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Lederen har ordet
Kjære medlemmer!
Mens våre europeiske søsterorganisasjoner
sliter med å engasjere yngre, nyutdannede og
studenter er NKF-N i en særstilling. Engasjementet blant de unge er sterkt og tilstede,
oppmøte på både faglige og sosiale møter er
godt og flere og flere melder sin interesse for
organisasjonen. Hvor blir det av dere andre?
Hvor er de etablerte konservatorene, med
solid erfaring og bakgrunn? Foruten noen få
unntak uteblir gruppen på 45+ helt på møtene
våre. Hva har skjedd? Og ikke minst, hvordan
kan vi få denne gruppen på banen!
I april deltok undertegnede og NKF-Ns
E.C.C.O. representant Jeremy Hutchings på
E.C.C.O. General Assembly og presidentsmeeting i Barcelona. Inntrykkene herifra var
mange og jeg er overbevist om at vi som konservatorer på nåværende tidspunkt er heldig
stilt i Norge. Vi har en jevn tilflyt av stillinger
og arbeidsmarkedet må betraktes som relativt
bra. Dette er i stor kontrast til mange andre
europeiske land. Det er høy arbeidsledighet,
spesielt blant nyutdannede og at de i tillegg
sliter med å tiltrekke seg nye og unge
medlemmer. Allikevel har vi alle sammen den
samme utfordringen; å gjøre konservering
synlig som fagdisiplin og å sørge for at vår
fagkompetanse i større grad får innflytelse.
Det har i løpet av det siste året vært et
løpende forsøksprosjekt med å etablere lokallag rundt i landet, med varierende suksess.
Det er interessant å se at det er i de miljøene
som det allerede er etablerte møtetradisjoner
at lokallagsideen er av interesse, men at
engasjementet i andre områder uteblir. Lokallagsordningen forsetter derfor som en prøveording i ett år til.
Engasjement nytter. Da vi i april fikk informasjon om at konservatorskolen i København
sto i fare for å miste sitt navn, kom en masse-
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mobilisering på banen, mye takket være
E.C.C.O. I skrivende stund er det fortsatt usikkerhet rundt beslutningen, men i følge NKFDK går det mot at forslaget ikke blir vedtatt.
Dette skyldes hovedsakelig massive reaksjoner fra en rekke europeiske organisasjoner
og institusjoner, inkludert NKF-N.
På grunn av dårlig økonomi har hovedfokuset
for styret det siste året vært på interne saker.
Vi har forsøkt å sette inn besparende tiltak
på de områdene vi har hatt mulighet for det;
Norske Konserves har gått over til å bli et
e-tidskrift og de gamle nettsidene er byttet
ut med en rimeligere løsning. Reiseutgiftene
har og blitt holdt på et minimumsnivå. Siden
økonomien nå er bedre enn på lang tid håper
styret at fokuset neste år i langt større grad
kan være på utadrettet arbeid. NKF-N må
være tilstede på aktuelle arenaer og delta i
aktuelle debatter. Vi er derfor glade for at
NKF-N skal delta i en referansegruppe satt
ned av Norsk Kulturråd og NMM i forbindelse
med den varslede nasjonale planen for samlingsforvaltning.
Ingrid Louise Flatval

Redaktøren har ordet
Kjære lesar!
I Norske Konserves er det no ynskje om å få
inn ein ny person som annonseansvarleg og
me vonar det er nokon som ynskjer å ta over
vervet til Nina Ryder Kjølsen. Ho har gjort ein
flott innsats med å få inn annonser, men ynskjer
no å endre fokus frå annonser til å bistå i
arbeidet med å få inn nytt stoff til bladet. Det
står nærare beskrive i annonsen kva arbeidet
gjeng ut på og er det spørsmål så er det bare
å kontakte Nina på e-post nrk@niku.no
Det er som vanleg stor variasjon innan fagfeltet vår i dette nummeret av Konserves. Ved
Bergen Museum har dei sett i gang eit stort
og spanande prosjekt om konservering av
kvalskjeletta som har vore utstilt i ”kvalsalen”
ved museet i over 100 år. Dei har testa ut
ein ny metode der dei nyttar tørris til å reinse
kvalbein. Zina Fihl og Christina Holmefjord
har skrive ein spannande artikkel om tørrismetoden og kva erfaringar den gav dei. Dei
som deltok på vårmøtet til NKF-N, som vart
arrangert av lokallaget i Hordaland fekk moglegheit til å besøke prosjektet og sjå arbeidet
på nært hald. Nina Ryder Kjølsen har skrive
ein artikkel om pakking og transport av eit
stort lerretsmåleri frå Hammerfest til Oslo.
Her kan ein lese om mange utfordringar ein
møtte på og korleis desse vart løyste. Norsk
Institutt for luftforsking (NILU) har sendt inn
ein artikkel om det avslutta EU –finansiert
kulturminneprosjektet PROPAINT, der dei tok
for seg spørsmålet om kor god beskyttelse
mikroklimarammer eigentleg gjev. Joanna
Hench har vore på konferansen ”Spara och
bevara” i Gotland og ho har gjett oss eit fint
og fyldig referat som tek for seg tema som
vart teke opp på konferansen. NKF-N hadde
årsmøtet den 8. april ved Teknisk museum i
Oslo og Dagheid Berg har skrive eit referat
frå årsmøtet for Norske Konserves.

Skal du eller veit du om nokon som skal på
konferansar i tida framover set me i Konserves pris på referat frå desse møta. Kjenner
du til eit prosjekt eller har du kome over noko
interessant i ein konservators kvardag så har
Norske Konserves alltid nytte av nytt stoff og
artiklar til bladet. Alle bidrag og tips blir teke
imot med stor takk!

På vegna av alle i redaksjonen til Norske
Konserves ynskjast alle ein fin sumar!

Monica Hovdan
Nina Ryder Kjølsen
Hilde Heggtveit
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Klimarammer beskytter europeisk kunst
– og globalt klima
Anne Nyeggen
Kommunikasjonssjef
NILU - Norsk Institutt for luftforskning
any@nilu.no

I museumsverdenen er bruk av såkalte mikroklimarammer blitt mer og mer vanlig for å beskytte
verdifulle kunstverk. Men hvor god beskyttelse gir rammene? NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har nylig avsluttet et EU-finansiert kulturminneprosjekt hvor berømte malerier ved europeiske museer er blitt undersøkt.
I prosjektet PROPAINT har en for første gang undersøkt
mikroklimaet i og rundt malerier som er plassert i mikroklimarammer. En rekke museer har deltatt, deriblant
Tate i London og Uffizi i Firenze, i tillegg til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo.
- Spørsmålet man kan stille seg er om slike mikroklimarammer bare beskytter maleriene, eller om luften
mellom et maleri og glasset/rammen kan forårsake en
raskere nedbrytning av maleriets overflate, forklarer
Elin Dahlin, seniorforsker ved NILU og koordinator for
prosjektet.
Studien viser at klimarammene beskytter godt mot det
ytre miljøet. Nasjonalmuseet fant resultatene oppløftende, og melder at de vil fortsette å bruke rammene.
”Selvforurensning”
Forskningsteamet med forskere fra syv europeiske land
har målt luften i og rundt en rekke rammer med malerier
i 12 museer i Europa og Mexico City. Svaret etter tre år
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med forskning er at forurensende gasser som ozon,
nitrogendioksid og svoveldioksid fra utemiljøet i liten
grad trenger inn gjennom de beskyttende rammene.
- Derimot fant vi at både rammene selv, lim, ferniss og
maling kan avdunste en rekke aggressive organiske
forbindelser som blir stengt inne i mikroklimarammene,
forteller Elin Dahlin. – Dette betyr at rammene innfrir
forventningene når det gjelder beskyttelse fra forurensning, men det er fremdeles et spørsmål hvor skadelige
de organiske gassene som blir stengt inne i rammene er,
slår hun fast.
Munch har det bra – etter forholdene
I Oslo ble det utført målinger på et maleri av Edvard
Munch på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design. – Faktisk ble det målt høyere verdier av forurensende gasser inne på Nasjonalgalleriet enn det ble målt
inne på Nasjonalmuseet i Krakow, sier seniorforsker
Terje Grøntoft, også fra NILU. – Men vi så også at mikroklimarammen som Munchs maleri er satt inn i, beskytter

maleriet mot disse forurensningene. Det ble målt lave
verdier inne i rammen. I Krakow derimot målte vi relativt
høye verdier inne i rammen hvor Leonardo da Vincis
maleri ”Damen med hermelinen” ble oppbevart. Denne
rammen var mindre tett enn rammen som ble brukt til å
beskytte Munchs maleri, forteller Grøntoft.
Nasjonalmuseet fornøyd
Nasjonalmuseet er fornøyd med resultatene undersøkelsen. – Vi vil fortsette med å lage tilsvarende klimarammer til utvalgte, svært fuktighetsfølsomme malerier. Dette gjelder særlig dem som er malt på trepanel,
sier konservator Trond E. Aslaksby ved Nasjonalmuseet.
- Vi håper at man fortsetter å forske på utslipp av gasser
inne i disse rammene, men tror - inntil videre - at fordelene er større enn eventuelle ulemper, melder han.
En liten og smart varsler
Forurensningen ble målt med små passive prøvetakere, i tillegg til tre ulike typer spesialutviklede sensorer,
”dosimetere”, som måler den samlede forurensningsbelastningen over en viss tid. EWO-dosimeteret som er
utviklet av NILU, kan gi museene et varsel om at bevaringsforholdene for maleriene ikke er optimale og at det
må gjøres tiltak for å rense luften.
Variabel ferniss
Det ble også gjort omfattende studier av ulike typer
fernisser for å se i hvilken grad det skjer en nedbrytning
av maleriers overflate inne i mikroklimarammer. Forsker
Susana López- Aparicio ved NILU har ledet arbeidet.
Det kom klart frem at enkelte typer fernisser ble nedbrutt
raskere enn andre. Når det gjelder nedbrytning av selve
malingslagene vet man foreløpig ikke så mye og det
gjenstår å forske mere på dette.

Europeisk standard
PROPAINT gjorde også en evaluering av ulike typer
mikroklimarammer som brukes for å beskytte verdifulle malerier. Arbeidet har ført til konkrete retningslinjer for konstruksjon og bruk av mikroklimarammer, og
har bidratt til uviklingen av en europeisk standard for
montre i museer og samlinger. Forskere fra England,
Tyskland, Polen, Danmark, Italia, og Spania har deltatt i
PROPAINT-prosjektet, foruten de norske deltakerne.
Klimavennlig løsning
En viktig egenskap ved mikroklimarammer er at de stabiliserer klimaet rundt bildene uten at det er nødvendig
å klimatisere store innendørs rom. Dette kan redusere
energikostnader og utslipp av klimagasser, og dermed
også bidra til å beskytte det globale klimaet.

En mikroklimaramme er en tilnærmet tett ramme
for bilder (vanligvis) med glass, bakstykke og
forsegling. Rammen beskytter mot ytre påvirkninger
og stabiliserer klimaet. Mikroklimarammer kan inneholde tilleggssystemer for kontroll og måling av
klima og forurensninger.
EWO- dosimeteret som NILU har utviklet er nå
tilgjengelig på markedet. Det kan brukes til å vurdere
forholdene for gjenstander av organisk materiale i
museer og samlinger.

For mer informasjon, kontakt:
Seniorforsker Elin Marie Dahlin, NILU, mob.: 922 98
265, epost emd@nilu.no, Seniorforsker Terje Grøntoft,
NILU, 63898023, epost teg@nilu.no
Kommunikasjonssjef Anne Nyeggen, NILU, mob.:
90776232, epost any@nilu.no

7

”Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by”
- et bereist maleri.
Transport av et stort lerretsmaleri fra Hammerfest til Oslo.

Nina Ryder Kjølsen
Malerikonservator NKF-N.
NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning.
Nina.Kjolsen@niku.no

Innledning
I forbindelse med renoveringen av Hammerfest rådhus
ble NIKU kontaktet av Hammerfest kommune i september 2009. Et maleri i bystyresalen hadde behov for
konservering. Maleriet med navn ”Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by” har dimensjonene 2,83
meter x 5,50 meter (h x b). Et forprosjekt ble utført i mai
2010 for å kartlegge tilstand og omfang av tiltak som
var nødvendig for behandlingen av maleriet, og i januar
2011 ble maleriet demontert fra veggen og sendt til Oslo
for konservering.

Maleriet av Hammerfest by er utført av østerrikske
panoramamaleren Joseph Krieger i 1880-årene.
Motivet viser tidligere Hammerfest by, med hvitkledde
fjell, bebyggelse og havn.
Maleriets reisehistorikk
På 1920-tallet kjøpte Blomqvist Kunsthandel maleriet, og
det ankom Norge for første gang. Frem til da hadde maleriet trolig vært i Tyskland. Da det viste seg at det ikke
var noen interesse for maleriet her til lands, ble maleriet
sendt til Amerika i 1938 med det formål å bli solgt på

Foto I: Demontering av maleriet. Fra venstre, øverst: Jørgen Solstad, NIKU, Nina Kjølsen, NIKU, Daniela Kötter,
konservator ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, Tor Harry Bjørn (Hammerfest Kommune).
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Foto II: Silkepapir blir festet til
maleriets forside som mellomlegg når det skulle rulles. Daniela
Kötter,
konservator ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

Foto III: En ”konvolutt” av Tyvek
ble laget for å lettere rulle
maleriet stramt på rullen. Fra
venstre: Jørgen Solstad, NIKU,
Gerd Hagen, kultursjef ved
Hammerfest kommune, Daniela
Kötter, konservator ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.
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Foto IV og V: Her sees kransen som rullen hviler på, og som blir montert på oversiden av rullen i kassen.

kunstmarkedet der (1). Maleriet forble i Amerika til etter
krigen, hvor det så ble sendt usolgt tilbake i Blomqvists
kommisjon. På 1950-tallet ble maleriet kjøpt av direktør
Georg Robertson fra Hammerfest med den intensjon om
å gi den i gave til kommunen. I forkant ble det sendt til
Ekely hvor maleriet gjennomgikk en nødvendig restaurering. Etter fullført arbeid, ble maleriet rullet sammen og
sendt til Hammerfest (2).
Demontering av maleriet
Ved demontering av maleriet i januar 2011, reiste to konservatorer fra NIKU til Hammerfest for å utføre arbeidet i
samarbeid med ansatte fra Hammerfest kommune og en
konservator fra Gjenreisningsmuseet. Maleriet hadde en
montering til veggen som bestod av en list skrudd fast til
veggen. Lerretets kanter lå i press mellom denne og en
tynn finérlist som var spikret gjennom lerretet. Over finérlisten var det montert en pyntelist. Pyntelisten var skrudd
fast gjennom malingslaget med kort avstand mellom
skruene. Skruehodene var kittet og malt over. Listverket
ble demontert forsiktig for å forhindre skader i lerretskantene. Fire mennesker bar maleriet ned på gulvet med
malingssiden opp. (Foto I)
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Rullen
På et tidlig tidspunkt i prosjektet ble det avgjort at
maleriet måtte rulles på en rull for å kunne fraktes ut av
rådhuset. Vanligvis er en rull med diameter på 60 cm
stor nok for å rulle malerier (3). Om dette derimot er
mulig, avhenger av maleriets lengde, tykkelse og sprøhet på grundering og malingslag samt lerretets fleksibilitet (4). Bystyremaleriet har et meget fleksibelt lerret
samt at det er tynne malingslag med lite pastose strøk.
Det ble derfor valgt en papprull med lengde på 310 cm
og diameter på 60 cm til å frakte maleriet på. Rullen var
0,9 cm tykk med en vekt på 36 kg ble bestilt fra firmaet
Sonoco-Alcore.
Rulle maleriet på rullen
Som mellomlegg når maleriet skulle rulles, ble det brukt
tre bredder av silkepapir med rikelig overlapp på hverandre. Lengdene ble tapet sammen i tillegg til at de ble
festet til lerretskantene med syrefri papirtape. Rullen ble
så dekket med en 3 meter bred Tyvek 1422A (Tyvek).
Tyvek er et materiale som er støv- og vanntett, laget av
kjemisk stabil polyetylen til bruk som beskyttelsesfolie
(5). Den blanke siden er antistatbehandlet og avviser
støv, mens den matte siden holder på det løse støvet

som ofte kommer fra emballerte objekter. Tyvek ble festet på rullen med den matte siden ut. Det ble gjort mest
med tanke på at det skulle være enkelt å rulle maleriet
på rullen, og unngå at lerretet heftet seg til den matte
overflaten. Til opprullingen ble det laget en “konvolutt” av
Tyvek med 3 meters lengde. Enden på “konvolutten” ble
tapet fast med Gaffatape til rullen ved startpunktet.
Maleriet ble så rullet inni “konvolutten” den første runden.
Da neste runde ble påbegynt, satt maleriet derfor stramt
fast i “konvolutten” og gjorde videre opprulling enkel.
Siden rullen var ca 30 cm bredere enn maleriet og
maleriet ikke ble rullet skjevt på rullen, var det ca 15
cm klaring på hver side som gjorde den lett å håndtere.
(Foto II, Foto III)
Ved rulling av maleri på rullen, er det viktig at dreiingen
av rullen utføres synkront i begge ender for at maleriet
kommer rett på rullen. Ved dreining av rullen er det samtidig viktig at maleriet strammes slik at det ikke oppstår
eventuelle bulker. Maleriet ble rullet ca tre ganger rundt
rullen. Enden av silkepapiret ble festet til underliggende
silkepapir med syrefri papirtape. Siden det ikke var
noen deformasjoner eller stive områder i maleriet, målte
maleriet kun en halv centimeter i tykkelsen da det var
opprullet. Rullen med maleriet på ble pakket inn i Tyvek
med den glatte siden ut som ble tapet fast med Gaffatape.
Transportkassen
Siden maleriet var sentrert på rullen med ca 15 cm klaring på hver side, kunne det lages en krans skåret ut av
treplater i hver ende av kassen for å holde rullen svevende over bunnen av kassen. Montert på lokket til kassen
fortsatte kransen slik at rullen ikke kunne dreie rundt
eller på annet måte flytte seg rundt i kassen. Maleriet
fikk dermed ingen belastning. Med kassens indre mål
på 72 x 72 x 312 cm, hadde ikke rullen mulighet for å
forflytte seg ut av kransen. Kassen har både håndtak på
begge sider samt mulighet for å flyttes med truck. Den
ble laget i regi av Hammerfest kommune i samråd med
NIKU. (Foto IV, Foto V, Foto VI)
Tilbakelevering Oslo-Hammerfest
Med erfaring fra transporten Hammerfest-Oslo, blir det
tatt en vurdering på behov for isolering av kassen ved
tilbakelevering av maleriet. Isolasjon burde i utgangspunktet gjøres for å hindre raske endringer i temperatur.
En mulighet vil være å kle innsiden med polyuretan (6).
5-10 cm med polystyren vil også kunne benyttes som
isolasjonsmateriale (7).

Foto VI: Kassen er på vei opp i kran til NIKU’s atelier i Storgata
2, Oslo.

Noter:
1)
Hans Edv. Bentsen, 1996: ”Maleriet i bystyresalen i
Hammerfest rådhus”, i Øyfolk, 1996 nr. 7. Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest, s. 51.
2)
Thurmann-Moe, J. 2011: Malerikonservator, tidligere
sjef for konserveringsavdelingen på Nasjonalgalleriet og for E.
Munchs samlinger. Personlig kommentar 2.3.2011.
3)
McMillan, G. 2005: “Touring Robert Rauschenberg’s
32-ft-long Painting ‘Barge’”, i (Woodcock, S. Red): Big Pictures,
Problems and Solutions for Treating Outsize Paintings. London: Archetype Publications (s. 47).
4)
McMillan, G. 2005: “Touring Robert Rauschenberg’s
32-ft-long Painting ‘Barge’”, i (Woodcock, S. red.): Big Pictures,
Problems and Solutions for Treating Outsize Paintings. London: Archetype Publications (s. 47).
5)
Arkivprodukter AS, Tyvek 1422A produktinformasjon:
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/search.asp
6)
Mecklenburg, M., Merrill, R.M., Richard, M. (red)
1991: “Section 3 Temperature Protection”, i Art in Transit.
Handbook for Packing and Transporting Paintings. Washington: National Gallery of Art (s.1).
7)
Hackney, S., Green, T. 1991: “Packing Case Designs”,
i Mecklenburg, M (red.): Art in Transit. Studies in the Transport
of Paintings. Washington: National Gallery of Art (s.72). +

11

Referat fra konferansen Spara och Bevara
i Visby, Gotland, Sverige
9.-11. februar 2011
Joanna Hench
Skulpturkonservator, NKF-N
konservering@live.no
Web.: http://www.konservator.no/

Den internasjonale konferansen Spara och Bevara
(Energy Efficiency in Historic Buildings) ble holdt som
foreløpig oppsummering av en rekke prosjekter satt i
gang av den svenske Energistyrelsen. Formålet med
Energistyrelsens initiativ var å spare strøm og samtidig
ivareta de bygningsantikvariske interessene for historiske bygg i Sverige - hovedsakelig monumentalbygg. I
tillegg til Spara och Bevara-programmets prosjekter var
det også invitert inn eksperter utenfor Sverige for å få
presentert deres erfaringer på området. Energistyrelsen
bevilget for perioden 2006-2010 SEK 40 millioner til
Spara och Bevara-programmet. Enkelte av prosjektene
er avsluttet, mens andre er i startfasen. Det ble i år bevilget 40 nye millioner for de neste fire årene; de prosjektene som ikke er avsluttet skal ferdigstilles og nye skal
settes i gang. De fleste prosjektene som ble presentert
omhandlet klima og bevaringsforhold i kirker eller andre
monumentalbygg som gamle slott og museer. I løpet av
konferansens tre dager ble i alt 25 prosjekter presentert.
I dette referatet har jeg trukket fram tre presentasjoner,
som jeg selv synes var spesielt interessante.
Eir Grytli fra NTNU i Trondheim snakket overordnet om
utfordringen med energisparing i ulistede bygg i normal
bruk. Omkring 40 % av energibruken i Norge i dag går til
bygninger. Av denne bygningsmassen er det beregnet at
ca 70 % fremdeles eksisterer i 2050. Så langt har ingen
forslag for energibesparende utbedringer av denne
bygningsmassen tatt hensyn til historisk verdi. Man har
hovedsaklig lagt planer for å rive og bygge nytt, fremfor
å drive energiøkonomisering av gamle bygg. Ved energiøkonomisering spares det fort mye penger og miljø
gjennom å etterisolere mot tak og kjeller, sette inn ekstra
glassrute i vinduer, samt at man unngår søppelhåndteringen fra en nedrivningsprosess. Dessuten spares
selvsagt utgiftene til nybygging.
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Grytli nevnte spesielt to oppgaver skrevet av NTNUstudenter som var veldig interessante i denne sammenheng. Ingun Hopen har skrevet Husets øyne (2010),
en undersøkelse av etterisoleringsmetoder for vinduer i
gamle trehus, med vekt på hensynet til husets historiske
og estetiske verdi. Kværness, Ygre og Rogseth har skrevet en livssyklusoppgave (også fra 2010) om Thingvallagården i Trondheim. Oppgaven gikk i utgangspunktet
ut på å tegne et nybygg til tomten, men studentene ville
heller bevare den fine sveitservillaen som allerede lå
der. Oppgaven ble derfor endret til å finne ut av hva man
kunne tenkes å gjøre med huset/tomta og hva dette ville
medføre for både inneklimaet og miljøet. Det var alt i
alt en enormt omfattende oppgave med alle tenkelige
løsninger - alt fra den enkleste etterisolering til riving og
nybygging.
Bare ett av de Spara och Bevara-prosjektene som ble
presentert hadde gått hele veien fra forundersøkelser
med mange målinger til gjennomføring av en forbedring
av klimaet i bygget. Prosjektet ble styrt av Tor Broström,
professor ved Högskolan på Gotland og omhandlet den
gotlandske Garda kirke fra 1100-tallet. Formålet var å
skape et brukbart kompromiss mellom energisparing,
brukernes komfortkrav og byggets bevaringsbehov. Et
generelt problem på Gotland er at man har relativt store
kirker i forhold til antall kirkegjengere. Det har derfor
vært foreslått å vinterstenge enkelte kirker fordi de har
vært for dyre i drift og fordi den brå oppvarmingen i forbindelse med gudstjenester kan skade verdifulle interiører.
I Garda kirke har man minsket energibruken gjennom
flere tiltak. Det ble montert en varmepumpe (luft-luft)
som står for kirkens grunnvarme i mellom gudstjenestene. Dette er en relativt stor investering, men på sikt er
det en enkel teknologi som er billig i drift. For å få en
effektiv, billig og ikke minst lokal oppvarming for kirke-

gjengerne ble det foretatt utbedringer rundt de forreste
benkeradene i kirken. Gulvet ble isolert og det ble satt
opp ”heating foil” på benkeryggene og stråleovner under
benkene. I tillegg ble det hengt opp to store, nydesignete
”lysekroner” med stråleovner i taket. Dette var nok til at
de kirkegjengerne som beholdt jakken på opplevde klimaet som komfortabelt, samtidig som at klimaet i resten
av kirken forble relativt uendret.
Patrik Rohdin fra Linköping universitet hadde et interessant innlegg om brukerorienterte undersøkelser av bygg.
Han hadde tatt for seg Norrköping rådhus fra 1910, som
fremdeles er i bruk som rådhus. I tillegg til å utføre de
sedvanlige målingene av temperatur og relativ luftfuktighet gjennomførte han en enkel brukerundersøkelse.
Dette ble gjort med et offentlig utarbeidet skjema som er
laget for å registrere og undersøke arbeidsmiljø på store
arbeidsplasser som for eksempel sykehus og kontorbygg. Svarene på undersøkelsen kunne derfor sammenlignes med et referansebygg med klimakontroll og
fornøyde brukere. Spørsmålene i skjemaet gikk på både
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø; alt fra trivsel, stress,
følelse av medbestemmelse, belastende arbeidsmengde
og relasjon til sjef og kollegaer til fysisk arbeidsmiljø
med tema som trekk, temperatur, tørr inneluft, lukt, støy
osv ble registrert. Rohdin hadde i tillegg lagt til enkelte
spørsmål angående opplevelsen av å arbeide i et vakkert og verneverdig bygg. I rådhuset var kundemottaksområdene nyrenoverte slik at byggets gamle særpreg
ble borte, mens særpreget var bevart i større og større
grad oppover i etasjene.
Rohdin fikk to interessante, og dels uventete, resultater
ut fra denne teknisk enkle og billige undersøkelsen. For
det første var det tydelig at de som har følelsen av å
kunne påvirke sitt eget arbeidsmiljø, for eksempel ved å
ha muligheten til å åpne et vindu eller regulere varmen
på en ovn, uttrykte langt større trivsel enn de som ikke
hadde samme mulighet. Den andre interessante konklusjonen var at en bruker som arbeider i et verneverdig
bygg, og som oppfatter omgivelsene som vakre og/eller
verdifulle, er langt mer villig til å inngå kompromiss med
komfortkravene enn en som arbeider i et ”nytt”, renovert
(og gjerne klimaregulert) miljø, selv om dette befinner
seg i et verneverdig bygg. De som arbeidet i den eldre,
uregulerte delen av rådhuset syntes rett og slett jobben
var mer interessant enn resten. Spørreundersøkelsen

Bilde 1: Thingvallagården i Trondheim, Norge. Foto: Ida Sem
Fossvik/NRK, 2007.

Bilde 2: Garda kirke på Gotland, Sverige. Foto: Gotlandnet AB.

Bilde 3: Rådhuset i Norrköping, Sverige. Foto: Harri Blomberg,
2007.
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kartla hurtig hvor det var trekk, hvor det var for varmt om
sommeren og kaldt om vinteren, hvor ventilasjonen ikke
fungerte og hvor det var fuktig på gitte tider av året eller
under gitte klimatiske forhold. Det var forskjellige problemer i de forskjellige etasjene og funksjonene i bygget. Informasjon fra spørreundersøkelser og målinger
samlet gjør det altså enklere å forstå en bygning slik at
stedsspesifikke tiltak kan bli satt i verk.
Flere av de andre prosjektene som ble presentert på
konferansen omhandlet naturlig ventilasjon og etterisolering på godt og vondt. Blant konferansens deltagere
var det bred enighet om at gjeninnføring av gamle rutiner
for åpning og lukking av spjeld og luftekanaler, og enkel
opplæring av de som drifter en bygning, i de fleste
tilfeller både vil være det beste på kort og lang sikt for
å redusere kostnadene. Det er et paradoks at tetting av
naturlig ventilasjon i bygg øker behovet for regulert, ofte
strømdrevet, ventilasjon på grunn av dårligere luft for
brukerne og opphopning av fukt. Hvis fuktforholdene gjør
at en fullstendig tetting kan forsvares, vil dette føre til
lavere energiforbruk.
Blant foredragsholdere og konferansedeltagere var
det en generell etterspørsel etter prosessmetoder og
-retningslinjer som eiere/brukere kan forholde seg til i
arbeidet med å komme fram til hvilke tiltak som er best
i deres spesifikke bygg. Det ble sagt at det som ofte er
det beste for et verneverdig bygg er enkle tiltak som det
trengs tillatelse fra myndighetene for å gjennomføre. Det
som brukerne selv har kontroll over er ofte det dyreste
og minst effektive - nemlig å installere store, kompliserte
klimamaskinerier som er garantert å gå i stykker. Det var
i stor grad enighet om at det brukerne trenger hjelp til er
ikke å få navnet på en klimakontrollmaskinerileverandør.
Det de trenger er forslag til hvordan en gruppe fagpersoner kan settes sammen, enkle undersøkelsesmetoder og enkle tiltak som vil være dekkende for normale
behov. Og skulle behovene vise seg å være utenfor det
normale; forslag til hvem man kan henvende seg til.
Med andre ord: Ikke hjelp til å finne riktig teknologi, men
hjelp til å finne metoden for å komme fram til den beste
løsningen.
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Mange av de presenterte prosjektene hadde en overvekt
av, og etter mitt syn et overdrevet fokus på, målinger av
temperatur og relativ luftfuktighet uten å komme med
konkrete tiltak. Det virket også i mange tilfeller som om
målingene ble utført på mer eller mindre tilfeldig valgte
punkter og årstider. Alle bygg er unike og for meg framsto nettopp arbeidet med standardisering av prosessen
fram mot en individuell løsning som det mest interessante tema. Målinger har selvfølgelig en naturlig plass,
men hjelp til å finne veien i jungelen av fagfolk, selgere
av teknologi og søknader om tillatelse og økonomiske
midler er vel så viktig. Det oppsto en diskusjon rundt viktigheten av brukerorienterte holdninger hos antikvarer og
andre fagpersoner der god og konstruktiv kommunikasjon med brukere sto sentralt.
Dersom hensikten fra Energistyrelsens side var å undersøke hvordan det er mulig å spare mest mulig strøm i
en eldre bygningsmasse, ville det antakelig lønne seg
bedre å se på f.eks. murgårder og bolighus framfor å
fokusere på monumentalbygg. Hvis det primære ønsket
var å finne et inneklima i monumentalbygg som både
oppfattes som komfortabelt av brukerne og er optimalt
for bevaring av bygg og verdifulle inventarer/objekter,
stiller saken seg derimot annerledes og Energistyrelsen
er langt på vei i mål.
Konferansens arrangører hadde samlet foredragsholdere med et vidt spenn av fagretninger og temaer.
Arrangørene klarte å skape god stemning i gode rammer, med mange internasjonale eksperter som gjorde
at diskusjonene var konstruktive og tok interessante
vendinger. Alle foredragsholdere holdt sine tilmålte tider
og ble om nødvendig pent minnet om at tiden var ved å
løpe ut. Det var ofte pauser slik at det var mulig å bearbeide all informasjon mellom øktene og det var satt av
nok med tid til diskusjon. Rammene rundt det gjennomstrukturerte arrangementet var noen av de beste jeg har
vært med på; det var mye god mat på menyen og Gotland er vakkert - også i februar. Jeg gleder meg allerede
til neste Spara och Bevara om fire år!

Tørrisblåsing av hvalknokler
- et forsøk
Zina Fihl
konservator naturhistorisk materiale
zina.fihl@bm.uib.no

Christina Holmefjord
konservator naturhistorisk materiale
Christina.Holmefjord@bm.uib.no

Bergen Museum er i disse dager i gang med et stort prosjekt, hvor man de kommende år skal gjennomgå renovering og restaurering av fasader og utstillinger. I den forbindelse blir den bevaringsverdige
”hvalsalen” også restaurert, og en omfattende konservering av de utstilte hvalskjelettene er igangsatt.
Prosjektet er satt til 2 års arbeid for 4 konservatorer og en spesialist i anatomi. Hvalene som er montert i
taket, er over 100 år gamle og har aldri vært konservert i dette omfang tidligere. Overflaten på knoklene
fremstår generelt brune til nesten sorte av støv, fett, og forurensing. Hvalsamlingen på museet inneholder
i alt 22 skjeletter, og i første omgang omfatter konserveringen de 8 største bardehvalene, samt to nebbhvaler. Hvalene spenner i størrelse fra en 24 m lang blåhval til en 8 m lang vågehval. Utover rensing av
skjelettene, kommer prosjektet også til å innebære stabilisering og komplimentering av knoklene. Ut fra
studier av skjelettene, vil prosjektet også omfatte en beskrivelse hvalenes alder, samt å se nærmere på
skjelettenes patologi. Figur 1 viser deler av hvalsalen slik den fremtrer uten stillasene som nå er satt opp.

Figur 1. Nordre del av ”hvalsalen” på Bergen Museum, før stillaset kom på plass (Foto: Magnus Vabø)
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Figur 2. Bildet til venstre viser et ribbeinsfragment av hval, hvor det er foretatt en test med ulike sandblåsingsmedier. Bildet til høyre
viser våtrens av ryggvirvelsknokler (Foto: Marielle Bergh og Zina Fihl).

Det er flere forhold som gjør at rensningen av hvalskjelettene byr på store utfordringer. Det faktum at
skjelettene er enormt store og at tilkomsten er begrenset, gjør arbeidet tidkrevende. Det er en varierende bevaringsgrad fra skjelett til skjelett og ofte mellom enkelte
knokler på de enkelte individer. Metodene må derfor
justeres løpende. I tillegg til dette inneholder hvalenes
knokler store mengder fett som på tross av skjelettenes
alder fortsatt skilles ut på overflaten. Dette fettet tiltrekker og binder støv og forurensing fra omgivelsene,
som i sin tur kan være med på å bryte ned materialet.
Selve fettet kan ved oksidasjon danne fettsyrer, som
også er en nedbrytende faktor.
Knokler er både hygroskopiske og anisotropiske og
vil arbeide i takt med endringer i oppbevaringsklimaet.
Dette kan resultere i sprekkdannelser og dimensjonsendringer, noe hvalskjelettene på Bergen Museum
bærer tydelig preg av. Den gamle museumsbygningen
har ingen klimastyring, og store variasjoner i temperatur
og relativ fuktighet har sammen med UV-stråling fra
vindusflatene sannsynligvis gjort sitt til å nedbryte
skjelettmaterialet.
Normalt renses skjelettmaterialet etter det enkle prinsipp
ved å først fjerne løst overflatestøv, for deretter å rense
med vann og nonionisk detergent. Fettholdige knokler
renses ofte med diverse oppløsningsmidler, og eventuelt
en svak oppløsning av ammoniumhydroksid.
Ettersom materialmengden i dette tilfellet er av en betydelig størrelse, og fordi monteringene er meget komplekse, har man valgt å utføre arbeidet in situ. Prosjektets tidsaspekt og økonomi begrenser også muligheten
til en omfattende demontering av skjelettene. Bygningens beskaffenhet hindrer også at det kan installeres
tilfredsstillende utsug og ventilasjon, så en minimering
av bruk av skadelige kjemikalier er høyt prioritert.
Oljeholdig skjelettmateriale med mye fett på overflaten
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er tidligere blitt renset ved hjelp av sandblåsing med
relativt gode resultater (Figur 2). Denne metoden er
likevel ikke blitt valgt, på grunn av den store mengden
restprodukt som vil samle seg i rommet og som vil kreve
et stort oppsamlingsarbeid. Metoden ser også ut til å
være mer tidkrevende enn våtrens, samt at innkjøp av
utstyr og materialer vil være kostbart.
De ulike faktorene som er beskrevet over, er bakgrunnen for å søke utradisjonelle metoder til rensing av
skjelettene. Det er stilt krav til effektivitet og skånsomhet,
og til at metoden skal gi minimum like gode resultater
som ved den allerede brukte våtrensmetoden. Utover
dette er det lagt vekt på utstyrets mobilitet, og at det skal
være mulig å overholde de foreliggende HMS-krav.
Rensing med tørris er et av de alternativer som er testet
til rengjøring av hvalknoklene. Tørrisblåsing er utviklet
for industrien, men metoden har også vist seg å være
vellykket i forbindelse med rengjøring av sotskadet tre
og porøs bygningsstein. Selv bøker har blitt renset med
gode resultater. Metoden er, såvidt vi har kjennskap til,
ikke tidligere blitt anvendt på naturhistorisk materiale, og
den begrensede konserveringslitteraturen på området
konkluderer med blandede resultater (Brush 2010, van
der Molen 2009, Meissner 2007/08 & Gates et al. 2005).
Det mest sammenlignbare materialet som metoden er
testet på, er arkeologiske kammer utformet i bein, samt
keramikk med forskjellig overflatebehandling. Disse
gjenstandene blir generelt renset effektivt uten å skade
porestrukturen, men på skrøpelige områder tar overflaten lett skade av behandlingen (Meissner 2007/08).
Teoretisk sett er tørrisblåsing en attraktiv metode; den
er ikke skadelig å arbeide med, den fører ikke til en
sliping av overflaten, og det etterlates ikke avfalsstoffer
annet enn selve smusset som skal renses bort. Tørris
er karbondioksid (CO2) på fast form med en tempera-

Figur 3. Kompressorens slanger føres
gjennom vinduene i
hvalsalen og kobles
til Cold jet i3 MicroClean® (Foto: Christina Holmefjord).

tur på -78 °C. Over denne temperaturen vil det skje en
sublimasjon til gassformen. Metoden fungerer ved at
tørrispellets blåses med høyt trykk på gjenstanden, slik
at sublimasjonen i overflaten sørger for en rensende effekt. En bekymring ved bruk av tørris, er at den impulsive og kraftige nedkjølingen av overflaten kan virke som
en voldsom behandling av hygroskopisk og anisotropt
materiale. Om metoden viser seg å være effektiv, er en
kortvarig nedkjøling likevel bedre enn en mer langvarig
prosess hvor overflaten fuktes og tørkes vekselvis, ofte i
flere omganger.
For å teste tørrismetoden i praksis, velges et representativt utvalg av prøvemateriale av fettholdige, tilsynelatende fettfrie, samt porøse og kompakte knokler. De
utvalgte knoklene har i utgangspunktet flate og jevne
overflater, som vil være enkle områder å rense. To representanter fra firmaet IceCO2 stiller utstyr til disposisjon,

og er meget behjelpelige med den praktiske utførelsen.
Den mest skånsomme tørrisblåseren, i3 MicroClean®,
Cold Jet blir valgt til forsøket, og for å drive utstyret
er det nødvendig med en byggkompressor med stor
kapasitet. Denne blir plassert utenfor museets hovedinngang, hvor slangene blir trukket gjennom vinduene i
hvalsalen (Figur 3).
i3 MicroClean® er mobil, fleksibel, relativ lett, samt enkel
å betjene. Både trykk og mengde tørris kan lett kontrolleres, og det finnes mange ulike typer og størrelser
av munnstykker som kan kobles til ”sprøytehodet”. For
å oppnå en effektiv, ikke-destruktiv rensing av det ofte
skrøpelige skjelettmaterialet, må man finne en kombinasjon mellom disse variable faktorene. IceCO2’s
representanter har stor erfaring med testing av tørrisblåsing på mange materialer, og deres anbefalinger
for innstillinger følges. Prinsippet er at man starter med

Figur 4. Testmateriale av skulderblad. Resultatet er en ujevn overflate hvor fettet fortsatt er synlig (Foto: Marielle Bergh).
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Figur 5. Tørrisblåsing sammenlignes med våtrens utført på høyre ryggradsknokkel på første bilde. I forhold til
våtrens gir tørris en mindre jevn overflate, og det ytterste beinlaget flekker av og etterlater irreversible ”arr” i knokkelens overflate (Foto: Catherine Hellier & Zina Fihl).

laveste trykk, for deretter å øke trykket til man får effekt.
Forsøket er utført med trykk fra 1,4 til 7 bar, og med varierende mengde tørris, samt forskjellige munnstykker.
Den første testen utføres på et svært fettholdig skulderblad, som har tiltrukket seg store mengder støv som sitter innleiret i overflaten. På tross av at metoden kan sies
å effektivt fjerne det ytterste støvlaget, er det vanskelig å
fjerne fettet som fortsatt sitter på overflaten etter forsøket
(Figur 4). Et høyere trykk ville kanskje fjernet fettet, men
dette ville sannsynligvis også føre til fysiske skader i
overflaten.
Før testen med tørris, er våtrens brukt som standardmetode med en kombinasjon av omkring 10 % ammoniumhydroksid etterfulgt av overflaterens med etanol.
For å få et inntrykk av hvor effektiv tørrismetoden er i
forhold til våtrens, samt for å prøve ut utstyrets mobilitet
i praksis, blir utstyret fraktet opp på stillaset og testet
på en mindre fettholdig ryggradsknokkel. Det viser seg
også her at rensingen etterlater en ujevn overflate, og at
beinet tar skade ved å bruke det trykket som kreves for å
fjerne det ytterste smusslaget (Figur 5).
I forhold til forsøkene som er gjort på skitne og fettholdige hvalbein på Bergen Museum, kan man si at metoden ikke er effektiv og skånsom nok i forhold til de
krav som stilles. Som nevnt innledningsvis utviser
skjelettmaterialet store variasjoner i bevaringstilstand,
og en generell rensing med tørrisblåsing vil ut fra det
vi har sett, være en alt for ukontrollerbar metode. Som
vist på Figur 4, er metoden meget effektiv til fjerning av
løsere urenheter i overflaten, men i forhold til våtrens
med fortynnet ammoniakkoppløsning blir resultatet
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svært ujevnt. Selv om rens med tørris i dette tilfellet ikke
har vist seg å være ideelt, skal det sies at metoden har
mange variabler som ikke er utprøvd. En videre systematisk undersøkelse av de ulike typer munnstykker som er
på markedet, kombinert med avstand/trykk kan gi andre
resultater.
Kilder:
Brush, M. 2010. Using Dry Ice for Spray-Paint Removal on
Weathering Steel. ATP Bulletin, The Journal of Preservation
Technology. Vol. XLI, No. 1.
Gates, G. A., Hensick, T., Mancusi-Ungaro, C., Ausema, T.Z.,
Learner T. & Shank, W. 2005. Reproducing Morris Louis paintings to evaluate conservation strategies. The 14th triennial
meeting. The Hague preprints. ICOM Committee for Conservation. pp. 329-334
Meissner, I. 2008/09. CO2-“Schneestrahlen” von Bodenfunden.
Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft. Seminararbeit WS 2008/09.
van der Molen, R. 2009. English summary of Droogijsstralen,
dé reinigingstechniek voor metalen? ICN course Conservation
of archaeologic and historic metals. Final thesis. 		
Les mer om ”Hvalprosjektet” på
http:// thewhaleboneblog.blogspot.com
Les mer om Bergen Museum og de forskjellige prosjekter:
http://www.uib.no/bergenmuseum
Les mer om tørrisblåsing:
www.coldjet.com

Referat fra årsmøtet NKF-N
8. april 2011
Dagheid Berg
dagheid.berg@niku.no

Årsmøtet 8. april 2011
I underkant av 30 NKF-N medlemmer foruten styret, fant
veien til Teknisk museum, hvor årsmøtet fant sted. Styret
stilte fulltallig, og satt på podium foran i salen. I år valgte
styret å arrangere Generalforsamling uten noe faglige
arrangement, noe som kan ha hatt innvirkning på deltagelsen, særlig fra distriktene.
Innkalling, årsmelding, referat fra 2010 ble godkjent uten
diskusjon. Budsjett og regnskap ble som vanlig møtt
med stor interesse, og sett i lys av fjorårets noe dårlige
tall, var det ikke helt uten spenning å få lagt frem årets
prognoser. Gledelig nok viste det seg at NKF-Ns økonomi nå går med overskudd, og det er bygget opp igjen en
god buffer. Dette skyldes ikke bare den økte medlemskontingenten, som ble hevet ved fjorårets generalforsamling, men er også et resultat av at NKF-N har hatt
noen mindre utgifter på reisevirksomhet og på nettsiden,
enn det var budsjettert med.
Styret har vært ekstra sparsommelige i år og har hatt lite
virksomhet knyttet opp mot de andre nordiske landene.
Det må derfor påregnes noe større reiseutgifter de neste
årene. På den andre siden vil utgiftene til den nye nettsiden bli betraktelig mye mindre enn den gamle. I lys
av den bedrede økonomien, ble det ved dette årsmøtet
foreslått å sette årskontingenten ned igjen, til omtrent
det samme som den var i 2009. Dvs: 500 for ordinære
medlemmer, 400 for assosiater og 250 for honnør og
student. Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble tatt opp 7 nye ordinære medlemmer i år. De
nye medlemmene er: Endre Fodstad, Hanne Skagmo,
Hanne Kempton, Monica Hovdan, Monica Borrego Garrido, Katharina Kruck og Kristin Kausland.
Atter en gang, har valgkomiteen lykkes i å skrape sammen en håndfull entusiastiske og handlekraftige mennesker til styre og verv.
NKF-N styre i 2011 er som følger:
Leder: Ingrid Louise Flatval (Norsk teknisk museum)
Nestleder/ Kasserer: Ane Marte Ringstad (Norsk teknisk
museum)
Styremedlemmer:

Jeremy Hutchings (Konserveringsstudiet, UiO)
Lily Vikki (Oslo Kommune, kulturetaten)
Vera de Bruyn Outboter (Ringve museum)
Susanne Kaun (NIKU)
Varamedlemmer:
Dagheid Berg (NIKU)
Kathrin Guthman (Nasjonalmuseet)
NKF-N Valgkomite 2011
Hanne Karin Sandvik (Riksarkivet i Stavanger)
Kristin Ramsholt (Riksarkivet i Oslo)
Annonseansvarlig: Kristin Kausland
Norges representant i NKFs webredaksjon: Endre Fodstad.
Det var som vanlig en del orienteringssaker på årsmøtet.
Jeremy Hutchings rapporterte fra ECCO, og kunne informere om at NKF-N skiller seg ut fra andre Europeiske
medlemsorganisasjoner ved at de aktive medlemmene
stort sett er unge kvinner. Videre kunne han meddele at
ECCO var imponert over hvordan styret i NKF-N hadde
taklet de økonomiske utfordringene og hvordan de
hadde bygget opp den nye hjemmesiden.
Ida Bronken la frem rapport på kongressen i 2012.
Arbeidsgruppen består nå av; Ida A. Bronken, Mette
Maske, Susan Braovac, Tone Olstad, Anne A. Ørnhøi
og Tina Grette Paulson. Med utgangspunkt i mandatet
som arbeidsgruppen fikk av styret etter årsmøtet 2010,
har de utrettet svært mye, og føler at de er i rute. Det
legges opp til tre dagers tettpakket program. De har
skaffet omtrent halvparten av midlene, og har inne flere
søknader. Kongressen har oppnådd interesse internasjonalt, og de har fått inn mange gode innlegg. Siden
mange foredrags-holdere og deltakere ikke behersker
noen av de nordiske språkene, har det vært nødvendig å
hyre inn simultan-tolker. Dette fordyrer kongressen noe,
men Ida mente at de hadde kontroll på økonomien. Det
er pga tolkene at det blir preprint, fremfor postprint, slik
at tolkene har mulighet til å få oversatt faglige uttrykk.
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Arbeidet med hjemmesiden ble lagt frem av Ane Marte
Ringstad. Styret har prioritert arbeidet med en ny hjemmeside, fordi den gamle siden både var svært dyr i drift
og praktisk talt umulig å redigere. Flere alternativer for
ny hjemmeside ble vurdert. De viktigste kriteriene var
at den skulle være billig i drift og så enkel å redigere at
hvem som helst kunne gjøre det. Styret endte opp med
Joomla. Hjemmesiden har kostet 12.500 å opprette.
Dette inkluderte to kurs med opplæring av webredaksjonen. Utgiftene fremover vil bli på 2500,- i året inkludert brukerhjelp. Dette er betraktelig mindre enn den
forrige siden, og nettsiden har allerede vist seg å være
populær blant medlemmene og styret er svært fornøyd
med resultatet så langt. I forlengelsen av nettsiden, var
det også naturlig å ta opp Konserves digitale fremtid.
For tiden er Konserves bare tilgjengelig for medlemmer,
men alternativer ble diskutert. Det ble foreslått at de to
siste numrene kunne være lukket, og arkivet åpent. Eller
motsatt. Mange mente det burde være helt åpent, og til
fagmiljøets fordel at artiklene i Konserves blir mest mulig
tilgjengelig for andre. Det ble vedtatt at alle gamle og
nye nummer er fritt tilgjengelig på nett. Fra salen ble det
etterlyst engasjement på Facebook. Styret meddelte at
de ikke hadde kapasitet til å drifte det, men oppfordret
noen fra salen til å melde seg. Anne Bjørke (Museumssenteret i Salhus) meldte seg.
Rapport om Regionallag ble lagt frem av Dagheid Berg.
Regionallagene ble tatt opp som ett forslag fra salen ved
forrige årsmøtet og har vært forsøkt innført som en prøveordning. Noen av regionallagene har arrangert jule- og
nyttårsmøte, ellers ser det ikke ut til at det har skjedd så
mye. En geografisk oversikt over medlemmenes spredning, avslører at tre fjerdedeler av NKF-Ns medlemmer
befinner seg i Oslo eller på østlandsområdet. Flere
distrikter er svært tynt befolket av NKF-N medlemmer,
mens det bor et ukjent antall konservatorer som ikke er
medlemmer av NKF-N. I flere distrikter har konservatorene på eget initiativ dannet arrangementer som er åpne
for konservatorer med og uten medlemskap i NKF-N.
Det kunne derfor være vanskelig å se fordelene ved å
formali-sere regionallagene. Styret mente at ett tettere
bånd mellom styret og regionallagene ville øke styrets
forståelse for de problemstillinger som måtte være
aktuelle der. Det var også ønskelig å få lagt regionale arrangementer ut på nettsiden, slik at NKF-N medlemmer
i hele Norge kan delta, hvis de tilfeldigvis skulle befinne
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seg i nærheten. Det ble i år gitt reisestøtte til lokallagene
på 1200 NOK, slik at en representant fra hvert lokallag
kunne komme på generalforsamlingen. To lokallagsrepresentanter benyttet seg av dette. Størrelsesordenen
på denne støtten ble diskutert, men ikke endret. Det ble
vedtatt at regionallag skulle fungere som prøveordning
ett år til, med følgende regler. 1. Det må være minst 8
NKF-N medlemmer i ett geografisk område for at det
kan opprettes regionallag. 2. Regionallagsleder må være
medlem av NKF-N. 3. Det gis årlig reisestøtte på inntil
1200,- NOK, til en person fra lokallaget til Årsmøtet. 4. I
de arrangementene hvor det tas inngangspenger, skal
det være medlemsrabatt. 5. Regionallagsarrangementer
skal være åpne for alle NKF-N’s medlemmer uavhengig
av geografisk tilhørighet.
Andre saker som ble tatt opp, var forslag om å opprette
institusjonsmedlemsskap i NKF-N, etter modell av NKFDk. Etter å ha diskutert litt hva slags implikasjoner dette
ville ha i forhold til rettigheter knyttet til medlemskapet,
akronym, evt kontingent, interesse osv. Ble det raskt
klart at dette måtte undersøkes nøyere. Det ble vedtatt
at styret skulle jobbe videre med saken. Det ble også
vedtatt at styret skulle opprette en gruppe som skulle
arbeide med å lage ett forslag for å gjøre NKF-Ns formål
og lover med leservennlige, og at årskontingenten ikke
lenger skal vedtas for gjeldende år, men for neste år, for
dermed å gi kasserer litt mer forutsigbarhet.
På slutten av årsmøtet ble som vanlig begrepet “Teknisk
konservator” diskutert. De fleste var i varierende grad
enige i at det var problematisk å bli kalt teknisk konservator, men det var uenighet i hvor viktig det var å bruke
tid og krefter på slike diskusjoner.
For øvrig blir fullstendig referat med vedtak og diskusjonsinformasjon sendt ut på grønn e-post så snart referatet
er signert.
Referent. Dagheid Berg

Ledig verv i

Norske Konserves’ redaksjon:
Fra 2012 har Norske Konserves behov for å fylle vervet som
annonseansvarlig.
Som annonseansvarlig er du en del av redaksjonen. Du har kontakt med annonsørene våre i form av epost og telefon.
Nytt i 2011 er at annonsørene betaler for annonsering på NKF-Ns nettsider og i pdf-utgaven av Norske Konserves for ett år av gangen.
Dette innebærer annonseansvarlig tar kontakt med våre annonsører
hver januar, samt prøver å få flere annonsører.
Vervet er fint å ha ved siden av enten jobb eller studier og innebærer ikke mye arbeid. Det er også givende å være en del
av redaksjonen som samarbeider godt med NKF-Ns styre.
Nåværende annonseansvarlig vil fremdeles fortsette i
redaksjonen, så det er mulighet for en innkjøringsperiode i løpet av høsten 2011 og videre oppfølging dersom
det er behov for det.
Ta kontakt med nåværende annonseansvarlig Nina Kjølsen dersom det er noen
spørsmål om vervet.
nrk@niku.no
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Utstyr & materiell til konservering

Modostuc-sparkel

Størlim

Retusjpensler

Reskolux UV lykt

USB-Mikroskop

www.arkivprodukter.no

NYHET!

Boken for deg som vil
ha ditt på det tørre
Grundig, lettlest og praktisk
For alle som jobber med, eller er interessert i,
bygninger – utbyggere, byggeledere, håndverkere, takstmenn, forsikringsbransjen og huseiere
som vil vite mer.
Viser hvordan du kan forebygge og hvordan du
utbedrer vannskader.
228 sider med grundige forklaringer, praktiske
tips og gode illustrasjoner.

490,Bestill
boken på www.mycoteam.no
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C.A.T.
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

Kontakt oss på tlf. 815 73 686
www.rentokil.no

Ekspert på skadedyrkontroll
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