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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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Lederen har ordet
Først og fremst vil jeg takke tidligere leder for
NKF-N, Ingrid Louise Flatval, for den dedikerte
og iherdige innsats hun og forrige styre investerte i organisasjonen. Mye ble oppnådd
under hennes periode, inkludert reetableringen
av en god økonomi, som bl.a. resulterte i
reduksjon av medlemsavgiften, lansering av
nye websider, etablering av regionallag og
ikke minst skapte de en positiv atmosfære i
styret. Utfordringen er nå for oss å fortsette
det gode arbeidet.
Det har ikke vært en lett jobb å finne Ingrid
Louises etterfølger, eller for den saks skyld
å finne personer som ville si seg villige til å
delta i styret. Dette er overraskende for et slikt
velfungerende miljø fylt av entusiasme og
energi som er bygget opp. Vi er imidlertid nå
glade for å ønske Ingebjørg Mogstad velkommen som styremedlem og Karen Mengshoel
som vara. Undertegnede ble valgt til leder
på styrets møte 22. august, en rolle jeg vil
fungere i til neste generalforsamling. Jeg vil
også fortsette som NKF-Ns ECCO representant, noe som ikke er uvanlig da det også er
andre kollegaer i ECCO som er ledere for sine
organisasjoner. Å representere ECCO er en
viktig rolle, der Norge har en lang historie som
aktivt engasjert på europeisk nivå.

følger. Dette har imidlertid ikke vært styrets
eneste oppgave:

Vi er vertskap for den nordiske kongressen 15
– 17. oktober. Organisasjonskomiteen ledet av
Ida Bronken har gjort en fantastisk jobb med å
arrangere det som vil bli en av de største kongressene innen konservering avholdt i Norge.
I skrivende stund er det 259 deltakere fra 14
Dette bringer oss til et vedvarende tema i en
land som vil ankomme Oslo for hva vi er sikre
organisasjon som er avhengig av frivillig
på vil bli noen fabelaktige dager. Styret er
innsats, en innsats som er helt grunnleggende også imponert over nivået på sponsormidler
for at vår profesjonelle organisasjon skal
som er skaffet til veie for dette arrangementet.
blomstre. Uten medlemmenes aktive deltaNKF-N har stått som garantist for en delsum
gelse vil det ikke være mulig å jobbe mot og
for å støtte kongressen, som det grunnet god
oppnå de mål vi har for å bedre det profedekning via donasjoner og fremragende regnsjonelle konserveringsmiljøet i Norge og
skapsføring ikke ser ut til å bli nødvendig å ta
aktivt delta på Skandinavisk plan og også nå
i bruk. Vi håper, så snart budsjettet er avklart,
bredere ut. Benytter anledningen til å si at vi
å diskutere hvordan vi kan bruke dette fondet
trenger flere i webredaksjonen!
til andre arrangementer for våre medlemmer i
nær fremtid.
Dette leder over til hva vi har oppnådd siden
forrige generalforsamling, der mye av styrets
Denne kongressen har ikke vært den eneste
fokus har vært å finne Ingrid Louises etteraktiviteten. Vi har også vært aktive i:
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• Oversettelse av CEN tekniske termer til
norsk.
• Fortsatt å arbeide med å se på forsikringsbransjens bruk av konservator i forbindelse
med forsikringssaker. En arbeidsgruppe er
nedsatt, og vi har som mål å rapportere om
fremdriften i dette arbeidet i nærmeste fremtid.
Ser vi på aktiviteter som kommer vil dette
omfatte:
• NKF forbundsrådsmøte vil bli avholdt etter
kongressen. Et tema som vil diskuteres er vår
felles hjemmeside.
• Vi arbeider for å lage elektroniske versjoner
av tidligere NKF-N Kongresser tilgjengelige
på nett.
• Vi vil se nærmere på å organisere mindre
konferansearrangementer i 2013.
• Vi arbeider for å reorganisere NKF-N’s
arkiv så det kan deponeres hos Riksarkivet,
og derved bli mer tilgjengelig.
Hvis du sitter på NKF-N arkivmateriale som
bør inkluderes i denne prosessen, setter
styret pris på å bli kontaktet.
Vennlig hilsen
Jeremy Hutchings
Leder NKF-N

Redaktøren har ordet
Kjære lesar av Norske Konserves
I haust vart den 19. internasjonale kongressen
arrangert av IIC Nordic group, Noreg avhalde
i Oslo med fokus på flytting av samlingar. Til
kvardags er underteikna vant med å arbeide
åleine som konservator, og det var difor ekstra
fint å kunne få møte så mange ulike konservatorar med ulik praksis frå fleire land over tre
heile dagar. Det er viktig at faggruppa konservering har moglegheit til å møtast til større

kongressar der ein får fagleg påfyll og ikkje
minst får danna kontaktar innad i Noreg og over
landegrensa. Ein må bare ta av hatten for alle
dei som la ned mykje arbeid for å få ein særs
vellukka kongress i hamn. Jeremy Hutchinngs
har gjeve oss eit ressyme over kongressen, der
dei som ikkje var til staden kan få eit innblikk i
nokre av tema og foredrag som vart halde.
Frå Norsk Folkemuseum har me fått eit bidrag
frå Ole Jørgen Schreiner som er snekkermester

ved museet. Ved Folkemuseet har dei hatt eit
prosjekt på gang med å tjærebre stavkyrkja
frå Gol. Det er eit omfattande arbeid og Ole
Jørgen har arbeid mykje med produksjon av
tjære, tjærebreing og problematikken rundt
dette. Det er mykje kunnskap som har gått tapt
og det er difor viktig at ein har fagpersonar som
interesserer seg for å auke kunnskapen og
føre denne vidare. Det er ein lærerik og interessant artikkel me har fått frå Ole Jørgen og eit
viktig bidrag i arbeidet med bevaring av våre
stavkyrkjer.
Min forgjengar i Konserves, Tina Grette Poulsson har skrivi ein artikkel der tema er vannbehandling av sensitive teikningar. Tina delar
med seg sine erfaringar der ho har testa ut ulike
metodar for behandling av papir der ein ikkje
treng å leggje heile verket i vatn. Artikkelen fører
oss detaljert gjennom dei ulike metodane, slik at
det er lett å kunne teste ut metodane sjølv.
Tekstilkonservator Angela Musli-Jantjes har
vore på seminar ved Museum of London, der
tema var montering av drakter. Det å montere
drakter er ein tidkrevjande og til tider vanskeleg arbeid for å få til eit så godt resultat som

mogleg. Angela deler med oss ulike metodar og
prosjekt innan montering som vart formidla
på seminaret. Det er moro å lesa om dei nye
metodane og korleis ein har prøvd å vise drakter
på ein ny og moderne måte.
Vi har nokre regionallag i NKF-N og laget i MidtNoreg hadde eit møte i juni der det var omvisning på eskefabrikken Julius Maske og med
sammenkomst på Ringve. Det er kjempefint å
få lesa om kva som rører seg ute ved regionallaga, og takkar Vera de Bruyn og Monica
Hovdan for rapporten frå Midt-Noreg. Referatet
frå årsmøtet vil de og finne i denne utgåva av
Konserves.
Me i redaksjonen vil takke alle bidragsytarar
så mykje for fine og interessante artiklar. Det
skulle være stoff for dei fleste her å kose seg
med ein mørk vinterdag.
Me i redaksjonen ynskjer alle et beste for det
nye året!

Monica Hovdan, Anne Peel og Hilde Heggtveit
(Nina Ryder Kjølsen permisjon)
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Vannbehandling av sensitive tegninger
– noen erfaringer
Tina Grette Poulsson
Papirkonservator NKF-N, Nasjonalmuseet
tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

De siste årene har det dukket opp nye metoder for vannbehandling av kunstverk på papir, der man kan unngå å legge hele verket i vann. Disse metodene kan egne seg for eksempel for behandling av tegninger med sensitive media. Da det perfekte forsøksmateriale
dukket opp i form av 5 tegninger i akvarell og penn, alle misfarget og med en sensitiv rød
farge, grep vi sjansen til å sammenlikne de nye metodene med mer tradisjonelle metoder
for vannbehandling.

Ill. 1: En pleksiplate legges mellom to kar, hvorav det øverste
er fylt med vann.
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Ill. 2: Verket dekkes med Bondina eller lignende og strykes på
plass med en myk pensel.

Forsøksmaterialet bestod av 5 tegninger, malt i penn og
akvarell på et middels tykt, riflet papir. Tegningene var
montert i rammer med bakstykke av tre, noe som hadde
ført til kraftig gulning av papiret. Noen av tegningene
hadde også vannskjolder. Alle tegningene bortsett fra én
hadde detaljer laget i en vannsensitiv, rød akvarellfarge.
Fargen var sensitiv i den forstand at den smittet av ved
berøring ved testing med vann; den blødde ikke utover i
papiret.

lan. Av tradisjonelle metoder ble behandling på lavtrykksbord og float wash valgt.

Paraprint OL 60
(Banik og Brückle 2011: 327-28) (1)

Det ble bestemt å teste ut to av de nye metodene, to mer
tradisjonelle metoder, og så sammenlikne de fire med
vannbad. De to nyere metodene tar i bruk henholdsvis en
spesiallaget tekstil, Paraprint OL 60, og en gel kalt Gel-

Denne metoden er en variant av float wash, som i tillegg
utnytter kapillærkreftene i den spesiallagete tekstilen
Paraprint OL 60. Paraprint OL 60 er en fleece laget spesielt for å trekke vann, med kapillarene orientert i lengderetningen. Vannet vil trekkes raskere gjennom fleecen
enn gjennom det papiret som blir behandlet, og dermed
trekke med seg vannløselig misfarging fra papiret.

Ill. 3: Vannløselig misfarging trekkes med Paraprinten.

Ill. 4: Det nederste karet samler opp vannløselig misfarging.

Ill. 5: Tegning behandlet med Paraprint-metode; før behandling.

Ill. 7: Gellan gel i konsentrasjoner fra 1 – 4%.
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Ill. 6: Tegning behandlet med Paraprint-metode; etter behandling.

Ill. 8: Tegningen legges på gelen, som suger til seg
vannløselig misfarging.

Ill. 9: Gelen må byttes ut med jevne mellomrom.

Ill. 10: Tegning behandlet med Gellan gel; før behandling.

Ill. 11: Tegning behandlet med Gellan gel; etter behandling.

Man trenger to kar, det øverste fylt med vann, og en
pleksiplate som går fra det øvre karet til det nedre (ill. 1).
Nivåforskjellen mellom de to karene er viktig, vannet vil
ikke trekke igjennom fleecen hvis karene står i samme
høyde. Paraprinten fuktes helt og legges på pleksiplaten.
Man må passe på at det ikke er rynker eller bobler mellom pleksiplaten og fleecen. Tegningen fuktes i Gore-tex
sandwich eller lignende og legges så i full kontakt med
fleecen. Papirets fiberretning må ligge i samme retning
som fleecens lengderetning. For å sikre full kontakt
mellom tegningen og fleecen, kan man dekke tegningen med Bondina/Hollytex og stryke den på plass med
en pensel (ill. 2). Også her må man passe på å unngå
rynker og bobler, misfarging i områder som ikke er i kontakt med fleecen, vil ikke trekkes med vannet i fleecen.
Ganske raskt vil man se at den oppløste misfargingen
trekkes med vannet i fleecen, og ender i det nederste
karet (ill. 3 og 4). Metoden var svært effektiv i dette
forsøket (ill. 5 og 6).
Det er flere fordeler med denne metoden. Man trenger
ikke passe på konstant, kapillarene i fleecen gjør behandlingen effektiv, og den kan bli brukt på store formater
som vanskelig kan manøvreres inn og ut av vannbad.
Ill. 12: Tegningen legges på en mesh på vannets overflate.

Ulemper kan være at det tar en god stund før all misfargingen er ute og at misfarging fra øvre del av papiret
vil trekkes gjennom hele papiret. Man kan heller ikke
utnytte varmt vann for å gi behandlingen et ekstra puff.
Kunstverkets overflate berøres når kunstverket legges
på Paraprinten.
Gellan gel
(Iannuccelli og Sotgiu 2010)
Denne metoden er utviklet ved ICPAL Laboratory for
the Conservation of Library Materials i Roma, hvor de
begynte undersøkelsene i 2003. Gellan er et lineært,
anionisk heteropolysakkarid fremstilt fra mikroorganismen Sphingomonas elodea, brukt blant annet i mat- og
farmasiindustrien. Gellan er mer transparent enn Agar
agar og kan også holde på mer vann. Gellan kan brukes
til vannbehandling av trykk og tegninger og også til fjerning av bakpapp og til enzymbehandling. Iannuccelli og
Sotgiu nevner ikke behandling av sensitive media, men
Gellan kan fint utnyttes også til dette. Gellan finnes under
ulike navn; Gelzan CM anbefales av Iannuccelli og Sotgiu, mens undertegnede brukte Gellan gum fra VWR.
Gellan blandes ut i vann tilsatt kalsiumacetat – Ca(CH3
COO)2 – i konsentrasjonen 0,4g/l. Gellan tilsettes i
ønsket konsentrasjon, fra 1 – 4%. Løsningen varmes til
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kokepunktet, noe som er lettest å gjøre i mikrobølgeovn
(ill. 7). Den helles så ut i et flatt kar, eventuelt i kar laget
av Melinex tilpasset objektets størrelse. Gelen stivner
ved 30 – 40 grader. Jo mer konsentrert løsningen er, jo
vanskeligere er den å få jevn. Det blir lett klumper når
konsentrasjonen er 4%, men det er mulig dette har å
gjøre med typen Gellan.
Tegningen fuktes og legges på gelen; pass på at hele
tegningen er i kontakt med gelen. Man kan legge en
pleksiplate eller lignende på toppen for å sikre kontakt,
men dette avhenger av hvor sensitive mediene er, hvis
mediene blir for våte, kan de lett smitte av. Gelen byttes
ut med jevne mellomrom, slik at så mye som mulig av
misfargingen blir absorbert av gelen. I dette forsøket ble
det brukt en 2% løsning av Gellan, og gelen ble byttet
fem ganger (ill. 8, 9, 10 og 11).
Ifølge ICPAL skjer det ingen endringer i papirets struktur
eller overflate, fordi Gellan er visko-elastisk og former
seg etter papirets tredimensjonelle egenskaper. Gellan
skal heller ikke etterlate rester (Iannuccelli og Sotgiu
2010: 34). Papiret skal også svelle mindre enn ved
tradisjonell vannbehandling (Iannuccelli og Sotgiu 2010:
25).

Ill. 13 og 14: Tørkepapir brukes til å trekke opp vannløselig misfarging fra recto.

Ill. 15: Tegning behandlet med float wash; før behandling.

Ill. 16: Tegning behandlet med float wash; etter behandling.

Ill. 17 og 18: Sensitive områder dekkes med Melinex eller lignende, og verket sprayes med vann på lavtrykksbord.

Float wash

Behandling på lavtrykksbord

Float wash er en mer tradisjonell metode, som kan
utføres på ulike måter (Banik og Brückle 2011: 324-328).
I dette forsøket ble tegningen lagt på en mesh, som så
ble lagt på overflaten av deionisert vann (ill. 12). Vannet trekker sakte men sikkert inn i papiret, og papirets
kapillarkrefter trekker med seg vannløselig misfarging
til overflaten. Man må passe på at vann ikke flyter inn
på papirets overflate, fordi effekten da vil ødelegges.
Misfargingens vandring til overflaten forsterkes fordi
fordampning skjer fra recto. På overflaten kan man så
trekke ut misfargingen med tørkepapir eller lignende (ill.
13, 14, 15 og 16). Metoden fungerer også svært godt på
vannskjolder.

En annen tradisjonell metode for vannbehandling av tegninger med sensitive medier, er behandling på lavtrykksbord (Banik og Brückle 2011: 330-333). Det fuktede
objektet legges på et trekkpapir på lavtrykksbordet, med
full kontakt mellom objekt og trekkpapir (ill. 17). Lavtrykksbordet dekkes til med plast eller lignende til objektets
kanter. Sensitive områder dekkes til med Melinex
eller lignende, og objektet sprayes med vann, eventuelt
justert med sprit eller alkali (ill. 18 og 19). I dette forsøket
ble det kun brukt deionisert vann, for best å kunne sammenlikne med de andre objektene (ill. 20 og 21).

Float wash er enkelt og raskt å utføre, og behandlingen
krever ikke spesialmaterialer av noe slag. Man kan også
justere behandlingen ved å bruke varmt vann eller sprit.
Man trenger ikke berøre medienes overflate i det hele
tatt. Float wash kan brukes der de sensitive områdene er
relativt avgrenset.
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Behandlingen er lett å utføre, og de fleste større atelierer har lavtrykksbord. En stor fordel med metoden er at
vannet kan justeres med sprit dersom papiret ikke er
spesielt absorberende. De sensitive fargene må imidlertid være i et relativt avgrenset område. Man kan også
risikere skjolder rundt Melinexen hvis man ikke passer
på. Melinexen berører det sensitive området under hele
behandlingen.

Vannbad
En av tegningene tålte fullt vannbad, og ble badet i deionisert vann, fra kaldt til varmt, til det ikke lenger kom ut
noen misfarging (ill. 22 og 23).
Konklusjon
Jeg skal forsøke å trekke noen konklusjoner ut fra de
ovenstående behandlingene, men forsøksmaterialet er
jo svært begrenset, så noen videre praktiske eksperimenter ville være av stor nytte, alle papirkonservatorer
oppfordres herved til utprøving av Gellan og Paraprint
OL 60.
Jeg har hatt en slags oppfatning av at vannbad er den
metoden som fjerner mest misfarging, men det ser ut til
at andre metoder kan ha vel så god effekt. Dette kan
skyldes de ekstra kreftene i henholdsvis kapillarer, gel
og lavtrykksbord. Når man ser på disse fem eksemplene,
vil jeg si at Gellan hadde aller best effekt. Kanskje kunne
man også justere metoden med gel på begge sider av
kunstverket, med en åpning kuttet ut der de sensitive

Ill. 20: Tegning behandlet på lavtrykksbord; før behandling.

Ill. 19: Vannløselig misfarging trekkes ned i trekkpapiret på lavtrykksbordet.

Ill. 21: Tegning behandlet på lavtrykksbord; etter behandling.

fargene befinner seg, muligens kunne dette gi en ekstra
effekt. Paraprint-metoden fungerte også godt. Den er
veldig lett å utføre, bare man har materialet tilgjengelig.
Behandlingen gjør seg så å si selv, men den trenger
noen timer på å fjerne all misfargingen. Float wash og
lavtrykksbord krever konstant tilsyn, men kan være relativt raske å utføre. Vannbad kan justeres på ulike vis; her
har jeg bare brukt deionisert vann for sammenlikning med
de andre metodene, fra kaldt til varmt. Men det kan også
justeres med sprit eller alkali, som kunne gitt en videre
effekt.

Bibliografi
Banik, G. og Brückle, I. 2011. «Paper and Water». Oxford/Burlington: Butterworth-Heinemann
Iannuccelli, S. og Sotgiu, S. 2010. «Wet Treatments of Works of
Art on Paper with Rigid Gellan Gels». BPG Annual 29: 25-39
Noter
1) Metoden læres også bort på kurset «Water and paper», som
arrangeres av Hildegard Homburger og Doris Hess. Begge var
med under utvikling av boken.
Materialer
Paraprint OL 60: Gabi Kleindorfer, Aster Straße 9, 84186
Vilsheim, Tyskland; http://www.gmw-gabikleindorfer.de/shope/
Gellan gum: VWR, Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo;
https://no.vwr.com/app/Home
Kalsiumacetat: VWR, Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo;
https://no.vwr.com/app/Home

Ill. 22: Tegning behandlet i vannbad; før behandling.
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Ill. 23: Tegning behandlet i vannbad; etter behandling.

Tjære
og tjærebreing
Foto1: Milen i Bardu. Varmen har kommet i gang. (Foto: Ole Jørgen Schreiner)

Ole Jørgen Schreiner
Snekkermester, Norsk Folkemuseum
ole.jorgen.schreiner@folkemuseet.no

Riksantikvarens stavkirkeprogram ble satt i gang i 2001
for å sette alle stavkirkene i stand i løpet av noen år og
avsluttes i 2015. Mer enn hundre år etter gjenoppføringen av Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum, var det
nødvendig med utskifting av takspon og utføre en del
større arbeider utvendig. Det følgende er en omtale av
arbeidet vinter og våren 2012.
Her er det lagt spesielt vekt på tjære som produkt og
tjærebreing, som er en viktig del av vedlikeholdet av de
fleste stavkirkene.

I slutten av januar i år kunne vi begynne med utskifting av spon, brannsikring og utvendige reparasjoner.
Arbeidene ble utført fra stillas som var dekket inn, slik
at vi arbeidet tørt og uavhengig av været. En del dekor
som drager, kors og mønekammer var også nødvendig
å skifte, noe var i svært dårlig stand. Alt dette er fra gjenoppføringen i 1885 og senere.
Tilslutt ble hele kirken tjærebredd og arbeidet var ferdig
like over påske. Men tjærebreing er en prosess som vil
fortsette til vi har en overflate som skal fungere som et
slitesjikt.
Arbeidene har i liten grad berørt middelalderdelene i
kirken. Det er i kirkeskipet vi finner middelalderen, det
øvrige er en rekonstruksjon med Borgund som forbilde,
ikke tilfeldig, det fines likhetstrekk mellom disse kirkene

og Borgund er blant de mest opprinnelige.
Da Gol stavkirke ble revet i 1881, var det kun bygningsdelene som en mente var fra middelalder som ble bevart
og tatt med. Kirken var også utvidet og bygget om på
16- og 1700 tallet og lignet på ingen måte Gol stavkirke
slik den står i dag.
Tjære er blitt utvunnet i uminnelige tider. Noah fikk
beskjed av Herren om å bygge arken, av sypress tre, og
den skulde tjærebres utvendig og innvendig. (1 Mosebok, 6.15)
Men vi får holde oss til vår egen tradisjon og de erfaringer og utfordringer vi møter.
I hovedsak forsøker jeg å formidle våre erfaringer fra
arbeidet i vinter og noen refleksjoner rundt det. Fagrapporten fra NIKU, 2000-012 «Tjærebreing av stavkirker
fra middelalderen» av Inger Marie Egenberg, gir et
meget omfattende og godt grunnlag om tjære, og enkelte ting her er hentet derfra.
Mange har et forhold til tjære, om det er de gamle
treskiene som ble impregnert eller i forbindelse med
båtpuss. Tjære lukter av nostalgi, tradisjon og skikkelighet. Tjære har også vært en del av folkemedisinen til
sårbehandling, hudeksem, men også tjæredamp mot
forkjølelse og luftveisplager. Ove Arbo Høeg skriver i
«Planter og tradisjon» i artikkelen om Furu (Pinus
Silvestris), om en gammel kone i Sandsvær som kurerte
et barnebarn for skurv i hodebunnen. Hun kokte en
salve med tjære, grønnsåpe og svovelblomme som hun
masserte inn i hodet på gutten. Behandlingen tok flere
måneder. Men da kuren var overstått ble han virkelig
bra og håret, som var borte, kom tilbake. Men det hadde
en merkelig grønnfarge. Dessuten luktet det eiendommelig av gutten i lang tid, helst når han var varm og
svettet. Men Ove Arbo Høeg skriver langt mer enn små
fortellinger. Boken fra 1974 bygger på hans arbeid fra
1925-73, med informanter fra hele landet, og undertittelen er «Floraen i levende tale og tradisjon»
De fleste stavkirkene er bygget før 1350 og tjære var alt
i bruk til behandling av tre, og av de 28 stavkirkene som
er igjen er 23 utelukkende tjærebredd. Vi finner rester
av tjære på vikingskipene, og i arkeologiske funn som
er enda eldre. I følge tradisjonen er det kun kirkene og
skipene som i sin helhet er behandlet med tjære. Øvrige
bygninger ble sjeldent behandlet. Men tjærekors finnes
ofte malt over dører i uthus og til rom med husdyr, det
var regnet som et svært virksomt middel mot all styggedom.
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Litt om fremstilling av tjære.
Tjæren vi bruker kommer fra furu. Når furua blir gammel
dannes det kjerneved, ved med stort innhold av harpiks,
treets egen impregnering. Røtter, topper og hele stammer av furu kan stå i flere tiår, ja, i hundre år og det er
bare den ytterste del av veden som råtner og blir borte.
Det som er igjen tyri, og som er regnet som den beste
veden til tjærefremstilling.
Milebrenning kalles den framstillingsmetoden som
fortsatt brukes for å utvinne den tjæren vi trenger. Veden
varmes og harpiksen svettes ut og kondenserer innover i
milen. Tyriveden finkløyves og stables i en mile, en kuvet
haug, bunnen er skålformet og med et hull i bunnen for
tapping av tjæren. Milen bygges gjerne i en bakke slik at
halve bunnen bygges opp i stein eller tre. Da er det lett å
komme til tapphullet. Bunnen er av sand og leire som
tekkes helst med bjørkenever, slik at det blir god avrenning for tjæren. Spiken, den ferdig kløyvde tyriveden,
stables i sirkel rundt midten og slik at veden peker innover og mot tapphullet. Under stablingen holdes dette
tett ved en staur som står vertikalt og som veden stables

Foto 2: Tapping av tjære. (Foto: Ole Jørgen Schreiner)

Foto 3: Det går mot slutten. Tønne nr. 14 er ikke full. Milen har brent i 2 ½ døgn. (Foto: Ole Jørgen Schreiner)

rundt. Denne fjernes før tenning av milen. Stablingen var
gjerne dugnadsarbeid, det trengtes mange hender, og
for at stablingen skulle bli jevnest mulig, flyttet en rundt
på arbeidsstokken. Noen stablet tettere eller løsere, så
ved å bytte plass ble stablingen mer regelmessig. Dette
er viktig med hensyn til brenningen, det er avgjørende
at varmen beveger seg jevnt. Milen dekkes med torv og
jord for å begrense og for å regulere tilførsel av luft. Det
må finnes tilgjengelig godt med ekstra torv til å legge på
der varmen slår igjennom. Når milen tennes er det viktig
å la varmen bevege seg fra yttersiden og innover, ellers
kan mye av tjæren brenne opp i prosessen.
Milebrent tjære er ikke et homogent produkt, den kan
variere litt fra mile til mile, avhengig av råvaren, tyri,
milens størrelse og brenningsforløpet. Det er en klar
oppfatning at gammel tyri er den beste råvaren, helst
tyrirøtter. En grunn til dette er at all yteved er råtnet bort
og bare feitveden er igjen. Det er viktig å unngå yteveden, om den havner i milen kalles den for «tjæretjuv»,
den suger til seg tjære og kan få tjæren til å brenne.

Sommeren 2012 var jeg med å brenne en mile i Bardu
på ca.32 kubikkmeter. Utbyttet var ca.1500 liter. Det var
det lokale ungdomslaget «UL Freidig» som gjennom
dugnad sto for å bryte tyrirøtter, hogge spik å bygge og
brenne milen. Det ga gode inntekter til laget, men de
fortalte at det gikk godt og vel 2100 arbeidstimer, før
selve brenningen. Den tar ca. 3-4 døgn. Det sier en del
om arbeidsinnsatsen.
Tjærens egenskaper er forskjellig ut fra når i prosessen
den er tappet. Dette er forskjeller vi erfarer det er viktig å
utnytte. Vi forholder oss i hovedsak til to kvaliteter, tidlig
og sen fraksjon. Den tidlige fraksjonen er rik på harpiks
og tørker bedre, den senere fraksjonen er mørkere og
virker tyngre, den har en bedre inntrengingsevne, men
herder sent. Akkurat hvor i prosessen skillet mellom tidlig
og sen er, må avgjøres med prøver og analyse, men
det er meget tydelig ved oppstrøk, den tidlige tjæren er
nesten som lakk. Det tok 6-7 timer før tjæren begynte å
renne. Det aller første var mest vann, men etter den kom
tjæren. Den ble tappet etter hvert som den samlet seg i

Så er det de arbeidene vi er i gang med her på Gol
stavkirke. Det er 10 år siden sist vi tjærebredde kirken,
og for å oppdatere oss har vi hatt nytte av å lytte til
erfaringene fra andre prosjekt som Hopperstad, Urnes
og Borgund stavkirker som er tjærebredd de siste årene.
Vi har naturlig nok arbeidet tett med NIKU og Riksantikvaren. Det kan virke som at tjærebreing er en enkel sak,
men vi har ikke full kontroll på tjærekvalitetene, måten å
utføre arbeidet på og når på året det er gunstig å utføre
arbeidet.
I gamle kirkeregnskaper er det ofte nevnt kull i sammenheng med tjærebreiing. Også i regnskapet for gjenoppføringen av vår kirke. I noen år nå er dette forsøkt med
hell, delvis innblandet i tjæren og delvis strødd på våt
tjære etter påføring. Sig og avrenning reduseres, vi
klarer å bygge sjikt, kullet fungerer jo også som pigment
som hindrer solens nedbrytning av treoverflaten. Kullet
er restprodukt etter milebrenningen. Kullet er malt på en
maltkvern, kornstørrelsen varierer fra det helt fine støvet
til noen millimeter, omtrent som kokemalt kaffe. Ut fra det
vi har sett på gamle kirketak, som Røros kirke, er ikke
kullet revet som pigment, vi finner derimot store kullbiter
som tyder på grov knusing.

Foto 4: Gol stavkirke omsluttet av stillas. (Foto: Ole Jørgen
Schreiner)

bunnen av milen. Tapphullet må holdes stengt i mellom
tappingene for å hindre trekk inn i milen. I løpet av det
første knappe døgnet kom de 10 første tønnene på vel
1000 liter, og på det mest intense ble en tønne på ca.
100 liter, fylt på snaut en time. De siste 5 tønnene tok
det 1½- 2 døgn å få fylt. Tjæren som ble tappet holdt en
temperatur på mellom 50-60 grader. Falt temperaturen
til under 50 grader, kom tjæren langsommere og det ble
laget litt mere trekk og varmen økte, ved neste tapping
var temperaturen steget. Om temperaturen steg til over
60 grader kom tjæren fortere, men er også mer utsatt
for antenning. Da ble det lagt på mer torv og trekken
redusert.
Tjæren må lagres etter brenning, minst 3-4 uker. Selv i
tyriveden vil det alltid være litt vann, ved som har 15 %
fuktighet regnes som tørr. Etter en tid vil fritt vann skille
seg ut og legge seg øverst i tønnen, tjæren er litt tyngre.
I bunnen dannes det såkalt tjærelåg som også er
vannholdig, men innholder en del syrer og annet og av
den grunn er tyngre. Vann og låg tappes av og det kalles
«vraking». Dette kan utgjøre 10-20 % av tjæren.
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Ut fra erfaring og det vi vet om tjærens egenskaper,
har vi brukt tjære av sen fraksjon blandet med ca.1 liter
knust kull pr.8 liter tjære i første strøk. Dette blandes
i dagen før slik at det får bløtgjøre seg. Før påføring
varmet vi tjæren til omtrent 60 grader, ble den varmere
viste det seg at kullet ikke blander seg så godt, men fløt
opp. Varm tjære er tyntflytende og lett å påføre, kald
tjære er som sirup. Men vi erfarte at det var bedre heft
om tjæren ikke var for varm, uvisst av hvilke grunn. I tillegg ble knust kull strødd i den våte og varme tjæren ved
behov, for eksempel ved sig. Dette gjorde vi kun på takflatene, det er her belastningen er størst. Overflaten blir
litt kornete og vi ønsker ikke det på de vertikale flatene.
Senere vil vi bruke tjære av tidlig fraksjon, for å bygge et
slitesjikt. Om vi skal fortsette å tilsette knust kull, må vi
erfare oss frem til.
Tidspunkt og årstid for tjærebreiingen er blitt diskutert
og erfaringene og meningene om dette er forskjellig.
Men det må være tørt og stabilt vær over tid. De siste
erfaringene er at høsten og vinteren kan være gunstig,
kulde har ikke vært et problem. Dette bryter med andre
oppfatninger om at en solvarm flate tar best i mot tjæren.
Tanken er at ved å gjøre arbeidet høst og vinter, får
tjæren satt seg og herdet før vårsolen tar tak. Erfaringen
fra Borgund er gode, den ble ferdig tjærebredd nå i
vinter. Men både Borgund og Gol stavkirke ble behandlet
i ly av tildekket stillas, vi var ganske uavhengige av

Foto 5 og 6: Arbeidet med tjærebreing er i gang. (Foto: Ole Jørgen Schreiner)

været. Noe som uten tvil har vært en stor fordel. Erfaringene er ikke entydige om tiden for arbeidet. Det er mange
faktorer som kan ha noe å bety. Årstid, kanskje, tidligere
behandling med steinkulltjære eller tjære med tilsettinger av tørrende oljer og annet? Men det som ser ut til
å være viktig er oppfølging og en bevist bruk av egenskapene til de forskjellige fraksjonene.
Arbeidet med tjærebreing av Gol vil fortsette og etter
denne sommeren er mye vasket av.
Vedlikeholdet er avgjørende, og viktigere enn årstid tror
jeg det er å bruke anledningen, tørt vær og riktig tjære.
Vi planlegger å tjærebre i høst, men det vil bero på
været hvor langt vi rekker. Det kan gjerne ta et par år før
vi kan senke skuldrene noe. At det går med mye tjære?
ca.1 liter pr. m2 i første strøk. En del av sponen vi har
skiftet er blitt behandlet på forhånd, den er dyppet i varm
tjære. Vi har til nå brukt ca. 700 liter tjære, 350 liter av
dette er brukt til forbehandlingen. Samlet utvendig areal
er ca.600 m2. Nå gjenstår å se om vi utnytter egenskapene og fraksjonene riktig.
Det er også arbeidet med innkoking av tjære, tjære som
varmes opp til en viss temperatur og over en viss tid. Det
kommer fram i kirkeregnskaper fra 1600-tallet at tjæren

ble kokt, gjerne i kobberkjeler. Det vil si at en del av de
flyktige bestanddelene går opp i røyk og tjæren nærmer
seg bek.
Det var med tjære som var kokt og varmet omtrent til
180 grader, vi behandlet kirken med i 2002. Det er
vanskelig å si om vi lyktes eller ikke. Sommeren etter
var mye vasket av, og da burde vi ha fulgt opp med
videre tjærebreing. Den gang gjorde vi alt på en gang,
to strøk i løpet av noen uker på høsten. Det var da 10 år
siden sist, alt var avslitt så vi begynte på nytt kan man si.
Vi brukte bare innkokt tjære og i ettertid tenker
jeg vi skulle begynt å bygge overflaten med bevist bruk
av fraksjonene til råtjæren, brukt lengre tid mellom
strøkene, deretter brukt den innkokte tjæren som siste
strøk. Vi vil forsøke det nå, med den tjæren vi har igjen
fra 2002. Mer om dette kan det leses om i Fagrapporten
til NIKU. Fordi erfaringene er forskjellig i forhold til utførelse, er det viktig at vi kan samle kunnskap gjennom
stavkirkeprogrammet, målet må være å komme nærmere en utførelse og prosess som kan fungere.
Det står fast at vi vil bruke ren milebrent tjære hvor vi
kjenner produksjonen og kan skille fraksjonene. Importert tjære kan være tilsatt all verden og vi vet lite eller
ingenting om produksjonen. Sannsynligvis blir den

blandet til et homogent produkt som likevel kan variere i
kvalitet. Industritjære kan være god nok, men vi kan ikke
utnytte fraksjonene og vi mister forholdet til håndverket
og tradisjonen.
Kvalitet, om vi skal forstå ordet riktig, beskriver en tings
egenskap, og i forhold til stavkirken ønsker vi en behandling som er nær opp til den som er utført gjennom
hundreårene, det har jo vist seg å fungere. Derfor er
det viktig å ta vare på kunnskapen og tradisjonen med
milebrenning av tjære, det må være en del av bevaring
av stavkirkene. Det er også med på å styrke forståelsen
for det vi driver med.
Med tanke på det antall stavkirker og skip som fantes i
middelalderen, må produksjonen av tjære ha vært betydelig. Siden 1993 har vi hatt en tjærebank som drives av
Fortidsminneforeningen. Den bidrar til å sikre tilgangen
på tjære, men det krever oppfølging og retningslinjer
for produksjon og lagring, slik at vi får det vi trenger.
Produsent og fraksjon må merkes tydelig, også produksjonsår og dato. Dette er helt nødvendig for å kunne få
erfaring og oppnå gode resultater. Tradisjonelt har det
også vært delt opp i kvaliteter, fin, ordinær og grov (mer
om dette kan leses i Fagrapporten, NIKU).
I den gamle Frostatingsloven er det nevnt bestemmelser for vedlikehold av stavkirkene. Det er bøndene
i området som har plikt til å skaffe tjære og tjærebre
kirken hver tredje vinter.
Om dette skal tolkes bokstavelig kan nok diskuteres.
Kan hende er det noe i det jeg leste hos Harald Sverdrup, «Slips i tretoppen», barndomserindringer. Der
nevner han et besøk i Vågå stavkirke. Sitat: «I veggen
var luker for de spedalske. Gjennom lukene fikk de mat.
Hvis de la øret tett inntil åpningen, kunne de høre Guds
ord, med prestens stemme. En svak mumling nådde ut
til dem. Salmene luktet av tjære. Kirken var tjærebredd
for at den skulle holde seg frisk i tusen år og for at menigheten ikke skulde kjenne lukten av de spedalske».
Om dette er sant kan sikkert diskuteres, men at tjæren
også hadde en funksjon som renselse er ikke utenkelig,
å tjærebre hvert tredje år er neppe nødvendig for vedlikeholdet, og om det ikke var lukten fra de spedalske
må det ha vært en eiendommelig lukt fra gravene under
kirkegulvet.
Det er mye «synsing» rundt dette med tjærebreing. Jeg
har forsøkt å komme med noen betraktninger, men er
ikke skråsikker på noe. Det er viktig å være åpen for
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erfaringer og samtidig ikke gjøre ting for komplisert. Det
kan være viktig å huske at ikke all kunnskap kan samles
mellom to permer, noe må erfares gjennom handling for
å kunne forstås.

Foto 7: Gol stavkirke nytjæret sommeren 2012. (Foto: Ole Jørgen
Schreiner)
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The Body in the Museum
New approaches to the display of dress
Seminar på Museum of London (MOL) 17.3.2012

Foto 1: ”Monter i Pleasure Garden, Museum of London” (©Museum of London)
Angela Musil-Jantjes
Tekstilkonservator NKF-N, Nasjonalmuseet
angela.musil-jantjes@nasjonalmuseet.no

Å montere antrekk på byste slik at selve antrekk ser
tidsriktig ut og samtidig formidler et “levende” utrykk som
engasjerer publikumet er en kjent utfordring til enhver
tekstilkonservator. Da Museum of London annonserte et
kollokvium om nettopp denne problematikken, med en
spennende liste av foredragsholdere, gjaldt det bare å
melde seg på med en gang.

Seminaret var organisert og ledet av Beatrice Behlen,
Senior Curator of Fashion and Decorative Arts og Christine
Supianek-Chassay, tekstilkonservator (FH) ved Museum
of London (MOL). Nymontering av draktsamlingen til
MOL, fra 17. til 21. århundret, som åpnet i 2010 etter 2
års intensiv arbeid med blant annet 60 antrekk presentert
på figur, er resultatet av omfattende egne undersøkelser
og om lignende prosjekter på andre steder.
Arbeidsgruppen på MOL bestod av konservatorer, designere, kuratorer og prosjektmanagere, som undersøkte alt
fra nye og spennende konsepter innen utstillingsdesign til
materialer godkjent til bruk i permanente utstillinger. Etter

Foto 2: ”Figur utenfor monter i Pleasure Garden” (Foto: Angela
Musil-Jantjes)

Foto 3: ”Moderne hatt med parykk av metalltråd” (©Museum of
London)

at “Galleries of Modern London” ble åpnet, bestemte
teamet seg for å dele kunnskapen de hadde samlet inn
med andre, og jeg for min del takker dem hjertelig for en
spennende og lærerik dag, sammen med 140 deltakere
fra hele Europa, Norden, USA og Australia. At så mange
kom så langt ifra til et 1- dags seminar peker tydelig på
felles behov til å finne praktiske og forsvarlige måter å
lage individuelle tilpassete byster til antrekk fra forskjellige tidsperioder. I løpet av dagen fikk vi ikke bare en
oversikt over ferdige byster og utstillingsdukker som kan
kjøpes, men også over forskjellige typer byster som ble
utviklet i forskjellige institusjoner etter sine egne konsepter
med tanke på hensyn til utseende og bruk av materialer.

i tidsperioden mellom 1750 og 1850, delvis utstilt i 2
store montre, mens noen få står utenfor monterne iblant
publikum (foto 1 og 2). En 14 minutter lang film projisert
på 2 vegger i bakgrunnen lar publikum oppleve følelsen
av deltakelse i selve scenen, som ble beskrevet som
”datidens diskotek”. Figurene presenteres med hode og
armer i antrazitgrå glassfiber, ansiktet viser et nøytralt
uttrykk. Hver enkel figur ble tilpasset et bestemt antrekk i
sammenarbeid med Proportion London (vi skal høre om
dem senere i andre foredrag); finpussing, dvs. wattering,
trekking med jersey, festing av undertøy, klipping bort av
materialene hvor bysten er synlig etc. ble gjort på tekstilatelier på MOL. Den kjente designeren Philip Treacy ble
først engasjert til å lage masker til figurene for å gjøre
dem enda mer nøytrale, men etter hvert ble det bestemt
at han skulle også lage nye hatter til de kvinnelige kostymene; han fikk lov til å være kreativ og lage hatter som ga
inntrykk av at de kunne vært tidsriktige, men langt fra
kopier av originalt hodetøy fra perioden. Da hattene ble
satt på, ble det klart at man også trengte hår. Yasemin
Hussein, en kunstner som lager skulpturer i kobbertråd,
ble bedt om å lage ”parykker”. Dette viste seg som et

Eleanor Thompson fra University of Manchester &
Gallery of Costume innledet med et foredrag om
konseptuelle problemstillinger rundt museumsfigurer
gjennom tiden, alt fra naturtro figurer á la Madame
Tussaud til byster som er usynlige.
Beatrice Behlen presenterte en del av nymonteringen
på MOL, The Pleasure Garden, som viser 16 kostymer
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lurt grep som videre abstraherte figurene men samtidig
gjorde dem veldig levende (foto 3).
Neste bidrag ble presentert av Sam Gatley, Textile Display
Specialist i Victoria & Albert Museum. Hun fortalte om
konseptet til utstillingen Hollywood Costume: The Good,
the Bad and the Beautiful. Utstillingen undersøker funksjonen til kostymedesigner som integrert samarbeidspartner i skapning av karakterer i film. Gjenstandene i
utstillingen er alle innlånt, en utfordring i seg selv. Ønsket
var å gå utover den konvensjonelle presentasjonen av
glamorøse kostymer og gjenskape ikke bare kroppen til
skuespilleren men i tillegg uttrykket til selve karakteren
fra filmen. Eksempel som ble brukt var René Zellweger
som Roxie Hart i filmen Chicago. Et dataprogram utviklet
ved Royal College (Rapidform) ble brukt til å skape en
avatar av skuespillerinnen. Deretter ble kroppen laserkuttet i syrefri bølgepapp og de tynne lagene limt sammen med Paraloid B72 i aceton. Resultatet var ganske
overbevisende, men det oppstod mange problemer på
veien slik at man til slutt måtte innse at prosjektet ikke
kunne gjennomføres innenfor tidsrammen som var gitt.
Som alternativ ble byster i fiberglass med projiserte
ansikter diskutert. Hva V&A bestemte seg for til denne
utstillingen får vi se når den åpnes i slutten av oktober
2012.
Carmen Lucini har i samarbeid med flere museer i
Europa - blant annet Musée des Arts Decoratives
(Paris), Musée du Cinéma (Paris) og Cristóbal Balenciaga Museoa (Getaria) utviklet en serie av historiske
kroppsformer i papirmaché. Hun viste en kort film om
produksjon av disse bystene.
Deborah Phipps og Lara Flecker fortalte om utvikling
av en ny ”historisk byste”, et sammenarbeid mellom
Victoria & Albert Museum og Proportion London. PL
produserer et stort utvalg av utstillingsdukker og byster,
for det meste til moteindustrien, men med interesse for
museenes spesielle behov. PLs figurer er laget i papirmaché i mange størrelser, til kvinner, menn og barn,
høydejusterbar, stødig, med armer, ben og hoder som
kan monteres etter behov. Hvorfor kunne man blant alle
disse ikke finne noen byster som lett kunne justeres til
historiske kostymer?
Tverrsnitt til vanlige utstillingstorsoer er et oval, tilpasset den moderne kroppen; historiske kostymer derimot
krever ofte et mer rundet tverrsnitt. Gjennom historien
har den ideale kvinnelige kroppsformen endret seg,
i tillegg til at antrekk ble jo ikke laget etter standard
størrelser, men tilpasset kroppen til brukeren. Om en
kjole var ganske liten, måtte tekstilkonservatoren velge

Foto 4: ”Utbygging av byste” (©Museum of London)

mellom å bygge opp en byste fra grunnen av, bygge
opp fra en barnebyste, eller kutte ned en voksen modell.
Alle tre metoder er ganske tidkrevende (foto 4). Flecker
og Phipps ønsket derfor å få laget en byste som var
mindre en dagens størrelse 36, rundere i tverrsnitt og
med brystene høyere opp på overkroppen. Ved å sammenligne målene til et stort antall kjoler fra V&A, og etter
mange prøvemodeller laget av Proportion London, er en
”petite” byste i produksjon. Viktigste kjennetegn er en
noe forlenget torso med ekstra bredt livparti, som kan
tilpasses korte eller lange overkropper ved å heve eller
senke hoftpartiet. Disse bystene trenger fremdeles en
del individuell tilpasning, men prosessen er nå mindre
tidskrevende enn før.
Miriam Langford, Treatment Conservation Manager ved
Historic Royal Palaces, konsentrerte foredraget sitt om
materialer som kan godkjennes til bruk for utstillingsfigurer. Testene ble tatt av HRPs eget team av konservatorer i samarbeid med forskningsstudenter og bestod
av sjekking av databladene til materialene som er

benyttet, testing av enkle komponenter og Oddy-testing
av hele figurer. Materialene ble deretter gradert i kategoriene; godkjent, godkjent til temporære utstillinger
opp til 6 måneder, eller ikke godkjent. Siden 2010 har
målet vært å bare bruke godkjente materialer, i alle fall i
lukkete monter. Om dette var umulig ble det bestemt at
gjenstander måtte utbyttes hver 6.måned. Dette prinsippet ble etterfulgt i utstillingen The last debutantes 1958.
Season of change. Utstillingen var opprinnelig planlagt
for 12 måneder, men da den ble forlenget med 7 måneder, ble alle kjolene byttet ut.
HRP bruker ikke Proportion London figurer fordi de er
laget av papirmaché og har i tillegg en støttekonstruksjon av MDF. De bestemte seg for former laget i akryl
(Perspex) som ble kuttet tilbake slik at ingen kroppsform
er synlig (foto 5).
Neste foredrag ble holdt av Janet Wood, Historic Royal
Palaces og freelance tekstilkonservator. Hun fortalte om
utvikling av bysten i akryl som ble nevnt i forrige foredrag,
og utfordringene og begrensninger derav. Da hun jobbet
i Bowes Museum i Teesdale krevde utstillingsdesigneren
et ‘no mannequin’ utstillingsdukker til nymonteringen av
The Fashion and Textile Gallery, og uttalte at hun bare
ønsket å se kostymer i utstillingen, “no dead bodies”.
Et samarbeid mellom en lokal utstillingsteknikker og et
italiensk firma som lager gjennomsiktige torsoer i akryl
til display i butikker resulterte i 2 byster, vakuumpresset
over MDF-former; Figurene Bowes1 og Bowes 2 brukes
som utgangspunkt til antrekk fra 1800-tallet til det tidlige
20.århundre. Som i utstillingene i Historic Royal Palaces
svever antrekkene i luften, hengt fra tynne fiskesnorer,
eller står i monter uten synlig ”kropp”. På Bowes Museum

Foto 5: ” Usynlig byste i akryl” (©Museum of London)
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bestemte man seg for ikke å trekke hele torsoen med
jersey, men å la gjenstanden delvis ligge direkte på
figuren hvor man kunne ”se inn” i kjolen, dvs. ved utringingen. Fôr, væremerker, korsetter eller støttekonstruksjonen til antrekkene ble dermed for første gang delvis
synlig for publikum. Janet påpekte at disse bystene kan
bestilles, men hun anbefaler det bare til museer som har
tilgang til personale som er tekniske og eksperter innen
det å jobbe med å forme akryl (foto 6).
Siste foredragsholder var Hilary Davidson, curator of
Fashion and Decorative Arts fra Museum of London.
Hun snakket om monteringen av Galleries of Modern
London generelt (Pleasure Gardens var bare en del av
denne nymonteringen) ved å presentere en rekke av
enkelmonteringer og utfordringer de førte med seg. En
spesielt kompleks utstillingsdukke er for eksempel The
Fanshawe Dress (1752) som krevde flere ommonter-

Foto 6: ”Debutantkjoler ved Kensington Palace” (©Historical
Royal Palaces)

inger før den kunne stilles ut i all sin prakt. Hilary utdypte
med ytterlige detaljer om vanskelighetene i sammenheng
med byster støpt i ufleksible materialer. Nøye planlegging krevdes med hensyn til tørketid og avgassing av
malte byster, siden ikke alle kunne behandles samtidig.
Noen byster måtte produseres i flere deler enn opprinnelig
antatt for å kunne sette antrekket på i det hele tatt. Wattering og utbygging av bysten, uten at materialene ble
synlige rund kantene av antrekkene ved ”cut-out” byster
var ikke enkelt.
Foredragene var godt forberedt og presentert. Carmen
Lucini, som ikke snakket engelsk, hadde valgt å vise sin
presentasjon som film med audio på fransk og engelske

undertitler. Dette fungerte veldig bra. Hvert foredrag ble
etterfulgt av spørsmål og livlige diskusjoner.
Alle bidro med sine egne erfaringer og delte tips slik at
opplevelsen av hele dagen var oppløftende. Dette til tross
er den samlede konklusjonen at problemstillingen som
forsamlingen kom for å løse, nemlig å finne en forsvarlig,
enkel, rimelig og tidsbesparende måte å lage skreddersydde byster på, enda ikke er oppnådd. Men utvekslingen
om utfordringene, som fant sted i Storbritannia da flere
museer samtidig bestemte seg for store nymonteringer av
draktsamlingene sine, har begynt å spre seg. Alle uttrykte
behov for flere samlinger om temaet og undertegnede vil
gjerne delta i videre møter.

NKF-N Regionallag Midt-Norge

Omvisning på eskefabrikken Julius Maske
Sammenkomst på Ringve
22.6.2012

Vera de Bruyn
Ringve Museum
vera.de.bruyn@ringve.no
Monica Hovdan
Rockheim
monica_hovdan@hotmail.com

Deltakere: Britt Eli Thingstad, Lisa Monner, Mette Maske,
Jørgen Fastner, Victoria Juhlin, Vera de Bruyn, Marte
Rønning, Monica Hovdan; Referat: Vera de Bruyn, Monica
Hovdan
Fokuset under omvisningen i eskefabrikken var produksjon
av esker til oppbevaring av arkivmateriale, tekstil og andre
museumsgjenstander. Maske har lenge produsert esker
til dette formålet og inkluderer kundens spesifikasjoner
på en meget profesjonell måte. Til vårt eksempel ble det
anbefalt en glatt, stabil, syrefri kartong med buffer, laget av
bomullsklut (ingen eller lite celluloseandel). Kartongen har
passert PAT-testen (photografic activity test).

Siden det er kostnadsbesparende med produksjon av et
større antall esker med samme mål, samles de interesserte fra flere museer i Trøndelag til en fellesbestilling.
Et av de få bokbinderiene i Norge befinner seg i Maskes
lokaler. Der blir det laget spesialbestilte arbeider i papp
og papir, av meget høy kvalitet. Utdanningen til bokbinder
ble lagt ned i Norge noen år siden. Bokbindere må nå ta
utdanningen sin i utlandet.
Etter omvisningen var det satt av tid til en sammenkomst
og lunsj på Ringve museum, som ligger rett i nærheten av
Maskes lokaler. Ved sammenkomsten på Ringve presenterte hver deltaker kort sine pågående prosjekter.
Universitet:
På Vitenskapsmuseet pågår det et prosjekt som omhandler
registrering, rensing og lagring av uniformer, hvorav noen
behandlet med DDT. I Revitaprosjektet blir det gjennomgått 25 000 arkeologiske gjenstander for tilstandsvurdering
med tallkode. Utstillingen «Afghanistan» ble innlånt under
forutsetning av meget strenge og omfattende sikkerhetstiltak. Blant annet kontrollerte afghanske kurer alt arbeidet

utført av konservatorene under hele prosessen ved utpakking og montering. Konserveringslaboratoriet skal få
et digitalt røntgenanlegg, som kan være til nytte for undersøkelser av gjenstander i regionen.
På Gunnerusbiblioteket jobbes det med digitalisering av
fragmenter av papir, skinn og pergament, som delvis er
deformert.
Museene i Sør Trøndelag:
Konservatorene deltar i skrivingen av en «Plan for samlingsforvaltning». Den skal gjelde for alle de 8 avdelingene
innenfor Museene i Sør-Trøndelag. Arbeidet er vil spre
kunnskap om bevaring og konservering til avdelingene
som ikke har personale innen konservering.
På Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, med for tiden
bare 2 konservatorer på jobb, gjennomføres det fargeundersøkelser på interiøret i Skogheim, et forsamlingshus fra 1930 tallet. Målet er å rekonstruere interiøret i
Skogheim rund 1950-60 tallet. Til sommerutstillingen
«Russefrakker» ble det gjennomgått og montert over
200 Russefrakker. Et nytt magasin på Steinberget (et
magasin i fjellet nær museet) er under opprigging og innredning. Flere eksterne konserveringsoppdrag er under
arbeid. Hele interiøret fra ”Løveapotheket” med mange
tilhørende gjenstander, skal bli konservert og gjort klar til
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utstilling i 2013. Det kontrastfulle ansvarsområdet som
konservatorene på Sverresborg mestrer, gjenspeiles i en
arbeidsdag som starter med støvsuging av en veteranbil
(mye svart rusk) og ender med skånsom håndtering av en
tegning fra Albrecht Dürer.
På Rockheim er det ansatt en konservator midlertidig i 6
måneder, som har hovedfokus på forbedring den klimatiske situasjonen i utstilling og arkivrommet. Siden Rockheim ikke har prioritert tiltak for bevaring under byggingen,
er det bra at det tas høyde for det nå. Skadene som har
oppstått hittil dokumenteres og formidles videre til ansatte
og ledelsen.
På Ringve jobbes det med forberedelser til utstillingen
«Janitsjar» som kommer i 2013. Den inneholder en rekke
blåseinstrumenter av tre og metall som må renses og
dokumenteres. Ringve er midt i en utbyggingsfase i
forbindelse med etablering av et nytt utstillingsbygg.
Magasinene er nå flyttet til et midlertidig lager og de
gamle magasinene skal få en ny innredning.
I tillegg ble det informert om NKF-Ns årsmøte, som var
den 18.4.2012 i Oslo. Neste møtet skal finne sted på
Trøndelag folkemuseum, Sverresborg til høsten. Vi skal
da se museets magasin i Steinberget. Tema for møtet blir
«Magasin» og «Åpen magasin».

Referat årsmøte 2012
Dato: 18. April 2012 kl. 13.00-15.30

Sted: Nasjonalmuseet - Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

Til stede fra styret: Ingrid Louise Flatvald (ILF), Ane Marte Ringstad (AMR), Susanne Kaun (SK), Lily
Vikki (LV), Kathrin Guthmann (KG), Jeremy Donald Hutchings (JDH), Dagheid
Berg (DB)
Frafall:
Vera de Bruyn-Ouboter (VB)
Deltaker:
22 medlemmer (utover styret)
Referent:
Susanne Kaun

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent begge deler.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
Referent: Susanne Kaun – godkjent
Underskrift protokoll: Kari Greve og Biljana Casadiego Topalova- godkjent
3. Styrets årsmelding 2011/2012, Vedlegg 1
ILF leste årsmeldingen høyt for forsamlingen.
Det ble diskusjon rundt tema om forsikringsselskapene som kun benytter seg av ett og samme firma
som ikke kan regnes som fagperson i forbindelse med håndtering av kunst og kulturhistoriske
gjenstander.
Det er behov for å komme inn i tre felt: taksering av kunsten, taksering av skaden over for
forsikringsselskapet og reparasjon av skadene.
Fredrik Qvale og Tora S. Myhre og Linn Solheim meldte interesse. Flere interesserte i denne saken
oppfordres til å sende epost til styret.
4. Signert referat fra årsmøtet 2011, Vedlegg 2
Godkjent
5. Regnskap 2011, med noter og revisjonsberetning, Vedlegg 3, Vedlegg 4, Vedlegg 5
Ane Marte Ringstad refererer.
Regnskapet 2011 (sammenlignes med regnskapet i 2010)
Lavere kontingentinntjening pga lavere kontingent i 2011
Høyere inntjening på renter pga mer penger på kontoen
Hvert regionallag får 1000 NOK/år; og det oppfordres regionallag til å bruke pengene som er
tildelt regionallag
Høy inntekt gjennom nettsiden med annonsering (Nina Kjølsen Ryder)
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Nettversjon av Meddelelser i konservering er i diskusjon, men kommer foreløpig ikke til å
erstatte papirversjonen.
Balanse:
NKF-N har god økonomi.
Pengene skal brukes til våre medlemmer.
Medlemmer oppfordres til å komme med forslag:
Styret forslår å bruke ressurser til å organisere arkivet, ny medlemsdatabase, kongressen 2012
(særlig for å støtte referenter som ikke har råd til å delta pga dårlig økonomi i deres hjemland).
6. Budsjett for 2012, Vedlegg 6
AMR forklarer budsjettet og tankene bak.
Budsjett (sammenlignes med regnskap 2011)
Reisekostnader brukes for styremedlem for å komme fra Trondheim til Oslo, og muliggjør et tett
samarbeid mellom NKF-N og NKF og NKF-N og E.C.C.O.
Norske konserves har sitt egent regnskap.
Norsk patentbyrå sendte en regning på 7000 NOK høsten 2011, som kom uventet, siden den
kommer kun hvert tiende år. Fakturaen ble utsatt til 2012 etter avtale med patentbyrået, siden
det ikke var budsjettert for det i 2011. AMR informerer om at NKF-N må tenke over
nødvendigheten. (Vår revisoren syns ikke det er nødvendig å betale noe for patentet og råder
oss til å slutte med det). Det er videre satt opp en egen post i budsjettet på 700 NOK, for å spare
opp pengene til neste faktura om ti år. Da kan vi ta diskusjonen opp igjen, om det er nødvendig
for NKF-N å patentbeskytte vårt navn videre.
Kongress er satt til 0 NOK, men det betyr ikke at kongressen ikke får noen støtte. Revisoren
mente at det ikke var viktig å legge i budsjettet, siden NKF-N har god økonomi. Det kan betales
fra egenkapitalen.
Forslag om å støtte regionallagene mer – Godkjent
Støtte til regionallag ble økt fra 3000 NOK til 6000 NOK. Regionallag kan søke om penger utover de
1000 NOK/år som hvert regionallag får. Dette vil gi et endret budsjettert overskudd til kr 7800,- i
2012.
Endret budsjett godkjent
7. Fastsettelse av årskontingent for påfølgende år, Vedlegg 7
Kontingentsats til 2013 leses opp - Godkjent
8. Opptak av nye ordinære medlemmer, Vedlegg 8
ILF leser vedlegg8.
De nye medlemmene klappes inn og ønskes velkommen.
Til stede: Linn Kristin Solheim og Lise Aasen
9. Årsrapport for E.C.C.O. 2011, Vedlegg 9
Jeremy rapporterer om arbeidet i ECCO.
JH skal sende til medlemmene link til CEN/TC346 (Standard i Norge) slik at medlemmene kan
kommentere de nye standardene.
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Diskusjon rundt begrepet conservator/restorer. Det er ulik praksis i ulike land? ECCO holder på
conservator/restorer som overbegrep, men overlater til hvert land hvordan det brukes.
10. Orienteringssaker:
Årsrapport for Norske Konserves 2011, Vedlegg 10
Hilde Heggtveit rapporterer.
Fire medlemmer i redaksjonen nå:
Hilde Heggtveit – redaktør
Nina Kjølsen Ryder - 2. redaktør
Monica Hovdan - layout
Anne Peel – annonseansvarlig
Jobben med nettutgaven blir bedre. Nettutgaven blir finere enn tidligere papirutgaven, det er
mulighet for flere bilder og farger. Det er enklere å fordele Norske konserves.
Bedre økonomi. Utgiftene har gått betraktelig ned.
236 stk har lastet ned siste utgaven (AMR).
Redaksjonen oppfordrer medlemmene til å sende inn artikler. Kari Greve oppfordrer til å bruke Norske
konservers til formidling. Bruk NK som utveksling av kunnskap innen vårt fag.
LV forslår å sende epost med forsiden for hver utgave.
Forslag til å spre NK på flere kanaler godkjennes.
Digital versjon av Meddelelser om Konservering ble diskutert på siste forbundsmøte. NKF-Ns årsmøte
ønsker å fremme nettutgave av MoK. Dette ville også senke kostnader til NKF-N.
ILF skal ta det videre.
Rapport for Kongressen Presentasjon ved Ida Bronken, Vedlegg 11
Styret er kjempefornøyd med innsatsen av arbeidsgruppen.
25 innlegg er sendt til forlaget. Snart 100 påmeldte.
50.000 NOK fra NKF-N til deltakelser-støtte.
Det er planer om å få tolking for å få flere nasjoner på konferansen.
Stor ønske om å få de andre nordiske land, særlig Finland, med.
Fabian Stang takket ja til å holde åpningstale. Kongressen finner sted i Konserthuset. Ida forteller om
planene og diverse rundt kongressen (middag, etc.).
Katrin Guthmann erstatter Tina Grette Poulsson som kasserer.
AMR forslår å bruke Twitter for å kunne følge med på kongressen.
Ida tar imot forslagene og skal følge opp.
Rapport for arbeidet med regionallag, Vedlegg 12
Ingen kommentarer.
Rapport fra Forbundsrådsmøtet, NKF-FR i København, Vedlegg 13
Ingrid rapporterer:
Mange gode diskusjoner og ideer. Alle er positive, men det skjer desverre lite i etterkant (for
eksempel fornyelse av nettside til NKFs felles nettside.
Sverige skal holde et kurs om kontakt til presse for konservatorer.
NFF-N årsmøte 2012
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Ingrid forklarer forbundsrådets rolle. De nordiske landene veksler på å lede NKF-FR, dette roterer i en
gitt rekkefølge.
Felles nettside: Ikke tenkt som en levende side (pga. manglende ressurser). FR ble enig om i fjor at
hvert land skal stille med en representant til felles nettside. DKs representant har laget opprinnelig
nettsiden. Hvis det skal gjøres endringer på den eksisterende nettsiden, vil dette koste penger.
Årsmøtet uttrykker behov for en fungerende felles nettside og ønsker at dette signaliseres ovenfor
NKF-FR.
Rapport fra MoK,Vedlegg 14
Ingen kommentarer.
11. Valg av styre: Fire styremedlemmer for 2 år. To varamedlemmer for 1 år, Vedlegg 15
ILF:
Korrektur i vedlegg15: Hanne Moltubakken Kempton (NIKU) er vara
Ingen i årsmøtet melder seg for å overta et verv.
Ingrid er fungerende styreleder inntil videre, maks i to måneder.
Årsmøtet godkjenner forslaget om at styret innstiller ny leder direkte etter forslag fra valgkomiteen,
altså uten årsmøtes godkjenning. NKF-N kan fungere uten styreleder jmfr vedtektene.
Ingrid oppfordrer medlemmene til å melde seg som styreleder, om man føler for det.
Det gjenværende styret takket avgående Dagheid Berg og Ingrid Louise Flatval for innsatsen.
Årsmøtet klapper for styret.
Den foreliggende innstillingen godkjennes.
12. Valg av valgkomité for 1 år:
Hanne Sandvik og Ingrid Louise Flatval - Godkjent.
13. Innkomne saker. Vedlegg 16
Forslaget er ikke en endring av NKF-Ns vedtekter innholdsmessig, men en strukturell endring.
Ingrid forklarer endringene.
Det som ligger på nettsiden i dag blir ikke slettet, men arkivert. Det skal ikke være tilgjengelig på
nettet og blir erstattet av de nye vedtektene.
Godkjent
Nå ønsker styret en mer grundig gjennomgang av vedtektene. Målet er en bedre formidlingsform,
ikke endring av lovene i seg selv. Det er for eksempel uklarheter rundt søknadsprosessen for
medlemskap.
JH forslår å evaluere NKF-Ns retningslinjer i forhold til andre konservatorforbund sine retningslinjer
innen E.C.C.O..
Det jobbes med en engelsk versjon for utenlandske søkere.
NFF-N årsmøte 2012
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14. Eventuelt
NKF-N fyller 60 år i år.
Det forslås en markering på kongressen i forbindelsen med NKF-Ns stand på kongressen.

Årsmøtet avsluttes kl. 15:30

Signatur: Kari Greve og Biljana Casadiego Topalova
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Review of NKF-N conference
Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet
j.d.hutchings@iakh.uio.no

The 19th International Congress of the IIC Nordic
group has been held this year, 15-17th October, at the
Concert hall in Oslo, Norway. Its theme was “Planning
to move? Processes and consequences for collections, objects and society”. The organising committee
lead by Ida Bronken spared no effort in delivering a
superbly organized three day event that is the largest
conference organised by NKF-N with 259 participants
from 14 countries.
The presentations focused on the planned transport
of cultural heritage including: collections, individual
objects, buildings and monumental art. Sub-themes included logistics, monitoring, cross-disciplinary co-operation, transport methods, packing solutions and special requirements for the safe transportation of unusual
objects, including two Viking ships. The conference
opened with keynote speaker, Marion Mecklenburg,
who presented his research on how the mechanical
properties of paint varies with changes in humidity
and temperature, how the composition of the paint
plays an important role and how low temperature
can be especially dangerous. His results confirmed
environmental proofing occurs and suggests that rapid
fluctuations within 35 to 65% RH are unlikely to damage robust paintings as the forces that result are small
and the rate of reaction is slow. There were a number
of common themes, including: the amalgamation various
stores into one well-managed storage location, the need
for adequate resources, clear lines of responsibility as
well as good communication, logistics and rationalization. Many presentations offered practical advice based
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on experience, such as methods of documentation and
disinfestations. A key principle for the first day was not to
be afraid of thinking quantitatively and making changes
to procedures as the project develops. A strong case was
put forward for expending more effort in registration to
give a better overview and avoid future work.

Many presentations reported similar problems, in particular difficulties due to unrealistic timetables imposed
from outside and inevitable delays that occur throughout
a building project but which are felt at the end when the
collections are due to be relocated. There is also the
problem of scale when moving massive collections or
large objects. The transportation of the Danish Viking
ship and the Munch monumental art demonstrated the
importance of detailed planning and trust. Standardization
and training are two key aspects of ensuring safe packing
and handling of collections. A number of speakers
touched on the movement of objects within museums as
well as European standards and packing crate design.
The need to relocate public art and historic buildings was
driven by the changing urban landscape and the need for
more space. Such complex undertakings demonstrated
the requirement for detailed planning, individual assessment and communication with the many different parties
that are involved at an early stage. The task of relocating a collection whether resulting from exhibition, gallery
refurbishment or storage improvement typically involves
the management of a complex chain of events. In some
cases, however cautious and well planned the move,
minor damage cannot be avoided. This highlights the
need to integrate decisions about loan and transportation
into a longer term conservation strategy. In some presentations the challenge of keeping museums open during
refurbishment, political hurdles and institutional secrecy
also needed to be overcome. The V&A, London demonstrated its expertise with on average 6 galleries being
refurbished and 21 travelling exhibitions taking place each
year. Perhaps one of the more challenging projects that is

currently underway in Oslo is the relocation of the Munch
museum where 85% of the collections require remedial
conservation due to their fragility. Equally challenging for
institutions with limited resources was the re-storage and
relocation of their collections, a number of case studies
were presented where it was demonstrated how much
could be achieved safely with extremely limited resources,
an abundance of good will and some creative thinking.
Relocation is not however without its mishaps and the use
of thermolignin disinfestation treatment during the relocation of a furniture collection demonstrated the damage
that can occur and illustrates the risks applying a mass
treatment process to collection.
It also reflects the honesty throughout the conference to
present the reality of the different case studies making it
a true learning experience. The conference closed with a
presentation that summed up much of the issues of the
previous three days into a management structure that
could be more widely applied. Once again the NKF-N
committee would like to thank the organizing sub-committee for their outstanding work and commitment over the
last two years which culminated in this event.

