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Lederen har ordet
Kjære medlemmer!
Vi i styret får stadige tilbakemeldinger på at
NKF-N er en Oslosentrert organisasjon. Realiteten er at vi i løpet av høsten har hatt flere
utmeldelser, både på grunn av (for)høy kontingent og fordi vi gjør for lite for medlemmene
våre rundt omkring i Norge. Dette vil vi ta på
alvor!
Vi er derfor stolte og glade for endelig å ha
fått på plass vår nye hjemmeside. Dette er
en brukervennlig og svært kostnadseffektiv
nettsideløsning for NKF-N. En stor takk til alle
som har bidratt hittil i prosessen med innspill,
bilder, ris og ros. Dette har vært en lang, men
lærerik prosess og nettsidene har vært en av
styrets to hovedsatsninger siden årsmøtet i
april. Vårt mål er at de nye nettsidene blir et
nyttig verktøy, at de vil stimulere til tettere kontakt mellom medlemmene og at konservatorer
i hele Norge får et forum hvor de kan delta.
Som en direkte følge av generalforsamlingens oppfordring til styret om å se på hvordan
NKF-N på best mulig måte kan arbeide for
hele landet, har vi i høst arbeidet med å opprette lokallag som skal være en prøveordning frem til neste årsmøte. Det er foreløpig opprettet lokallag i Trondheim ledet av
Vera de Bruyn-Ouboter, i Kristiansand ledet av
Simon Mawdsley, og i Bergen ledet av Anne
Bjørke. I Stavanger og Oslo er det i skrivende
stund ikke avklart hvem som skal lede lokallagene. Lokkallagene skal i første omgang
ha en sosial profil, men et langsiktig mål bør
være at de skal arrangere lokale fagseminar
og etter hvert et av NKF-Ns årlige landsdekkende arrangementer. Vi kan i den forbindelse
informere om at vårmøtet 2011 arrangeres av
det veletablerte lokallaget NKF-N Hordaland.
Det er ingen enkel oppgave for NKF-N å
gjøre alle våre medlemmer fornøyde. For at vi
skal bli en bedre organisasjon og for at våre
medlemmer faktisk skal føle at de får noe
igjen for kontingenten de betaler, trenger vi
tilbakemeldinger. Bruk oss aktivt, ta kontakt!
På denne måten kan NKF-N ta tak i en sak du
mener er viktig.
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I 2012 er det NKF-N sin tur til å arrangere IIC
Nordic Group - NKFs Internasjonale kongress.
I vår ble det satt ned en arbeidsgruppe som
har fått mandat til å organisere og gjennomføre konferansen. Temaet for konferansen er
”Planlagt flytting - prosesser og konsekvenser
for samlinger, gjenstander og samfunn” og
arbeidsgruppen som er ledet av Ida Bronken
er allerede godt i gang med arbeidet. Vi er
glade for å ha fått en svært kompetent gruppe
bestående av personer med ulik kompetanse,
varierende alder og god geografisk spredning.
I september deltok NKF-N på Norges Museumsforbunds (NMF) årsmøte i Trondheim. Der
stilte vi med stand, poster, flyers , utgaver av
Konserves og konferansegruppas ”Call for papers”. Det er tydelig at samarbeidet med NMF
må styrkes, noe også NMFs generalsekretær
Tron Wigeland Nilsen er enig i. Dette er noe
styret kommer til å jobbe videre med i 2011.
NKF-N vil benytte anledningen til å rose konserveringsstudiet i deres arbeid for å åpne
opp for mulige PhD studier ved Konserveingsstudiet. Dette er et stort skritt i riktig retning
og det vil også være en styrking av vårt fag i
Norge.
Neste gang vi møtes er det i lokallagssammenheng, det er de som har fått i oppgave å
arrangere jule- eller nyttårsmøter. Jeg håper
så mange som mulig vil støtte opp rundt sitt
lokallag og vise at dette er noe det kan satses
videre på. Vel møtt!
Ha en riktig God Jul!
Ingrid Louise Flatval

Redaktøren har ordet
Kjære lesar av Norske Konserves!
Som fersk redaktør i Norske Konserves og arvtakar etter Tina Grette Poulsson, som gjorde ein
framifrå flott innsats for bladet, er det med stor
glede og spanande å kunne kome med denne
utgåva av Norske Konserves som nettutgåve.
Det vart avgjort på årsmøtet til NKF-N at Norske Konserves skulle kome ut som nettutgåve
frå nummer 2/2010 for å redusere utgifter ein
hadde med å sende ut bladet fysisk til dei som
tingar på bladet. Sidan NKF-N si heimeside
skulle oppdaterast passar det då fint å kunne
publisere dette nummeret av Konserves på den
nye og fine heimesida samstundes. Det har
vore lagt ned ein flott innsats frå mange medlemar og håpar den nye sida vil fungere bra og at
de kan nyte bladet med artiklar og innspel frå
våre medlemmar.
Som mange av dykk veit arbeidar Anne Ørnhøi
med å skanne inn tidlegare utgåver av bladet
og då vil de kunne lesa både gamle og nye artiklar på nettsidene. Det er jo mange fine artiklar
som har vore skrivi gjennom åras løp og det er
flott at me kan få samla stoffet på ein stad slik at
alle nye og gamle medlemmar, som har arkivert
blada i loft eller kjellar, kan lese om at artiklar
som er av interesse.
I denne utgåva av Konserves er det som vanleg
mange som har gjett sitt bidrag og det er alltid
fint å få mota stoff frå eit så stort og variert fagfelt som konservering er.
Ingrid Louise Flatval er den nye leiaren i NKF-N
og her kan de no få lesa hennar fyrste innlegg
som leiar av forbundet. Det er mykje nytt på
gang i forbundet og vi ynskjer Ingrid Louise
lukke til vidare med arbeidet.
I nummer 1/2010 tok Inger Marie Egenberg opp
temaet «Hvorfor trenger NKF-N en ny rolleforståelse?». I denne utgåva kjem Erling Skaug
med eit debattinnleg i diskusjonen over temaet.
Det er fint vi kan få ein debatt om tema som
opptek medlemane.
Are Bjerke avsluttar sin artikkelserie i dette

nummeret med den fjerde artikkelen «Kulturarven som speil: Erindtringskunst og den
humanistiske bevaringstanke ». Takk så mykje
for fine artiklar, Are! Ekaterina Pasnak har skrive
artikkelen «Mounting of artistic prints on thin
Oriental and tracing papers» som gjev oss ei interessant lesing om praktisk papirkonservering.
Uteksaminert masterstudent i objektkonservering ved universitetet i Oslo, Hilde Skogstad
fortel oss om hennar spanande masteroppgåve
«Undersøkelse og bevaring av informasjonspotensialet i jernkorrosjon». Frå inn og utland
har me fått referat frå konferansar. Som Ingrid
Louise Flatval nemner i sitt innlegg var NKF-N
representert ved Museumsforbundets årsmøte
i Trondheim for fyrste gong med stand og Tanja
Røskar Reed har skrivi referat frå årsmøtet. Kari
Skytt Andersen og Anja Sandtrø har gjeve oss
innblikk frå konferansen i Amsterdam
«Contemporary art; who cares?» og Biljana
Topalova-Casadiego med referat frå «New
insights into the cleanig of paintings (Cleaning
2010)» som vart arrangert i Valencia. Det er fint
å få referat frå ulike konferansar og møter slik at
dei som ikkje har hatt moglegheit til å reise kan
få lesa om kva som er aktuelt i diverse forum.
Takk igjen til alle som har kome med sine bidrag
i dette nummeret av Konserves.

Nye artiklar og innlegg som de trur vil interessere våre lesarar takast imot med stor takk. Eg
vil få ny e-post adresse så bidrag, innspel og
andre spørsmål sendast til mi nye adresse som
er hilde@hok.no
På vegne av redaksjonen vil eg ynske alle ein
fin jolehøgtid og det beste for 2011!
Med helsing
Nina Ryder Kjølsen, Monica Hovdan , Anne
Apalnes Ørnhøi og Hilde Heggtveit

3

NKF-N Styret 2010-11
Leder

Ingrid Louise Engelsen Flatval
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 63
E-post: IngridLouise.Flatval@tekniskmuseum.
no

Nestleder/kasserer

Ane Marte Ringstad
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 00
E-post: anemarteringstad@yahoo.no

Styremedlemmer

Dagheid Berg
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 52 13
E-post: dagheid.berg@niku.no
Hanne Karin Sandvik
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 60
E-post: hannekarinsandvik@hotmail.com
Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Tlf: 22 85 93 12
E-post: j.d.hutchings@iakh.uio.no

4

Lily Vikki
Kunst i Oslo
Kulturetaten, P.b. 1453 Vika, 0116 Oslo
Tlf: 23 49 35 09
lily.vikki@kul.oslo.kommune.no

Varamedlemmer

Johnny Bastiansen
Statsbygg
Osloveien 191, 1440 Drøbak
Tlf: 48 99 00 11
E-post: jonny.bastiansen@statsbygg.no
Kjersti Ellewsen
Kulturhistorisk museum
Frederiks gate 2, Pb 6762 St.Olavs Plass, 0130
Oslo
Tlf: 22 85 93 42
E-post: k.m.ellewsen@khm.uio.no

Andre verv:
Norske Konserves

Hilde Heggtveit
Henie Onstad Kunstsenter
Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden
Tlf: 47 67 80 49 04
E-post: hilde@hok.no

NKF-N webredaksjon

Anne Milnes
Maridalsveien 3M, 0182 Oslo
Tlf: 98 83 22 33
E-post: anne.milnes@getmail.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
Douwtje van der Meulen
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Tlf: 22 84 19 00
E-post: d.l.m.v.der@iakh.uio.no
Anne Ørnhøi
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23355252
E-post: anne.ornhoi@niku.no

Valgkomité

Mette Maske
Sverresborg – Trøndelag folkemuseum
Riiser-Larsens vei 16, 7020 Trondheim
Tlf: 73 89 01 28
E-post: mette.maske@sverresborg.no
Bitten Bakke
Arkeologisk museum – Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
Tlf: 51 83 26 65
E-post: bitten.bakke@uis.no

5

Ny rolleforståelse for NKF-N?
Erling Skaug
Malerikonservator NKF-N
Professor emeritus UiO
esskaug@online.no

Det kan ha mye for seg å dale ned som fra månen
og undres over hvorfor tingene er som de er. I forrige
utgave av Konserves stiller Inger Marie Egenberg en del
spørsmål om forholdet mellom foreningen og konserveringsstudiet ved UiO, til dels i internasjonalt perspektiv.
Mye av dette har røtter langt bakover i tiden. NKF-Ns 60årsjubileum nærmer seg, og protokollene 1951-d.d. er
blant kildene til forståelse av sider ved dagens medlemskonvensjoner, selv om store forandringer har skjedd i de
siste 10-15 år.(1) I en kortversjon til 50-årsjubileet i 2001
forsøkte jeg - for de interesserte - å sammenfatte et
`før og nå´ så langt, med tilføyelser ved studiets 10-årsjubileum i 2008.(2) Det er litt uklart om Inger Marie har
lest noe av dette.
Som tidligere leder av studiet, og som periodevis deltager i NKF-Ns lange befatning med utdannelsessaken
kan jeg repetere noe om tidligere forhold. Det er ingen
tvil om at foreningen har spilt en uunnværlig rolle som
pådriver og fødselshjelper i utformingen av krav til faglig
standard og utdannelsesnormer. På den annen side ville
vi ikke ha kommet langt uten de formelle kanaler - institusjonene og departementet - som på godt og vondt har
grepet inn på forskjellige måter og gjerne hatt siste ord.
Abstrakte betegnelser som `foreningens rolle´ kan lett
skjule realitetene. Enkeltpersoner med evne til innsats
utover egen karriere har ofte brukt en forening som
instrument til fellesskapets beste. Alle som har hatt
styreverv vet noe om dette. Det er vel ikke helt glemt at
da Norge i 1965 fikk Nordens første offentlig godkjente
konservatorutdannelse skyldtes det at daværende for-
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mann Leif Einar Plahter først hadde skrevet nye opptaksregler (1960) - i realiteten en utdannelsesplan. Derefter
ble teksten manøvrert til departemental godkjennelse
via de sentrale brukerinstitusjoner (den gang Nasjonalgalleriet, universitetsmuseene i Oslo og Bergen samt
Riksantikvaren, med tiltredelse av Museumsforbundet),
og ekstrabevilgninger fra Stortinget til aspirantlønner og
teknisk utstyr ble skaffet. Viktige ledd i denne prosessen
skyldtes formannens personlige nettverk og diplomatiske
evner. Det lå ikke noe i foreningens eller fagets status
før den tid som ga noen automatikk i det som skjedde.
Det er imidlertid ikke riktig, som det står i Inger Maries
pkt. 1, at NKF-N hadde « ansvar for kvalitet i utdannelsen »
før UiO-studiet ble opprettet i 1998. For det første ble
utdannelsen (`1965-planen´) i praksis forvaltet - på litt
forskjellig vis - av de institusjoner som aspirantene var
fordelt på. Foreningen kunne ikke gjøre noe med det,
man støtte mot den delegering departementet hadde
gitt `de ansvarlige institusjoner´. Studietidens innhold og
kvalitet ble efterhvert hevet med kurs på initiativ fra to av
institusjonene, som også organiserte dem; NKF-Ns rolle
var her i realiteten begrenset til sandpåstrøing og brevpapir. Endelig var eksamenskommisjonens tre medlemmer oppnevnt henholdsvis av Museumsforbundet, av
den institusjon aspiranten hadde vært ved, og av NKF-N
– dvs. 1/3 for vårt vedkommende.
Det stemmer altså ikke at NKF-N før 1998 hadde
« mandat fra departementet til å utarbeide krav til
elevstillinger (…) og til å utnevne en eksamenskommisjon » osv. I beste fall kan man snakke om et «delt»

ansvar hele veien, der NKF-N var nyttig nok som pådriver, deltager og vaktbikkje. Det er ingen grunn til å
redusere foreningens historiske rolle, men den må heller
ikke overdrives. Da studiet ble opprettet kunne foreningen slippe tak i sine tidligere roller. Universitetet overtok
det hele, som for alle andre fag ved UiO. At NKF-N
dermed skulle blitt « stående på sidelinjen » er vel en litt
aparte måte å beskrive en lenge ønsket normaliseringsprosess på.
Om NKF-N derfor « bør definere seg som tydelig adskilt
fra konserveringsstudiet som en kritisk og tydelig pressgruppe i samfunnet både utdanningspolitisk og generelt
fagpolitisk » er kanskje ikke noe stort spørsmål - hvis jeg
da ikke misforstår Inger Marie her. Man opptrådte i de
sistnevnte roller også før, og det nye blir et spørsmål om
vektlegging. Når det gjelder det førstnevnte kunne man
kanskje se på forholdet mellom arkitektutdannelsen og
NAL, siden også vi nå har tatt opp foreningstilhørigheten
i yrkestittelen.
At det « primært ble opprettet elevstillinger elevstillinger
for maleri- og papirkonservatorer i perioden » kan i
sin sammenheng gi inntrykk av dette var foreningens
innsats. Dessverre nei. Det var de ulike faggrupper selv
som formulerte sine individuelle utdannelseskrav og fikk
dem godkjent av departementet, som i neste omgang
opprettet elevstillinger. Maleri gikk som nevnt foran i
1960-65, papir fulgte i 1968 og tekstil i 1978. Disse
kravene ble derefter inntatt i NKF-Ns opptaksregler for
de vedkommende grupper. Andre grupper kom av forskjellige grunner ikke så langt, men laget egne opptaksregler som kun gjaldt medlemskap i foreningen. I tillegg
hadde man fra begynnelsen av den regel at medlemmer
fritt kunne opptas ”dersom spesielle forhold gjorde det
ønskelig”. NKF-Ns ordinære medlemsmasse ble dermed
ganske heterogen med hensyn til formalstatus og fagnivå. Men håpet var jo - i tråd med foreningens formålsparagraf - at medlemskap skulle stimulere gruppene til
videre arbeid frem mot offentlig godkjennelse og formell
likeverdighet i faglige krav, stillingsstruktur osv. Dit kom
man altså ikke innen 1998.

Nok en misforståelse: « I årene før og etter at utdanningen ved UiO ble etablert søkte en del av konservatorene
ved UiO eller NOKUT om å få vurdert diplomoppgavene
sine som hovedfag. Flere oppnådde en slik ekvivalering.
De som jobbet hardest for opprettelsen av studiet og
som kom til å inngå som lærerkrefter var for en stor del
ansatte ved UiOs museumsenheter. Noen av dem var
også, eller hadde vært, sentrale i NKF-Ns eksamenskommisjon etc. » Her antydes vel føringer uten grunnlag.
Listen over de ekvivalerte, deres institusjonstilhørighet
og eventuelle senere lærerverv viser intet mønster av
denne type. Men fremfor alt:
Initiativet kom fra elevene selv. Konkurransen om de
stadig færre aspirantstillingene (som til dels ble blokkert i årevis som billig arbeidskraft) ble stadig hardere,
og forutdannelse på 4 års cand.mag.-nivå og mer ble
stadig vanligere. Både den økte utdannelseslengde og
et høyere eksamensnivå presset tanken frem. Ideen
ble forelagt HF-fakultetet efter at det ble klart at UiO
ville påta seg å etablere studiet, som ville gi et fremtidig
normalnivå på linje med vitenskapelig personale. I de
tilfeller der diplomoppgaven (sammen med det fremlagte
praktiske arbeid og øvrige kurs og eksamina) formelt
tilsvarte en hovedfagsoppgave, kunne fakultetet gi en
`generell hovedfagsekvivalering´. Vurdering og innstilling ble gjort av Unn Plahter, Evabeth Astrup og i de siste
par år av meg, men måtte avsluttes da igangsettelsen av
studiet viste seg å kreve opptil 70 timers uke og pliktene
i den forbindelse måtte prioriteres.
« Konserveringsstudiet fikk gjennomslag overfor universitetsledelsen for å kreve et obligatorisk praksisår”» osv.
Neida. Det obligatoriske turnusår med lønn, plassert
mellom lavere og høyere grad, inngikk i det opprinnelige
forslag til konserveringsutdannelse i NOU 1983:33, det
ble beholdt i departementets innstilling til Stortinget
1984-85, anbefalt også der, og var - efter lang politisk
trenering - med i UiOs vedtak i 1995. Et strukturert
turnusår med fastlagt program var på linje med andre
profesjonsutdannelser som medisin og odontologi. I
den 15-årige prosessen frem til studiestart var imidlertid
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departementet blitt omorganisert og ansvaret for turnuslønnen pulverisert. For å gjøre en lang historie kort ble
studiet igangsatt uten at finansieringen var løst, og i en
vanskelig periode gjennom de to første kull storfagsstudenter ble UiO og departementet enige om å dele
lønnsutgiftene. Derefter ble punktum satt.
Forøvrig lå det jo i kortene at studiet skulle føre videre til
hovedfag og dr.grad. Storfaget, som del av den 4-årige
cand.mag.-graden, var av kapasitetsgrunner bare første
trinn i en normal studieoppbygning. At dette skulle være
« et stort kompromiss », « det beste vi kunne få til », og
« en kamel fagmiljøet sto samlet om å svelge », som
Inger Marie hevder, er nytt for meg.

nærmest selv. Omleggingen ble bl.a. tilskyndet av
endringer ved HF-fakultetet, som eliminerte den integrering og fleksible flyt mellom nabofag man opprinnelig
hadde tatt sikte på.(4)
Når det gjelder de nåværende forhold må jeg som utenforstående i de siste seks år bare konstatere at studiet er
mer populært enn noensinne, og at det har utviklet både
sitt internasjonale nettverk og sin synlighet ved UiO, og
at det åpenbart har den høyeste fullføringsprosenten på
HF-fakultetet. Jeg skulle ikke tro dette er noe problem for
NKF-N.

Noter:
I mellomtiden oppsto Bologna-erklæringen (1999) om
felles europeisk 3-årig Ba. og 2-årig Ma., som UiO
begynte å planlegge i 2000-2001. Politiske preferanser
i EU hadde allerede gått i retning av laveste nivå for
konserveringspersonell og billigst mulig arbeidskraft.
Det førte til et rabaldermøte i Amsterdam og stiftelsen
av ENCoRE, sammenslutningen av studieprogrammer i
konservering på akademisk nivå. Dette var jeg tilfeldigvis
med på. Vi påpekte at ansvarsforholdet i konservering
gjorde Mastergrad til det lavest akseptable nivå for
selvstendig yrkesutøvelse, noe som ble endelig vedtatt i
München i 2001. René Larsen, rektor ved Konservatorskolen i København, var blant dem som hadde sett de
faglige og fagpolitiske ulemper ved Ba.-nivå (`konserveringstekniker´) i praksis og bidro sterkt til vår konklusjon. (3)
Det ga for oss liten mening å kopiere en foreldet studiestruktur man ellers i verden ønsket å bli kvitt. Allerede i
1965-planen lå en offisiell intensjon om sidestilling med
det vitenskapelige personale. Omleggingen av studiet
ved UiO til et sammenhengende 5-årig løp ga seg

8

1) Jeg har fortløpende redegjort for dette i ICOM-CCs preprints, Working Group `Training in conservation and restoration´, 1981 (81/22/4), 1984 (84/21) og 1996 (s. 177-181), samt
i Museumsnytt 2/1985, s. 5-7 og 34-36 (NB: korrektur ikke
sendt, diverse trykkfeil særlig i sistnevnte innlegg).
2) E. Skaug, « Konservatorutdannelsen i fortid og fremtid »
Norske Konserves 2001.2 (NKF-N 50 år), s. 20-23; idem, «
Konserveringsstudiet 10 år. Utvalgte tekster » Oslo 2008,
forord `Til leseren! ´. Sistnevnte utdeles gratis hos førsteamanuensis Tine Frøysaker så langt opplaget rekker.
3) For en første studieplan, se E. Skaug, « IAKN, Department
for Conservation Studies », `ENCoRE. European Meeting of
Institutions with Conservation Education at Academic Level´
(red. U. Schiessl), Dresden 1997, s. 146-150. Et grundig forarbeid vis-à-vis UiO var allerede gjort 1993-95 av Unn Plahter
og Evabeth Astrup. I det internasjonale bilde lå ECCO lenge
efter ENCoRE i nivåkravet, og fungerte på den tid som en samleorganisasjon for konserveringspersonell med meget varierte
bakgrunner.
4) Om de opprinnelige fleksible moduliseringsplaner for
`kvalitetsreformen´ av 2001, se note 2.

Mounting of artistic prints on thin Oriental and tracing papers
Ekaterina Pasnak
Papirkonservator
Bergen Kunstmuseum
Ekaterina.Pasnak@kunstmuseene.no

Artist’s prints constitute a significant part of Norwegian
art history. Edvard Munch, Nikolai Astrup, Knut Rumouhr,
Ludvig Eikaas, Marianne Bratteli all created woodblock
prints. Many also experimented with intaglio and planographic techniques. Since the end of the 19th century
the growing interest in Japanese art brought not only a
revival of colour woodblock printing by Edvard Munch and
Nikolai Astrup but also encouraged the use of Japanese
papers. Edvard Munch liked kozo (mulberry) papers in
woodblock prints and lithographs but also utilized thin tissues, like mitsumata (1). Nikolai Astrup used both gampi
and mitsumata tissues for his black and white woodblock
prints (2). Rumohr extensively used very thin tengujotype tissue paper for his black and white and colour wood
engravings. Ludvig Eikaas also employed thin Chinese
calligraphy paper (mostly of rice straw) whose fibres are
very short, making a paper that is easily creased and torn.
Also cigarette paper has been popular among Norwegian
artists.

In the traditional Japanese printing technique,
paper is placed on top of the inked woodblock and
rubbed. This helps to keep the paper in plane. In the
traditional Western technique the woodblock is put onto
the paper and drawn through a press. When high pressure is applied to a thin paper, natural distortions of the
image area occur. In colour woodblock prints, when
printing is done in stages, with several blocks, the paper
goes through the press many times, and the relief in the
paper becomes stronger. In many Nikolai Astrup and Knut
Rumohr prints on thin tissue, the image surface stands
out strongly from the unprinted margin area.
In the 1980’s an interest arose in monotype prints on tracing paper among artists such as Ludvig Eikaas (3) and
Gerd Tinglum (4). The artists liked to crumple the paper,
making strong creases and deformations, before the
application of the paint.

Pict. 1 Strong planar deformations of mitsumata tissue that are exacerbated by hinging.
(N.Astrup. «I paradiset». Woodblock print. Sparebankstiftelsen. DnBNOR. Dextra Artistica, deponert i BKM)
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1. The backing board of the passepartout.

2. The artwork
(a colour woodblock print on a thin paper
with large margins that lie in plane, while
the central image area might have planar
deformations).

3. Cut out piece of Melinex (preferably thick,
100-125 µm).

 to the
4. Double-sided tape holding Melinex
backing board, such as 3M encapsulation
tape No 415.
5. Silk thread covering the edge of the tape,
or a piece of thin tissue placed under the
Melinex and overlapping the edge of the
tape to prevent pressure of the hard Melinex
on the soft tissue of the object.



6. Melinex book mark strips (1 cm wide, 50
µm) strapped over the backing board, the
ends joined.
Piece of Melinex

Cross-section

Protective tissue under the Melinex.
Double-sided tape (as above).



Backing board of the passepartout.
The art work

Pict. 2. Mounting with Melinex and book mark strips

These planar deformations in all these different papers
become part of the make-up of the art piece. The difficulty
lies in displaying the piece so that those undulations remain while making the image legible, and without increasing the distortions through the mounting process.
Traditionally, works of art on paper are hinged with Japanese paper thinner than the original paper and mounted
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into a passe-partout. It has been found, though, that hinges
made with similar type of paper as the original or with very
thin tissue (9g tengujo or lens tissue) create points of tension on original thin papers so that distortions are formed
(PICT 1). If the work is regularly displayed in conditions of
fluctuating relative humidity, those distortions will increase
with time and the paper surface may even contact the
glazing. In addition, remounting causes stress on the art-

Cotton twill tape adhered to the back of the
insert to enable safe removal of the board from
the sink mount.

The matboard to be inserted snugly into the
deep mount.
Art piece laid on the insert.
Melinex strips wrapped around the insert with
ends joined at the back.

Sink or deep mount, made of several matboards adhered around the perimeter of the
backing board.

Picture 3: Melinex strips holding insert in sink mount

work. As the long kozo fibres of the hinge and the support
tend to intertwine, removal of those hinges almost inevitably leads to some skinning of the original paper.
Many publications and workshops have addressed the
questions of mounting with or without hinges, with corners, Melinex, with inlay and many other methods (5). The
particular problem of Norwegian graphic collections with
very thin papers and intentional strong planar distortions
does not seem to be widely discussed. Some mounting
methods distinct from traditional hinging have been tried
in Bergen Kunstmuseum (BKM). Some are simple modifications of the previously known techniques and some are
tried for the first time.
I.Mounting with pieces of Melinex and bookmark
strips.
In cases where the tissue is so thin that it is likely to
be lifted up when opening the passe-partout, it may be
preferable to secure it to the backing board of the passepartout. When the margins of the sheet lie in plane while
the image area exhibits certain distortions, as in the case
of woodblock prints, it was thought to cover those edges
with Melinex. Methods with a polyester window and with
polyester/polyethylene strips were described by Kozek



(6). In the former, a window is cut in Melinex and placed
over the object. The author remarks that it is not very secure for transportation as the object is not held down very
well and could force through the aperture. In the latter
case, strips of Melinex, otherwise called bookmark strips,
are strapped around the edges of the sheet of paper and
sometimes secured along the edges. This is more commonly used for archival documents. However during this
author’s internship in Teylers museum under the guidance
of chief paper conservator Robien van Gulik, this method
was extensively used for mounting works of art for exhibition, and it was seen that these strips could hold the
works in place very securely and visually pleasing.
For woodblock prints of Knut Rumohr and Nikolai Astrup,
the mounting at BKM was done using a thick piece of Melinex that was secured over the top and bottom edges of
the artwork with double-sided tape (PICT 2:). To prevent
the adhesive from oozing onto the paper a thread can be
placed over the edge of the tape that is in close proximity of the paper edge. Alternatively a piece of Japanese
tissue could be placed under the Melinex to prevent the
hard plastic from making a mark on thin paper and to
cover the edge of the tape. Thin Melinex strips are then
strapped over the artwork as well as the adhered Melinex
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Artwork

Inlay paper (Tengujo tissue or Usumino)
Cut straight to match the margin area if
original is transparent



Pict. 4 Inlay



Supporting tissue (Tengujo)
Artwork
Top tissue (Tengujo) with open window,
overlapping the margin area of the
artwork
Adhesive (Klucel G in alcohol) dabbed
along the edge of the artwork through
the two tissues



Application of the adhesive (Klucel G or
starch) along the edge of the envelope
to seal it

Pict. 5 Friction envelope without moisture

pieces and secured from the backside of the backboard
of the passe-partout. The strip is slightly elastic and can
be stretched so as to hold the object in place tightly and
prevent sliding. Several works mounted in this way were
exhibited in the museum and have travelled around Scandinavia on loan. So far no movement of the artwork in the
passe-partout has been observed.
In the case of creased tracing paper, such as the work of
Gerd Tinglum, Vinge og Benknokler, hinging is not really
an option. Hinges would be visible through the paper and
water-based adhesives like starch or cellulose ethers are
not advisable due to the great sensitivity to moisture of the
tracing paper. This artefact was intentionally cockled so it
was not appropriate to place a full-length piece of Melinex
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over the edge. Therefore, it was strapped over four edges
with Melinex strips to the supporting board. Due to the
three-dimensionality of the object a sink mount (7) was
created for it (PICT 3). Strips of cardboard were adhered
around the rim of the backing board of the passe-partout
to frame this supporting board. The board with the art
piece affixed with Melinex strips was then snugly fit within
the sink mat.
II Traditional inlaying method revisited.
In old European institutions like British Museum and
Rijksmuseum, works of art on paper were often adhered
to the inlay paper to provide false margins (8). This paper
is usually thinner than the original and a window is cut in
the middle to the size of the object with a minimal overlap

of several millimetres. This not only provides additional
protection to the sheet which is not handled directly but
also reduces variations in tension since adhesive is applied overall throughout the perimeter. Since it appears
to be a more invasive method of mounting, using adhesive all along the edge of the art piece, it is not presently
favoured. However there are instances when it might still
seem appropriate.
A few Nikolai Astrup prints are on gampi paper, which
is slightly thicker than tissue but is nevertheless almost
transparent, and there is very little margin area. Usual
hinging not only causes cockling along the top edge, but
it creates a danger of the bottom edge of the print slipping through the passe-partout aperture, as the overlap
is usually minimal. There was not sufficient margin for the
Melinex method and, as with tracing paper, water based
adhesives did not seem suitable or advisable with gampi
paper, so the traditional inlaying method using Klucel G
in ethanol was considered. The tissue is then cut exactly
to the margin area of the artwork and placed underneath
(PICT 4). That way it is not visible through the semitransparent paper. Adhesive can be applied directly on the
verso of the artwork or put on the inlay paper, dried, and

then reactivated with ethanol. The advantage of Klucel
G is that it is rather weak adhesive and is less likely to
create points of tension than would starch. Disassembly
is also easy with a bit of alcohol. In this way the object
acquires additional protection and cockling is minimized.
III Envelope without moisture.
Tissue papers made of mitsumata and gampi are extremely thin and can be easily damaged, and in traditional
conservation practice those types of papers were often
lined to provide some weight and protection to the artwork. Presently lining is considered as a last resort for
objects that lack integral stability. One of the reasons
against the lining is the virtually irreversible application of
extra adhesive to the paper. Additional protection to the
paper without adhesive, however, may be provided by
way of a tissue-envelope. In this way the object can be
handled and mounted safely without the application of
adhesive directly to the primary support.
In the case of the Astrup works on thin gampi paper,
where the margins are extremely small, the option of
Melinex strips was not viable. Either they would be visible
under the passe-partout aperture or would not be able to




Window of the tissue paper envelope (the same as the bottom paper). The edges of the window are chamfered.

The artwork.

The bottom tissue of the friction envelope.

Adhesive is applied on the edges after the artwork is put in
place.


Picture 6. Friction envelope applied wet
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securely hold the paper in place since the overlap would
be barely 1-2 mm. Some gampi papers used by Astrup
are so thin and prone to planar distortions, that even
application of hinges or inlay with Klucel G in alcohol
causes extreme bulging over the interface.
In this case a thin tissue (9g tengujo) is placed under the
object, then another tengujo tissue is positioned over the
artwork and a window is cut according to the image area
(PICT. 5). When all three papers are properly positioned,
drops of Klucel G in alcohol are applied on the tissue
just outside the edge of the artwork. If for some reason,
it looks like the formation of the object needs adjustment
within the envelope, the top and bottom tissues can be
slightly opened. Afterwards the outside edges of the
envelope tissues could be adhered to each other for
better protection. This envelope keeps the object safely
in place, aided by the pressing action of the window-mat
within a frame. If additional protection seems necessary,
Melinex strips can be wrapped around the envelope. The
advantage of this envelope is that, unlike shiny Melinex,
which is notable even if minutely exposed, the fibres of
the tissue blend better with the paper of the artwork and
do not disturb the viewing if the edge of the envelope
should be visible.
IV Friction envelope applied wet.
When dealing with papers made of kozo, mitsumata and
even rice straw (in case of Chinese calligraphy paper)
fibres, those that could be wetted or are planned for
washing, it is possible to consider a ‘wet friction envelope’
(PICT. 6). The procedure is similar to the dry envelope
but everything is done in a wet state and adhesive is applied only on the outside of the two envelope tissues. The
idea came from experience with the method of pressing
oriental papers by friction mounting described by Keiko
Mizushima Keyes (9). Since thin Japanese papers could
not pressed well in traditional Western technique of
blotters, glass and weight, Mizushima Keyes suggested
placing pre-wetted Japanese mino paper below the damp
art work before placing it in the press. When releasing
those papers from the artwork, it was seen how well kozo
fibres hold to each other by mere friction. Also it was often
observed how effective is this method for smoothing the
paper and reducing hard creases. The same principle was
applied in this ‘wet friction envelope’.

It is best to use mino papers as they do not have grain direction, but for very thin papers tengujo tissue also works
well. The kozo fibres of these papers interlock to provide
an envelope firmly holding the artwork in place. The procedure consists of the following steps:
• The bottom paper is placed on the table, wetted and
smoothed.
• The pre-wetted artwork is positioned on the pre-wetted
tissue. As this procedure requires precision, pencil
marks are made on the bottom paper to indicate where
the artwork should go. The object is transported on a
Melinex sheet for safety, with a protective cover over the
image area like thin Hollytex, Viledon or TST-membrane.
• Adhesive (such as starch, cellulose ethers or mixtures
of the two depending on thickness of papers or other
preference) is applied around the edge of the bottom
envelope paper.
• Another paper, with a pre-cut window to overlap the edges of the artwork, is wetted on a Melinex sheet, covering
the opened aperture with another non-woven polyester
sheet. Because of the transparency of the Melinex, this
window can be placed exactly over the artwork’s edges.
The edge of the window should have a chamfered water-cut edge. (10) A water-cut edge with long fibres will
create too strong attachment to the artwork and straight
cut would not hold onto the original paper.
• Once the Melinex is removed and the window straightened, it might be necessary to tear one edge of the window, as a wet sheet of paper with a cut-out window often
can not be put into plane. Once dry, the overlapped
edges won’t separate and won’t be particularly visible.
• Once all is ready, protective non-woven polyester is
placed over this friction-mounted envelope, followed by
blotters or felts, glass and weights.
• When everything is dry, the top edge of the envelope is
hinged to the backing board of the passe-partout.
Experiments were made before applying this method to
the art piece. Placing weights only on the edges (stretch
drying), avoiding the image area, caused cockling. This
method both helps to smooth the sheet of paper and
provides protection in handling, and possibly minimizes
the paper’s tendency to distort. Since the object is able to
move within the envelope, there are no points of tension
in the sheet; original deformations of paper caused by the
printing press do come back, but are more gentle and less
disturbing. This method works well for kozo and mitsumaOpposite side: PICT.7 Step
by step procedure of the ‘wet
friction envelope’.
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1. Two sheets of Tengujo tissue or mino paper are cut: for the
bottom and for the window

2. The bottom paper is wetted and smoothed onto the table,
fibrous side up

4 A piece of Japanese paper with a window cut with chamfered
edge is wetted and smoothed on the Melinex sheet.

3 Prewetted artwork is placed onto the bottom tissue (using Melinex for support) and adhesive is applied around the perimeter
of the tissue, a centimeter away from the edge of the object.

6 Melinex is removed, the window-tissue is readjusted (possibly
cutting one corner to put the sheet in place) and the adhered
edges are secured with Japanese pounding brush. .
5 Window-tissue on a Melinex sheet and Viledon paper over
the aperture is put in place over the drawing.

7 After the window-tissue is straightened, the object is ready to
be covered with protective non-woven polyester, blotters, glass
and weights.

8. Object after treatment in incident light
N.Astrup.«I paradiset». Sparebank stiftelsen DnB NOR (Dextra
Artistica)
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ta papers. In the latter case, fibres are very smooth and
do not interlock with the envelope papers. In the former,
the connection is slightly firmer and the blending of the
fibres of the envelope and the artwork makes the transition very smooth.
CONCLUSION:
Many paper graphic collections, especially in Norway,
have a large variety of prints on very thin Oriental and
Western papers. Handling, storing and mounting of those
works often cause some difficulty. Since each case is
unique, there can not be any one solution. When selecting
an option, one could consider the following factors:
• The exhibition demands (infrequent or quite extensive);
• The type of paper, i.e. tracing paper, Western tissue,
kozo paper, gampi or mitsumata tissue, or other;
• Presence or absence of margin area;
• Whether washing is part of the treatment plan or not.
As museum climate condition standards are now less
strict as they were before and there are greater exhibition
demands on the collections, some of the works are likely
to be exhibited in an unconditioned environment for some
length of time. In this case simple hinging of very thin
papers might provoke further planar deformations. Thus
some other methods could be considered that would
sustain the whole sheet evenly as well as provide some
additional protection to very thin and fragile papers. Several suggestions have been given in the present article.
Certainly there could be many more and the sharing by
colleagues of their solution to these problems would be
greatly appreciated.
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ARKIVPRODUKTER:
http://www.mamut.net/Kringsjaa/
Vidar: vk@arkivprodukter.no +47 926 51 375
Paal: ph@arkivprodukter.no +47 47 4000 66
polyesterfilm på rull 100 my – thick Melinex
Klucel G
cotton book tape (or twill ribbon)
3M tape No 415 (the same as Polyester Transparent
Tape, double-coated , 6 mm x 33 m)
Usu-Mino paper 16g/m2 K38 (Paper Nao)
Tosa Tengujo 9g/m2
Tengujo 15 g/m2 K27) (Paper Nao)
Minogami No 2 19 g/m2 K37 (Paper Nao)
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GERÄTE – GABI KLEINDORFER
Aster Strasse 9 – D – 84186 Vilsheim Germany
Telefon 0 87 06 – 10 94
Viledon (thin non-woven polyester with very smooth surface 30 g/m2)
Polyester-Montageband – (Melinex bookmark strips) 71
µm 1 cm and 1,5 cm wide
JANSEN-WIJSMULLER & BEUNS B.V.
Postbus 166 1530 AD Wormer – Holland
Veerdijk 44 1531 MS Wormer Holland
Tel. (075) 621 1001
e-mail info@jwb-ceka.nl
www.jwb-ceka.nl
TST membrane (thick non-woven polyester with smooth
surface on one side and fibrous on the other)
Melinex book mark strips 50 µm 13 mm wide
Noter:
1) In the collection of BKM there are two identical prints by
Edvard Munch of Eva Mudoci, one on thin kozo paper, the other
most probably on mitsumata tissue. Identification was made with
partially polarized microscope.
2) In the Astrup collection of Sparebank stiftelsen DnB-NOR
Dextra Artistica kept at BKM, four black and white prints on very
thin, almost identical paper were examined. Two were found
to be on mitsumata paper (Jølstersagn, I Paradiset) and two
on gampi paper (Kapellanen og prestedateren på isen, Bygdetyvens død). Identification was made with the help of partially
polarized microscope supported by examination during treatment.
3) For example, Høyremann på sin hals 1986 from Eikaas Galleriet, which is a combination of woodblock print and monotype
on tracing paper.
4) In the BKM collection there are two monotypes by Gerd Tinglum (Ving II and Vinge og benknokler) on tracing paper which
was first covered with the ground layer, then creased, after
which a monotype image was created with gouache.
5) Important recent publications on the subject of mounting are
collected in two books produced by the British Museum:
Joanna M. Kosek (2004): Conservation Mounting for Prints
and Drawings and J. Rayner, J. Kosek and B. Christensen ed.
(2005) Art on Paper. Mounting and Housing
Earlier mounting suggestions were given in AIC. Paper Conservation Catalogue, chapter 40 Matting and Framing, 1988.
6) J. Kozek, p.93-95
7) Description of a deep or sink mount is given by C. Battisson et
al: Conservation mounting at the V&A: an overview of techniques, Art on Paper, mounting and housing, p.132
8) Description and diagram of traditional inlaying method can be
found in Kozek, p.103
9) Mizushima Keyes, Keiko. (1984).The use of Friction Mounting
as an Aid to Pressing Works on Paper. In: The Book and Paper
Group Annual, vol. 3, pp.101-105.
10) For explanation of chamfered water-cut edge see Kozek, J.,
plate 60, p.85

Kulturarven som speil:

Erindringskunst og den humanistiske bevaringstanke
Are Bjærke
Papirkonservator NKF-N, filosof cand.philol.
arebjaerke@hotmail.com

Ikke før er Kulturminneåret 2009 over, så leser vi at “kulturhistorien råtner på rot” og at museumsfolk kan bli
“… tvunget til å velge ut kjernebygg som skal beholdes …”
(Aftenposten, 9. mars 2010). Gefundenes fressen,
naturligvis, i forbindelse med en artikkelserie som dette,
hvor vi spør hva vi skal legge til grunn for nettopp slike
valg (enskjønt frie valg vel er å foretrekke fremfor valg
under tvang).
Det er et tilbakevendende tema at myndighetene har
interesser og oppgaver som ikke faller sammen med “dine
og mine” prioriteringer. Skal vi tro Sjur Harby, går det så
langt at “… kulturminneforvaltningen er politisk styrt og at
fagfolkene i kulturvernet derfor i praksis har munnkurv”
(Aftenposten Kultur, 17. juni 2010). Arne Lie Christensen
trekker på sin side Kulturminneårets kulturminnebegrep i
tvil og spør om det er å betrakte som “utflytende” (referert
av Lotte Sandberg i Aftenposten, 3. januar 2010).
Miljø- og utviklingsminister (SV) Erik Solheim svarer på
Christensens spørsmål i et avisinnlegg under tittelen
“Viktigst å sikre monumentene” (Aftenposten, 15. januar
2010). Her gjør han gjeldende at “Kulturminnedebatten
må dreie seg om hvilke kulturminner staten på vegne av
fellesskapet skal ta vare på, ikke om retten til å kalle noe
et kulturminne.”. Resten av innlegget klargjør statens prioriteringer, og det er dem vi skal se på i det følgende. (La
meg bare peke på det retoriske grep i denne uttalelsen,
nemlig at Solheim ikke vil diskutere kulturminnebegrepet.
Likevel setter han dagsorden for en debatt, som forutsetter et slikt begrep. Vi skal forsøke å finne ut av begrepsinnholdet.)
“En hovedoppgave for kulturminneforvaltningen er”, ifølge
Solheim, “å frede og sikre nasjonalmonumentene”. Og
med dette mener han først og fremst tekniske og industri-

elle kulturminner; landbruket er allerede godt representert.
Slike minner “viser hvordan vi tok naturresursene i bruk”.
Industrisosialisten Solheim holder i denne sammenheng
frem betydningen av industrieventyret for en nasjon i
vekst og hvor viktig dette har vært for alle i Norge, ikke
minst “for en regjering med utspring i arbeiderbevegelsen”. Innlegget avsluttes med: “Ankerfestet vil alltid
være den ’store’ nasjonale historien, men i det hører også
dagliglivet med.”, etterfulgt av: “Industrihistorien vår er
både ’stor’ og dagligdags og vil være et sentralt satsningsområde i årene som kommer.”. Uttrykket “dagliglivet” er
valgt for å avvise kritikken av Norges Kulturvernforbunds
valg av eksempler på “dagliglivets kulturminner”, mosselukta for eksempel.
La oss straks bryte ned den industrisosialistiske bevaringstanke i fire hovedpunkter:
1. Teknologi og industri som forberedelser til kultur
2. Arbeideren omsetter natur i kultur
3. Kulturbegrep til politisk bruk
4. Hverdagslivets industriarbeidere er nasjonalstatens
helter
Til sammenlikning fremhever den humanistiske bevaringstanke forutsetninger som kan oppsummeres slik:
1. Uforfalsket selvforståelse som forberedelser til kultur
2. Kunstneren omsetter åndsvirksomhet i selvforståelse
3. Kulturbegrep til moralsk bruk
4. Kunstneren argumenterer både for et ideal og for det å
rette seg etter idealet ved hjelp av argumenter. Kunstneren drives av at argumentene er utslagsgivende.(1)
Ser man det slik, virker standpunktene uforenlige og det
kan være vanskelig å få øye på brobyggende momenter.
Til forskjell fra den humanistiske bevaringstanke legger
den industrisosialistiske bevaringstanke vekt på tekniske
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og industrielle produksjonsmidler (forstått som nasjonalmonumenter). Og vi merker oss at det ikke er tale om en
estetisering av produksjonsmidler som er gått ut av bruk.
I boken Vestens litterære kanon (Oslo: Gyldendal Norsk
Forlag, 1996) bringer litteraturkritikeren Harold Bloom uttrykket “erindringskunst” på bane. La oss se om uttrykket
fører med seg forbindelser som ikke umiddelbart springer
en i øynene.
Uttrykket “kanon” kan, ifølge Bloom, forstås som identisk
med “erindringskunst” under forutsetning av at uttrykket
forstås som forholdet mellom det som er bevart av litteratur og vedkommende som leser denne litteraturen, og
ikke som en “liste over anbefalte bøker” (s. 25). Erindringskunst i denne betydningen blir da å forstå som “virkelige
steder [som er] forvandlet til visuelle bilder” (s. 43). Den
praktiske siden av denne betydningen av ordet er at
kanon betegner “erindring og ordning av et liv i lesning”
(ibid.). Leseren vil formodentlig se Blooms betraktning i
sammenheng med Ricoeurs utlegning av hermeneutikken
som appropriasjon, dvs. tolkning som tilegnelse, som jeg
var inne på i Konserves 1/2009 (s.27).
Men Alois Riegl nyanserer uttrykket erindringskunst.
Essayet “The modern cult of monuments” (2) innleder
med et historisk riss av monumentets funksjon. I sin
tidligste og opprinnelige betydning er monumentet et
menneskelig verk, sier han, som er reist i den bestemte
hensikt å holde menneskelige handlinger og hendelser
(hver for seg eller i kombinasjon) fremme i fremtidige
generasjoners bevissthet. Riegl kaller slike monumenter
“intensjonale” monumenter. Men når vi snakker om den
moderne kult og bevaring av monumenter, er det, ifølge
Riegl, ikke intensjonale monumenter vi har i tankene, det
er kunst- og historiske minnesmerker (Denkmale).
Denne betydningen, som, ifølge Riegl, har gjort seg gjeldende fra 1500-tallet til langt ut på 1800-tallet, kan skape
misforståelser som følge av oppfatninger av kunsten
og dens verdi i Riegls samtid. Derfor er essayet viet til
spørsmålet om hvordan kunst- og historiske monumenter
er blitt oppfattet frem til essayet ble skrevet på begynnelsen av 1900-tallet. Riegl begynner med å peke på behovet
for å skille mellom kunstneriske og historiske verdier.
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Dette skillet er både viktig og interessant fordi verdiene
smelter sammen i kunstmonumenter; kunstmonumenter
er nødvendigvis historiske. Poenget er at dersom vi bare
legger vekt på monumentets historiske verdi, så ville all
kunst fra alle epoker være like verdifull. Men slik er det
ikke.
Ved siden av den rent historiske verdi har vi, ifølge Riegl,
også begrepsmessige, formale og koloristiske kvaliteter
som kan betraktes i et ahistorisk perspektiv; en “absolutt
kunstnerisk verdi” som kan betraktes uavhengig av
verkets kunsthistoriske sammenheng. Og her er vi ved
sakens kjerne: moderne kunst kjenner ikke absolutte verdier; i det moderne finnes bare en “relativ kunstverdi”. Det
følger at “kunstverdi” heretter må defineres på ulike måter
avhengig av om man betrakter verdien som absolutt eller
som relativ. Strengt tatt er konsekvensen at “man ikke
lenger kan snakke om ’kunstneriske og historiske monumenter’, men bare om ’historiske monumenter’” (s. 23).
Her kommer vi nå til det sted i Riegls essay som setter Solheims avisinnlegg i relieff: Riegl sier at historiske
monumenter, i motsetning til intensjonale monumenter,
ikke er intensjonale. Det er karakteristisk for både intensjonale og ikke-intensjonale monumenter, sier han, at de
har erindringsverdi. Og i begge tilfeller er vi interesserte
i deres opprinnelige tilstand. Men når det gjelder intensjonale monumenter, er deres erindringsverdi bestemt av
de som lagde monumentene, “mens det er vi som har
bestemt verdien av de ikke-intensjonale” (s.23).
Hvis, altså, vi ser Solheims avisinnlegg i lys av Riegls
essay, så blir det klart at det å frede og sikre tekniske og
industrielle produksjonsmidler er legitimert av betraktningen at de er bestemt som ikke-intensjonale monumenter
som vi, dvs. myndighetene, har bestemt verdien av. Og
går vi tilbake til avisinnlegget og reflekterer over den tanke
at tekniske og industrielle produksjonsmidler viser hvordan
vi tok naturresursene i bruk, så ser vi at det industrisosialistiske kulturbegrepet er kunngjort uten omsvøp: Kultur er
produkt av menneskets bearbeidelse av naturresursene.
Denne definisjonen hører hjemme i gruppen av definisjoner som redegjør for hvordan kultur oppstår: genetiske

definisjoner. Definisjonene det er snakk om her, legger
vekt på kultur som produkt. I boken Culture: A Critical
Review of Concepts and Definitions (New York og Toronto:
Random House, 1963) gjør Kroeber og Kluckhohn oppmerksom på at definisjonsgruppen har likhetstrekk med
definisjonene i en annen gruppe, der vekten legges på
tradisjon og arv; forskjellen er altså at Solheims kulturminnebegrep legger vekt på produktet (s. 128).
Og hvis vi ser Blooms “erindringskunst” i samme perspektiv, så blir det likeledes klart at også han har ikkeintensjonale monumenter i tankene. Men mens Blooms
“erindringskunst” er å forstå som forholdet mellom det
som er bevart av litteratur og vedkommende som leser
denne litteraturen, er Solheims “erindringskunst” å forstå
som en “liste over anbefalte bøker”. Med “erindring og
ordning av et liv i lesning” mener selvsagt Bloom at det er
vi som bestemmer verdiene. Erindringskunst i bloomsk
forstand kan således ses i sammenheng med den humanistiske bevaringstanke. Vi ser at de største kunstnerne
overtar rollen som “steder” i den humanistiske bevaringstankes kanon, og at kunstnernes verk utgjør “bildene” i
denne kanon.

Spørsmålet er nå om humanister kan dra nytte av Solheims nasjonalmonumenter. Til det er det å si at humanistene ikke bare oppfatter bevaringstanken som et vitenskapelig prosjekt, som avdekker historiske saksforhold.
De leser også bevaringstanken inn i et handlingsprogram,
som avledes av de idealer og verdier vitenskapenes
resultater avdekker: vi er stolte av noe, andre ting skammer vi oss over. Det er ingenting i veien for å se nasjonalmonumentene i et slikt perspektiv; humanistene retter seg
etter mottoet “Intet menneskelig skal være oss fremmed!”.

Noter:
1) Charles Taylor: «The Ethics of Authenticity», Cambridge,
Mass. og London: Harvard University Press, s. 23.
2) Alois Riegl: «The modern cult of monuments», overs. av Kurt
V. Forster og Diane Ghirado i «Oppositions: a journal for ideas
and criticism in architecture», Cambridge, Mass.: Pub. for the
Institute for Architecture, Vol. 25, 1982 Høst, s.21-51.

Temaet for bevaring kan nesten alltid føres tilbake til det
man legger frem som tilværelsens ledemotiv. Representanter for vår tids humanisme ivrer for samsvar mellom
hva mennesket kan være og hva det bør være. “Erindring
og ordning av et liv i lesning” vil dermed, innenfor rammen
av den humanistiske bevaringstanke, legge til grunn et
normativt kulturbegrep, som legger vekt på idealer. Vi
forventer neppe at et politisk bestemt og et normativt
bestemt kulturminnebegrep legger samme innhold i
“steder” og “bilder”.
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Sverd fra Norsk Maritimt Museum

Undersøkelse og bevaring
av informasjonspotensialet i jernkorrosjon

Hilde Skogstad
Konservator
hildesko@student.iakh.uio.no

Rensing og behandling av arkeologisk korrodert jern er et
område innen konservering hvor mye forskning har blitt
utført. Tradisjonelt har de utarbeidede rensemetodene
blitt utviklet med målsetningen å fjerne eventuelle kloridioner for å stagnere aktiv korrosjon, å fjerne voluminøse
korrosjonslag for å avdekke gjenstandens form, eller
en kombinasjon av de to nevnte. Mindre fokus har blitt
rettet mot informasjonen som kan uthentes av selve korrosjonsproduktene og hvilke konsekvenser denne informasjonen kan få for etiske og praktiske hensyn relatert
til rensemetodene. Relevant informasjon uthentet fra
korrosjonsprodukter kan være metallets originale struktur,
gjenstandens originale form og overflate, eventuelle innlegg av andre metaller og mineralisert organisk materiale
eller bevarte rester etter selve det organiske materialet
fra gjenstanden selv eller den arkeologiske konteksten.
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Dokumentering og eventuelt bevaring av denne formen
for informasjon er verdt å strebe etter da et mål med
konservering også er å bidra til videre forskning rundt
gjenstandene. Undersøke og vurdere materialets iboende
informasjon forut for en behandling som vil kunne endre
denne informasjonen (ICOM Committee for Conservation,
1984). Innen jernkonservering i dag er disse mulighetene
ofte begrenset nettopp av rensemetodenes ødeleggelse
av forskningsmaterialet og ufullstendig foregående undersøkelse og dokumentasjon.
Høsten 2010 ble det av undertegnede som en del av
masterprosjektet i konservering gjort undersøkelser av
korrosjonslag på arkeologiske gjenstander fra Kulturhistorisk museum i Oslo og Norsk Maritimt Museum.
Målsetningen var ikke bare å belyse informasjons-

Mineralisert tre i korrosjon fra sverdhjalte. Sett med elektronmikroskop.

Metallografisk struktur i korrosjon fra
sverdblad. Martensitt, indikerer brå
avkjøling av lavkarbon stål.
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potensialet i arkeologisk jernkorrosjon, men også å gjøre
rede for hvilke analyseredskaper som er mest relevante
i denne sammenhengen og ikke minst hvordan aktuelle
stabiliserings/konserveringsmetoder for avsalting vil påvirke informative fenomener.
Visuell undersøkelse med stereomikroskop og elektronmikroskop (SEM) ble anvendt for identifikasjon og karakterisering av rester etter organisk og mineralisert organisk
materiale, lokalisering av gjenstandens originale form
representert ved et mørkt grått korrosjonslag ble gjort
ved tverrsnittundersøkelse, røntgen og XRD analyse.
Tverrsnittundersøkelse ble også anvendt for oppdaging
av metallografisk struktur i korrosjon som kilde til informasjon rundt gjenstandens tilvirkning, mens eventuell
tilstedeværelse av dekor og metallinnlegg ble undersøkt
med røntgen. På bakgrunn av en utført spørreundersøkelse gjeldende konserveringspraksis for arkeologisk
jern på skandinaviske museer ble avsalting med natriumhydroksid og basisk sulfitt (natriumhydroksid + natriumsulfitt) valgt som testmetoder for behandling av jernet.
Metodene ble ansett som relevante også på bakgrunn av
deres dokumenterte effekt innen avsalting og ikke minst
den faglige uttrykte usikkerheten rundt deres konsekvenser for informative fenomener i korrosjon (Scott og Eggert,
2009, s. 139; Selwyn, 2004, s. 301; Wang et. Al., 2008,
s. 72). Behandlingene foregikk over 30 dager i 0,5 M
løsninger med en temperatur på 60°C.
På tross av et noe snevert utvalg av testmateriale bidro
de innledende undersøkelsene til en utvidet kunnskap og
forståelse rundt flere av gjenstandene, og demonstrerte
med dette relevansen av å anse korrosjon som en informasjonskilde. Dette viste seg å være spesielt gjeldende
innen kategoriene metallets originale struktur og tilvirkningsmetode, gjenstandens originale form og overflate,
og tilknyttet organisk eller mineralisert organisk mater-iale.
For sistnevnte kategori avdekket undersøkelsene mineralisert organisk materiale i form av tre, horn eller skinn på
50 % av testgjenstandene. En overraskende høy prosentdel som demonstrerer hvordan korrosjon kan være en
uventet ressurs ved tolkning av arkeologiske kontekster
og sammensatte gjenstander. I denne forbindelse fremstod undersøkelse med elektronmikroskop som et svært
egnet analyseredskap til identifisering og karakterisering.
Gjentagelsen av innledende analyseprosedyre på materialet etter behandling demonstrerte at verken natriumhydroksid eller basisk sulfitt påvirket informative fenomener i
like stor grad som forventet på bakgrunn av
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publisert litteratur. Begge metoder forårsaket noe fargeendring og oppsprekking av øvre korrosjonslag, men
hadde ingen negativ effekt på mikrostrukturen hos mineralisert organisk materiale. Ingen av metodene medførte
kjemisk reduksjon av korrosjonsprodukter og hadde
dermed heller ingen konsekvenser for lokalisering av
original overflate/opprinnelig form. Metallografiske strukturer i korrosjonslag ble heller ikke påvirket. Simulerte innlegg av metallene sølv, kobber og tinn ble derimot påvirket
ved fargeendring i varierende grad. På tross av dette ble
det konkludert at ved noe tilpasning av metodene, bl.a.
konsolidering av mineralisert organisk materiale forut for
behandling, vil de på en generell basis kunne anbefales.

Referanser
Selwyn, L. 2004, «Overview of archaeological iron: the corrosion
problem, key factors affecting treatment, and gaps in current
knowledge», Proceedings of Metal 2004, National Museum of
Australia Canberra ACT.
Scott, D.A. og Eggert, G. 2009, Iron and steel in art. Corrosion,
colorants and conservation,Archetype Publications, London.
Wang, Q, Dove, S., Shearman, F. og Smirniou, M. 2008, «Evaluation of methods of chlorideion concentration determination and
effectiveness of desalination treatments using sodium hydroxide
and alkaline sulphite solutions» The Conservator volume 31.

Contemporary Art: Who Cares?

9.-11. juni 2010, Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam

Kari Skytt Andersen
Konservator
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
kari.skytt@nasjonalmuseet.no

Anja Sandtrø
Konservator
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
anja.sandtroe@nasjonalmuseet.no

I juni måned i et regnvått Amsterdam var over 550 konservatorer og andre med interesse for samtidskunst samlet
til en etterlengtet konferanse. Agendaen var bevaring av
samtidskunst i bredest mulig perspektiv.
Mange av oss har ventet i spenning på etterfølgeren til
den skjellsettende konferansen i 1997 «Modern Art: Who
Cares?» Da markerte feltet konservering av samtidskunst seg for alvor for første gang. «The Decision Making Model» ble presentert og «artists participation» og
«artists interviews» var på alles lepper. Alle som jobber
med den komplekse samtidskunsten føler sterkt for å
høre nytt i denne hurtigutviklende grenen. For å vektlegge
samarbeidsaspektet var alle faggrupper som jobber med
samtidskunst invitert både som deltagere og som foredragsholdere: konservatorer; kuratorer; registrarer; kunstnerassistenter; underviserer og studenter. Dette skapte
dynamikk og diversitet, - i samtidskunsten må man ha
evne til å samarbeide tett med alle grupper, så ideen var
opplagt og absolutt nødvendig, men på den annen side
ble det et forum uten den tette konservator-forbrødring
som ellers er givende på konferanser. Nasjonalmuseet
stilte med tre konservatorer en kurator og en avdelings
direktør. Forventingene var høye og programmet tettpakket.
Konferansen åpnet med at forfatteren Joost Zwagerman
fortalte om og leste fra boken sin «Duel». Han har skrevet en etter sigende meget underholdende roman som
presenterer dilemmaer en tradisjonelt utdannet malerikonservator står overfor i møtet med samtidskunsten.
Herfra fortsatte diskusjonen om (kunstnerisk produksjon
og samlingsutvikling) konservatoren som er tvunget til å
fornye sin rolle fordi kunsten hele tiden endrer seg.
Der Modern Art: Who Cares? fokuserte på kunstnerdeltagelse og kunstnerintervju dreide diskusjonene seg
nå mer om konservatorens rolle som «fortolker og med
produsent» av kunsten.
En overveiende del av samtidskunsten er installasjoner
og disse endrer ofte form og størrelse fra utstillingsrom
til utstillingsrom, dette gjør at konservatoren har en viktig
rolle med å dokumentere og med å sette opp kunsten
etter kunstnerens ønsker og verkets ”ånd”
Christian Scheidemann var mest direkte, som alltid, og
holdt et innlegg om at konservatoren også har sin plass
som medprodusent før kunsten når sin endelige form.

Han er selv veileder for mange samtidskunstnere i sitt
atelier i New York og driver utstrakt materialeeksperimentering sammen med kunstnere.
Diskusjonene kretset ellers om store spørsmål som: hva
definerer et kunstverk? Er det bevegelsen som utgjør essensen av et kinetisk kunstverk eller er det at verket har
sine originale deler 100 % intakte? Hva er det autentiske
kunstverket? - Store spørsmål som ofte er oppe men som
sjeldent blir besvart. Retningen på denne konferanse
pekte mot at «funksjon» er essensiell for kinetiske så vel
som tidsbasert kunst. Dette er banebrytende i et fagfelt
som verdsetter ”det originale” forstått rent materialemessig, meget høyt.
Det var stort fokus på elektroniske medier og dette feltet
preger også kunstscenen. Arbeidet med bevaring innen
dette feltet er på en måte førende hva radikale tiltak angår.
I dette feltet har man vært tvunget til å bytte ut deler etter
hvert som teknologien dør ut. Disse utskiftningene som
ofte kan føre til store endringer av verkenes visuelle uttrykk. Endringene har vært ansett som nødvendig fordi
man er bunnet opp til den raske forandringen som er innen
teknologien. De som jobber med elektronisk kunst må
også være foregangsmennesker innen den edle kunsten
å samarbeide med teknikere og andre ikke-konservatorer.
Samarbeidet er en nødvendighet fordi utviklingen er styrt
av kommersielle hensyn snarere enn kontinuitet.
Konferanser om samtidskunst har en tendens til å bli en
presentasjon av kunstverk i merkelige materialer med
meget spesielle problemstillinger, mange innslag falt da
også under denne gruppen men det har ikke nyhetens
interesse lenger og det var da også de mer grunnleggende endringene innen konserveringsfaget og
konservatorens rolle som det var mest sprengstoff i.
For oss på Nasjonalmuseet var det en stor glede å se
INCCA Nordic samarbeidet ta form. Konferansens avsluttende parallell-session var en samling av INCCA Nordic
med Louise Cone fra SMFK i spissen. Det viste seg å
være en fin gruppe av samtidsentusiaster fra Finland;
Sverige; Danmark og Norge. Første felles prosjekt for
gruppen er å utrede spesielle pakke og transporttemaer
som gjelder for samtidskunst.
http://www.incca.org/contemporaryartwhocares
http://www.incca.org/
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Konferanse:

«New insights into the cleaning of paintings (Cleaning 2010)»

Biljana Topalova-Casadiego
Malerikonservator NKF-N
Munch-museet
biljana.casadiego@kul.oslo.kommune.no
Ciudad de las artes y las ciencias i Valencia, Spania

Konferansen «New insights into the cleaning of paintings,
Cleaning 2010” var et samarbeid mellom Universidad
Politecnica de Valencia (Spania) og Smithsonian›s
Museum Conservation Institute (USA). Arrangementet
fant sted på Ciudad de las artes y las ciencias i Valencia,
26. til 28. mai 2010.
Konferansen var et internasjonalt forum der forskere og
konservatorer presentere sin nyeste forskning og mest
relevante arbeider. Programmet ble gjennomført over tre
intense dager og tok fatt i mange av spørsmålene som
konservatorer konfronteres med i sin daglige praksis.
Fokus var rettet mot nye innsikter relatert til rensing av
billedkunst, med alle praktiske implikasjoner:
• kjemien knyttet til tørking og filmdannelse (tempera, olje,
akryl, alkyd)
• virkningen av ulike løsningsmidler på malinglagets
mekaniske egenskaper
• effekten av «leaching» på løsemidler i malinglagets
mekaniske egenskaper
• kjemiske endringer av malingslaget
• effektene av rensing og miljøets betydning
• estetikk relatert til patina og metoder
• behandlingstyper med spesiell vekt på renseproblematikk, grenser og utfordringer
• relevant og tjenlig programvare i arbeidet med rensing
av akryl
20 innlegg ble holdt de første to dagene. Dag nummer tre
var viet paneldiskusjon og oppsummeringer. Ved siden av
dette ble det vist og presentert 24 posters. Norges bidrag,
ved Frøysaker, Liu og Miliani, var posteren ”Non-Invasive
Assesments of Cleaning Tests on an Unvarnished OilPainting on Canvas by Edvard Munch”. Innholdet er et
resultat av samarbeidet mellom Konservering (Aulaprosjektet) ved Institutt for arkeologi, konservering og
historie (UiO) og EU–Artech(1) MOLAB.
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Fagfolk involvert i bevaring ser klart viktigheten og kompleksiteten i en vellykket renseprosess av billedkunst
– det kreves kunnskaper, ferdigheter, erfaring og tålmodighet.
Et historisk tilbakeblikk på rensemetoder som har vært
brukt gjennom mer enn tusen år, viser en stor variasjon;
ofte var de så tvilsomme og risikofylte at det nærmer
seg et mirakel at verkene har overlevd – etter å ha blitt
utsatt for rensemidler som urin, kaustisk soda, sandpapir,
tomatjuice, løk, og dampbad av alkohol eller balsamer.
Disse prosedyrene tilhører nå fortiden, takket være den
stadig voksende interessen for bevaring av kulturarv og
en økende internasjonal forpliktelse til forskning innen
konserveringsfeltet. Men de har gitt et grunnlag for
nyskapende forskning og metodiske forbedringer som
er utviklet innen konserveringsfaget de siste tiårene. Her
lå mye av fokuset på konferansen ”New insights into the
cleaning of paintings, Cleaning 2010” – en forening av tre
viktige områder: kunst, vitenskap og teknologi.
Etter Brussel-konferansen ”Cleaning, Retouching and
Coatings” (1990) og ”Surface Cleaning, Materials and
Methods” i Düsseldorf (2003), var ”Cleaning 2010” imøtesett med utålmodig spenning. Ikke på 20 år har det vært
et like omfattende internasjonalt forum med fokus på
aspekter ved rensing av billedkunst. De over 470 deltagere demonstrerte hvilke forventninger som var knyttet til
konferansen. ”Cleaning 2010” var et verdifullt møtepunkt
og var en sjelden anledning til å bli oppdatert om de
tanker og metoder knyttet til rensing av billedkunst.
Postprints av konferansen vil bli publisert i 2011 av Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington.
Note:
1) Access, Research and Technology for the conservation of the
European Cutural Heritage (http://www.eu-artech.org).

Det nasjonale museumsmøtet
i Trondheim 8. – 11. September 2010

Tanja Røskar Reed
konservator
Aust – Agder Kulturhistoriske senter

tanja.reed@aaks.no

Onsdag 8. september:
Metoder for selvevaluering og målstyring av museer
Del 1 – Samlingsforvaltning
Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum
«Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?»
• Ikke noe nytt. Presentasjon av Folkemuseets samlingsforvaltningsplan. ”Likt for alle”
Linda Steward, Hedmark fylkeskommune
«Digitaliserte museumssamlinger – hva så? »
• Kontekst og sammenheng gjør materialet spennende.
”Tilgjengeliggjøring er ikke det samme som formidling”.
• Tre typer brukere: Nysgjerrige, de som kikker innom –
vekke interesse og friste til gjenbesøk. Interresserte, de
som blar litt – gruppere og tilrettelegge. Forskere, de
som søker konkret – presentererelevante svar til konkrete spørsmål.
• Bruke standarder og fagfolk til utfylling.
1) Digitalisering og registrering 2)Forskning og formidling
3) Teknisk
Brukervenlighet – Nytteverdi - Underholdningsverdi
Kultur IT
• Forvalte – Primus. Tilgjengeligjøre – DigitaltMuseum.
Formidle – Europeana, Oslobilder osv.
”Sosiale medier funker, men klarer vi å bruke det?”
Del 2 – Formidlings- og besøksutvikling
Erlend Nyhammer, Comte Analysebyrå
«Trender blandt kulturpublikum; hva bør museene være
opptatt av? »

• Redd for å fremmedgjøre seg fra kjernepublikummet.
Kjernepublikum er kanskje ikke så redd for populære
elementer.
21% Kulturellt altetende, 51% kulturellt passive, 28%
populærkulturbrukere
Anne Marit Karlsen, Norsk Teknisk Museum
«Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene. »
• Presentasjon av et prosjekt ved Teknisk Museum. NB!
Juni 2011, konferanse ved TekMus i sammarbeid med
MoMa vedrørende prosjekter med minnekasser for
demente.
Espen Hernes, ABM-utvikling
«Oppsummering og videre arbeid. »
• Presentasjon av statistikk: Aust-Agder 4. sist i landet på
museumsbesøk pr. innbygger ifølge analysebyrået Econ
med 0,7 besøk pr innbygger pr. år. (Møre & Romsdal
1,5; Vest-Agder 1,2; Oslo 2,5)
• Tildelingsbrevene -> ny måling av resultat (resultatorientert)
Effect – impact
Sammenligning – benchmarking
Edruelig innhenting av data
Forutsigbar, kontinuitet, åpenhet
Systematisering
Mottagelse og omvisning på Rockeheim
Torsdag 9. september:
Årsmøte i Norges museumsforbund
Stein Slyngstad, ABM-utvikling
«Veien videre »
• Utvikling av indikatorer. Tiltak for bedre måloppnåelse.
Tilstandsrapporter.
Vurdere søknader og prioritere tiltak til tildeling.
• Utredning av museenes kulturhistoriske bygninger. Ny
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rapport høsten 2010 -> samhandling og arbeidsdeling
ved innsamlingen i kulturhistoriske museer.
Faglig fellestema
Orgelkonsert i Nidarosdomen
Felles middag
Fredag 10. september:
Årsmøte Norsk ICOM
Parallelle faglige seminarer. Tema 3 Samlingsforvaltning
Introduksjon og presentasjon av Nettverk for magasin og
bevaring
Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet i København
«Samlingsforvaltning i et nasjonalt perspektiv. »
• Sammenhengen mellom betydning og bevaring. Utredning om bevaring af kulturarven, KUM 2003. ENB = enestående nasjonal betydning. NatMus har 1mill. registrerte
gjenstander, antatt 20-30 millioner – 200.000 ENB.
• In Situ bevaring er en viktig del av samlingsforvaltningen
på Nationalmuseet.
• Kunstindustrimuseet København samarbeider med
privat firma om magasiner. NatMus planlegger
12.000kvm, muligens OPP (Offentlig Privat Parterskap).
Både fordeler og ulemper -> Ålborg bygger OPP magasiner. Egner seg ikke for prosjekter på under 300millioner.

Kommentar fra redaktøren: (tilleggsopplysninger fra Inger
Louise Flatval)
NKF-N deltok på møtet med en representant, Inger
Louise Flatval. På landsmøtet hadde NKF-N opprettet
en stand der det ble formidlet informasjon om konservatorer og vår kompetanse. Det var poster som inneholdt
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Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet
«Uppdrag: Nationell samordning av vård och konservering. »
• ”Kraftsamling, Museikoordinatorns betänkande” 2009.
Klima også en del av prosjektet. En del publikasjoner
lagt ut på Riksantikvarieämbetet: «Tidens Tand og Att
vårda en kjyrka.» Også publikasjon/info om restverdiredning.
• Samlingsforum, Sverige: November 2010, 2dagers
seminar – ”Inomhusmiljø i museimagasin”
Kari-Mette Avtjern, Hadeland folkemuseum
«Bevaring av store gjenstander, presentasjon av prosjektet Lavterskelmagasin og formidlingsarena. »
• Presentasjon av flytteprosjekt ved Hadeland folkemuseum hvor publikum var involvert i dokumentasjonen av
gjenstandene.
Årsmøter i Museumsforbundets seksjoner
Deltok ikke
Festmiddag i Palmehaven
Deltok ikke, men Vitenskapsmuseet fikk tildelt prisen som
Årets museum under middagen.
Lørdag 11. september
Ekskursjoner
Deltok ikke

informasjon om hvem vi er, hva en konservator gjør og at
vår kompetanse eksisterer på ulike institusjoner rundt om
kring i landet.
Det ble også delt ut flyers i Trondheim med informasjon
om konferansen i 2012.
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Controlled Atmosphere Technology

C.A.T. er en form for anoksibehandling
Metoden er spesialutviklet av Rentokil og brukes på uerstattelige gjenstander som er
utsatt for insektangrep i museer og samlinger. Metoden er effektiv, skånsom og giftfri
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