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Planlagt flytting: prosesser og konsekvenser for samlinger,
gjenstander og samfunn
15. – 17. Oktober 2012, Oslo, Norge
Kongressens overordnete tema er planlagt flytting. Kongressen skal være
fagmiljøenes kommentar til samfunnets ønske om å flytte kulturminner; samlinger,
gjenstander, bygninger og andre bygde strukturer.
Flere av de nordiske landene har i disse dager store planlagte flytteprosjekter. Dette
initiativet fra NKF-N har som ambisjon å samle konserveringsmiljøet og kollegaer
med annen yrkesbakgrunn sammen for å dele kunnskap og erfaringer om planlagt
flytting.
Språkene under kongressen vil være norsk, svensk, dansk og engelsk. Alle de
skandinaviske presentasjonene vil simultanoversettes til engelsk.

Foto: Aulaprosjektet, IAKH, UiO.

Kongressen støttes av:

DHL Quality Cargo
Exel Fine Art
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Foto: Kulturhistorisk Museum, UiO.

Røntgenundersøkelser i konserveringsarbeid
NIKU forsker på røntgenmetoder og tilbyr røntgenundersøkelser som verktøy i konserveringsarbeid. Vårt mobile og digitale røntgenutstyr er egnet for undersøkelser i felt og samlinger.
Utstyret kan brukes på malerier, skulpturer, bygninger og jordfunn. Metoden kan brukes på
ulike materialer, som lerret, tre, stein, metall, bein og gips.

Prestefrueportrett datert 1663 i Kvikne kirke

Gustav Vigelands skulptur “Genisverm” fra 1912

Formål: I forbindelse med forprosjekt for behandling
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfotografere det for å finne ut mer om underliggende,
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og
tilstand.

Formål: Etter konstatert sprekkdannelse i skulpturen
var det behov for å vurdere omfanget av skadene,
spesielt med tanke på om skaden begrenset seg til
gipsen eller om det forelå brudd i armeringsjernet.

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et batteridrevet røntgenapparat og digitale billedplater.
Konklusjon: Maleriet er overmalt i den hensikt å
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det
ble overmalt.

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et batteridrevet røntgenapparat og digitale billedplater. Røntgenplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at
bildene kunne vurderes umiddelbart sammen med
oppdragsgiver.
Konklusjon: Armeringsjernet er uten brudd. Det er
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulpturkonservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødvendige konserveringstekniske inngrep.

NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.
www.niku.no
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Overraskende resultat ved bruk av røntgenfluorescens		 spektrometer (XRF) på skålformede spenner
		Anke Kobbe

Norske Konserves tar gjerne imot
artikler relatert til konservering, men
redaksjonen forbeholder seg retten til
å avvise og/eller forkorte artikler, eller
å plassere disse i et annet nummer
enn det førstkommende.
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Tilføring av strukturell støtte til et skrivemaskintrekk i
		 gummiert tekstil
		Mari Sørgulen Evensen
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Madonna fra Holdhus kirke En unik middelalderskulptur i 			
		 bemalt sandstein
		Ingrid Grytdal Matheson og Nina Kjølsen Jærnes

Neste deadline: 15.10.2012
Bidrag til Norske Konserves

Artikler kan skrives på norsk eller
engelsk, makismalt 1500 ord. Referater
fra konferanser o.l. bør ikke overskride
750 ord. Ingen formatering eller fotnoter.
Sluttnoter som vanlig tekst. Teksten kan
leveres som Word-dokument (.doc) eller
rikt tekstformat (.rtf)

Slik blir bildene dine fine
Bilder til artiklene sendes som separate

filer. Et bilde pr fil. Ikke legg dem inn i
word og gjør dem til en del av tekstdoku19 Enzymes for the treatment of works of art. Kurs ved Valencias
mentet. Digitale bilder med en oppløsning på 300 dpi i JPEG-format foretrekkes.
		 polytekniske universitet
		Hanne Moltubakk Kempton		
Bildene bør ikke sendes i mindre format
enn de ønskes presentert.
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Loss Compensation in paintings: Filling and retouching med
		 Laura Fuster- López Porto, 10. - 12. November 2011			
		Mie Mustad og Lina Flogstad

E-post: hilde@hok.no

Norske Konserves
v/ Hilde Heggtveit
Henie Onstad Kunstsenter
23 Symposium 2011, Adhesives and Consolidants for
Sonja Henies vei 31
1311 Høvikodden
		 Conservation: Research and Applications		

		Dagheid Berg
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Post:

Norske Konserves kommer ut 2 ganger
i året.

Referat fra Fagdag om lys		
		Hanne Skagmo
Annonsepriser - Format: A4
Farger
Helside: Kr. 5000,Halvside: Kr. 4000,-

Layout: Monica Hovdan

Norske Konserves er et tidsskrift for medlemmer av Nordisk Konservator
forbund – Den norske seksjonen (NKF-N). Tidsskriftet har som mål å opp
datere medlemmene om de ulike aktiviteter som foregår i forbundet, samt å
utveksle informasjon mellom konservatorer innen ulike materialområder.
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Lederen har ordet
Kjære medlemmer!
Årsmøtet og vårmøtet 2012 er nå vel overstått
og NKF-N vil benytte anledningen til å takke
alle involverte. Oppmøtet på årets vårmøte
var spesielt godt. Å få høre fra de privatpraktiserendes hverdag, deres muligheter og
utfordringer, viste seg å være et spennende
tema som trakk mange tilhørere. Det var interessant å høre at etterspørselen etter private
konservatorer er stor og det er spennende
og se at også nye unge krefter tør å satse
på dette markedet. NKF-N har her en jobb
å gjøre i forbindelse med å tilgjengeliggjøre
disse tjenestene og legge til rette for at ”Finn
en konservator” i mye større grad enn i dag
formidler den kompetansen de privatpraktiserende besitter.
Det siste halvåret har NKF-N påbegynt
arbeidet med å se på forsikringsbransjens
bruk av konservatorer i forbindelse med
skader, tyverier og lignende hendelser. Mye
tyder på at verken forsikringsselskapene eller
kundene er godt nok informert om hvilken
kompetanse som finnes, og hvor den finnes.
Dette er noe styret ønsker å jobbe videre
med. Styreleder har også kontaktet Blue
Shield Norge som kan være en mulig samarbeidspartner og støttespiller i dette arbeidet.

frem mange gode ideer til videre strategier. I
tillegg vil jeg takke arbeidsgruppen for NKF
kongressen 2012, ledet av Ida Bronken som
har gjort en formidabel innsats. Det er bare å
glede seg til oktober!

NKF-N har nå en god økonomi og mulighet
til å gjennomføre mange av de sakene styret
de siste årene har arbeidet med og diskutert.
Det er også i aller høyeste grad rom for nye
innspill og ideer. Det blir spennende å følge
utvilklingen til NKF-N og jeg ønsker det nye
Jeg vil også benytte anledningen til å takke for styret lykke til videre i sitt arbeid.
meg som styreleder i NKF-N. Det har vært to
utrolig spennende og lærerrike år. Jeg vil rette
en spesiell takk til alle som har bidratt i styret
Ingrid Louise Flatval
de to siste årene, møtene har vært fulle av
Avtroppende leder i NKF-N
konstruktive og inspirerende diskusjoner, sammen har vi har fått til mye og det har kommet

2

Redaktøren har ordet
Kjære lesar av Norske Konserves
Fyrst vil eg rette ein stor takk til vår kjære leiar
av NKF-N som grunna ny jobb må slutte i si
rolle som leiar. Med sitt gode humør, entusiasme og stor energi for faget og forbundet har
Ingrid Louise gjort ein framifrå flott innsats. Det
er bare å ynskje henne lukke til vidare!
I vårens utgåve av Norske Konserves har
me atter fleire flotte artiklar med interessant
lesing om varierte tema. Ved NIKU har fleire
konservatorar hatt gleda av å arbeide med
madonnaskulpturen frå Holdhus kyrkje, som
er ein sjeldan kulturskatt då det er ein bemalt
steinskulptur som ikkje er vanleg her til lands.
Det har vore utført konservering av skulpturen
og Ingrid Grytdal Matheson og Nina Kjølsen
Jærnes deler med oss prosessen ved behandlinga av madonnaen.
Ved Arkeologisk museum i Stavanger hadde dei
besøk av professor Robert Tykot i 2011 og han
haldt foredrag om korleis ein kan nytte håndholdt røntgenfluorescensspektrometer (XRF)
ved undersøking av arkeologisk materiale. Der
vart det gjort eit spannande funn med skålforma
spenner. Ein har tatt det for gitt at desse spennene er laga av bronse men analyser med XRF
viste at spennene var laga ev kopar og sink
som er messing. Særs spennande!
Snart ferdig utdanna gjenstandskonservator
Mari Sørgulen Evensen har gjett oss ein artikkel
basert på hennar masteroppgåve ”Konserveringen av en Oliver skrivemaskin med et skrivemaskintrekk i gummiert tekstil”. Gummiert tekstil
er eit materiale som gjev oss konservatorar

mange utforningar ved bevaring og konservering, så det er interessant å lesa om Mari sine
erfaringar.
Det er fleire konservatorar som har vore på
kurs og konferansar og det er hyggeleg for oss
andre å lesa om deira erfaringar. Hanne Moltubakk Kemton har vore på kurs ved Valencias
polytekniske universitet med fokus på enzymer
nytta i konservering. I Bergen vart det arrangert
fagdag med lys som tema i januar og Hanne
Skagmo har gjeve oss eit referat frå seminaret.
Mie Mustad og Lina Flogstad har vore på kurs
i Portugal, ”Loss Compensation in paintings:
Filling and retouching” med fokus på bruk av
kitt. Dagheid Berg tok turen heilt til Canada og
deltok på ”Symposium 2011, Adhesives and
Consolidants for Conservation: Research and
Applications CCI”. Vårmøtet for NKF-N var arrangert ved Arkitekturmuseet, Nasjonalmuseet
og Helga Marie Stangeby har gitt oss referat
frå møtet der hovudfokus var på privatpraktiserande konservatorar.
Hjarteleg takk til alle bidragsytarar!

Redaksjonen ynskjer alle ein fin vår og håpar
me sjåast på NKF kongressen i oktober.
Monica Hovdan
Nina Kjølsen Jærnes
Anne Peel og
Hilde Heggtveit
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NKF-N Styret 2012-13
Leder

Ingrid Louise Engelsen Flatval
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 63
E-post: IngridLouise.Flatval@tekniskmuseum.no
(Sitter i 2 mnd etter årsmøte)

Nestleder/kasserer

Ane Marte Ringstad
KORO
Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-post: anemarteringstad@yahoo.no

Hanne Moltubakk Kempton
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
hanne.kempton@niku.no
Kathrin Guthmann
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
P.b. 7014 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 21 98 21 95
E-post: kathrin.guthmann@nasjonalmuseet.no

Andre verv:

Styremedlemmer

E.C.C.O.-representant

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

Vurderingskomité

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

Susanne Kaun
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 46
E-post: susanne.kaun@niku.no
Vera de Bruyn
Ringve Museum
Lade Allé 60, 7041 Trondheim
Tlf: 73870288
E-post: vera.de.bruyn@ringve.no
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Varamedlemmer

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

Nina Hesselberg –Wang, leder
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Tlf: 810 01 300
E-post: nina.hesselberg-wang@nb.no
Douwtje van der Maulen
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: 23 35 52 52
E-post: anne.ornhoi@niku.no

Valgkomité 2011

Representant i webredaksjonen NKF

Hanne Karin Sandvik
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 77

Representant i redaksjonen MoK

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

Webredaksjonen

Endre Fodstad
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22796073
E-post: Endre.Fodstad@tekniskmuseum.no

Kristin Kausland
Munch - museet
Tøyengata 53, 0578 Oslo
Tlf: 23 49 35 89
E-post: kristin.kausland@munch.museum.no

Ane Marte Ringstad
KORO
Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-post: anemarteringstad@yahoo.no
Dagheid Berg
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 52 13
E-post: dagheid.berg@niku.no
Hanne Moltubakk Kempton
NIKU
Storgata 2, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 34
Ingrid Louise Engelsen Flatval
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf:22 79 60 63
E-post: IngridLouise.Flatval@tenkiskmuseum.
no
Monica Hovdan
Rockheim
Brattørkaia 14, 7010 Trondheim
E-post: monica_hovdan@hotmail.com
Susanne Kaun
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 46
E-post: susanne.kaun@niku.no
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Skålformet spenne fra Skadberg. Foto: Anke Kobbe, AM-UiS

Overraskende resultat ved bruk av
røntgenfluorescensspektrometer (XRF)
på skålformede spenner
ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger
Anke Kobbe
Arkeologisk konservator ved Arkeologisk museum, Universitetet i
Stavanger
anke.kobbe@uis.no

I september 2011 besøkte professor Robert Tykot, fra
University of South Florida, Arkeologisk museum ved
Universitetet i Stavanger. Under besøket holdt Robert et
foredrag om bruk av og resultater fra undersøkelse med
håndholdt røntgenfluorescensspektrometer (XRF). XRF
er en analysator som kan påvise uorganiske grunnstoffer til en rekke forskjellige materialtyper uten fysisk å
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ta ut prøver av gjenstanden. Røntgenfluorescens kan
benyttes til å identifisere materialer som metaller, glass,
keramikk og stein. XRF kan bidra til å gi informasjon
om konstruksjonsteknikker, opphavssted og historiske
endringer, samt avdekke forfalskninger. Gjennom XRFanalyser er det også mulig å få et bedre innblikk i korrosjonsprosesser.

Robert Tykot tok seg også tid til å demonstrere sitt
XRF-instrument på flere av museets gjenstander. Under
undersøkelsene av det arkeologiske materialet kom det
frem svært interessante resultater.

Rundt det ene festet er det en klump med organisk
materiale. Dette ser ut til å være tekstilrester og deler av
en snor. Spennen er 9,9 cm lang, 6,3 cm bredd og 1,8
cm høy.

En av de første gjenstandene som ble undersøkt ved
Robert Tykots besøk var en skålformet spenne, også
omtalt som ”oval bronsespenne” (Petersen 1928:4).
Spennen ble funnet i 2010 i en grav fra vikingtiden på
Skadberg i Sola kommune, sammen med en annen fragmentert oval spenne, et spinnehjul, to kniver og diverse
jernfragmenter. Spennen er forholdsvis komplett, med
kun tre avbrukkne fragmenter. Den har dobbelt nålfeste,
men selve nålen mangler.

Skålformede spenner er en type smykke som er karakteristisk for yngre jernalder i Norden og dateres til
merovingertid (550/570 - ca 800 e.Kr.) og vikingtiden (ca
800 - ca 1050 e.Kr.). De er bygget opp som en fibula
(en slags ”sikkerhetsnål”) med et halvrundt skall over
bøylen. Spennene var en integrert del av den norrøne
kvinnedrakten. To ovale spenner ble brukt til å holde
sammen vikingstidens selekjole hvor en oval spenne var
plassert ved hver skulder (Eldorhagen 2001:1).

XRF-undersøkelse av skålformet spenne fra Skadberg utføres av
arkeologisk konservator Anke Kobbe. Foto: Anne Ytterdal, AM-UiS

Rekonstruksjon av norrøn kvinnedrakt med ovale
spenner. Tegning: Anke Kobbe, AM-UiS
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Detaljfoto av sølvdekor og tinninnlegg som
sammen utgjør den løse knoppen. Dekoren ble
funnet på en oval spenne med dobbelt skall ved
Arkeologisk Museum, UiS. Foto: Terje Tveit,
AM-UiS

Detaljbilde av rester av den løse knoppen på
toppen av spennen fra Skadberg. Foto: Anke
Kobbe, AM-UiS

Spennene ble støpt i en form, og den ensartede utformingen indikerer at de ble masseprodusert. Små avvik kan
imidlertid tyde på at hver spenne ble individuelt etterbehandlet. Spennene deles inn i forskjellige typer, avhengig av om de har enkelt eller dobbelt skall og hvordan
dekoren er utformet. De eldste typene har enkelt skall
med støpt dekor, de yngre typene har dobbelt skall, hvor
overskallet er gjennombrutt og deler av dekoren er satt
på etter at spennen er støpt (Arbman, Hoops and Beck
1994).
Spennen fra Skadberg hører til gruppen med enkelt
skall. Denne typen blir klassifisert som Petersen 37:3
(Petersen 1928:39) og var den vanligste gjennom hele
800-tallet (Petersen 1928:33). Etter Petersens opptell-
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ing på 1920-tallet fantes det 180 eksemplarer av typen
Petersen 37 i Norge. Antallet har sikkert steget siden
den gang.
Karakteristisk for denne typen spenne er to rombiske felt
som møtes midt på spennens toppunkt. Feltene strekker
seg ut mot kortendene og fra hvert hjørne avledes en
sløyfe som går ned til randen. Dette gir en inndeling på
åtte felter. Inne i de rombiske feltene er det fire dyremasker som peker inn mot en rombisk knopp. Maskene
er forbundet med hverandre gjennom bånd. Båndene
kan tolkes som armer ettersom de ender i hender som
holder fast i det andre båndet. Spennen har strekdekor
på sidefeltene og har en ekstra sløyfe på hver langside.
Rundt denne sløyfen er det dyreornamentikk (Eldorha-

Resultater fra XRF-analysen av skålformet spenne fra Skadberg: den inneholder tinn, sølv og messing! Foto: Anke Kobbe, AM-UiS

gen 2001:24). Denne typen spenne har ni løse knopper
som er lagt på rund felter av sløyfen dekorasjon.
På toppen av spennen fra Skadberg er det rester av ni
metallstifter som trolig har vært festet til knopper. Knop
pene er vanligvis laget av tinn eller tinnlegering som fungerer som fester for tynt sølvblikk med påloddet dekor.
Dekoren er nå borte. Årsaken til at de løse knoppene er
så fragmentisk bevart er antagelig at tinnet oksiderer og
har sprengt dem i stykker (Jansson 1985:99). Rundt tre
av bronsestiftene er det rester av et sølvfarget materiale.
Dette materialet ble analysert, i tillegg til rester av et
grått porøst materiale som ble funnet på toppen av
stiftene.
XRF-målingene viste at det grå porøse materiale hovedsakelig består av tinn, og at de sølvfargede restene er
en kombinasjon av sølv og tinn. Det analyserte tinnet er
sannsynligvis rester av materiale som ble benyttet til å
feste sølvblikk på toppen av de små stiftene. Det analyserte sølvet kan være rester fra sølvknoppene.
Det mest overraskende var resultatene fra analysene
av skallet på spennen. En vanlig oppfatning har vært
at denne typen spenner var laget av bronse og har gitt
grunnlag for betegnelsen ”oval bronsespenne”. Bronse
er en legering som hovedsakelig består av kobber og
tinn. Gjennom XRF-undersøkelsene av spennen fra
vikingtiden kom det frem at den var laget av kobber og
sink, som er messing, ikke bronse.

På grunn av denne overraskende oppdagelsen bestemte
vi oss for å undersøke ytterligere 28 skålformede
spenner, nærmere en femtedel av museets samling.
Det har alltid vært antatt at disse spennene var laget av
bronse. Det viste seg at alle de 28 undersøkte spennene
også er laget av messing.
En formiddag i laboratoriet på konserveringsavdelingen
på Arkeologisk Museum, UiS, vil muligens omskrive
en liten del av Rogalands materialhistorie. På grunn
av disse oppsiktsvekkende resultatene vil det være
meget viktig og interessant å kunne utføre ytterligere
materialundersøkelser på både skålformete spenner fra
vikingtiden og annet arkeologisk materiale. Kanskje vil
fremtidige undersøkelser ved Arkeologisk Museum, UiS
og andre institusjoner gi oss nye overraskelser.
Referanse:
Arbman, H., J. Hoops & H. Beck. 1994. Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Berlin: de Gruyter.
Eldorhagen, M. 2001. Ovale spenner i Nord-Norge og Trøndelag: stil og symbolisme i sosial sammenheng. V, 149 s.
Tromsø: [M. Eldorhagen].
Jansson, I. 1985. Ovala spännbucklor: en studie av vikingatida
standardsmycken med utgångspunktfrån Björkö-fynden =
Oval brooches : a study of Viking period standard jewellery
based on the finds from Björkö (Birka), Sweden. Uppsala: The
Institute.
Petersen, J. 1928. Vikingetidens smykker. Stavanger: Museet.
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Tilføring av strukturell støtte
til et skrivemaskintrekk i gummiert tekstil
Mari Sørgulen Evensen
Masterstudent gjenstandskonservator, UiO
mari_sorgulen@hotmail.com
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Denne teksten er basert på masteroppgaven «Konserveringen av en Oliver skrivemaskin med et skrivemaskintrekk i gummiert tekstil», og det er her valgt å fokusere
på konserveringen av trekket og gummiert tekstil som
materiale. I 1823 patenterte Charles Macintosh en prosess for å lage vanntett tøy, som ble laget ved å klemme
sammen gummi mykgjort med white spirit mellom to lag
med tekstil. Sammen med Thomas Hancock, en annen
av gummipionérene, utviklet han en hel industri av gummitøyproduksjon i Manchester på 1800-tallet. Takket
være amerikaneren Charles Goodyears forskning som
ledet til vulkaniseringsprosessen, kunne gummi gjøres
både holdbar og anvendelig selv i varierende temperatur
og luftfuktighet. Industriell produksjon og foredling gjorde
gummivarer til allemannseie (Levitt 1986, Slack 2002).
Gummiert tekstil var på begynnelsen av 1900-tallet et
billig og anvendelig materiale til regntøy og alle slags
trekk og presenninger. Skrivemaskinen som trekket
er laget til, er en Oliver nr. 10, som er i Norsk Teknisk
Museums eie. Den ble under arbeidet med masteroppgaven datert til 1919.

2000). Hovedproblemet med alle gummimaterialer er
at gummi oksiderer i kontakt med luft. Dette medfører
endringer på makronivå som klebrighet og stivhet.
Flere prosesser pågår i gummien samtidig, og hvorvidt
gummien blir stiv eller klebrig, avhenger blant annet av
hvilken prosess som er den dominerende (Blank 1988).
Skrivemaskintrekket bar preg av å ha gjennomgått både
en klebrig og en stiv fase, og rundt det ene hjørnet
hadde trekket stivnet i flere folder og en noe vridd posisjon. Flere rifter og hull gjorde det vanskelig å håndtere
det stivnede trekket. I tillegg var gummioverflaten svært
oppsprukket og skjør, slik at gummifragmenter lett kunne
falle av ved håndtering. Passive konserveringsmetoder
for gummi innebærer normalt sett et forsøk på å stanse
oksidasjonsprosessen ved å eliminere det som forårsaker den, nemlig oksygen (O2-gass). Dette kan for eksempel gjøres ved å lage en dobbel pose av det tilnærmet
lufttette materialet Escal™, der den innerste inkluderer
gjenstanden og Ageless™, som er et oksygenabsorberende jernpulver (Grattan og Gilberg 1994, Shashoua
1999).

Som en del av vår felles kulturarv har gummiert tekstil
etter hvert dukket opp på museum flere steder. Konservatormiljøet må derfor i stadig økende grad forholde
seg til gummibaserte materialer. Shashoua og Skals har
publisert en artikkel om arbeidet med å bevare historisk
regntøy ved en samling av militære uniformer og utstyr
i Danmark (2004). I Storbritannia har det vært forsket
på konservering av gummimaterialer med både passive
og aktive metoder (Dyer et al. 2011, Nuttgens og Tinker

Fordelen med å benytte denne passive bevaringsmetoden, er at den ikke medfører noen endring av
gjenstanden, og den vil fungere så sant forseglingen
gjøres riktig. Ulempen er at gjennomføringen av en korrekt forsegling krever skikkelig utstyr og masse trening.
Og dessverre koster det masse penger å konstruere et
oksygenfritt miljø. I tillegg krever denne konserveringsmetoden jevnlig overvåkning og, om nødvendig, også
vedlikehold (Dyer et al. 2011). Siden det her dreide seg

Skrivemaskintrekket hadde rifter og hull, og lå som en uformelig
masse over skrivemaskinen før konservering. Foto: Mari Sørgulen
Evensen

om et kortvarig studentprosjekt, ble denne typen passiv
bevaring funnet å være for kostbar i forhold til nytteverdien. Allikevel var det en passiv bevaringsmetode som
ikke bare ville stabilisere gjenstanden, men også øke
den estetiske verdien vesentlig, og dette var konstruksjonen av en spesialtilpasset støtte til skrivemaskintrekket. Det beste tilgjengelige materialet til dette formålet
viste seg å være polymetylmetakrylat (PMMA), bedre
kjent som pleksiglass. Dette materialet er svært vanlig
å benytte til konstruksjon av støtter, og det har vist seg
å være stabilt over tid (Ferreira et al. 2011). Støtten ble
laget ved å mykgjøre PMMA-platen med varmepistol og
deretter bøye den over en form av tre som var dekket
av silikonpapir. For å stive den av, ble endene av støtten bøyd til i begge ender, slik at den fikk to stabile føtter
å stå på. Mellom disse ble det festet en metallvaier i
galvanisert, rustfritt stål som ble limt fast i et frest spor
med Paraloid B-72 (polyetylmetakrylat). Når støtten var
på plass gikk det an å håndtere, studere og konservere
gjenstanden med vesentlig mindre tap av gummi enn
tilfellet var før trekket ble montert på støtten.
For å reparere rifter og hull i skrivemaskintrekket var det
ikke tilstrekkelig med passive konserveringsmetoder.
Innen tekstilkonservering kan en aktiv metode være å
sy sammen tråder som har revnet. Men på grunn av
at gummibelegget var intakt rundt de fleste av riftene,

Etter konservering. På en tilpasset støtte i pleksiglass
gikk det endelig an å se skrivemaskintrekkets egentlige
form. Foto: Mari Sørgulen Evensen

kunne ikke tekstilet uten videre sys. Dessuten viste
trådene i tekstilet seg å være svært sprø og skjøre,
trolig på grunn av at disse hadde absorbert en god del
av produktene som dannes under oksidasjonsprosessen i gummien. Det ble derfor klart at det mest fornuftige
ville være å lime fast et reparasjonstekstil på baksiden
av originaltekstilet. Av hensyn til styrke og vekt ble det
valgt å bruke crepeline-silke, som kan tilføre mye styrke
samtidig som det har svært lav vekt. Ved valg av lim
ble det lagt vekt på en så stor grad av reversibilitet som
mulig, og fordi aceton viste seg å løse opp gummibelegget var Paraloid B-72 uaktuelt å bruke. Ulike limtyper
ble testet ved å lime silken til et bomullstekstil som var
ganske likt originaltekstilet i skrivemaskintrekket: Lascaux (dispersjon av polybutylmetakrylat i vann) blandet
i 3:1 360/ 480 HV, Klucel G (hydroksypropylcellulose)
løst i vann, og hvetestivelse. Både Lascaux og hvetestivelse ga svært stive reparasjoner, som ville ha tilført
enda mer stivhet og problemer til skrivemaskintrekket
om de hadde vært brukt på gjenstanden. 15% løsning
av Klucel G i vann ga en myk og fleksibel, men samtidig sterk nok binding til at tekstilene ble holdt sammen.
Siden polymeren hydrolyserer i vann og gir sur løsning,
var det nødvendig å bufre limet før det kunne brukes på
gjenstanden. Dette ble gjort ved å nøytralisere løsningen med trietanolamin løst i vann. Å løse Klucel G i 1:1
etanol (IMS) og vann slik litteraturen beskriver (Tímár-
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Balázsy og Eastop 1998), var aldri aktuelt siden også
etanol viste seg å svelle og til dels løse opp gummien.
Det ble derfor valgt å lime med en 15% bufret løsning av
Klucel G i vann.
Etter å ha vært ute i praksis en stund, ser jeg nå at en
tynnere løsning av Lascaux, for eksempel 75% Lascaux
360/ 480 HV (3:1) i vann, trolig kunne ha fungert vel så
bra som 15% løsning av Klucel G. En tynnere løsning vil
kunne gi en finere spredning av polymeren i materialet
og derfor gi økt fleksibilitet. Klucel G brukes normalt som
konsolidant og er i dag populær å bruke til alle slags materialer, fra lær og tekstil til mineralbaserte overflater som
for eksempel gesso. I løpet av den korte tiden jeg har
vært i praksis ved Ashmolean museum, har jeg fått god
erfaring med å bruke denne konsolidanten på egyptisk
materiale. Samtidig er det bekymringsverdig at Klucel
G hydrolyserer i vann. Det er en viss fare for at polymeren kan bli surere over tid og virke destabiliserende på
gjenstanden, stikk i strid med det som var intensjonen.
Aldringstester på materiale limt sammen med ulike konsentrasjoner av Klucel G i ulike blandingsforhold mellom
etanol og vann, både med og uten tilsatt buffer, kan trolig
være til hjelp for å forstå hvordan denne polymeren vil
oppføre seg over tid.
Arbeidet med å tilføre strukturell støtte til skrivemaskintrekket var svært lærerikt. Det ga meg mulighet til å
forstå hvordan både aktive og passive konserveringsmetoder kan være nyttige for å stabilisere og bevare
gummiert tekstil. Gummiert tekstil er et svært utfordrende
materiale å konservere, ikke bare fordi det er svært nytt i
konserveringssammenheng, men også fordi det hovedsaklig påvirkes av oksygen i lufta, et nedbrytningsagens
det er svært vanskelig å eliminere. Støtten i pleksiglass
og den påfølgende tettingen av rifter og hull vil ikke være
tilstrekkelig til å bevare gjenstanden i all uoverskuelig
fremtid. Men tilføringen av denne strukturelle støtten vil
i hvert fall sikre at trekket stivner i sin opprinnelige form
hvis gummien skulle bli helt stiv i fremtiden.
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Innledning
På NIKUS konserveringsatelier befinner det seg for tiden en
sjelden middelalderskatt, nemlig madonnaskulpturen fra
Holdhus kirke. Madonnaskulpturer er det flere av i Norge,
også fra middelalderen, men det som gjør Holdhusmadonnaen sjelden er at den er en bemalt steinskulptur med
originalmalingen for en stor del intakt. Vi er nå i sluttfasen
av en behandling der målet har vært å fjerne støv, mugg og
tjæresøl, konservere de svært skjøre malingslagene og å
foreta en forsiktig rensing av overflaten. Prosjektleder er Mille
Stein, og medvirkende malerikonservatorer har vært Nina
Kjølsen Jærnes, Susanne Kaun, Ingrid Grytdal Matheson
samt konservatorstudent Mayken Finholt. Eier av skulpturen
er Fortidsminneforeningen, som har fått økonomisk støtte av
Riksantikvaren.

Holdhusmadonnaen før behandling.
Foto: Birger Lindstad
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Detalj av brokadeimitasjon med grønn blomst, sannsynligvis
opprinnelig på en bunn av lyst metall. Foto: Birger Lindstad

Beskrivelse
Skulpturen er av kunsthistorikere datert til ca 1450, og
opprinnelseslandet er sannsynligvis Tyskland, Frankrike
eller Nederland. Den forestiller en stående Maria med
Jesusbarnet sittende på sin venstre arm. I sin høyre
hånd holder hun en bok. Jesus holder en skriftrull som
han er i ferd med å skrive på. Maria har gullkrone dekorert med edelstener, gullhår og et hvitt hodelin. Kjolen
hennes er grønn med et grått, muligens hermelinsimiterende fôr. Kappen er rød med blått fôr, og både kjole og
kappe er kantet med gull. Jesus har sort kjortel med rødt
fôr, brune sokker og i likhet med Maria sorte sko med
brune såler. Håret hans er lyst gulbrunt. Karnasjonen er
bleknet hos begge, men mange detaljer er bevart, slik
som Marias blå øyne med røde prikker i øyekrokene.
Ser man nærmere på klesdraktene ser man tydelige
spor etter dekor i metaller og sterke farger. Marias røde
kappe har på utsiden hatt tekstilimiterende pressbrokader
i gull med røde detaljer. Den grønne kjolen har hatt store
blomsterbrokader, sannsynligvis i sølv eller tinn, med
grønne mønstre. Jesus har også vært rikt dekorert med
gullbrokader på den sorte kappen. Gjør man et forsøk
på å se for seg skulpturens opprinnelige fargesetting,
kan man tenke seg kraftige, kontrasterende farger, skinnende metaller og overdådige dekorasjoner.
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Detalj av Marias venstre hånd og Jesus` kappe med brokadeimitasjon og gullkant. Foto: Birger Lindstad

Materialer og oppbygning
Skulpturen er hugget i en kalkholdig sandstein (1).
Tverrsnitt av malinglaget gir ingen entydige svar om
oppbygning og maleteknikk, men vår foreløpige tolkning
tilsier at det på steinen ligger et vannbasert limlag som
isolasjon under ett eller to lag med okergul grundering
over hele skulpturen. Over dette laget finner vi i et lag
med rødbrun undermaling som basis for forgylling, men
også flere steder som ikke er forgylt. Marias røde kappe
er sannsynligvis bygget opp av ett lyst rødlig lag påfulgt
av to lag med lasur basert på et organisk fargestoff. Den
grønne kjolen tror vi har hatt en tilsvarende oppbygning;
her ser vi ett eller to lysegrønne lag, sannsynligvis et
kobberpigment blandet med blyhvitt, med et mulig lag av
en svært nedbrutt og misfarget lasur på toppen. Brokadeimitasjonene er forskjellig utført i de røde og grønne
områdene. I de røde, samt på Jesus` svarte kappe, ser
vi en bunn av voks/harpiks med rester av gull og sannsynligvis en lasur. Dekorasjonene på den grønne kjolen
fremstår i dag som svarte, noen steder med et hvitt
belegg. Vi har ikke funnet synlige rester etter metaller,
men tror det kan ha dreid seg om sølv eller tinn, og at
det kun er korrosjonsproduktene vi ser i dag.

Detalj av Marias høyre hånd som holder boken. Her ser vi
både reparasjonen av bruddet i håndleddet, tjæresøl og det
ene hullet i boken. Foto: NIKU

Vi antar at bindemiddelet for malingen har vært olje, med
unntak av de klare blå feltene som høyst sannsynlig er
azuritt i et vandig bindemiddel (limfarge). Det samme
gjelder det hvite hodelinet, som skiller seg ut ved å bestå
av flere separate malinglag og ved å være svært vannløselig. Områdene med gull er utført i oljeforgylling.
Tilstand
Da skulpturen ankom NIKU i mai 2011 var tilstanden å
regne som svært ustabil. Selve steinen var i god stand,
med unntak av en rekke mekaniske skader. Ingen helt
vesentlige deler av skulpturen mangler, men takkene på
Marias krone er brukket, og har nok vært en del høyere
enn de fremstår i dag. En stor bit av kappen på Marias
venstre side mangler også, samt deler av Jesus ene fot
og flere andre større og mindre biter av steinen. Marias
høyre hånd med boken har vært brukket av, men reparert på et tidligere og ukjent tidspunkt. Boken har to
kjegleformede hull, og et liknende mindre hull finnes i
nedre del av Marias hodelin. Av malinglaget er anslagsvis
70-75 % av originalmalingen bevart, og det er ikke funnet tegn til overmaling. Malinglaget var før konserveringsbehandlingen stedvis svært løst og fragmentert,
og nye flak løsnet ved minste berøring. Dekorasjonene

Nina Kjølsen Jærnes fjerner løst støv og mugg fra skulpturen. Her
ser vi også den store klumpen med tjære på toppen av skulpturens hode. Foto: NIKU

i form av metaller og tekstilimitasjoner er i større grad
enn lokalfargene gått tapt, kun en hel blomst er å finne.
Gullet på kronen, Marias hår og klesdraktens kanter
er bedre bevart enn malingen. Det er ikke funnet tegn
til overflatebehandling (ferniss, voks e.l.). Derimot har
det på et tidspunkt havnet store mengder tjære på
skulpturen. Tjæren har øyensynlig kommet ovenfra, fylt
Marias krone og rent utover og nedover skupturen. Det
finnes rennemerker av tjære spredt over store deler av
skulpturen, og flere steder er det tykke klumper som
skjuler foldekast og andre detaljer. Overflaten var dekket
av tykke lag med støv og mugg.
Behandling
Det første som ble gjort etter at skulpturen var grundig
undersøkt, var å rense den svært forsiktig for løst støv
og mugg med pensel og støvsuger. Dessverre var det
svært mange malingflak som lå løse på feil sted eller
som satt fast i støv og mugg. I tillegg var det stort behov
for konsolidering av det bevarte malinglaget. Malingen
er, til tross for at det dreier seg om oljemaling, svært
matt og porøs. Dette skyldes sannsynligvis nedbrytning,
kanskje som en følge av den svært høye fuktigheten i
kirken med tilhørende muggangrep. Selv om den matte
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overflaten ikke er intendert, var det viktig å finne frem til
et konsolideringsmiddel som ikke skapte skjolder eller på
noen annen måte endret skulpturens visuelle karakter,
eller som påvirket sandsteinen på negativ måte. Tester
ble utført med størlim, funori, paraloid B72 og Beva. Det
viste seg at hovedproblemet ikke var å unngå fargeog glansendringer på overflaten, men å få den svært
fragmenterte malingen til å feste godt nok til underlaget.
Flere av de løsemiddelbaserte midlene «forsvant» i
strukturen uten å danne en limfilm, mens funori var
for viskøs til å egne seg til de små og tynne flakene.
Vi ønsket også å unngå produkter som kunne skape
grobunn for videre muggdannelse, da luftfuktigheten i
kirken er svært høy. Videre måtte vi ta hensyn til var
konsolideringsmiddelets pH, for å unngå at mediet endret strukturen i den basiske sandsteinen. Ved hjelp av
SEM-analyser utført ved kjemisk institutt, UiO, unngikk
vi dette. Valget falt til slutt på Beva, som trakk godt inn
under malingflakene og dannet en film som siden ble
aktivert med varmeskje. Til tross for de store områdene
med løs og oppskallet maling ble det arbeidet lokalt,
med spisspensel innunder hvert enkelt løst flak. Behandlingen fungerte i det store og det hele som ønsket, men
et problem var den store mengden støv i områder som
var for ømfintlige til å bli renset før konsolidering. Her

festet limet også støvet, slik at det fremsto som «glorier»
av støv rundt et behandlet område. I de mest fragmenterte områdene måtte malinglaget konsolideres i to omganger, noe som førte til en større metning av strukturen
og derved større sjanse for skjolder. Det var selvfølgelig
også uvant og spesielt å jobbe med stein som bunnmateriale, men når det kom til stykket, utgjorde dette
færre endringer i arbeidsmåte enn forventet fordi en
tradisjonell konsolideringsmetode viste seg å fungere bra.

Overflaterens med svamp fuktet med deionisert vann.
Foto: NIKU

Detalj under rensing. Jesus` hånd er delvis renset.
Foto: NIKU

I tillegg til den overflatiske fjerningen av løst støv og
mugg, var det også ønskelig å foreta en mer grundig
rensing av skulpturen. Her måtte vi imidlertid raskt se
bort fra en tradisjonell metode med bomullspinner, da
dette innebar for mye fukt og for mye mekanisk bearbeiding av den skjøre malingen. Tester ble utført med
diverse typer kompresser og svamper, og vi forsøkte
også agar agar, som er en type vandig gele som kan
iblandes renseaktive stoffer (2) og legges på overflaten,
og som i teorien vil løse det øverste laget med smuss
uten å trenge ned i malingstrukturen. I vårt tilfelle gjorde
lav renseeffekt kombinert med behov for etterrensing
at metoden ikke var aktuell. I tillegg vet vi at metoden
fungerer best på horisontale flater, noe som vanskeliggjør prosessen når gjenstanden som behandles er en

Fjerning av tjære fra Marias forgylte krone ved hjelp av kompress med aceton. Foto: NIKU

skulptur. I stedet endte vi opp med en metode der små
biter av svamp (3) ble svakt fuktet i deionisert vann og
presset forsiktig mot malingoverflaten. Resultatet var
en delvis mekanisk, delvis kjemisk fjerning av overflatesmuss som var tidkrevende, men effektiv. Så godt som
hele skulpturen ble renset på denne måten, kun svært
fragmenterte områder i Marias grønne kjole var for ømfintlige til å tåle en rensing.
Til slutt ønsket vi også å fjerne så mye som mulig av
tjæren som lå på overflaten og skjulte farger og former.
Målet med dette var å klargjøre skulpturelle detaljer som
tidligere var skjult av tjære, samt å skape en bunn for
retusjering av de gjenværende tjæreflekkene. Der tjæren
lå i tykke lag, ble den skrapet ned med skalpell til et tynt
sjikt. Videre gjorde vi forsøk på å fjerne de siste restene
kjemisk. Det viste seg at tjæren var løselig i de fleste aktuelle løsemidler, men aceton var det som fungerte best,
bl.a. fordi den raske fordampningen hindret at løsemidlet
trakk for langt inn i malingsstrukturen. Metoden som ble
valgt etter omfattende testing av materialer var kompresser av truseinnlegg (4) mettet med aceton, som etter
en liten stund på overflaten ble påført tørre kompresser
for å trekke ut den løste tjæren. Dette fungerte spesielt
godt på forgylte områder, mens det på bemalte områder

ble liggende igjen en brun «skygge» av tjære som var
trukket ned i malingen og ikke lot seg fjerne. Det ble
derfor bestemt at kun forgylte områder skulle behandles
på denne måten, mens vi for øvrig skulle begrense oss
til mekanisk fjerning av tjæren
I skrivende stund har vi ennå ikke begynt med retusjering
av skulpturen. Det er viktig å understreke at retusjeringen kun skal begrense seg til å kamuflere områder med
tjære, slik at ingen retusjering gjøres på originalmaterialet. Skader i malinglaget der steinen er synlig vil ikke bli
retusjert. Det vil bli benyttet gouache, som på en bunn
av tjære er reversibel.
«Mysterier»
I tillegg til å stille interessante konserveringsmessige
utfordringer, er madonnaskulpturens historie en detektivroman verdig. Vi har ikke funnet noen skriftlige kilder
som omhandler når og hvordan skulpturen kom til Holdhus kirke. Hvor skulpturen er laget og hvordan den er
kommet til Norge er også foreløpig ukjent. På kunsthistorisk grunnlag er den datert til Sentral-Europa, kanskje
mest sannsynlig Tyskland, på første halvdel av 1400-tallet (5). Fra nyere tid kjenner vi kun til at skulpturen var i
Bergen i 1954 for petrografisk undersøkelse av steinen,
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samt at
preparant Olav Espevoll har «tatt seg av» skulpturen (6).
Det finnes ingen rapport, og det er derfor helt ukjent om
reparasjonen av hånden ble utført på dette tidspunktet.
Holdhus kirke er bygd omkring 1720, og erstattet en
stavkirke på samme sted. Den nåværende kirken har en
malt veggdekor som sannsynligvis stammer fra denne
perioden. Madonnaskulpturen er plassert over inngan
gen til koret, og dekormalingen mangler bak den, noe
som indikerer at den sto på sin plass før veggene ble
malt. Man kan tenke seg at skulpturen opprinnelig sto i
stavkirken, der den før reformasjonen var plassert i en
tradisjonell kontekst; på nordsiden av kirken mot veggen
inn mot koret der det gjerne var Maria-alter, eller på nordveggen i skipet. Den må ha vært et fantastisk syn, med
klare, sterke farger og skinnende metaller, og har sikkert
vært en kjær skatt for menigheten. Så, på et ukjent tidspunkt, har noe skjedd som vi i dag ikke forstår. Skulpturen har fått rennende over seg store mengder tjære,
som har skadet og skjult både form og farger. Tjæren
har samlet seg i en dam under høyre side av skulpturen,
der den har blandet seg med rusk og trefliser fra underlaget. Boken som Maria holder i sin høyre hånd har
rennemerker av tjære som går på tvers av boksidene, og
som indikerer at hånden var brukket av før tjæren tilkom.
Kanskje hang den skjevt, eller lå på gulvet ved siden av
skulpturen. Ut ifra dette kan vi tenke oss følgende teori:
Etter reformasjonen har Madonnaskulpturen har gått ut
av «bruk» på sin opprinnelige plassering og er blitt flyttet
til et mindre fremtredende sted, f.eks. ute i en svalgang
eller på et loft. Her har en lekkasje under tjærebreing av
kirken ført til tjæresølet på skulpturen, og dette har så
vidt vi kan se ikke vært forsøkt fjernet. Siden har man
ønsket å ha skulpturen med over i den nye kirken, og
har plassert den over koret slik den står i dag, som en
dekorasjon.
Denne teorien gir kanskje en pragmatisk forklaring på
noen av skulpturens gåter, men på langt nær alle. Det vi
som jobber med skulpturen har grublet mest over er hullene som finnes i boken som Maria holder, samt i hodelinet rett i overkant av boken. Hullene er koniske i form,
og må ha tilkommet etter av tjæren rant over boken, da
det ikke er noen tegn til tjære i hullene. Flere kunsthistorikere og andre interesserte har kommet med teorier om
hullene. Kan hullene for eksempel ha tjent som lysestaker? Hullene er slik plassert at lysene ville ha stått
svært skjevt og i kryss, og vi har ikke funnet noen tegn til
stearin på skulpturen. Denne teorien forklarer heller ikke
hullet i hodelinet rett over boken. En tidlig teori om Maria
hadde holdt en rosenkrans i hendene, ble også forkastet
da det ble oppdaget at hullene ikke er originale.
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Foreløpig er den mest sannsynlige forklaringen også
den mest prosaiske; hullene er blitt laget for å binde den
avbrukne hånden fast til skulpturen. Svakhetene ved
denne teorien er bl.a. at dette fremstår som en uforholdsmessig stor inngripen, det ville ha vært fullt mulig å
binde fast hånden med et bånd rundt skulpturen uten å
lage hull, eller ved kun å lage hull i hodelinet. Imidlertid
vet vi at hånden har vært brukket av, og selv om den
nåværende reparasjonen er umulig å datere på bakgrunn av materialbruk, ser den relativt moderne ut, og
kan godt være fra 1955 som tidligere nevnt.
Lenger enn dette har vi ikke kommet hva skulpturens
historie angår. Hvis noen av Norske Konserves` lesere
har innspill til dette, tar vi gjerne imot tips! Skulpturen
skal tilbake til Holdhus kirke i juni, der den skal opp på
sin faste plass over inngangen til koret. Holdhus kirke
er i dag en museumskirke som er åpen i turistsesongen
og som for øvrig særlig besøkes av barn fra leirskolen
like ved. Som et ledd i arbeidet med skulpturen ønsker
vi å få laget en virtuell rekonstruksjon av hvordan den
kan ha sett ut i sine «glansdager». Aller helst ønsker vi å
skanne hele skulpturen slik at vi får en helt detaljert oppmåling og dokumentasjon av overflatens tilstand slik den
er i dag. En slik 3D-skan kan fargelegges lag for lag, slik
at malinglaget og dekorens oppbygning kan formidles til
både turister, barn fra leirskolen og andre på en svært
tydelig og interessant måte. Teknologien og kunnskapen
er til stede i NIKU, men det hele er tidkrevende og bli
naturlig nok et kostnadsspørsmål. Uansett om denne
muligheten blir realisert, håper vi at vårt arbeid med
skulpturen har bidratt for det første til dens videre bevaring, men også til økt kunnskap og oppmerksomhet om
denne helt unike skatten fra middelalderen.
Referanser:
1. E-post til Mille Stein fra Hans-Jørgen Berg, Seksjonen for
konserverings- og forskningsteknikk, UiO
2. I vårt tilfelle ble det gjort forsøk med triammoniumcitrat, ammoniakk og etanol.
3. 3M Scotch brite easy erasing pad.
4. Flere merker ble testet, billigmerket Landlord fungerte aller
best.
5. I september 2011 hadde vi besøk av de tyske middelalderekspertene Dr. Dagmar Preising og Michael Rief. De var
imponert over kvaliteten på skulpturarbeidet, daterte den til
1435-1460. Steinen kan være fra Baumberg nær Münster.
Derfra ble det eksportert mengder med stein, både som råstoff
og som ferdige skulpturer.
6. Fortidsminneforeningens Årbok 1955 s.220.

Enzymes for the treatment of works of art.
Kurs ved Valencias polytekniske universitet

Hanne Moltubakk Kempton
Malerikonservator NIKU
hanne@kempton.no

Paolo Cremonesi demonstrerer under workshop. Foto: Hanne Moltubakk Kempton

Enzymer har vært brukt innen konserveringsfaget
siden 1970-tallet, først innen papirkonservering, før
kunnskapene ble overført til malerikonservering. Som
konservatorstudent lærte jeg ikke hvordan enzymer
kunne brukes i praksis, men noe teori plukket jeg opp
gjennom pensum. I møte med en komplisert renseprosess i vinter, forsøkte jeg å finne mer informasjon om bruk
av enzymer, men opplevde at de fleste konservatorene
jeg snakket med hadde omtrent den samme kunnskapen
som meg selv. Da jeg ble tipset om kurset ”Enzymes for
the treatment of works of art”, var jeg derfor ikke sen om
å søke.
Kurset ble avholdt av konserveringsstudiet ved Valencias polytekniske universitet (VPU) 26- 27 januar 2012
og ble undervist av Paolo Cremonesi, som i tillegg til å
være utdannet malerikonservator, også har Ph. D. i både
kjemi og medisinsk kjemi. Opprinnelig var det ment for
spanske konservatorer, men det var også åpent for utenlandske søkere. Fordi Paolo Cremonesi er italiensk ble
hele kurset avholdt på engelsk og under diskusjoner på
spansk fikk jeg simultanoversettelse. Det hele var med

andre ord svært godt tilrettelagt for de med mangelfulle
spanskkunnskaper.
Kurset var et av mange som VPU arrangerer jevnlig for
ferdig utdannede konservatorer, ment som faglig påfyll
og etterutdanning både av praktisk og teoretisk art. Deltakerne eller deres arbeidsgivere betaler en kursavgift
for å dekke kostnadene, mens universitetet planlegger
og legger til rette for kursene.
Kurset hadde en teoretisk del og en praktisk workshopdel. Den teoretiske delen handlet for det meste om
enzymkjemi med fokus på enzymers struktur og aktivitet,
samt på faktorer som påvirker effekten av dem. Hovedproblemet ved bruk av enzymer er nemlig at deres effekt
kan hemmes av en rekke faktorer, som for eksempel
uegnet pH, feil temperatur, tilstedeværelse av salter
og visse metallioner. Bekymringen flere av deltakerne
hadde for at rester av enzymer på kunstverkets overflate
etter rensing skulle fortsette sin virkning, var grunnløs.
Enzymene vil i slike tilfeller raskt miste sin effekt og bli
inaktive proteiner. Det finnes flere ulike klasser enzymer,
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Mikrokjemiske tester. Foto: Hanne Moltubakk Kempton

Enzymer i Agar agar på testpanel. Foto: Hanne Moltubakk
Kempton

Måling av overflate-pH før valg av enzym. Foto: Hanne Moltubakk Kempton
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men innen konservering brukes i dag kun en av disse:
Hydrolase. Slike enzymer bryter spesifikke bindinger
i molekyler og omfatter typer som virker spesielt på
henholdsvis proteiner, estere og stivelse. Det finnes ikke
enzymer som virker spesielt på hydrokarboner.

avansert analyseutstyr og er avhengig av raske og
pålitelige metoder som er gjennomførbare i konservatorhverdagen. Identifikasjonstestene er viktige for å gi forutsigbarhet i renseprosessen og for å kunne velge riktig
enzym.

Gjennomgående for kurset var at alt ble presentert på en
lettfattelig måte, som gjorde det enkelt å knytte informasjonen til praktisk konserveringsbruk. Cremonesi evnet
å formidle komplisert stoff på en forståelig måte, noe
som jo er en kunst. Den praktiske delen av kurset ble
avholdt i laboratoriene til konserveringsstudiet i Valencia.
Her fikk vi først demonstrert hvordan ulike enzymer kan
benyttes i ulike medier, før vi selv fikk prøve oss selv
på praktiske oppgaver. I tillegg lærte vi en rekke enkle
mikrokjemiske tester for identifisering av ulike pigmenter
som kan påvirke enzymaktiviteten, samt for de vanligste stoffene konservatorer gjerne vil fjerne: klister, olje,
protein og voks. Alt var tilpasset konservatorers hverdag.
De fleste av oss har jo ikke tilgang til laboratorier med

Cremonesi understreket at rensing med enzymer kan
være komplisert og at metoden derfor ikke anbefales
som en universalløsning på alle renseproblemer. Enzymer tas gjerne heller i bruk når andre metoder ikke
fungerer tilfredsstillende. Fordelen er at enzymene virker
selektivt: de løser kun de bindingene de er kompatible
med. Dette gir en økt kontroll sammenlignet med mange
andre rensemetoder.
Alt i alt var kurset både svært lærerikt og god organisert.
Også norske konservatorer trenger å få faglig påfyll, og
undertegnede deltar gjerne på flere kurs arrangert av
VPU.

Loss Compensation in paintings:

Filling and retouching med Laura Fuster- López
Porto, 10. - 12. November 2011

Mie Mustad
Malerikonservator
Munch-museet
marie.mustad@mum.oslo.kommune.no
miemustad@online.no
www.konservatorene.no
Lina Flogstad
Malerikonservator, NKF-N
Munch-museet
lina.flogstad@mum.oslo.kommune.no

Kurset er det sjette i rekken av Masterclasses som har
blitt arrangert av det portugisiske konserveringsstudioet 20|21 conservação Restauro i Porto, Portugal.
Kurs avholdes årlig med forskjellige temaer relevant for
konserveringsfaget. Kursholder var den spanske professor Laura Fuster-López fra universitetet i Valencia. I alt
var vi 25 deltakere fra Portugal, Spania, Italia, Kroatia og
Norge.
Kurset bestod både av både teoretiske forelesninger og
praktisk arbeid fordelt over tre dager. Temaene var valg
og bruk av ulike typer kitt til maleri og skulptur, innlegg,
avstøpningsmaterialer- og teknikker samt forskjellige
retusjeringsmedier.
Valg av kitt- hvordan velge det beste?
Ved komplettering av lakuner og avskallinger i et kunstverk, legges det ofte størst vekt på retusjeringen og mindre vekt på kittingen. Det er nettopp kittingen som legger
grunnlaget for hvor vellykket en retusjering blir, både
med hensyn til den strukturelle stabiliteten og teksturen.
Dette var hovedfokus på kurset. Ved valg av materialer
til kitting og retusj er det ingen fasit for hva som er best.
Man burde unngå å standardisere metodene, og heller
foreta individuelle valg for ethvert maleri. Viktige faktorer
for metodevalg er derfor kunstverkets opprinnelige (og
sekundære) materialer med deres mekaniske, dimensjonale og kjemiske egenskaper. I tillegg må det tas

hensyn til kunstverkets alder, tilstand og skadeomfang,
samt klimaet det skal oppbevares i.
Generelle krav til kittinger er at de skal ha gode vedheftog kohesjonsegenskaper, de må kunne motstå interne
krefter i maleriets originale bestanddeler, være dimensjonalt stabile og ikke vanskeliggjøre for senere behandlinger.
Ofte tas det utgangspunkt i fleksible kittinger til malerier
med fleksible materialer, og omvendt med stivere
materialer; dvs. etterligne egenskapene til kunstverkets
originale materialer. Ved bruk av tilsetninger i kittingene
vil man påvirke de mekaniske egenskapene. Eksempelvis vil jordfarger som sikkativer gi mindre holdbare
kittinger og forandre tørkeprosessen. Jordpigmenter
inneholder leire, som sveller ved høye RF-nivåer og kan
føre til mekanisk svikt over tid. Tilsetninger av sinkoksidselv i svært små mengder, gir også mekanisk svake
og sprø kittinger, som lett kan sprekke opp og føre til
delamineringer i løpet av relativt kort tid. Tilsetninger av
blyoksid derimot, fører til raskere oksidering i kittet og
dermed hardere og mer stabile strukturer, mens organiske pigmenter gjør at kittet tørker saktere. Det anbefales
derfor å unngå fargede kittinger, og i stedet tilføre farge i
retusjeringsstadiet.
Ytre påvirkninger
Viktige momenter som kan påvirke de ulike materialenes
dimensjonale og mekaniske egenskaper er temperatur
(T) og den relative luftfuktigheten (RF). Materialenes
stivhet og fleksibilitet samt motstanden mot belastning
og strekkfasthet påvirkes av disse faktorene. Ved høy
RF kan dyrelim, fiskelim og gelatin få store dimensjonale
forandringer, samt redusert styrke. Dette kan modifiseres
ved å tilsette inerte materialer som kalsiumkarbonat i
kittet, for å øke pigment volum konsentrasjonen (PVK).
Høye PVK-nivåer gir redusert stivhet og styrke, og den
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dimensjonale responsen i forhold til høye og lave RFnivåer reduseres. PVK-nivåene burde allikevel ikke være
for høye, da det er økt risiko for at kittet kan sprekke.
Oljemaling og akrylmaling har generelt lav respons til
høy luftfuktighet. Akrylmaling er relativt stabilt i forhold
til RF, men ved svært lave temperaturer (<10°C) kan
malingsfilmen sprekke opp.
Forskjellige egenskaper ved ulike kittinger
Kittinger med dyrelim kan motstå relativ stor belastning
uten å sprekke opp, det har passende styrke og stivhet,
samt optimal dimensjonal respons uten å sprekke opp
ved høy variasjon av RF. Dyrelimskitt med melassetilsetninger gir økt fleksibilitet, men blir samtidig mer
hygroskopisk. Dette fører til redusert motstand mot
dimensjonale endringer. Ved tilsetninger av melasse får
kittingene en begrenset RF-sone, og de er kun stabile
under svært kontrollerte og marginale RF-nivåer. Syntetiske kittinger som Mowiol 04-M1, Plextol B500, Acryl 33
og Mowolith DMC2 har plastiske egenskaper, men har
begrenset styrke og stivhet. Og det er derfor en risiko for
at det oppstår mekanisk svikt ved ekstreme RF-nivåer.
Kommersielle kittinger som Beva Gesso, Beva Vermiculita, Stucco Zecchi, Masilla Caremi, Modostuc, Blumestukko og Polyfix har alle plastiske egenskaper, men den
lave styrken og stivheten i disse materialene gjør at de
ofte er strukturelt uegnede. Kort summert vil derfor kittinger med animalsk lim kunne motstå mye mer stress
uten å sprekke opp, mens syntetiske kittinger er svakere
og mye mer reaktive i forhold til fluktuasjoner i RF.
Praktisk arbeid
Deltakerne fikk utlevert ulike typer dummies for å teste
ut ulike typer kitting, lerretsinnlegg, avstøpningsteknikker
og forskjellige retusjeringsmedier. Til kitting ble det brukt
et akrylmaleri med store og dype lakuner. Oppgaven
var å legge inn ulike typer kitt med forskjellige teknikker for å lage tekstur. Overflatetekstureringen bestod av
lerretspregning i kitt før tørking, manipulering med kork,
lærklut og pussepapir, og utskjæring. På denne måten
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kan ulike metoder tilpasse kittets overflate til den intakte
malingsoverflaten omkring. Å påføre kittet med kork
viste seg å være svært nyttig i malerier med mange små
avskallinger. Materialer til kittinger som ble brukt var:
Modostuc, Plextol B500 (Lascaux, preparert til kitt med
ulike blandingsforhold av kalsium karbonat), BEVA 371
(preparert med tilsatt kalsium karbonat) og BEVA 371
Gel (tilsatt Micapulver som fyllstoff).
Til innlegg ble det benyttet lerret med ulik tekstur som
ble festet i hullene. Innleggene bestod av forskjellige
typer grundert lerret (lin, bomull og polyester), i hele
stykker og som separate tråder, oppspent til en ramme
og impregnert med BEVA 371. På denne måten får man
et nytt underlag som i større eller mindre grad gjør seg
gjeldene i kittets tekstur.
En annen metode for å imitere overflatetekstur er gjennom avstøpning på lerret som likner mest mulig på
originallerretet. Avstøpningsmaterialet ble lagt over en
lerretsbit avgrenset med plastelina. Materialer til avstøpning var silikon og alginat. Tørketid for silikon er 12 timer
og formen kan brukes mange ganger over flere år mens
alginat tørker fortere, men har til gjengjeld kort brukstid.
I løpet av den siste dagen ble en rekke retusjeringsmaterialer testet på en lerretsplate malt med kromgrønn.
Materialene som ble brukt var: Gouache, Gamblin,
Maimeri mastiks og keton, ferdigblanding av pigment og
laropal A81 fra Kremer, revet pigment i laropal A81, revet
pigment i aquazol 200, revet pigment i regalrez 1094,
revet pigment i regalrez gloss varnish, revet pigment i
paraloid B72, revet pigment i paraloid B72 retouching
gels fra ArtCare.

Se nettsiden til 20|21 conservação Restauro: http://
www.2021.pt/ eller følg dem på Facebook.
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Symposiet ble holdt på Library and Archive Canada, og var det
niende i rekken. Det var deltagere fra 24 forskjellige land, og
foredragsholdere fra 15. Symposiet strakk seg over 5 dager.
De fire første dagene bestod av foredrag, med ekskursjoner på
onsdag ettermiddag, mens siste dagen var satt av til demonstrasjoner. Foredragene var på engelsk eller fransk, og ble
simultanoversatt for de av deltagerne som ikke var tospråklige.
Velson Horie, symposiets hovedtaler, satte tonen med
spørsmålet: “Does What We Want Exist?” hvor han trakk
linjene bakover i historien, ved å vise til konservering fra middelalderen og frem til i dag. For å poengtere at vi alltid har
forsøkt å anvende siste nytt innenfor teknologi, og selv om
det i ettertid ofte viser seg ikke alltid å ha vært like lurt, må vi
fortsette å være modige og teste ut nye metoder. Vi bør omfavne vår uvitenhet (vår – som i konservatorer) og aktivt bruke
de som kan materialene bedre enn oss (andre eksperter).
Videre gjorde han et poeng ut av at han mente at forskning på
konserveringsmateriale alene var på vei ut, (eller han mente i
hvert fall at den burde være på vei ut) og i større grad erstattes
med forskning av metodeutvikling på selve gjenstandene, da
konserveringsmaterialenes bruk og virkning ikke kunne ses på
isolert fra gjenstandene de skulle brukes på.
Foredragene dekket svært forskjellige materialgrupper og
metoder. Det ble fortalt om identifisering av størlim ved hjelp
av antistoffer. Andre fortalte om bruk av fluoriserende stoffer
som markør for å identifisere hvor i gjenstanden konsolideringsmiddelet trakk inn. Siste nytt om «Heiber-metoden» ble
formidlet (liming av rifter, tråd for tråd). Ett spesielt morsomt
foredrag handlet om forskning på tape uten bindemiddel, hvor
man har latt seg inspirere av gekkoens spesielle føtter, som
gjør at gekkoen sitter fast i de fleste underlag. Men det tar nok
dessverre litt tid før en slik tape kommer på det kommersielle
markedet. Jeg syntes foredraget om funori og junfunori også
var svært interessant. Det ble forklart hvordan man tilberedte
det og hvordan det ble anvendt i et konkret tilfelle. Funori lages
i små familiebedrifter i Japan, så de kan variere ganske mye
i kvalitet. For noen få år siden, kom det en ny produsent av
junfunori for det europeiske markedet, men de har ikke ennå
greid å oppnå den samme gode kvaliteten på produktet som
den forrige produsenten, så dette må vi følge med på.

Det var selvfølgelig en del foredrag om konsolidering av stein,
tre, silke, keramikk, voksavstøpninger, plast osv., som jeg, som
malerikonservator, hadde mindre forutsetning for å forstå, men
som for så vidt var interessante å få med seg.
Siste dagen var satt av til demonstrasjoner. Det var mange
forskjellige demonstrasjoner parallelt med hverandre, men de
fleste var satt opp 3 - 4 ganger så man hadde en realistisk
sjanse til å få med seg noen av dem i hvert fall, og her hadde
man anledning til å plukke opp enkelte praktiske tips. I foredraget om tråd for tråd-liming, ble det f. eks. opplyst om at det
finnes forkokt hveteklister, som kleber like godt som vanlig
hveteklister. Det trenger ikke koke, det tar bare noen sekunder
å røre det sammen. Etterpå presser du det gjennom en nylonstrømpe et par ganger for å bli kvitt klumpene: voila, hveteklister på 10 sekunder. Det var også interessant å lære at det
var mulig å lage en god polerforgylling med Plextol B500.
Alt i alt var det en svært innholdsrik uke.
Alle artiklene og posterne er i sin helhet lagt ut på CCIs hjemmeside. Jeg anbefaler alle å ta en kikk.
http://www.cci-icc.gc.ca/symposium/2011/index-eng.aspx

Demonstrasjon av behandling med junfunori. Foto: Dagheid
Berg
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Referat fra Fagdag om lys
Hanne Skagmo
Gjenstandskonservator NKF-N
Norsk Teknisk museum
hanne.skagmo@tekniskmuseum.no

Seminaret ble arrangert av Bevaringstjenestene, Museumssenteret i Hordaland den 20. januar 2012 på Bryggens
museum i Bergen.
Første innlegg ble holdt av Bent Eshøy, prorektor for
Konservatorskolen i København. Han hadde en teoretisk
tilnærming på temaet lys i museer hvor kompromisset
mellom presentasjon/formidling og bevaring ble satt opp
mot hverandre. Hvilke typer lyskilder som eksisterer og
hvordan de vil kunne påvirke museumsgjenstandene
både med tanke på mekanisk nedbrytning av materiale
og hvordan de ulike lyskildene virker visuelt. Hvilke evne
de nye led-lyskildene har til korrekt fargegjengiving var
også et viktig poeng i hans presentasjon.
Neste innlegg ble holdt av Maren Jensen Midtdal, gjenstandskonservator ved Bevaringstjenestene i Hordaland.
Hun hadde en illustrert presentasjon av hva lys gjør med
gjenstandene og hvordan de brytes ned. Det ble også
vist til at det kan gjøres mange enkle tiltak for å beskytte
gjenstandene mot dagslys som ikke nødvendigvis er
veldig kostbare. Unngå, blokker, oppdag, reager.
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Videre hadde Hazze Nyström, chefkonservator ved De
Danske Kongers Kronologiske Samling, et innlegg der
han delte av sine erfaringer om hvordan han som en
novise innen bruk av led-lys hadde vært med på å teste
og utvikle systemer for bruk på Rosenborg Slot i 2004
da denne type lyskilde ikke var mye benyttet i museer.
Det ble vektlagt hvordan man ved å tilpasse diodene og
deres fargetemperatur kunne kontrollere og modellere
med lys.
Kristin Bredal, scenograf og lysdesigner, holdt et innlegg
med eksempler om hva man kan gjøre med lys, og hvordan lyssetting kan påvirke hvordan et objekt blir formidlet
både intellektuelt og følelsemessig. Videre viste hun et
utkast hvor hun hadde sett på Vikingskipsmuseet og
hvilke muligheter hun så ved å oppgradere lysdesignet
både utvendig på bygningen og inne i utstillingene.
Til avslutning var det Judith Bannerman, conservation
scientist ved Riksantikvarembetet i Sverige, som viste
hvordan man kan benytte lys som analysemetode.
Microfadometry er en metode som er utviklet for å kunne
estimere hvordan, og hvor raskt, en gjenstands materiale vil brytes ned under gitte mengder og type lys. Dette
kan være et nyttig hjelpmiddel når man skal stille ut
sensitivt materiale. Til avslutning viste hun et eksempel
der denne metoden også ble benyttet til konservering i
forbindelse av fjerning av hærverk på et kunstverk.

NKF-N vårmøte 2012
Helga Marie Stangeby
Gjenstandskonservator NKF-N
Akershusmuseet
helga.stangeby@akershusmuseet.no

18. april 2012 holdt NKF-N vårmøte, med tema «Privat
praksis». Møtet ble holdt i lokalene til Nasjonalmuseet
Arkitektur, i forkant av årsmøtet samme dag. Hele 60
personer var til stede på vårmøtet.
Styreleder Ingrid Louise Engelsen Flatval innledet og
styrte dagens debatt. Privatpraktiserende malerikonservatorer Anne Milnes og Katrine Scharffenberg holdt et
powerpoint-foredrag om et spennende prosjekt: rekonstruksjon av Tingelstad frontale, som er et panelmaleri fra
1275-1300. De har ledet prosjektet med å lage en kopi,
og redegjorde for sine valg av materialer og arbeidsmetoder. Frontalen skal på plass i Tingelstad gamle kirke,
originalen er på Kulturhistorisk Museum.
Milnes og Scharffenberg innrømte at de hadde feilberegnet tid og kostnader, slik at prosjektet langt fra hadde
svart seg for dem rent økonomisk. Men at det selvfølgelig
var mye interessant læring å hente fra prosessen, og
selvfølgelig et fantastisk morsomt arbeid å gjøre, nærmest
et drømmeprosjekt.
Dette var en god innledning til debatten som fulgte. Den
ble gjennomført som en paneldebatt, der styret hadde
samlet fem malerikonservatorer som arbeider privat i
forskjellig skala. Foruten Scharffenberg og Milnes, besto
panelet av Johannes Rød (privat praksis), Liv Solheim
(Konservatorene), og Merete Winness (NIKU). Disse
fortalte litt om grunner til at de jobbet som privatpraktiserende, og om mulige måter å gjøre det på. Det er ikke
uvanlig å hente inn folk med andre kompetanser enn man
selv har, fordi mange oppdrag krever flere spesialiseringer. Mange spørsmål fra salen ledet til livlig ordveksling.

Flere hete temaer ble tatt opp. Forsikring som forsømt
marked var ett – flere hevdet at NKF-Ns konservatorer
må sterkere inn, både ved vurdering av og og oppretting
av skader. Styreleder informerte om arbeidet med å få
denne saken opp på et høyere nivå, ved å nå Forsikringsforbundet gjennom Blue Shield Norge. Det ble hevdet at
vi også bør markedsføre våre tjenester kraftigere overfor offentlige, store aktører (kommuner etc), for å sikre
fagmessige utføring av konserverings- og restaureringsarbeider.
Privatmarkedet er heller ikke mettet for malerikonservering og generelt kulturvern. Det finnes mange oppdrag
der ute. F.eks ønsker private samlere ofte seriøse aktører for å gjøre undersøkelser for å fastslå autentisitet.
Spørsmålet om markedet for gjenstandskonservatorer
ble diskutert. Dette markedet kan virke tøffere - men flere
mente at det finnes muligheter. Private gjenstandskonservatorer må markedsføre sine spesialkompetanseområder
bedre, både overfor private og offentlige etater, det er ikke
gitt at folk forstår hva en «gjenstandskonservator» gjør!
Prising av konserveringstjenester var også et hett tema,
dette synes mange er vanskelig. Et innlegg la vekt på at
konservatorer i institusjoner har en tendens til å prise seg
for lavt når de gjør betalte oppdrag, dvs ikke tar med alle
reelle kostnader og dermed kan komme til å ødelegge
markedet for privatpraktikere. Det krever erfaring å gi
riktig forhåndspris. Og man må alltid levere kvalitet, også
fordi godt arbeid er den beste markedsføring. Ofte må
man tenke veldig langsiktig, fordi det kan ta lang tid fra tilbud innhentes, til arbeidet faktisk kan gjøres. Dette gjelder
særlig oppdrag fra offentlige etater. Dermed er det ikke
sagt at ikke privatpraktiserende konservatorer ikke kan ta
oppdrag fra det offentlige, flere hadde god erfaring med
slike oppdrag.
Mange fortsatte diskusjonene, også de som avrundet med
litt sosialt samvær på pub etter årsmøtet. Et godt gjennomført vårmøte med et tema som fenget mange.
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