygger på interessen for
kunstverkets mening i motsetning til interessen for dets
materielle nærvær (Price et al.: 17f.).
Den vitenskapelige tilnærming er imidlertid knyttet til et
forskningsprogram, der nettopp det materielle nærvær
betraktes som en kvalifiserende betingelse. Programmet
ble utformet av Hamburg-sirkelen ved Warburg-biblioteket.
Hamburg-sirkelen oppstod rundt bl.a. Amy Warburg,
filosofen Ernst Cassirer og kunsthistorikeren Erwin
Panofsky. Programmets hovedtrekk legges frem i boken
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Kulturvitenskapenes logikk (Cassirer). Panofsky henviser
til Cassirer i sin metodiske oversikt i innledningen til
Studies in Iconology (Panofsky). Warburg-biblioteket ble
et forskningsinstitutt i 1921 og hadde sterk innflytelse på
det anglo-amerikanske miljø etter at det flyttet fra
Hamburg til London i 1933.
Men problemet stakk dypere. Splittelsen mellom naturog kulturvitenskapene fulgte av svaret man ga på
spørsmålet: Hvordan oppnår vi kunnskap? Mens natur
viterne hevdet at vi oppnår kunnskap gjennom forklaring,
påsto kulturviterne at vi oppnår kunnskap gjennom
tolkning. Naturviterne henviste til naturlovene, og sa at vi
oppnår kunnskap når naturlovene forklarer fakta som er
kjent. Kulturviterne henviste på sin side til forståelse, og
sa at vi oppnår kunnskap gjennom tolkning av
betydningsinnhold.
Cassirer foreslo et tredje svar: Vi oppnår kunnskap når vi
kombinerer forklaring med tolkning. Hans utgangspunkt
var at det er et uløselig forhold mellom hva mennesket
gjør og hva det er. Han mente at vi må gå ut fra at
betydning er nedfelt i kulturgjenstanden. Hvis det er
mulig å forklare menneskets handlinger på bakgrunn
av handlingenes produkter, så burde vi være i stand til
å forstå mennesket selv. Han foreslo at gjenstanden
måtte underlegges gjenstandsanalyse, verkanalyse
og formanalyse. Samlet skulle de tre analysene danne
grunnlaget for handlingsanalysen, som altså skulle gjøre
det mulig å vende oppmerksomheten fra handlingens
virkning til handlingens årsak.
Men Cassirer døde like før fredsslutningen i 1945, og
man kan spørre om Warburg-skolens program fortsatt
er aktuelt. Svaret er ja. Men i dag begrunner filosofen
Paul Ricoeur den vitenskapelige tilnærmingsmåte med
begrepet om den hermeneutiske bue. Også han hevder
at vi oppnår kunnskap når vi kombinerer forklaring med
tolkning. La oss se:
Den underliggende forestilling at forklaring gjorde tolkning
overflødig, rådde grunnen helt til kulturvitenskapene ble i
stand til å utfordre den logiske positivisme i mellomkrigsårene. Problemet for kulturvitenskapene var å leve opp til
naturvitenskapenes ideal om å oppnå objektiv kunnskap.
Dette problemet ble skjøvet i bakgrunnen først i
forbindelse med språkfilosofiens gjennombrudd.
Både Cassirer og hans samtidige interesserte seg for
språkfilosofi. Fremdriften i lingvistikken bidro sterkt til å
klargjøre motsetning og samsvar mellom forklaring og
tolkning. Årsaken til fremdriften var en ny oppfatning
av begrepet forklaring. Ifølge Ricoeur er derfor det vi i

dag mener med forklaring, ikke noe vi har lånt fra natur
vitenskapene og overført til et område der det ikke hører
hjemme. Det springer snarere ut fra språkfeltet selv. På
samme måte som enkeltstående fakta sammenfattes
under naturlovene, sammenfattes enkeltstående enheter
i språket under enheter som er større enn setningen, slik
som for eksempel eventyret. Det er disse enhetene som
gjør et eventyr til et eventyr; de forklarer forskjellen mellom
eventyr og alt annet.
Fra nå av blir ikke lenger tolkningslæren møtt med
modeller som er fremmede for kulturvitenskapene. Den
møtes i stedet av en betydningsmodell som springer ut av
kulturvitenskapene selv, og først og fremst: av lingvistik
ken. Fra nå av står forklaring og tolkning under debatt på
like betingelser. (Ricoeur: 157)
Utviklingen innenfor språkvitenskapene førte med seg en
utvikling av begreper som tegn og beslektede begreper
som betydning, budskap og symbol. Med dette ordvalget
ble kulturarven forstått som en måte å lagre, fremvise og
spre innsikt på. Følgelig slo oppfatningen av kulturarven
som et medium rot. Internasjonale chartere og konven
sjoner avspeiler denne utviklingen: UNESCO definerer for
eksempel kulturarv som “… the entire corpus of material
signs - either artistic or symbolic - handed on by the past
to each culture and, therefore, to the whole of humankind.
As a constituent part of the affirmation and enrichment
of cultural identities … the cultural heritage … is the
storehouse of human experience” (UNESCO: 57). Men
allerede tjuefem år tidligere fant språkbruken veien inn i
Venezia-charteret, der det heter: “Imbued with a message
from the past, the historic monuments of generations of
people remain to the present day as living witnesses of
their age-old traditions” (ICOMOS).
Ricoeurs hermeneutiske bue hviler på hans oppfatning av
tolkning. Buen bygger bro, så å si, mellom to forskjellige
begreper om tolkning. Det ene, kritisk tolkning, forstås
som utlegning (eksegese) av en tekst. Med det andre,
tilegnende tolkning (appropriasjon), forstår han det å
tilegne seg tekstens meningsinnhold.
Eksegese, tolkning som utlegning, medfører en rede
gjørelse for hva enhetene i teksten forteller om hva slags
tekst vi har med å gjøre, om den for eksempel er sakral
eller profan. Ved første øyekast fortoner kanskje et slikt
spørsmål seg merkelig, men ved nærmere ettertanke blir
det aktuelt når svaret ikke er gitt på forhånd.
Appropriasjon, tolkning som tilegnelse, kommer inn under
det Ricoeur kaller refleksjon, dvs. å forstå seg selv gjen
nom andre og således ”forstå seg selv bedre, forstå seg
selv annerledes eller ganske enkelt begynne å forstå seg
selv” (Ricoeur: 158). Dette er beslektet med den menings

dannelse som ligger til grunn for forståelsen av identitet;
identitetsproblematikken er en gjenganger i internasjonale
chartere og konvensjoner (Bell: 6-16 passim).
Hensikten med den hermeneutiske bue er altså, ifølge
Ricoeur, å integrere forklaring og tolkning i en helhetlig
oppfatning av lesning som gjenoppdagelsen av mening.
På dette grunnlag definerer han forklaring som det “å få
frem strukturen, dvs. de interne avhengighetsforhold som
karakteriserer teksten” og tolkning som det “å forfølge den
tankerekke som teksten legger frem og å la seg lede i den
retning teksten peker” (Ricoeur: 161-62).
Selv om altså den vitenskapelige tilnærming har sine mot
standere, kan vi som svar på spørsmålet i innledningen, si
at tilnærmingen har sikker forankring. Man kan sågar si at
Hamburg-sirkelen sementerte Boitos tilnærming i en
metodologi, som ikke bare samler natur- og kulturvitenskapene om ett og samme prosjekt, men som også
passer som hånd i hanske i den humanistiske bevaringstankens program.
At Cassirer og Ricoeur er ute i samme ærend er det ingen
tvil om: Ricoeurs program, å forstå seg selv gjennom
andre, er muliggjort nettopp gjennom Cassirers, nemlig:
ved å vende oppmerksomheten fra handlingens virkn
ing til handlingens årsak. Dessuten er det å forstå seg
selv gjennom andre, en tanke vi kan forfølge tilbake til
Sokrates – og dermed står vi på trygg humanistisk grunn.

arebjaerke@hotmail.com
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Erling Skaug 70 år
Kari Greve
Papirkonservator NKF-N
Nasjonalmuseet

Erling Skaug er et usedvanlig menneske med usedvanlig
mangesidige talenter, mangfoldige interesser og mangslungne virkefelt. Da jeg satte meg ned for å begynne
på den omtalen jeg hadde lovet redaktøren i anledning
Erlings for lengst tilbakelagte og feirede 70-årsdag, hadde
jeg skrevet over en side om hjemmelagede cembaloer,
renessansetrommer, kantatekomposisjoner og fløytespill,
før jeg skjønte at dette bar helt galt av sted. Hvis jeg
noen gang skulle komme frem til konservatoren Erling,
professoren Skaug og forskeren Sigvard (det er Erlings
mellomnavn) måtte Norske Konserves belage seg på en
særutgave.
Alle som i årenes løp har presentert sine skriftlige produkter
for jubilanten, har opplevd å få dem i retur fulle av røde
korrekturmerker og kommentarer i margen. Det mest
irriterende med dette er jo at mannen alltid har rett. Han er
ikke medlem av Vitenskapsakademiet uten grunn.
For å unngå å måtte skrive jubileumsomtalen om igjen
flere ganger, valgte jeg derfor – klok av skade – den
åpenbart beste løsning: Å la Erling komme til orde selv, i
form av et intervju:
(Jubilantens rettskrivning er – om mulig – enda mer
konservativ enn intervjuerens, og jeg har av hensyn til før
omtalte røde penn latt den være i fred.)
K: Hvordan i all verden fant en mann med så mange
talenter og interesser på å bli akkurat malerikonservator?
(ja, det er deg jeg snakker om)
E: En vinglete begynnelse betyr vel dessverre ikke mange
talenter. Efter tre og et halvt år på SHKS, påbegynt kun
sthistorie grunnfag og jazz innimellom visste jeg ikke hva
jeg ville bli. Min daværende forlovede – nuværende hustru
– fant da et oppslag på skolen (der jeg stadig hospiterte
i litografi og laget en plakat hun skulle hente til en musik
kfestival) med utlysning av elevstilling på Nasjonalgal
leriet. Hun mente at det var noe for meg. Jeg gikk ned til
galleriet og banket på døren i sydfløyen. Der inne satt en
herre i midten av 30-årene med et vennlig og gjennombo
rende blikk. Jeg spurte om malerikonservering var et yrke.
Jo, Leif Einar Plahter – for ham var det – mente at det
var et yrke, men det var ikke sikkert jeg noen gang ville
få en jobb. (K: Det samme svaret ga de to herrer Plahter
og Skaug undertegnede da jeg stilte dem omtrent samme
28

spørsmål nesten 20 år senere.) Jeg fikk elevstillingen,
og har siden aldri skjønt at ikke alle vil bli konservator.
Den ideelle kombinasjon av praktisk og teoretisk arbeid!
Spørsmålet skulle altså ha vært ou est la femme?
K: Planene om et Konserveringsstudium i Norge forelå i et
par-tre tiår før de omsider ble realisert. Hvor lå den største
motstanden?
E: De ansvarlige departementer – på skiftende brevpapir fra Kirke- og undervisningsdept.et i 1960-årene til
den nåværende deling mellom kultur- og undervisning
– var alltid en bremsekloss på Stortingets og museenes
ustanselige purringer og prioriteringer. Mine personlige
erfaringer f.o.m. 80-årene gjør det nærliggende å nevne
superbyråkraten Stein Sægrov, som efter Kolsrudutvalgets innstilling (NOU 1983:33) mente at en
konserveringsutdannelse ble for dyr, og at ingen hadde
sagt at det hastet. Det var hårreisende. Til gjengjeld satte
han jo igang ting som museumsetaten aldri har bedt om,
og til omkostninger som offentligheten aldri vil få vite.
Motstanden lå i at systemet hadde sine egne prioriteringer.
Også internasjonalt har politikken ofte gått i retning av
publikumsvennlighet og korttidstiltak, på bekostning av
langsiktige forpliktelser – som «ikke synes» i løpet av en
valgperiode. Jeg tror ikke fagmiljøet selv kunne ha gjort
mer enn det gjorde. Vi hadde de beste krefter i museumsetaten på vår side, men stanget hodet i veggen mot
byråkratiets klassiske virkemidler – taushet og trenering.

K: Hvorfor ble ikke Konserveringsstudier definert som en
profesjonsutdannelse fra begynnelsen av?
E: Godt spørsmål i tilbakeblikk. Men det var jo det, iflg.
mandatets oppdrag, og det lønnede ekstra turnusåret
definerte det også slik – ikke som et fritt studium for
almenheten. Det ble noen kilo ubesvart korrespondanse
efterhvert som planene smuldret opp. Igjen sto det på
politikerne. Turnusåret var politisk klarert og inntatt i UiOs
planer, men finansieringen var ikke løst. De tre brukerdepartementene ville ikke bli med på et minimalt spleiselag,
og Unn Plahter og jeg opplevde i tur og orden at
inkompetente nøkkelpersoner i ABM-utvikling, og tilslutt
direktøren selv, slo de avgjørende spiker i kisten.
Tross velvillig innsats fra HF-dekanen i oppstarten gikk
planene snart i grøften også internt, via fatal indolens i
instituttledelsen. Vi måtte stadig ta studiets intensjoner
opp fra nullpunktet overfor skiftende administrasjoner.
Slik jeg opplevet det druknet profesjonskravet i de frie
humaniorafags manglende sans for vårt fysiske ansvar for
det historiske primærmateriale. Til slutt fikk reaksjonene
ovenfra form av et bakholdsangrep. Utgangspunktet var
løfterikt, men HF-hempen glapp. Kanskje vi heller skulle
ha vært lagt til Det medisinske fakultet?

indisier, som både stempelstudiet og mye annen forskning
går ut på, er jo kvantitativ. Argumentet tar form efterhvert
som antall kasus bygger seg opp. Grensen for hva man
må innlemme går ved det eksisterende materiale, som
ofte er utilgjengelig. Feltarbeidet tar tid, derefter tar det tid
å forstå hva materialet utsier.
Min kone sier av og til at jeg drives av kranglevorenhet.
Det er det nok noe i (det står noe om polemikk i min
innledning til 10-årslefsa), men i bunnen av det hele ligger
befrielsen ved å kunne samle noe som taler i kraft av sin
egen tyngde. Det er det motsatte av visse kunsthistoriske
tolkningsøvelser, for eksempel, der ens person involveres
med mye privat prestisje. Det intersubjektive innslag i et
teknikkstudium er fascinerende.
Engasjementet er ikke noe problem når innfallsvinkelen
gir resultater, og man kan bidra i det teamwork som
kunstforskning er. Å klatre rundt på altertavler i landsby
kirker med lommelykt, cm-mål og makrolinse er dessuten
ganske hyggelig når presten inviterer til en drink i baren
efterpå. Men dette ble jo hverken begynt eller drevet
som noe dr.gradsprosjekt. Jeg ville bare finne ut hvordan
tingene hang sammen. Først i sluttfasen oppfordret Per
Jonas Nordhagen, en av mine støttespillere, meg til å
levere saken til disputas.

K: Hva synes du om måten studiet er organisert på i dag?
E: Jeg følger faktisk ikke med. Min tillit til Jeremys faglige
nivå, organisasjonstalent og idealistiske pragmatisme er
100%. På den annen side ga mine frustrasjoner i fratredelsesøyeblikket heller ingen appetitt på rollen som
syvende far i huset. Med HFs uspurte tilbud om et seniorstipend som takk for innsatsen dro jeg dessuten øyeblikkelig
til Firenze for å ta opp forskningstråden, og har siden vært
i en annen verden. Jeg har et godt personlig forhold til de
dyktige, hyggelige og entusiastiske kollegene som driver
studiet nå –Douwtje og Tine i tillegg til Jeremy for øyeblikket. Alt er utvilsomt i de beste hender med de
rammevilkår som foreligger, og jeg ønsker både dem og
studentene alt godt.
K: Du er den eneste konservator i Norge med en norsk
dr.philos.-grad. Du skriver selv at den første spiren til
avhandlingen om punsemerker ble sådd gjennom møtet
med Andrea di Bartolos St Blasius da du var elev ved
Nasjonalgalleriet i 1963-68. Avhandlingen var ferdig i
1994, altså 26 år senere. Hvordan i all verden klarte du å
holde engasjementet gående og forfølge dette prosjektet
gjennom alle disse årene?
E: På Nasjonalgalleriet lå impulsene tett. En kurerjobb til
Louvre -68 gjorde det mulig å følge opp Andrea di Bartoloimpulsen. Siden ballet det på seg. Den type tekniske

K: Mener du at din forskning er nyttig? Hvordan er egentlig
den internasjonale respons?
E: Alt nytt møter enten motstand, avventende høflighet
eller overoptimisme. Konvensjonell innsiktsløshet er det
alltid nok av, men jeg har hatt støtte fra personer som det
var grunn til å stole på; fra Leif i første omgang, derefter
Knut Berg og andre, og så utenlands efterhvert som
artikler kom ut.
Og når man i sin livsaften blir tildelt gratis villa av Harvard,
med utsikt til Brunelleschis kuppel fra terrassen, musikkrom med Hans von Bülows flygel (svigersønn av Liszt,
først Wagner- og derefter Brahms-forkjemper – vi tar hele
historien en annen gang), eget bibliotek som er større
enn den leiligheten man hadde som nygift, daglig lunsj i
connoisseur-gründeren Bernard Berensons renessanse
spisestue, et fantastisk tverrfaglig kollegamiljø og to
IT-eksperter som gir alle de pc-råd jeg aldri fikk på UiO,
så må det vel være noe i det. Men å bli kallet til Visiting
Professor kom som lyn fra klar himmel i januar i fjor.
Gjennom de siste fem år har de florentinske museer
årlig invitert meg til å skrive katalog-essays til skiftende
utstillinger, alle med mulighet til ajourføring av kapitler i
min bok. Det er noe eget med museumsfolk. Folk som
er skeptiske til mine funn og konklusjoner inviterer meg
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likevel til kongresser. Så tegnene utenfra tyder på at det
er nyttig. – Men jeg ville aldri ha kunnet gjøre dette uten å
være konservator!
K: Du er kjent for din raske og rammende replikk og dine
– til tider – arrogante kommentarer. Er det noe spesielt du
angrer på å ha sagt?
E: Merkelig hva man er kjent for da. Som mange andre
får jeg bedre ideer neste dag, så det er nok en del ting
jeg dessverre ikke fikk sagt slik jeg skulle. Derfor burde
jeg sikkert ha holdt munn oftere, men jeg kan ikke i farten
huske noe jeg angrer spesielt på. Noen har tatt opp en
uoverveid fleip i efterkant, og det har jeg satt pris på. Jeg
har gått ut mot personer i tillitsverv som ikke hadde gjort
hjemmeleksen sin, men det er vel en annen skål. Håper
jeg ikke har såret noen uforvarende.
K: Hva har forandret seg mest i konserveringsfaget siden
du begynte som elev i 1963?
E: Det var en ideell pedagogisk situasjon å begynne med
enkle praktiske oppgaver, og så efterhvert bli forsynt med
litteratur og kurs. Praktikk som rød tråd gjennom hele
utdannelsen gjorde at forståelsen gikk hånd i hånd med
kunnskapstilegnelsen, og en-til-en-systemet på et lite atelier
tillot gradvis stigende vanskelighetsgrad. Utdannelsen
dengang vektla fagets primære krav, at den utførende
konservator skulle kunne løse praktiske inngrepsproblemer (hvem skulle ellers gjøre det?). Men kontinu
erlig nytenkning og metodeutvikling foregikk selvfølgelig
dengang som nå.
Siden 1960-årene er imidlertid analyseregimet utviklet
i en grad ingen kunne forutse, med øket innsikt og
kunnskapsmengde, og en sterkere problematisering av
behandlingsmetodikken. Det er vel blitt stadig klarere at jo
mer man griper inn i gjenstanden, dess mer risikerer man
å komplisere dens videre liv. (I så måte har vi en vanskeligere jobb enn legene, som bare behøver å bekymre seg
om langtidsvirkninger over en menneskealder – apropos
alvoret i en profesjonsutdannelse).
Selvfølgelig tar teori mer plass nå. For noen år siden
efterlyste David Bomford – selv kjemiker som var blitt topp
konservator gjennom uformell læretid på National Gallery
– flere praktiske behandlingskasus i Studies in Conserva
tion. Det ga ikke noe særlig resultat. Kanskje er ikke det
noe krisetegn. Med den bredde og dybde faget represen
terer i dag er mulighetene for spesialisering selvfølgelig
større, og behovet for variasjon i rekrutteringsbakgrunn
mer innlysende. Vi går derfor også mot stadig større
problemer med å holde oversikt over faget som helhet.
Og antagelig betyr det at vi er på rett vei!
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K: Du er et engasjert menneske og har ytret deg i
offentligheten om mangt i årenes løp. Hva synes du om
planene for plasseringen av Nasjonalmuseet på
Vestbanetomten?
E: Absurd. Nasjonalmuseets etablering og 6-årige
virksomhet har jo foregått i de lukkede rom, og siden hr.
Giske lanserte Vestbaneideen i fjor vår har omtrent hele
den kulturelle offentlighet både på høyre- og venstresiden
stilt noen grunnleggende spørsmål som heller ikke blir
besvart:
De eksisterende museumsbygg vil få store volumøkninger
ved de fraflyttinger (KHiO, Historisk Museum) som
departementet selv og universitetet har bestemt. Hva skal
all denne bygningsmassen da brukes til? Alle unner
Museet for samtidskunst et nytt og velegnet bygg på
Vestbanen, men resten?
Det hevdes visstnok at oppgradering av eldre bygninger
er dyrere enn å bygge nytt. Hvor er tallene? Og hva vil det
koste å oppgradere de nåværende bygninger til helt andre
formål? Eller skal de rives? Er KKDs planer forelagt for og
godtatt av Finansdepartementet?
Det påpekes fra institusjonene selv at de får mindre plass
på Vestbanen enn de har selv idag. Hva er da vitsen?
Hvorfor redegjør hverken departement, styret eller den
nye direktøren for saken i sin helhet?
Taushet som kommunikasjonsmiddel gjenkjennes fra
tidligere. De åpne, transparente demokratiske prosesser
gjelder åpenbart ikke i kulturpolitikken. Hva er det som
må skjules? Utenfra sett smaker det av kupp. Man kan bli
anarkist av mindre. Mitt inderlige håp er at finanskrisen
stopper planen.
K: Skal vi ikke snart fremføre din berømte (og muligens
også beryktede) konserveringskantate igjen? Det er jo
kommet til flere nye kull studenter som ikke har hørt dette
i internasjonal forstand unike verket?
E: Jeg er glad for det spørsmålet, ja. Du stiller det vel som
medkomponist og ansvarlig for den strålende finale i Ddur. Min kone derimot er ikke begeistret for hjemmelaget
musikk, og mener som politimester Bastian at man ikke
skal plage andre osv. Men hvis f.eks. Nasjonalgalleriets
– unnskyld Nasjonalmuseets – konserveringsavdeling tar
initiativet stiller det seg kanskje annerledes. Det er mange
gode korister i faget. Bør sang fra bladet være obligatorisk
ved opptaksprøvene?

kari.greve@nasjonalmuseet.no

Bokomtale

Tina Grette Poulsson: Retouching of Art on Paper
Archetype Publications 2008
Når redaktøren av Norske Konserves utgir en bok på
det velrenommerte engelske forlaget Archetype
Publications, er det en aldri så liten begivenhet, som ikke
bør gå upåaktet hen i det norske konserveringsmiljøet.
Jeg drister meg derfor til en aldri så liten bokomtale i
sakens anledning.
Boken er en bearbeidet utgave av Tinas MA-avhandling
med samme tittel. Avhandlingen ble skrevet på engelsk,
og den vakte internasjonal oppmerksomhet allerede da
den kun forelå som upublisert manus. Tina fikk stadig
henvendelser fra kolleger som ønsket et eksemplar av
den upubliserte avhandlingen, og en amerikansk kollega
ønsket å bruke deler av den som ”hand-out” i et kurs
hun holdt om retusjering. Årsaken til denne internasjonale
interessen var at Tina hadde grepet fatt i et tema som
svært lenge har vært ”tabu” innen papirkonservering.
Retusjering av arbeider på papir er noe som svært
mange gjør, men ingen snakker om. I motsetning til
malerikonservering, der artikler om retusjering fyller
hyllemeter på hyllemeter, har det innen papirkonservering
vært svært taust når det gjelder denne delen av vår
virksomhet. Dette har en enkel forklaring. Fordi papir er
et hygroskopisk materiale som består av vegetabilske
fibre i en filt med noe fyllstoffer og limstoffer tilsatt, er det
så å si umulig å foreta retusjering som er reversibel. Ved
bruk av tørre pigmenter, vil det være nær umulig å fjerne
alle pigmentkorn som har krøpet ned mellom fibrene i
papiret, og ved bruk av vandige retusjeringsmaterialer,
trenger disse inn i fibrene og blir der. Reversibilitetskravet som hører den moderne konservering til, har
dermed – fornuftig nok - ført til en tiltagende skepsis til
retusjering av gjenstander på papir.

som tror at denne boken er en slags håndbok i retusjering,
vil imidlertid bli skuffet. Selv om retusjering i praksis
behandles inngående, er dette ikke noen ”how to do it”håndbok for aspirerende mester-retusjører.
I boken behandler Tina retusjering av kunst på papir i
historisk perspektiv, med en rekke kostelige sitater fra
retusjeringens barndom. Hun behandler retusjering med
henblikk på konserveringsetikk og diskuterer skiftet i
synet på gjenstanden som historisk dokument kontra
gjenstanden som rent estetisk objekt. Den siste del av
boken omhandler retusjering i praksis, og der gjennomgås
fordeler og ulemper med ulike retusjeringsmetoder,
inkludert faksimile re-integrering av manglende biter.
Boken er på 127 sider, hvorav 12 sider med fargeillustrasjoner. Den inneholder også en fyldig bibliografi.
ISBN: 9781904982135. Boken koster £22,50 og kan
bestilles hos Archetype Publications på e-post info@
archetype.co.uk eller telefon +44 207 380 0800.
Kari Greve
Papirkonservator NKF-N
Nasjonalmuseet
kari.greve@nasjonalmuseet.no

Mens retusjeringsteknikker later til å ha forsvunnet ut av
pensum i papirutdannelsen de fleste steder, er praksisen
blitt videreført – kanskje først og fremst blant kolleger
i den private sektor, der hensynet til estetikk ofte veier
tyngre enn i mer museale omgivelser. De fleste papirkonservatorer kommer før eller senere til å ønske å
utføre en retusj, og kunnskap til de ulike metodene som
finnes hører etter min mening med til grunnutrustningen
for en konservator. Jeg håper derfor at undervisning i de
mest grunnleggende retusjeringsteknikkene finner veien
tilbake i undervisningen igjen, og da burde Tinas bok
være selvskreven som kursbok.
Retouching of Art on Paper fyller et tomrom i konserver
ingslitteraturen, og vil forhåpentlig bli lest av mange. Den
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IIC konferanse i London 15.-19. september 2008

– Conservation and Access
IIC- konferansen 2008 hadde konservering og tilgjenge
lighet som tema. Tilgjengelighet er et begrep som kan
tolkes på vidt forskjellige måter, fra det helt konkrete til det
meget abstrakte. Innleggene på konferansen var også
svært varierte, og de aller fleste var svært relevante i
forhold til temaet.
Tilgjengelighet kan innebære noe så håndfast som bedre
tilrettelegging av et museums samling for handikappede.
Det kan også ha å gjøre med et urfolks rettigheter til å
begrense andres tilgang til sin egen kulturarv. Vi fikk høre
foredrag om bl.a. pakking og transport, formidling av
konserveringsfaget og mange forskjellige innfallsvinkler
for tilrettelegging av kulturminner for publikum.
Det var ingen mangel på eksempler der publikums tilgang
til gjenstandene hadde vært for god og således forårsaket store skader. Forfriskende var det imidlertid at noen
konservatorer også tok til orde for å øke publikums tilgang
til museumssamlingene. Gjennomgående var de fleste
innleggene løsningsorienterte, og det var tydelig at mange
vil bort fra en situasjon der konservatoren er en streng
person med hvite hansker som sier nei til det meste.
Konferansen ble holdt i Queen Elizabeth conference hall
i Westminster, sentralt og vakkert plassert rett over gaten

De norske deltakerne på IIC- konferansen i London.
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for Westminster Abbey. Det hele forløp på en profesjonell
måte og virket svært godt planlagt. Produsenter av
konserveringmateriell fikk vise sine produkter i en av
spisesalene, der deltakerne inntok sine lunsjer stående
med glass og tallerken vaklende balansert i én hånd. Det
var satt av rikelig med tid til “mingling”, men for de som
fikk nok av nettverksbygging i løpet av uken var det mye
av interesse å se i området rundt konferansesenteret.
Det var lagt opp til flere sosiale sammenkomster, bl.a. en
båttur på Themsen med middag samt mottakelser både
i British Museum og Victoria & Albert. Den siste dagen
var satt av til utflukter med omvisninger både i og utenfor
London.
Alt i alt var konferansen svært interessant og godt gjen
nomført. Den neste IIC- konferansen avholdes i Istanbul
i 2010 med tema Conservation and the Eastern Mediter
ranean. Presentasjonen fra Istanbul-komiteen var veldig
spennende, så nå er det bare å begynne å søke om
midler!

Ingrid Grytdal Matheson
Malerikonservator NKF-N
NIKU
ingrid.matheson@niku.no

Papirmøtet i Oslo 23.-24. oktober 2008
Det årvisse ”Pappersmötet” for papirkonservatorer i Sverige
har for første gang blitt holdt i Norge! Møtets første dag
var lagt til Nasjonalbiblioteket, mens andre dag var i
form av ekskursjon til Preus museum i Horten. Møtet har
som antydet vært svenskenes arrangement. Imidlertid har
både dansker og nordmenn kommet til møtene, og på
forrige møte som var lagt til Malmø, ble den norske delegasjonen utfordret på å holde arrangementet i Oslo i 2008.
Utfordringen ble tatt på strak arm, og en arrangementskomité bestående av Tina Grette Poulsson (Nasjonalmuseet), Kari Greve (Nasjonalmuseet) og Nina Hessel
berg-Wang (Nasjonalbiblioteket), satte alle kluter til for å
få et profesjonelt og vellykket arrangement.
Møtets deltakerliste viste et antall på ca. 40 personer som
kom fra alle de tre skandinaviske land. Her møttes gamle
travere og helt nyutklekkede konservatorer til felles faglig
og sosialt påfyll. Programmet lokket mange av oss til å
ta veien over både landegrenser og fjelloverganger for å
være med på møtet. Og skuffet ble vi ikke.
Til Nasjonalbiblioteket ble vi ønsket velkomne av diretør
for fag- og forskningsavdelingen, Kristin Bakken, og
etterpå gav Arthur Tennøe en innføring i temaet Bevaring
i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket hadde også
den nyåpnede fotoutstillingen 80 millioner bilder – Norsk
kulturhistorisk fotografi 1855-1905 å by deltakerne. Harald
Østgaard Lund holdt en engasjert presentasjon om en
spennende utstilling.
Et av de foredrag som sikkert mange så frem til med en
viss nysgjerrighet, var historien om konserveringsarbeidet
av Munchs Skrik. En spennende historie om arbeidets
gang, som involverte kjemiske analyser og praktiske
forsøk som vurderingsgrunnlag for eventuelle aktive
tiltak og etiske tilnærminger, ble lagt frem av de to papirkonservatorene Gry Landro og Magdalena Godzimirska
ved Munch-museet. De viste en veldokumentert og
overbevisende argumentasjon for avgjørelser som ble tatt
i prosessen.
Chiara Pallandri, papirkonservator ved Nasjonalbiblioteket, fortalte om konserveringsarbeidet med en
Senex globus. Hun gav oss et godt innblikk i hvordan
globuser av denne type er konstruert og i alle de
utfordringer hun har møtt i arbeidet.
Kathrin Guthmann, Riksarkivet/Nasjonalbiblioteket, gjorde
sin master på den illuminerte førstesiden til en spansk
Graduale fra tidlig 1600-tall i pergament, som er i Nasjonalbibliotekets eie. Hun fortalte om sitt omfattende arbeid,
med diskusjonen rundt konserveringsfaglige problem
stillinger av illuminert pergament samt undersøkelser av

kulturhistorisk karakter. I 2008 ble hennes arbeid utgitt i
bokform (på tysk) av forlaget Dr. Müller.
Nicholai Astrups tresnitt har fanget Kari Greves interesse,
og i et samarbeid med Øystein Loge skal hun system
atisk gå gjennom alle Astrups tresnitt. Presentasjonen
av prosjektet på papirmøtet, tok hun som en kick-off til å
starte arbeidet. Vi andre ser frem til utgivelse av publikasjonen av arbeidet som kommer i 2010.
To av studentene i papirkonservering ved Göteborgs
Universitet presenterte sine bacheloroppgaver. En av dem
var Daniel Gillberg, som hadde sin praksisperiode ved
Royal Institute of Great Britain. Der arbeidet han med res
taureringen av tapeter i teknikken kinkarakawagami, som
er en form for imitasjon i papir av gyllenlær (ofte sett her
i landet i form av overtrekk på visittkortalbum). Et spen
nende arbeid som utfordret både teknikk og etikk. Cecilia
Isaksson var den andre av Gøteborg-studentene som
deltok med foredrag på møtet. Hun gjorde sin avgangseksamen på transparentpapir. Vi var flere som på grunn
lag av hennes funn hadde et og annet å plukke opp og ta
med hjem i vårt eget arbeid med denne type papir.
Oslo-møtets forelesningsdag ble avsluttet med referat fra
en eventyrlig reise i det kinesiske papirets fotspor: Nina
og Tina i Kina. Nina Hesselberg-Wang og Tina Grette
Poulsson gjorde sin fantastiske reise for å lære hvordan
papir i Kina blir produsert i dag. Reisens innhold trigget
nok flere papirkonservatorer med reiselyst og vitebegjær.
Dag nummer to opprant med sol og deilig høstvær, og
var som skapt for en tur til Preus museum på Karljo
hansvern i Horten. Jens Gold, som er fotokonservator
ved museet, viste rundt i konserveringsatelieret og gav
med entusiasme en innføring i fotokonserveringsfaglige
utfordringer. Harald Østgaard Lund geleidet atter en gang
kunnskapsrikt gjennom den del av utstillingen 80 millioner
bilder... som befinner seg på Preus museum. Også en
visitt til museets fagbibliotek ble det tid til før lunsj, med
avslutning på staselige Sjømilitære Samfund som også
ligger på området Karljohansvern.
Neste års papirmøte blir etter alle solemerker holdt i
Sverige igjen, denne gang ved Studio Västsvensk Kon
servering. Det ser vi frem til og håper med det å kunne
representere konservatorer i Norge med et godt oppmøte!
Hanne Karin Sandvik
Papirkonservator NKF-N
Statsarkivet i Stavanger
hanne.sandvik@arkivverket.no
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Seminar i København 3.-4. november 2008

Permanence in Contemporary Art

Checking Reality

Kari Skytt Andersen
Konservator NKF-N
Nasjonalmuseet

I høst var samtidskonserveringsteamet fra Nasjonalmuseet på seminar i København: Anja Sandtrø, Thierry
Ford og undertegnede. Seminaret var et samarbeid
mellom konserveringsavdelingen og kuratoravdelingen
på Statens museum for kunst og Kunstakademiet i
København. Temaer som bevaring, materialer, installering,
dokumentasjon, autentisitet, kontekst og utstilling av
samtidskunst ble tatt opp, i tillegg til de mange utfordringer
man treffer i arbeidet med samtidskunsten. Dette var
et interdisiplinært forum hvor kunstnere, kuratorer og
konservatorer var likeverdige parter i diskusjonen rundt
bevaring, og sammen diskuterte man livet til komplekse
samtidskunstverk. Møtet ga et forum for å diskutere
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viktige spørsmål om ekthet, varighet, ustabilitet, kunst
nerisk hensikt, reproduserbarhet og livsløp. Problemstillingene var mange, og dette illustrerer kompleksiteten i
bevaring av samtidskunst. Ideen om å bevare autentiske
eller opprinnelige materialer er kanskje i direkte motstrid
med kunstverkets opprinnelige konsept. Eller omvendt:
Det kan ligge en medfødt ustabilitet i materialene som er
ødeleggende for konseptet.
Seminaret var bygget opp av en variasjon av foredrag. I
og med at foredragsholderne hadde så forskjellig faglig
utgangspunkt, ble synsvinkelen hele tiden forrykket en
anelse, og dette skapte dybde i debatten. Det inter-

disiplinære gikk igjennom hele seminaret nettopp fordi
vi ble ført fra det ene fokuspunkt til det neste. Etter et
foredrag om konseptuell kunst og bevaring av konsept
fremført av en kunsthistoriker, kom et mer tradisjonelt
materialbasert foredrag som omhandlet plastmaterialer
og rekonstruksjon av nedbrutte kunstverk presentert av
en konservator. Igjen etterfulgt av en kunstners filosofiske
vandring gjennom tilblivelsen av et verk. Utfordringer
og paradokser som ble tatt opp kan deles inn i følgende
kategorier:
- Verk laget av nye materialer, hvor kunstneren ikke var
kjent med materialenes aldringsprosess.
- Verk laget av kunstnere som kjente materialeegenskapene.
- Verk med et konseptuelt hovedfokus.
I tillegg diskuterte man kunstakademienes ansvar for å
undervise i materialkunnskap og kunstnernes ansvar for å
bruke materialer som har egenskaper tilsvarende
intensjonen.
Konservatorens rolle som medskaper ble også berørt
etter et foredrag av konservator Christian Scheidemann,
som fastholdt at konservatoren selvfølgelig ikke skulle ta
del i selve skapelsen, men komme med løsningsforslag.
En debattant mente tvert imot at konservatorer bør bli
seg sin rolle i verkshistorien bevisst. Dette er en meget
interessant uttalelse, for konservatorer streber alltid etter
å være usynlige, men alle våre behandlinger setter uveg
erlig spor etter seg. Enten vi velger aktiv inngripen eller
fravær av handling vil det ha konsekvenser for verket. Og
derfor vil våre valg være en del av verkets utvikling. Især
i samtidskunstens komplekse samspill mellom materialer
vil konservatorens valg være synlig. Debattanten har rett:
Bevisstheten om deltagelse gir et bedre utgangspunkt.
Konservatorene mener å helgardere seg ved å involvere
nettopp et forum av kompetanse i beslutningsprosessen
rundt bevaringsspørsmål, og heri er kunstneren en
viktig deltaker (1). Det er nå allment praktisert å lage
kunstnerintervju ved innkjøp av verk, for å sikre at verk

blir behandlet etter intensjonen. Spørsmålet er om ikke
intervjuene bør foregå med års mellomrom for å få med
seg utviklingen i kunstnerens forhold til den faktiske
nedbrytelsesprosess. Den mest interessante diskusjonen
på seminaret foregikk i en kunstners eget hode, eller
rettere sagt mellom kunstneren som ung og kunstneren
som voksen 30 år senere. Hans dialog med seg selv
som ung ledet frem til konklusjonen om at bevaring av
samtidskunst består i å la det ha et liv, altså ikke å fiksere
det i originaltilstanden. Som ung mente han at verket
hans bare skulle leve kort tid for han kjente til materialenes hastige nedbryting og valgte aktivt disse. Tittelen
Æterlegeme, 1986 (skum, fedt, urin og olje på lerret) har
også med det flyktige å gjøre. Det var også en parafrase
eller parodi på verk som ikon. Etter at det ble kjøpt inn
til en museumssamling og kunstneren 30 år seinere ble
presentert for beslutningene rundt rekonstruksjon av det
nedbrutte verket, ble han tilslutt enig med seg selv om at
verket hadde et liv også nå, men med et nytt budskap og
at verket i seg selv hadde talt. Det er nå selv blitt et ikon.
Kunstneren fant dette underfundig. Hans verk ble i slutten
av seminaret et bilde på alle verkene som ble presentert,
nemlig: Verk som lever gjennom forandring.
De filosofiske spørsmålene var mange og ble diskutert og
endevendt. Oftest blir konklusjonen på seminarer og kon
feranser om samtidskunst at dette er vanskelig og at det
må forsking og samarbeid til, men dette seminaret avslut
tedes med en konklusjon av Ysbrand Hummelen ICN om
at seminaret i København hadde vært starten på noe helt
nytt. Han kalte det et paradigmeskifte innen konserveringsarbeid. Verk lever og vi som forvaltere er med på livet til
verkene. Og alle merket vi historiens vingesus. Vi kom
mer sikkert til å høre mer fra ICN i tiden som kommer med
utdypning av varslingen av paradigmeskiftet. Videoklipp
fra seminaret vil bli lagt ut på SMKs hjemmesider.
kari.skytt@nasjonalmuseet.no

1)

INCCAs artists interviews.
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NKF-Fi seminar i Vantaa i Finland 16.-18. februar 2009

– Analyze this!
Educational seminar on Analytical Methods
Nina Ryder Kjølsen
og Dagheid Berg
Malerikonservatorer NKF-N
NIKU

Seminaret ble arrangert av den finske seksjonen av NKF i
samarbeid med Metropolia University of Applied Sciences.
Det var deltagere fra Norge, Sverige og Finland, hvorav
Norge hadde deltakere fra Bergen Museum, Munchmuseet, NILU og NIKU. Gry Landro fra Munch-museet og
Terje Grøntoft fra NILU holdt foredrag og føyde seg inn i
rekken blant finske, svenske, danske, greske og spanske
foredragsholdere. Seminaret omhandlet forskjellige
tilnærminger til analytiske metoder til bruk innen kunst- og
kulturminnesektoren fordelt på 23 foredrag.
Initiativtager til seminaret var nylig uteksaminert doktorand
Ulla Knuutinen, professor i kjemi ved konserveringsstudiet
ved Metropolia University. Den teknologiske utviklingen
gjør at stadig flere analysemetoder blir tilgjengeliggjort
for konservatorer ved at utstyr blir mindre, billigere, mer
mobilt og lettere å bruke. Dette stiller stadig større krav
både til konservatorer og kjemikere, som stadig må sette
seg inn i nye analysemetoder, som må kunne tolke til
dels kompliserte målinger, og som ikke minst må kunne
vurdere hvorvidt de aktuelle analysemetodene er nødven
dige eller ikke. Dette seminaret var ment å gi en innføring
i nyere analytiske metoder og apparater, samt åpne for en
diskusjon om nødvendighet og bruk av analyse innenfor
praktisk konservering.
Professor Norman Tennent fra Universitetet i Amsterdam,
stilte i sin innledning spørsmål om analyser i konservering
er en luksus eller en nødvendighet. Han belyste problemet
rundt det å nyttiggjøre seg analyser som blir utført i sam
menheng med konservering av gjenstander. Flere analysemetoder kommer på markedet og mange er laget for å
forenkle analyseprosessen, men det er fremdeles meget
vanskelig å tolke resultatene. Til slikt er det nyttig å
samarbeide med kjemikere med erfaring fra dette området.
Utviklingen innen analytisk forskning i kunst- og kultur
minnesektoren skjer raskt, og en stor del av vårt arbeid
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omhandler og/eller influeres av analytisk arbeid. For å
illustrere dette viste Mr. Tennent til en sammenligning av
konserveringskompendier og -tidsskrifter. I kompendier
utgitt i 1982 var en meget liten del om analytiske metoder
brukt i konservering. I 1990 var over halvparten av alle
artikler utgitt basert på analysemetoder. Det samme året
omhandlet 1-2% av artiklene praktisk konserveringsarbeid
og utvikling av konserveringsmetoder.
Seminaret var intensivt. Foredragsholderne hadde lagt
seg på ulike kunnskapsnivåer i presentasjonene av sine
fagområder. Som malerikonservator uten kjemikerbak
grunn var det derfor litt vanskelig å forstå alt som ble
presentert. Det som imidlertid var lærerikt og spennende,
var de ulike praktiske eksemplene som ble presentert.
Der fikk vi en presentasjon av hvilke analysemetoder som
hadde blitt benyttet, hvorfor, hvordan og hvilke resultater
som ble oppnådd. Dette kompletterte de tyngre, tekniske
foredragene ved å visualisere bruken av analysemetodene. Det ble pekt på feilkilder og på hvor vanskelig
det kan være å arbeide med slike komplekse instrumenter,
ikke minst å tolke grafer og spektre, men det ble også
vist eksempler hvor analyseresultatet var av avgjørende
betydning for beslutninger vedrørende behandlingsmetode. Enkelte foredragsholdere var invitert fra firmaer
som produserer analyseinstrumenter. Disse presentasjonene var tekniske og vektleggingen av hvor enkelt
det var å håndtere disse instrumentene og hvor portable
og billige de var blitt, var tydelig.
Analysemetodene som ble presentert, varierte fra
metoder som baserte seg på infrarøde stråler, røntgenstråler og laser til nukleær magnetisk resonans.
Metoder med behov for prøver fra originalt materiale og
ikke-destruktive metoder ble begge representert. Det
ble holdt foredrag om måling og koding av farger, samt

Fra omvisningen av konserver
ingsstudiet; her er interiør-	
konservering representert med et
”dummy”-muralmaleri.

3-D visualisering av bygninger og landskap. Det var alt
i alt et lærerikt seminar som ga et godt innblikk i hvilke
muligheter vi konservatorer har i dag. Analysemetodene
er ment å hjelpe til å forstå en gjenstands sammensetning og oppbygning, og kan derfor være avgjørende
for bruk av riktig praktisk behandling. Men noen ganger
kan det virke luksuspreget, hvor resultatene kanskje ikke
gir viktig informasjon til hjelp for behandling. Seminaret
ga en god forståelse for hva som finnes på markedet, og
hvilke spørsmål det er mulig å få svar på. Det ble i denne
sammenheng også vektlagt at det er essensielt å ha en
klar formulering av spørsmålene som det er ønskelig at
analysene er ment å kunne besvare. Det er viktig at det
brukes tid på å finne riktig analytisk utstyr til å besvare

disse spørsmålene. Da hjelper det å ha en formening om
hva du kan forvente deg å finne.
Av sosiale arrangementer var det felles middag første
dagen som var veldig hyggelig. Siden dagene var lange,
ble det dessverre ikke mye tid til å se Helsinki. Seminaret
ble avsluttet med en omvisning på konserveringsstudiets
atelierer og laboratorier. Alt i alt var dette et lærerikt og
variert seminar som ga mersmak til både å lære mer om
analyser og å reise tilbake til Helsinki.

nina.kjolsen@niku.no
dagheid.berg@niku.no

Alle Tiders Industri
Bevaring af industrisamfundets kulturarv

Nordisk Konservatorforbund - Danske Afdeling inviterer til forbundets XIIX kongres i København, 24.-27. maj 2009.
Hele 2007 var der i Danmark stor fokus på Industrikultur og
herunder særligt industriens bygninger samt produktionsappa
ratet og energiforsyningen. Vi vil med denne kongres specielt
rette søgelyset mod industriens materialer, produkter og
produktionsudstyr. 					
Kongressens tidsramme er ikke begrænset til hvad man
traditionelt betegner som Industrialiseringen, men kan dække
massefremstillede genstande af alle typer og fra alle tider.
Kongressens tema vil omhandle de specielle problemstillinger
der opstår omkring konservering af industrielle kulturarvsgen
stande. For eksempel vil genstandes størrelse, funktion, ma
terialesammensætning og mængde ofte være udfordringer for
en traditionel konserveringsstrategi.				
Hovedtemaet er konservering og herunder er en lang række
emner velkomne, såsom konserveringsmetoder, teknologihis
torie, analyseteknikker, konserveringsetik samt casestories.
Kongressens program vil blive tilrettelagt med udgangspunkt
i de indsendte abstracts, som et fagligt udvalg vil gennemgå.
Kongressen vil blive afholdt på engelsk.			
Kongressens hjemmeside er allerede operativ:		
www.kongres09.nkf-dk.dk				
Hjemmesiden indeholder yderligere information omkring kon
gressen.

PROGRAM
Fredag d. 22. maj 2009: Deltagelse i åbningen af Nationalmu
seets nye Industriudstilling i Brede.				
Søndag d. 24. maj 2009: Omvisning på Frilandsmuseet med
arbejdende maskinværksteder, musik og underholdning ca. kl.
13.00 - 15.00. Indregistrering til Kongressen i Brede ca. kl.
15.00-17.00. Omvisning i den nye Industriudstilling og recep
tion i de industrihistoriske omgivelser i gården i Brede Værk ca.
kl.17.00-19.00.						
Mandag d. 25. maj 2009: Fagligt program med indlæg i
Nationalmuseets biograf ca. kl. 9.00 - 17.00. Efterfølgende
reception og traktement på Københavns smukke rådhus.
Tirsdag d. 26. maj 2009: Fagligt program med indlæg i
Nationalmuseets biograf ca. kl. 9.00 - 17.00. Fra ca. kl. 18.00:
Stor fest i Arbejdermuseets fine festsal, som stammer helt
tilbage fra 1879, hvor arbejderbevægelsen byggede huset. Gå
ikke glip af spisning og dans i historiske omgivelser.			
Onsdag d. 27. maj 2009: Udflugt til spændende museer og
institutioner i relation til kongressens emne. Aftaler er under
udarbejdelse - men spændende bliver det! Fra ca. kl. 9.00 12.00. Fagligt program med indlæg i Nationalmuseets biograf
fra ca. kl. 13.00 - 17.00.
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E.C.C.O. A.S.I.B.L.
EUROPEAN CONFEDERATION OF CONSERVATOR-RESTORER’S ORGANISATIONS

SHORT NEWS December 2008
The committee met in Paris over the weekend 24th-26th October to coincide with the
presence in Paris of the EQF Working Group, members of which attended the ENCoRE
GA on Thursday 23rd and Friday 24th October.
ICOM-CC Conference, New Delhi.
The President’s report on her attendance at the IIC conference in September is posted on
the E.C.C.O. website. With regard to the proposal by ICOM-CC to change the title of
Conservator-Restorer to that of Conservator, little discussion took place before the vote at
the conference which occurred without major announcement. The President reported that
the letter from E.C.C.O. outlining our position, as reported in the last edition of the Short
News, was not circulated to ICOM-CC members, as requested, but only read and
considered by the Bureau. She also noted that there were several complaints on the issue.
Arising from the above situation, a new letter will be reissued to ICOM-CC reiterating
our position and the President proposes that
• E.C.C.O. and ICOM-CC establish a formal point of contact or liaison between
both organisations and E.C.C.O. will write to ICOM-CC to this end.
• E.C.C.O. support the proposal by Lidia Rissotto from the Italian Istituto Centrale
del Restauro and university Venaria Reale to write a paper on the term
conservation-restoration so as to inform ICOM-CC about the different reasons for
keeping this term at least inside Europe .
• A task force with ENCoRE has been set up to work on this term; the results
should be presented at the next ICOM-CC meeting.
ENCoRE GA
Monica Martelli Castaldi attended the ENCoRE GA as President of E.C.C.O. as part of a
reciprocal agreement with ENCoRE who send René Larsen to the E.C.C.O. GA.
Susan Corr attended as Co-ordinator of the E.C.C.O. EQF Working Group to provide an
update to ENCoRE members on the work of the Group to date. Jeremy Hutchings
attended both in his capacity as member of the Working Group and as an ENCoRE
member, David Aguilella Cueco attended as member of the Working Group ,Sebastian
Dubrosskin, committee member, attended as an ENCoRE member
Jeremy Hutchings delivered a short presentation on Learning Outcomes as they affect the
delivery and assessment of education courses.
ENCoRE voted unanimously to work with E.C.C.O. in writing the Descriptors for the
EQF.
A joint meeting is to be arranged in the near future.
EQF Working Group
A brief analysis of the present status of the work is summarised as follows:
To date, the Working Group has identified competences that profile our profession by
assessing the conservation process; from initial engagement via diagnosis, through to
direct intervention to aftercare and guidelines for future preservation. The proposed
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competences associated with each stage in the conservation process have been analysed
in the language of the Learning Outcomes as they describe Knowledge, Skills and
Competences. The proposed measure of knowledge and skill has been quantified using
the taxonomy of learning provided by Anderson and Krathwohl.
A document outlining these proposed competences has been circulated to all the member
organisations and feedback is required to ascertain, most importantly, whether
a) the model we have chosen to identify competences is workable
b) the competences are comprehensive
c) the competences are calibrated correctly
Such feed back is ideally required by January 2009 to ensure any reworking in time to
present a framework document to the GA.
Learning Outcomes describe Knowledge, Skills and Competences. This is the language
of the EQF. It is the same language that education providers must use to construct their
courses so as to deliver these Outcomes and are the terms of reference for how the
courses are to be assessed or measured. This represents the work of ENCoRE’s members.
Where the work of E.C.C.O. and ENCoRE meets is at the point of calibration on the scale
of the EQF. The education providers must calibrate these Learning Outcomes correctly
on the EQF scale by writing the Descriptor for each level cognisant of the level at which
we, the profession, have set our competences. For E.C.C.O., access to the profession as
conservator-restorer is set at Level 7. A joint working group between E.C.C.O. and
ENCoRE will meet towards the end of January 2009 to write the Descriptors for the
different levels.
Finally, at a late meeting in Paris following the presentation to ENCoRE, it was
recognised that for the competences that we propose to be as fully representative of the
conservation community in Europe, a mechanism will have to be found to allow E.C.C.O.
to consult with non-members to bring them into the process at some point. This should
most likely take place after the GA.
Council of Europe - European Recommendations and Charter for the Conservation
and restoration of Cultural Heritage
The document was officially presented to the Committee for Cultural Heritage and
Landscape (CDPATEP) at the end of November. We are now waiting for the final result
of the discussion.
A message will be sent to E.C.C.O. delegates and member organisations to address their
governments’ representatives at the Council of Europe, according to the instructions
received on the 12th of September 2008. The final vote will probably take place in Maybefore the summer.
CEN
The terminology paper in which the ICOM-CC umbrella term ‘conservation’ has been
proposed will be issued in January with a five month period for further comment. As
stated earlier, E.C.C.O. will reiterate its position and seek support from amongst its
members to lobby against the formal adoption of this term. .E.C.C.O. recognises the
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importance for member organisations to be actively involved in the CEN project at the
consultation stage through the participation in ‘mirror’ groups at national level, where
this is possible. E.C.C.O. will continue to seek liaison status with the CEN project.
New Members
Hungary has recently submitted all the necessary documentation to support their
application for membership. The Czech Republic have adjusted their statutes to comply
with those of E.C.C.O. preparatory to application for membership and the Pan-Hellenic
Association of Conservators of Antiquities have requested membership, further
clarification is being sought.
E.C.C.O Reports
There has been some inadvertent delay in getting the 2007 reports published but they are
nearly finalised and will be issued soon. National reports for 2008 need to be submitted
by January 2009.
Insurance.
Jaap van der Burg reported back on the recent survey on indemnity for private
conservators.
The situation remains ad hoc and difficult. No national cover exists and JVDB pointed
out that it remains unfeasible to get one common policy that is applicable to all. Findings
suggest that insurers are reluctant to offer indemnity because of the difficulty in
distinguishing between incompetence and accident.
A report on the findings will issue shortly.
Presidents Meeting
Dates for the Presidents’ Meeting are proposed as 28th -31st March 2009. Venues under
consideration are Brussels or Sofia. Members will be balloted early in the New Year on
their preference. It is thought that a meeting in Sofia might offer the opportunity for a
”joint moment” (GA, President Meeting) together with a meeting of Eastern and Balkanic
countries. Though not members of E.C.C.O., they are members of the Council of Europe,
and the Recommendations and EQF results could be presented. Negotiations are
continuing and details will be confirmed as soon as possible.
Finally, the committee take this opportunity to wish all our members a Happy Christmas
and a peaceful and fruitful 2009.
Susan Corr
General Secretary,
Galway. December 08
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