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Røntgenundersøkelser i konserveringsarbeid
K forsker på røntgenmetoder og tilb r røntgenundersøkelser som verktø i konserverings
arbeid Vårt mobile og digitale røntgenutst r er egnet for undersøkelser i felt og samlinger
tst ret kan brukes på malerier skulpturer b gninger 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. et var derfor ønskelig å røntgenfotografere det for å nne ut mer om underliggende,
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og
tilstand.

Formål: tter 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: il undersøkelsen ble det brukt et batteridrevet røntgenapparat og digitale billedplater.
Konklusjon: aleriet er overmalt i den hensikt å
endre dets utseende. tørst endring sees i kvinnes
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i
bakgrunnen til venstre for kvinnen. aleriet ser ikke
ut til å ha hatt skader av vesentlig bet dning da det
ble overmalt.

Metode: il undersøkelsen ble det brukt et batteridrevet røntgenapparat og digitale billedplater. øntgenplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at
bildene kunne vurderes umiddelbart sammen med
oppdragsgiver.
Konklusjon: rmeringsjernet er uten brudd. et er
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan
sige eller falle i gulvet. ette 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

Redaktøren har ordet

Kjære lesere.
I denne vinterutgaven presenteres først referat fra julemøtet
den 5. november 2015, forfattet av Helene SkoglundJohnsen.
Under årsmøtet til Norges Museumsforbund i Hamar den
10. september, ble det valgt nytt styre til Seksjon for
Samlingsforvaltning. Vi kan med glede presentere et av de
nye styremedlemmene, Henrik Smith, som forteller om sine
erfaringer som konservator – blant annet om en diger
mammut og en eksplosiv hval.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og flytting av
Nasjonalmuseets samling, er noen av temaene i Kristin
Rattkes portrettintervju med Mette Strätling. Temaene,
HMS og flytting, går igjen i Friedrike Kunzes referat om
pesticider i museumssamlinger (s. 15–17).
Mellom HMS, naturvitenskap, humaniora og håndverk, er
det mye å fordype seg i – så hvordan blir vi ansett utenfor
vår egen fagorganisasjon? Hva forventes det av oss? Til
dette nummeret har jeg stilt spørsmålet Hvordan anser du Foto: Maud Hol.
konserveringsfagets rolle i dag og for fremtiden? til ulike
ledere i museumslandskapet. Svarene presenteres på sidene 18-24. Motivene for å stille
spørsmålet var fler, både med tanke på forrige nummer og KODE-saken, men også det faktum
at NKF-N utarbeider en strategiplan. Hva er vel da bedre enn å ta noen steg ut…
Tre internasjonale bidrag er med i denne utgaven. Britiske Laura Homer har sammenlignet det
å jobbe i Norge og Storbritannia, Siv Jakobsen Gran har skildret studietur til Japan og Johanna
Hench har referert fra skulpturkonferanse i Kroatia.
Jeg vil takke alle som har bidratt med artikler eller annonser; styret, ledet av Vigdis
Vingelsgaard; og medarbeidere i redaksjonen, Thea Pernille Bjelke Christophersen, Kristin
Rattke og Magnhild Aasen for godt samarbeid.
Jeg ønsker alle konserverings-konservatorer, konservatorer NKF, tekniske konservatorer,
(material) konservatorer, profesjonelle konservatorer, gjenstandskonservatorer, konservatorer
og alle andre god arbeidslyst og god lesning!
I neste nummer (og fremover) blir det blant annet titteldebatt, som jeg håper mange vil delta i!
Frist for innlevering til 1/2016 er 1. april 2016 – og dét er ingen spøk.
Med vennlig hilsen
Hedvig Navelsaker
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Lederen har ordet
Kjære medlemmer, kjære lesere.
Styret i NKF-N har hatt seminar på Norsk
Folkemuseum over to dager, 5. og 6. oktober, hvor
vi har startet arbeidet med strategiplan for
foreningen. Vår E.C.C.O.-representant Hege Ingjerd
Hollund deltok, likedan redaktør for vårt nettbaserte
tidsskrift Norske Konserves, Hedvig Navelsaker.
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Vi har et bredt sammensatt styre, vi arbeider på
store og små museer, i privat og offentlig
virksomhet, vi har vår utdannelse fra norske og
utenlandske institusjoner, har kortere og lengre
utdannelse og representerer ulike material-grupper.
Dette tror vi gir oss et godt utgangs-punkt for å
identifisere de utfordringer vår organisasjon og vårt
fag har. Strategiarbeidet vil vi fortsette med fram til
årsmøtet i mars 2016 hvor vi ønsker å presentere
planen for dere, våre medlemmer, fortrinnsvis i
forkant av årsmøtet. Vi arbeider også med en
spørreundersøkelse som vil bli sendt våre ordinære
medlemmer så snart vi har den klar.
Foto: Anno Museum/Erik Mostue.

Så vidt vi er kjent med, har ikke foreningen hatt noen
strategiplan til nå, men vi har naturligvis vårt gode formål og våre vedtekter. Som dere vet, er
Nordisk Konservatorforbund – Norge (NKF–N) en konserveringsfaglig organisasjon som ble stiftet
allerede i 1951. Nordisk Konservatorforbund (NKF) ble stiftet i 1950 og er en regional gruppe i The
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), som har alle de nordiske
landene som medlemmer.
NKF-N er medlem av European Federation of Conservator-Restorers Organizations (E.C.C.O.),
(http://www.ecco-eu.org/). E.C.C.O. har gjennomført et arbeid med strategiplan fra 2015 til 2017.
Stikkordene i planen er Role, Quality, Communication, Mobility, Legal, Guidance. For den
interesserte er dette å finne på følgende nettside: http://www.ecco-eu.org/news/e.c.c.o-short-newsjanuary-2015.html.
Dette strategiarbeidet har vi latt oss inspirere av. Vi har gjennomført en såkalt SWOT-analyse hvor
vi har forsøkt å identifisere organisasjonens og vår faggruppes styrker, svakheter, trusler og
muligheter. Dette vil vi innarbeide i forslag til strategiplan og medfølgende arbeidsplan, et arbeid
som vil kreve rullering. Dere hører mer fra oss om dette.
Styret er meget glade for den sjenerøsitet Nasjonalmuseet og Norsk Folkemuseum viser ved å
låne oss lokaler i forbindelse med styremøter og andre sammenkomster.
Vigdis Vingelsgaard
Leder NKF-N
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Julemøtet
Referat
Helene Skoglund-Johnsen
EXEL fine art/Universitetet i Oslo
helene.skoglund-johnsen@iakh.uio.no
Julemøtet til NKF-N ble avholdt på Collettgården ved Norsk Folkemuseum, den 5. november 2015.
Det var hele seks foredrag med ulik tematikk, hvilket gjorde kvelden svært innholdsrik.

av

montre

ved

Holocaust-

Daniel Gillberg og Fredrik Jong fra Oslo
Konserveringsatelier innledet møtet med
foredrag om utbedring av montre ved
Holocaustmuseet. Den permanente utstillingen ved museet viser blant annet gjenstander knyttet til skjebnene til de norske
jødene under krigen. Utstillingen er
arkitektdesignet og relativt moderne
innredet. Oslo konserveringsatelier
fikk i oppdrag å gjøre om på
utstillingsmontrene for at de skulle bli
bedre egnet for fremvising av gjenstandene, på en trygg og skadeforebyggende måte. Utfordringen var
å gjøre dette på en måte som samtidig ivaretar den estetiske utformingen av utstillingen.
Utstillingsmontrene er hovedsaklig
små med kun plass til én gjenstand.
De er utformet i perforert metall med
glasslokk slik at det er mulig å kikke
ned på gjenstandene som befinner
seg i dem. Noe av hovedproblemet
med montrene var at støv kunne
sirkulere fritt gjennom det perforerte
metallet. Samtidig var det vanskelig
for ansatte å åpne dem for å tørke
støv, skifte lyspære eller rette opp
gjenstander som lå skjevt eller
belysning som hadde løsnet inne i
monteren.
Gillberg og Jong viste et utvalg av
montrene som ble forbedret. Innsiden
av montrene ble kledd med mørk pHnøytral papp for å forhindre gjennomtrekk og støvansamling. Kikkeåpningen fikk UV-beskyttet glass. Flere
av gjenstandene fikk bedre støtte fra

undersiden, slik at de ligger stødigere dersom
noen skulle komme borti monteren I tillegg
ble vinkelen endret for å gjøre gjenstanden
lettere å se. Låsemekanismen ble endret slik
at de ansatte har lettere adgang til gjenstanden. Gillberg og Jong viste at det med
enkle grep er mulig å forbedre utstillingsmontre uten å gjøre store endringer av
utstillingen ellers.
Norske Konserves 2/2015

Utbedring
museet

Vi tilbyr tjenester innen
konservering og restaurering av
maleri på lerret og mur, bemalte
gjenstander, skulptur, kunst på
papir og interiør.
Kom gjerne innom våre lokaler i
Konowsgate 5b i Oslo for en
uforpliktende konsultasjon eller
besøk våre nettsider!

www.oslokons.no
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Konserveringsmodulen knyttet til Primus
Norske Konserves 2/2015 |Skoglund-Johnsen| Julemøtet

Lone Ørskov fra Norsk Folkemuseum presenterte Konserveringsmodulen til Primus, som
skal lanseres våren 2016. Ørskov viste en
betaversjon av modulen og fortalte kort om
historikk og forarbeid.
Bakgrunnen for å utvilke en konserveringsmodlul i Primus, er at det lenge har blitt
uttrykt et behov for et bedre integrert
samlingsforvaltningssystem, der programvaren har mange moduler bygget over
samme data-base (Redaktørens anmerkning:
Se Norske Konserves 1/2015 for referat fra
seminar om digital infrastruktur).
Modulen er finansielt støttet av Norsk
Kulturråd. Styringsgruppen består av Kulturrådet, Norsk Folkemuseum og KulturIT.
Prosjektgruppen bestående av Bergen
Bymuseum,
Nasjonalmuseet,
Norsk
Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum og
KulturIT har samarbeidet om å utforme
kravene til modulen.

Modulene er utviklet i skalerbart webgrensesnitt og er derfor plattformuavhengig
og tilpasset mobil og nettbrett. Modulen blir
knyttet til Primus, som en webversjon. Primus
vil på sikt bli webbasert.
Ørskov viste utklippbilder av modulen (bilde
1) og fortalte kort om brukerfunksjonene. Hun
avsluttet med å oppfordre NKF-N medlemmer
til å bidra til å lage en ordliste til modulen.

Bilde 1: Utklipp fra websiden til konserveringsmodulen i
Primus.

From Art to Architecture.
Keep your collection 100% pest free with your own Thermo Lignum® system.

woodworm damage in sculpture, 1450

Thermo Lignum chamber system

moth damage in 19th century carpet

Ecological – Non Toxic – Sensitive – 100% Effective
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www.thermolignum.com

Monica Hovdan fra Norsk Maritimt Museum
fortalte om konservering av en båt fra
Bjørvika.
I 2008 og 2009 gjennomførte Norsk Maritimt
Museum en arkeologisk utgravning i Oslos
gamle havneområde, som i dag er tomten til
Barcode-komplekset. Det ble blant annet
gjort funn av en båt datert til 1595.
Funndelene fra båten utgjør den sjette skuta
museets arkeologer fant i Bjørvika. Båten går
under navnet Barcode 6 eller BC06. Hovdan
presenterte en kortversjon av “BC06Expo”,
som er navnet på prosjektet som gjennom en
lang prosess har forberedt at skutefunnet kan
plasseres i monter i DnBs nybygg i Bjørvika,
omkring 200 meter fra funnstedet. Prosjektet
er nå inne i siste fase. Båten skal stilles ut i
2016.

kryssfiner for å ha noe å legge hudbordene
på. Delene ble festet med tynne metalltråder,
syrefaste bolter, klamper, teip med mer.
Treverket
hadde
krympet
noe
etter
frysetørkingen, enkelte deler mer enn andre.
Hovdan presiserte at det var en utfordring å
finne riktig form og støtter som var helt
tilpasset båten.
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Konservering av en båt fra Bjørvika

Funnmaterialet ble ferdig PEG-impregnert i
midten av 2012. Deretter startet frysetørkingen av alle delene før gjenoppbygging
av båten kunne begynne.
Før frysetørking ble alle båtens deler
dokumentert digitalt 1:1 ved bruk av en
FARO-arm. Etter 3D-digitaliseringen, ble det
laget en skalert modell 1:5 i papp og plast.
Denne modellen utgjorde grunnlaget for å
bygge en fullskala rekonstruksjon av båten i
museets BåtLab (marmuseum.no). Rekonstruksjonen ble døpt Vaaghals og sjøsatt i
2011. Vaaghals kan nå seiles og ros i
Oslofjorden.
Gjenoppbygging av originalbåten startet med
kjølen. Det ble laget utvendige falske spant i

Bilde 2: Barcode 6 underveis i oppbyggingen. Foto:
Monica Hovdan.
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Restaurering og konservering i
skjæringspunktet
Juliane Derry problematiserte noen av dilemmaene en konservator står ovenfor som
privatpraktiserende. Innen privat sektor
mangler ofte de rammer, rutiner og fagmiljø
som kan finnes i et museum. Derfor hviler det
et stort ansvar på konservatoren som må
finne gode kompromisser mellom gjenstandens bevaringsbehov, etiske retningslinjer
og brukerens ønsker, tids- og kostnadsbegrensninger.
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Derry knyttet problemstillingen til et konkret
eksempel fra egen private praksis: konserveringen av en fransk, oval, forgylt speilramme fra sent 1700-tall. Speilrammen som
er i privat eie, hadde blitt skadet etter en
vannlekkasje (bilde 3). Kundens forsikringsselskap var forpliktet til å dekke skadene som
var en følge av vannlekkasjen. Andre svakheter, som var eldre skader, lå imidlertid
utenfor forsikringsselskapets ansvarsområde
og måtte eventuelt dekkes av eier. Eier var
ikke villig til å betale for tilleggsarbeidet.
Derry stod dermed ovenfor en situasjon der
hennes oppdrag gikk ut på kun å konservere
øvre del av rammen og la andre svakheter
stå urørt. Men var det etisk forsvarlig å la
andre skader stå ubehandlet? Ville dette gi et
estetisk tilfredsstillende resultat?

Bilde 3: Sprekker dannet ved krymp i treverket over tid,
i tillegg til kraftig fuktutsettelse ved vannskade. "Pitting"
i form av hvite prikker, hvor gullet har vært utsatt for
direkte vanndråper, og antagelig blitt "tørket av" i våt
tilstand. Foto: Juliane Derry.

Derry endte med å behandle rammen delvis
(bilde 4). Hun gikk imidlertid noe utenfor
oppdragets begrensning for å ivareta gjenstandens estetiske helhet.
Det er sikkert mange som kan kjenne seg
igjen i Derrys refleksjoner. Innledningsvis
etterspurte hun et større rom for å støtte
hverandre og dele erfaringer innenfor privat
konserveringspraksis.

Bilde 4: Underveis i konserveringen: Høyglans
polimentforgylling, i kontrast til matt forgylling. Foto:
Juliane Derry.
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Bruk av fiksativ i Thomas Fearnleys
tegninger
Papirkonservator Tina Grette Poulsson fra
Nasjonalmuseet presenterte resultater fra
fiksativprosjektet som startet i 2013.
Nasjonalmuseet har 757 tegninger av
Thomas Fearnley, inkludert versoer og blader
i skissebøker. Mange av dem er blyanttegninger, og flere har blitt fiksert av kunstneren.
Fiksativet er i noen tilfeller er blitt gult og misfarget, mens det på andre tegninger har
dannet et hvitaktig lag på papiret.

Det ble også gjort forsøk på å fjerne fiksativ.
En gel av trypsin i 1% agarose med pH 7,5
viste seg å ha god effekt. Rensemiddelet vil
imidlertid også fjerne lim i papirunderlaget,
noe som ikke er ønskelig. Poulsson påpekte
at Nasjonalmuseet ikke har til hensikt å fjerne
alle de gulnede fiksativene, som er Fearnleys
opprinnelige.

Poulsson viste eksempler på hvordan fiksativet har beskyttet den bløte blyantstreken
mot utgnidning, samt eksempler på at graden
av gulning er svært varierende fra verk til
verk (bilde 5 og 6). På noen tegninger er ikke
fiksativet gulnet, men har tvert imot dannet et
hvitaktig lag på toppen av papiret. Man
trodde derfor at Fearnley hadde benyttet
minst to ulike fiksativer.

Bilde 5: Fiksativet som er brukt på St. Sebastian,
Ramsau er blitt svært gulnet. Antagelig september
1832,
blyant
på
papir,
267
x
295
mm, NG.K&H.A.03480. Foto: Dag André Ivarsøy.

Det ble gjort ulike typer analyser for å
identifisere fiksativmaterialet (Raman, XRF,
samt ulike kjemiske tester). Proteininnhold
ble identifisert. I tillegg ble prøver sendt til
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
for GC-MS-analyser. Resultatene tilsa at
gummi arabicum, fiskelim, animalsk lim og
egg kunne utelukkes. I gamle oppskriftsbøker finnes eksempler på at melk har blitt
benyttet som fiksativ. Ved å lage et
referansesett av prøver med melk på
gammelt papir, var det mulig å påvise at melk
ble brukt som fiksativ på begge Fearnleys
tegninger.
Samtidig kom det fram i undersøkelsene at
ulikheter i papirunderlaget, som limtype, pH
og struktur trolig er årsaken til at fiksativet har
hatt ulik effekt på papiret. Teorien er at en
maillardreaksjon (red. anm.: reaksjon mellom
karbohydrater og aminosyrer/proteiner) har
forekommet i den ene tegningen, mens
melken trolig har koagulert og dannet et lag
av kasein på overflaten av den andre
tegningen.

Bilde 6: Fiksativet på Trestudie, Ramsau ligger som et
hvitaktig sjikt på tegningen. 14. september 1832, penn
og blyant på papir, 343 x 248 mm, NG.K&H.A.03393.
Foto: Andreas Harvik.

6

Norske Konserves 2/2015 |Skoglund-Johnsen| Julemøtet

Målet med prosjektet var å kartlegge bruk av
fiksativer i Fearnleys tegninger, identifisere
hva slags fiksativ som ble benyttet, samt å
finne mulige metoder for å fjerne de gulnede
fiksativlagene.

Fra 1759 til 1939. Kontraster i en arbeidshverdag
Jon Brænne fra Vel Bevart holdt et informativt
innlegg om to svært ulike prosjekter.
Først ut presenterte Brænne undersøkelser
og forslag til tiltak for bevaring av stuebygningen på gården Tubaas i Heddal.
Bygningen er trolig fra 1750-tallet. Interiøret
er snekret av Ole Pedersen Brendemo og
malt av Peder Ellingsen Berget i årene 18251827. Interiørdekorene er forholdsvis unike
med fravær av religiøse tekster, samt mange
verdslige sitater og referanser til samtiden
(bilde 7). Interiøret regnes for å være et av
Bergets viktigste arbeider og vurderes å ha
særlig høy verneverdi.
Norske Konserves 2/2015 |Skoglund-Johnsen| Julemøtet

Bygningen har store råte- og setningsskader,
i tillegg til brannskader og det er behov for
omfattende innvendige og utvendige arbeider. Brænne konkluderte med at det er
mulig å redde bygningen og interiøret.

Videre la Brænne fram funn fra farge- og
bygningsarkeologiske undersøkelser i 25 rom
i Villa Stenersen (bilde 8). Huset er tegnet av
arkitekt Arne Korsmo for finansmannen og
kunstsamleren Rolf Stenersen. Bygningen
sto ferdig i 1939.
Brænne satt resultater fra undersøkelsene i
sammenheng med malingsproduksjon og
stiltendenser fra perioden. I Stenersenvillaen
er det hovedsaklig benyttet maling av linolje,
limfarge og emulsjonsmaling. Flere av
rommene er monokrome, eller tilnærmet.
Korsmo var opptatt av kontraster i fargesetting, og benyttet gjerne lyse, varme sandsteinfarger. Brænne viste eksempler på
hvordan Korsmo også svært bevisst benyttet
seg av kontrasterende teksturer (tapeter
iblandet kork o.l.). Brænne påpekte at det
dermed var viktig ikke bare å finne fram til
opprinnelig fargebruk, men også å vurdere
overflatenes opprinnelige glans og tekstur.

Bilde 8: Villa Stenersen, tegnet av Arne Korsmo. Foto:
Jon Brænne.

Bilde 7: Interiørdetalj fra Tubaas i Heddal, malt av
Peder Ellingsen Berget i årene 1825-1827. Foto: Jon
Brænne.
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Portrettintervju med Henrik Smith

Bilde 1: Henrik Smith med kollega lager en mammut til utstillingen Fra Mammutsteppe til kultursteppe ved Zoologisk
Museum i København. Foto: Henrik Smith.

Henrik Smith ble i forbindelse med Norges Museumsforbunds (NMF) årsmøte den 10. september
2015 valgt inn i det nye styret i Seksjon for Samlingsforvaltning. Smith representerer dermed
konservatorene NKF-N i seksjonen. Redaksjonen ønsker derfor å presentere ham i Norske
Konserves.
Kan du fortelle litt om din bakgrunn?
Jeg har en treårig utdannelse som
konservatortekniker fra Det Kongelige
Danske Kunstakademi, konservatorskolen i
København. Jeg var det siste kullet som ble
uteksaminert før det ble omgjort til bachelorog masterutdanning.
Jeg gikk på det som heter naturhistorisk linje.
Det var litt mindre potteskår og vasstrukkent
tre, men mer fjær, pels, avstøpninger, farger
og pigmenter. Det var veldig likt kulturhistorisk, men vi lærte også om utstopping av
dyr, fossiler og en del andre sære ting som er
mer naturhistorisk rettet.
Mitt kull var de første til å gå ut med naturhistorisk konservering fra Danmark. Det var
da en prøveordning som ble til en fast linje.
Underveis jobbet jeg mye på Zoologisk
Museum i København med å lage en fast
utstilling, som fremdeles står. Jeg lagde blant
annet en mammut i full størrelse, 4,5 meter

lang og 3,5 meter høy (bilde 1). Jeg var også
med på dissekering av en hel kaskelotthval
som var strandet i Skagen. Den var råtten og
luktet vondt, men i naturhistorisk konservering, tar man jo vare på blant annet tenner
og skjelett. Vi stod i tre dager og skar i en
hval som var så full av gass at den
eksploderte. Det var litt utenom vanlig
konserveringsarbeid,
men
absolutt
en
morsom erfaring å se tilbake på.
Etter å ha jobbet ved det zoologiske museet i
tre år, var jeg et halvt år på Færøyene. Der
jobbet jeg på Naturhistorisk Museum. Vi
jobbet med samlingene og utstillinger, men
også alt mulig annet som tilhørte museets
ansvarsområder, for eksempel satellittmerking av ørn. Vi forsøkte også å merke
grindehval, noe vi dessverre mislyktes med.
Deretter tenkte jeg at jeg måtte inneha nok
erfaring til å få jobb i Oslo, men slik gikk det
ikke, for det var ingen stillinger opprettet i
Norge som naturhistorisk konservator. I
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påvente av relevant jobb, arbeidet jeg innen
barnevern, på vinmonopolet og som telefonselger samtidig som jeg jobbet sammen med
Lisa Nilsen. Dette ledet meg videre til en
midlertidig stilling ved Akershus fylkesmuseum, som etter hvert ble fast slik at jeg
ble værende i tre år. Noen av oppgavene
som konservator, gjaldt oppfølging av små og
store museer – med forebyggende konservering, rådgivning og insektsanering. Jeg
reiste en del rundt og hjalp til å rydde, sjaue,
pakke og male. Jeg fikk nok sett den
“vanligste delen” av Museums-Norge – med
lagring av gjenstander på låven og ustrategisk og ukritisk innsamling. Jeg opplevde å
komme i konflikt med utdannelsen min, der
jeg hadde lært at alt skal tas i med bomullshansker. På låven måtte jeg tenke annerledes enn det jeg var utdannet til, blant annet
grunnet dårlig økonomi. Så lenge gjenstandene fikk det bedre, følte jeg imidlertid at
det var et skritt i riktig retning. Det trengte
ikke nødvendigvis å koste mye.
Deretter fikk jeg jobb ved Norsk Institutt for
Kulturminneforskning (NIKU) for ett og et
halvt år. Tiden hos NIKU var spennende og
lærerik. De jeg jobbet sammen med var
utrolig kunnskapsrike og hadde lang og bred
erfaring. Jeg fikk prøve meg på nye og store
prosjekter. Jeg “arvet” på en måte et prosjekt
med tjære og stavkirker, med mile- og
tjærebrenning av Inger Marie Egenberg. Jeg
fikk jobbe med mange dyktige personer ved
Riksantikvaren.
I forbindelse med milebrenning var det jo en
liten konflikt i byen om hvem som brant den
beste tjæren på den mest historisk korrekte
eller beste måten. I dette fikk jeg en
meklende rolle og ble et bindende ledd.
Jeg begynte som gjenstandskonservator ved
Teknisk museum i 2007. Dette var for meg en
helt annen type institusjon – med biler og
store maskiner (som ble mitt ansvar). Fra
natur- og kulturhistorie, kunst, limfarger og
kirker, jobbet jeg nå med grov mekanikk og
samlingsforvaltning. Jeg var opptatt av å få
det ryddig og det var mye som kunne bli
bedre. Jeg jobbet sammen med Ingrid Louise
Flatval og Hanne Skagmo og det var en god
driv ved museet, med tanke på at museet
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ikke hadde hatt konservatorstillinger særlig
lenge. Etter tre år ble jeg avdelingsleder for
samling og utstilling. Dette ga meg mulighet
til å forbedre samlingsforvaltningen ved
museet.
I 2013 søkte jeg jobben som avdelingsdirektør ved Follo museum, der jeg nå jobber.
Bakgrunnen min medfører trolig at jeg er
veldig nysgjerrig. Jeg klarer ikke helt å legge
fra meg konservatoren i meg. I fjor fant vi
skøytene til Aksel Paulsen, som han brukte
under oppvisning i Wien der han tok dobbel
aksel for første gang. Ingen vet hvorfor
skøytene havnet her en gang på 50-tallet.
Skøytemuseet i Oslo ble jo veldig interessert.
I Roald Amundsens hjem jobber vi nå med et
stort prosjekt og der føler jeg at vi er på vei et
sted… Jeg har blant annet sendt noen lydfiler
til Nasjonalbiblioteket for gjennomgang. Disse
var tidligere registrert som blanke filmruller.
Hva de inneholder er uvisst, men de vil snart
bli offentliggjort dersom de er av interesse.
Hvordan ble du styremedlem i Seksjon for
Samlingsforvalting i Norges Museumsforbund?
Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne tenke
meg å stille til valg som styremedlem. Jeg
tenkte på det i noen dager og ga tilbakemelding om at jeg kunne stille for to år.
Begrunnelsen for deltakelse, er at jeg ønsker
økt fokus på samlingsforvalting. Jeg håper at
jeg kan bidra med min allsidige bakgrunn og
med min evne til å se flere sider av en sak.
Spesielt nå som jeg er avdelingsdirektør, kan
jeg påvirke strategien ved Follo Museum. Jeg
ser at det å ha jobbet i ulike institusjoner gir
meg fordeler med tanke på min rolle i dag.
Jeg vil absolutt oppfordre andre konservatorer til å søke stillinger som den jeg har.
I (hele) Akershus er det omtrent 1,6
konservatorstillinger på 20 avdelinger. Det er
ganske trist, for å være ærlig. Det burde ha
vært langt flere stillinger. Museums-Norge
har generelt sett et etterslep på dette med
bevaring, magasinering og å se viktigheten
av ansettelse av profesjonelle konservatorer.

Hvordan ser du for deg din rolle i seksjonen?
Min rolle i seksjonen må være å trekke inn
viktige
aspekter
ved
forebyggende
konservering, bevaring og å legge trykk på
behovet for konservering i Norge generelt.
Det er jo gjort mye med tanke på avhendingsrapporter. Samlingspolitikk er også et
problem, fordi man har samlet på så mye i
alle kommuner. Man kunne nok låne mer av
hverandre og ha mindre eierforhold til
museumssamlingene.
Det kunne også vært mer kommunikasjon
mellom de som jobber med spesifikke temaer
eller gjenstandsgrupper, slik at ikke hver tue
har det samme. Hvor stor variasjon er det for
eksempel på vever? Det kunne vært færre
vever ved museene, så kunne man heller lånt
av andre ved behov. Dette er kun et
eksempel, men det bringer meg tilbake til
avhending og det å gjennomgå samlingene,

samt det å ha et kritisk blikk på innsamlingspolitikken.
Jeg mener at det er mange ting som kan
forbedres. Man kan dessverre ofte se på en
samling ved et museum hvilke interesser
enkeltpersoner, fremfor museet, har hatt.
Man blir kanskje “bitt av basillen”... men
enorme mengder av én type gjenstander
medfører mindre plass til andre typer og en
degradering av bevaringsforholdene generelt.
Rollen må jo være å prøve og bidra til at
gjenstandskonservering blir bedre forankret i
museumslandskapet. Det var ikke mange
konservatorer på siste årsmøte til NMF. Det
er synd at ikke flere konservatorer engasjerer
seg i eller får reisestøtte til disse møtene,
særlig med tanke på at gjenstandene gjerne
er museenes hovedgrunnlag.
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Bilde 2: Hva skjer i Uranienborg (Roald Amundsens hjem 1908 – 1928)? Foto: Thore Bakk.

Mette Bjerke
8. mai 1923 – 23. juni 2015
Trond Aslaksby, Kari Greve, Françoise Hanssen-Bauer, Johannes Rød og Mille Stein
Malerikonservator
Mette
Bjerke
døde
23.6.2015. Hun ble bisatt i Vestre Gravlund,
gamle kapell, 4. juli. Mange av hennes
tidligere kolleger fra Nasjonalgalleriet møtte
frem for å ta et siste farvel med en omsorgsfull kollega og et livsbejaende menneske.
Mette Bjerke var født Brun og i slekten
krydde det av diktere og kunstnerisk begavede mennesker. Mettes mor var datter av
dikteren Vilhelm Krag. Alexander Kielland var
Mettes oldefar. Mettes far var sønn av en av
de mer stillferdige Lasson-søstrene, Marie.
Oda og Bokken Lasson var altså Mettes
grandtanter.
Norske Konserves 2/2015

Mette ville bli malerinne og tok akademiprøven.
I
1945-46
fikk
hun
med
Nasjonalgalleriets direktør Langaards hjelp,
plass ved materialkurset ved Konsthögskolan
i Stockholm, under Akke Kumlien. Våren
1946 arbeidet hun i Danmark på Fredriksborg
Slott under veiledning av konservator Lunøe.
Høsten
1946
begynte
hun
på
Nasjonalgalleriet hos Dørje Haug, sammen
med Martin Haug og Casper Caspersen.
I 1946 giftet Mette seg med forfatteren André
Bjerke. Ekteskap og to barn fikk førsteprioritet. Etter skilsmissen fra André Bjerke i
1961 begynte hun med egne ord “en liten
“fruepraksis”” som malerikonservator, før hun
i 1963 fikk anledning til å bli med en gruppe
konservatorer til den berømte Paul B.
Coremans i Brüssel. På denne turen ble hun
kjent med Unn og Leif Plahter. Etter å ha
studert under Steen Bjarnhof i København fra
1963-65, ble hun tilbudt arbeid hos Leif
Plahter i Nasjonalgalleriets atelier og ble fast
ansatt samme sted fra 1970. Her ble hun til
hun gikk av i 1988.
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Da Nasjonalgalleriet arrangerte seminaret
Dublering av lerretsmalerier i 1974 holdt
Mette et innlegg om dubleringshistorikk og
hun laget en litteraturliste om dublering. Fire
år senere publiserte hun artikkelen Om
konvoluttdublering
i
Meddelelser
om
konservering (MOK). Dette gjenspeiler ikke
bare Mettes faglige interesser, men også
hvilken tematikk som var sentral innen
malerikonserveringsfaget på 1970-tallet, den
gang dublering var en svært alminnelig
behandlingsform.
Vi som hadde gleden av å være konservatorelever ved Nasjonalgalleriet i denne tiden, ble
varmt omsluttet av Mettes omsorg. Hennes
årvåkne sans for det komiske i tilværelsen
var kombinert med en dyp interesse for det
åndelige, da særlig sett fra antroposofisk
synsvinkel. Mette var selv et oppkomme av
historier og det var et lykkelig privilegium å
høre innsidehistorier om de briljante forfatterne bak Den bakvendte familieboken (1951)
forfattet av Odd Eidem, André Bjerke, Carl
Keilhau og Fredrik Stabel. Mette leste mye og
kritisk og var alltid tydelig og klar i sine
meninger om litteratur. Vi er mange som har
fått utvidet vår litterære horisont etter råd fra
henne.
Etter at Mette sluttet som konservator ved
Nasjonalgalleriet, holdt hun kontakten med
sine “konservatorbarn”, som hun kalte oss. Vi
ble invitert hjem til rødvin, ost og samtaler om
kunst, litteratur, musikk og vennskapelig
sladder. Hennes vekslende bosteder som
pensjonist, bar alltid preg av hennes sikre
smak og fargesans og hennes evne til å gjøre
det hyggelig rundt seg med få ting.
Mette Bjerke var en engasjert malerikonservator, en omsorgsfull og lattermild kollega og
et spill levende menneske. Vi vil minnes
henne med varme.

Foto: Trond Aslaksby.
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Portrettintervju med Merle Strätling
Kristin Rattke
Stichting Restauratie Atelier Limburg, Nederland
kristin.rattke@gmail.com
Merle Strätling er utdannet møbelkonservator
med fordypning i transparente overflater.
Etter snekkerutdanningen arbeidet hun flere
år i et privat konserveringsatelier for møbler
før hun studerte møbelkonservering ved
universitetet i Hildesheim, Tyskland. Etter
studiene jobbet hun både privat og med
forskjellige prosjekter ved universitetet. Ett av
prosjektene gikk ut på å undersøke
muligheten for å desinfisere treverk som er
angrepet av hussopp (Serpula lacrymans)
ved hjelp av mikrobølger. Siden 2008 har
Strätling vært ansatt ved Nasjonalmuseet i
Oslo.
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Nasjonalmuseet
forbereder
flytting
fra
eksisterende museumsbygg til et nybygg på
Vestbanen
i
2019/2020.
Det
nye
Nasjonalmuseet blir med sine 55.000 m2 et
av de største museene i Nord-Europa.
Forberedelsene til flyttingen er i full gang og
omfatter avslutning av eksterne lagre,
tømming av magasiner og revisjon av
samlingen. Dette er litt av en jobb med tanke
på at Nasjonalmuseets samling omfatter mer
enn 350.000 gjenstander!
Hvor lenge har du vært involvert i flytteprosessen?
Jeg har vært involvert helt fra 2008 da jeg
begynte med samlingsrevisjonsarbeidet av
møbelmagasinet ved Kunstindustrimuseet.
Siden 2011 har jeg vært med å planlegge
atelierene til det nye Nasjonalmuseet.
Hva er din rolle i flytteprosessen?
Jeg er ansvarlig for å planlegge, klargjøre og
forberede flyttingen av møbelsamlingen, i
tillegg til koordinering av eksterne oppdrag,
konservering av gjenstander som skal stilles
ut og planlegging av det nye møbelkonserveringsatelieret. Samtidig kommer jeg
med innspill når det gjelder kravspesifikasjoner, prosedyrer og rutiner.
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Foto: Andreas Harvik.

Hvordan forberedte du deg på prosjektet?
Jeg har deltatt i evakueringen av fjernmagasinet i Ask i 2010. Der fikk jeg samlet en
del nyttig flytteerfaring når det gjelder
planlegging av tidsestimat, organisasjon og
gjennomføring av prosjektet. Særlig pakking
og varmebehandling av møbler har vært en
utfordring som førte til en del endringer i
rutinene våre etterpå. I tillegg dro jeg sammen med flere fra konservering, logistikkavdelingen og noen byggekoordinatorer på to
studieturer til museer i Tyskland og
Nederland. Vi besøkte blant annet fasilitetene
til Rijksmuseum i Amsterdam, Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden og Museum für
Angewandte Kunst i Köln. Det var veldig
inspirerende og ekstremt nyttig å se ulike
løsninger innen magasiner og atelierer. Vi
fikk snakke med mange som har vært
involvert i flytteprosesser og kunne lære av
andres erfaringer.

Flere ansatte ved Nasjonalmuseet jobber i
forskjellig grad kun med koordinering og
planlegging av bygge- og flytteprosessen.
Når det gjelder konserveringsseksjonen så
har vi delt oppgavene og prosjektene mellom
oss, for å kunne fokusere. Fordi samlingene
og dermed også behovene er så variert, er
det viktig å ha en god intern kommunikasjon.
Vi møtes annen hver uke til seksjonsmøte og
oppdaterer hverandre. Møter med andre
avdelinger, byggekoordinatorer eller rådgiver
avtales etter behov.
I år ble det dannet ressursgrupper som er
delt opp i monter, magasin, atelierer, uteareal
med mer. Det sitter konservatorer i de ulike
gruppene. Maren Midtdal sitter i montergruppen, Anja Sandtrø er en del av
magasingruppen og jeg selv er med i
ateliergruppen. I disse gruppene skal det
sikres at våre behov og krav blir tatt hensyn
til. Deltakere i ressursgruppen fungerer som
kontaktpersoner mellom Statsbygg som
byggherre og Nasjonalmuseet som bruker.
Hva er deres målsettinger?
Vårt overordnete mål er å holde tidsplanen,
det vil si avslutning av samlingsrevisjonsarbeid i slutten av 2017, konservering av
gjenstander som skal stilles ut i 2017–2019
og gjennomføring av pakking, flytting og
montering i nybygget i 2019/2020.
Forbedring av oppbevaringsforholdene på det
nye Nasjonalmuseet er et annet mål, ikke
minst fordi mange skader som har blitt
registrert skyldtes tidligere gal oppbevaring,
slik som gjenstander som ble stablet oppå
hverandre. Allerede under tømming av
magasinene ble derfor gode pakke- og
magasineringsløsninger prioritert.
Tunge skap blir for eksempel plassert på
rullebrett for å forenkle transport og for å
unngå demontering/montering i forbindelse
med flytting. Større gjenstander får formsydde overtrekk som støvbeskyttelse, mens
mindre gjenstander blir pakket i silkepapir og
syrefrie esker med bilde på utsiden for rask
gjenkjenning. Hver eneste gjenstand og eske
får Tyvek-merkelapper med strekkode som

kan
skannes
med
Nasjonalmuseets
Informasjons- og Logistikk System (NILS). Vi
har også en kollifunksjon i NILS. Dette er
veldig nyttig fordi man kan pakke mange
gjenstander sammen. Med kollifunksjonen
trenger man bare en strekkode per eske eller
pall.
Hvilke utfordringer har dere støtt på så langt?
Før gjenstandskonservator Anja Sandtrø ble
ansatt i 2005, har det ikke vært noen fast
ansatte gjenstands- eller møbelkonservatorer
ved Nasjonalmuseet. Samlingsrevisjonsarbeidet er hittil den største utfordringen. Her
gjelder det å få oversikt over hele samlingen
med fokus på antall gjenstander og deres
tilstand. På grunn av det enorme omfanget av
samlingen, ble vi nødt til å etablere to nivåer
for tilstandsvurdering: Korte, presise tilstandsrapporter, som beskriver gjenstanden
og dens lokalitet. Bilde benyttes for
gjenstander i magasinet. For høydepunkter i
samlingen og utstillingsgjenstander lages mer
utførlige tilstandsrapporter med beskrivelse
av materialer og teknikker. Disse gjenstandene blir også sendt til fotoseksjonen for
å få bilder av god kvalitet som kan legges ut
på Digitalt Museum og som dermed er
tilgjengelig på nett for alle.
Samlingsrevisjonsarbeidet har innebåret en
del overraskelser. Det dukker opp stadig nye
gjenstander og utfordringer. Enkelte gjenstander har for eksempel ikke vært merket
med inventarnummer. Disse må oppspores i
ulike databaser og kartotek, hvilket er tidkrevende.
En annen ting som har dukket opp underveis,
er et speil som lekket kvikksølv. Vi rådførte
oss med andre museer for å løse problemet.
Dette resulterte i nye håndteringsrutiner og utstyr, slik at vi er bedre forberedt i fremtiden
med hensyn til HMS.
Den største utfordringen innen transport har
frem til nå vært flytting av samlingens
barokkskap. Disse er store og tunge og måtte
demonteres av fem (!) personer. Dette fordi
skapenes konstruksjon gjør at de enkelte
delene kan falle fra hverandre som et korthus
med det samme lokket løftes av.
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Hvordan samarbeider dere underveis?

Kontaminert kulturarv – pesticider i museet
Referat fra KEP Symposium 23.–24. april 2015 i Svendborg i Danmark
Friederike Kunze
Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland
friederikekunze@muho.no
Alle museumsansatte kan være utsatt for pesticidkontaminasjon i sin arbeidshverdag – fra
gjenstander og lokaler. Det samme gjelder for helsefarlige substanser som stammer fra
gjenstanders produksjon- eller nedbrytningsprosesser, men hvordan skal en forholde seg til
kontaminerte gjenstander og lokaler? Hvilken risiko ligger i dét? Hvilke forholdsregler bør en følge?
Og hva er gode arbeidsprosedyrer?
Under symposiet var det fokus på pesticider i museumssamlinger, med foredrag om den historiske
bruken av pesticider i museer, kjemikalienes påvirkning på mennesker og gjenstander,
dekontamineringsmetoder, tolkning av analyser, forholdsregler, sikkerhet og håndtering.
Foredragsholderne var konservatorer, arbeidsmiljørepresentanter, arbeids- og miljømedisinere og
forskere innen konservering og konserveringsutdannelsen. Deltakerne kom blant annet fra
Universitetsmuseet i Bergen, Nasjonalmuseet i Danmark, Universitetet i Århus og Odense,
Skandinavisk Biomedisinsk Institutt og Statlige Museer i Berlin.
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Historikk
Allerede rundt år 600 ble det benyttet
organiske og uorganiske pesticider og
trebeskyttende kjemikalier. Noen inneholdt
arsen eller kvikksølv og er helseskadelige,
mens
andre,
som
planteoljer
eller
saltløsninger, er helt ufarlige for mennesker. I
løpet av 1800- og 1900-tallet ble det
produsert flere organiske biocider som
Naftalen, diklor-difenyl-trikloretan
(DDT),
Dichlorvos,
Lindan,
Pentaklorfenol/
Polyklorerte bifenyler (PCB) og Permethrin.
Kjente
produktnavn
er
blant
annet
Schweinfurt Green, Gori 22, Globol, Sadolin
Sadovac,
Midol
556,
Xylamon,
HausbockBasileum FB og Carbolineum/
Creosot.

Gjenstander kan være pesticidbehandlet uten
at det er synlige spor på gjenstandsoverflaten. Andre viser forandringer karakteristisk for bruk av pesticider, for eksempel
hvitt
belegg
eller
utblomstringer
på
gjenstandsoverflaten, hvilket hentyder til
arsenforbindelser eller Lindan. Et rødlig,
krystallbelegg på gjenstandsoverflaten kan
tyde på bruk av Naftalen.
Mennesker reagerer ulikt på pesticider. Noen
reagerer ikke i det hele tatt, mens andre kan
få typiske reaksjoner som tørre slimhinner,
hodepine, pustevansker og/eller irritasjon på
hud. Det er også problematisk at
organoklorider, som DDT og Dieldrin, hoper
seg opp i menneskelig fettvev.
Strategisk prosjektorganisasjon

Utfordringer
Noe av det som er problematisk med eldre
typer pesticider, er at de ble fordelt ut over i
hele rom eller på hele gjenstander, og at de
virker forholdsvis generelt, med andre ord på
mange ulike levende organismer. Nyere
pesticider kan være bedre tilpasset insektenes organisme og kan potensielt være mer
spesifikke og målrettet. Et eksempel på dette
er pesticidimpregnerte klistremerker som
benyttes ved behov, eksempelvis i vindu.

En god prosjektorganisasjon er grunnleggende når giftstoffer skal håndteres i museet.
Det er viktig å ha et tverrfaglig samarbeid og
god kommunikasjon mellom de ulike
aktørene ved institusjonen under arbeidsprosessen. Slike grupper kan være sammensatt av:
•

•
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Oppdragsgiver/arbeidsgiver (for de
ansatte som kan komme i kontakt med
helsefarlige stoffer)
Arbeidsmiljørepresentant

Konservator
Bedriftshelsetjeneste
Arkitekt
Tekniker for ventilasjonssystem
Erfarent saneringsfirma

En risikoanalyse bør dessuten gjennomføres
før oppstart av arbeidsprosessen. Med
risikoanalyse
menes
kartlegging
av
potensielle farer (for eksempel publikumstrafikk, stillasplassering eller giftstoffer):
•

•
•

•
•
•

Hva vet vi om tidligere tiltak i magasin- og
utstillingsarealet, bruk av helsefarlige
byggematerialer eller pesticider?
Hva vet vi om tidligere behandlinger av
gjenstanden?
Hva vet vi om gjenstanden og
materialene som ble brukt for å lage
gjenstanden?
Hva ser vi i oppbevaringsarealet og på
gjenstandsoverflaten?
Registreres det rar lukt?
Er det påfallende helseproblemer mellom
de ansatte som jobber med eller i
området rundt gjenstandene?

Conny Hansen, konservator og arbeidsmiljørepresentant fra Nasjonalmuseet i Danmark,
minnet om at HMS-tiltak kan medføre ekstra
kostnader som må tas hensyn til i
prosjektfinansiering. Det er også viktig å ha
en arbeidssikkerhetsstrategi og verneutstyr
på plass før prosjektet starter.

resultater som kan indikere videre håndtering. Dersom testen er positiv, merkes
gjenstanden
umiddelbart
som
“giftig”.
Metoden krever ingen uttak av prøvemateriale og er dermed skånsom for
gjenstandene. Bruk av XRF-metoden krever
imidlertid mye erfaring for håndtering av
utstyret og for tolking av måleverdiene. Et tykt
lag pels eller fjær på gjenstanden kan “skjule”
den reelle belastningen. En annen begrensning med metoden, er at det kan være
vanskelig å fastslå om giftstoffet kommer
innenfra eller om det er et overflatefenomen.
Mengde giftstoff som eventuelt avgis fra
gjenstanden, er dermed vanskelig å fastslå.
Føre-var-prinsippet og beskyttelse
Dersom det ikke er mulig å foreta
detaljanalyser, gjelder føre-var-prinsippet –
og de ansatte bør bruke grunnleggende
verneutstyr som arbeidstøy/Tyvek engangsdresser, engangshansker av nitrilgummi samt
åndedrettsvern (partikkelfiltermaske) med
FFP3-filter. Ved mistanke om giftstoffbelastning skal man alltid benytte nevnte
verneutstyr og eventuelt spesialfilter (til åndedrettsvern) tilpasset den aktuelle giftstoffbelastningen. Ved langvarig arbeid med
helsefarlige kjemikalier, kan en bruke friskluftmasker som gjør det lettere å puste.
Når det gjelder generell arbeidssikkerhet, er
det mye å hente på å følge noen enkle grep:
•
•

Testing
For å få en skreddersydd arbeidssikkerhetsstrategi og målrettet og effektivt verneutstyr,
anbefales det prøvetaking fra gjenstanden,
oppbevaringsarealet og/eller arbeidsstedet.
Bedriftshelsetjeneste, et spesialisert laboratorium eller en yrkeshygieniker kan kontaktes
for planlegging av omfang og type prøvetaking. Luftkvalitetsanalyser og/eller støvprøver i arbeidsområdet, ventilasjonssystemet
og/eller fra gjenstandene kan være aktuelt.
Husk å ta prøver både før og etter
rengjøringsprosessen.
Universitetsmuseet i Bergen bruker håndholdt XRF (røntgenfluorescens) for å påvise
mulig pesticidkontaminasjon. Utstyret er
kostbart ved innkjøp, men gir umiddelbart

•

•
•
•

Ingen mat og drikke i arbeidsområdet.
Regelmessige pauser i frisk luft (ved
ekstrem dekontaminering anbefales det å
ta en halvtimes pause etter halvannen til
to timer, inkludert totalskift av arbeidstøy
og tur ut i frisk luft).
Hold rene områder og utstyr adskilt fra
skitne rom og utstyr (svart-hvit-soneprinsippet).
Vask hender og ansikt nøye og
regelmessig.
Bruk regler fra byggebransjen angående
håndtering av helsefarlige stoffer.
Iverksett overvåking av biologisk miljø i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten før
og etter arbeidsprosessen.
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•
•
•
•
•

Dekontaminering av belastet materiale
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Metoder for dekontaminering kan deles inn i
to grupper, der den første omfatter enkle
tiltak som innebærer overflaterengjøring med
støvsuger og HEPA filter 13. Støvsuging gir
imidlertid ingen langvarig beskyttelse. Ved
bruk av metoden fjernes kun giftstoff som
ligger på overflaten, mens giftstoffer inne i
materialet kan migrere til overflaten over tid
og ved visse klimaforhold. Etter overflaterengjøringen bør gjenstandene allikevel
merkes som helsefarlige med faresymbol og
detaljinformasjon. Deretter bør de pakkes inn
for å hindre spredning av giftstoffer. Aktivkullduk kan benyttes for å pakke belastet
materiale for å beskytte innemiljøet. Det er
dog ikke mulig å se når det aktive kullet er
brukt opp og duken må erstattes med ny.
Den andre gruppen dekontamineringsmetoder inneholder mer avanserte tiltak som
oppretting av en saneringsboks, en såkalt
svart-hvit-sone. Dette brukes blant annet av
Universitetsmuseet i Bergen. Overflaterengjøring kan utføres med trykkluft foran et
effektivt avtrekkssystem. Metoden benyttes
også til rengjøring av utstoppete dyr. Imidlertid var ikke alle kollegene på seminaret
fornøyde med resultatet. Noen fryktet at
trykkluftmetoden ikke er egnet for fjerning av
giftstoffer inne i materialet og det som
eventuelt avgis over tid, akkurat som ved
overflaterengjøring med støvsuger.
En annen type overflaterengjøring utføres
med laser som reduserer kvikksølvsulfider på
botaniske samlinger. Laser splitter opp DDTkrystaller på gjenstandsoverflaten slik at de
blir lettere å fjerne med støvsuger. Dette er
en målbar, men tidkrevende metode.
Dekontaminering med superkritisk CO2 viser
90 % reduksjon av pesticidet over hele
tverrsnittet av malte tregjenstander. Metoden
krever mye erfaring og kan virke avfettende
på gjenstander av skinn og med fjær om den
brukes for lenge.
Avhending – siste utvei
Kolleger ved Fellesmagasinet i Christiansfeld
og Naturhistorisk Museum i Århus fortalte om
eksempler der farepotensialet var for høyt og
saneringsmetode eller arbeidssikkerhetsstrategi for kostbart i forhold til gjenstanders
verdi.1 For spesielt problematiske gjenstan17

der, eller deler av dem, ble avhending og/
eller destruksjon vurdert.
Et tilfelle gjaldt 10 kg DDT-pulver i sin
originale forpakning, registrert som museumsgjenstand og lokalisert i magasinet. I
dette tilfellet ble det bestemt at det er
tilstrekkelig
å
oppbevare
forpakningsmaterialet og etiketten for å dokumentere
gjenstanden og at pulveret skulle destrueres.
Det andre eksempelet handlet om utstoppete
fuglepreparater med høy arsenbelastning
både inn- og utvendig. Det er vanskelig å
fjerne arsen fra fjær, gjenstandene kan kun
håndteres med verneutstyr og den må oppbevares i separat magasin. Den naturhistoriske verdien til de utstoppede fuglene er
begrenset og de kan ikke brukes til formidling
på grunn av helsefaren. Det må derfor diskuteres hvorvidt det er forsvarlig å beholde
gjenstandene i samlingen.
Konklusjon
Alle foredragsholderne sa seg enige i at
giftstoffbelastning i museene må tas på alvor.
Det er viktig med analyser før og etter
dekontamineringsprosessen for å velge de
riktige sikkerhetstiltakene og for å dokumentere effekten av dekontamineringen.
Fasit fra seminaret er at det brukes en del
ulike
dekontamineringsmetoder.
Noen
metoder krever mer erfaring enn andre.
Åpenbart er ingen av dem i stand til å fjerne
giftstoffbelastning hundre prosent.
Anbefalt litteratur og nettsider
Conserve O Gram, 2002. Guidelines for the
handling
of
pesticide
contaminated
collections, nr 2/19, 2001, http://www.nps.
gov/museum/publications/conserveogram/0219.pdf. Lest: 3.11.2015.
Miljøstyrelsen: www.mst.dk. Lest: 3.11.2015
Skadedyr: www.dpil.dk. Lest: 3.11. 2015
Divisjon for miljømedisin: http://www.fhi.no/
om-fhi/divisjon-for-miljomedisin. Lest: 3.11.
2015.
1

Kombinasjonen av den kulturhistoriske eller
naturhistoriske verdien og gjenstandens nytteverdi til
forskning eller formidling. Disse verdiene må
rettferdiggjøre kostnadene ved en pesticidsanering.

Lederne om konserveringsfaget
Redaktøren
norske.konserves@outlook.com
I lys av årsmøtet til Norges Museumsforbund den 10. september 2015 om “Frihet” og diskusjonene
som har pågått om utkontraktering, ønsket redaksjonen å kartlegge konserveringsprofesjonens
status ved ulike museer og relevante institusjoner og organisasjoner i landet. Ulike profilerte ledere
i museumssektoren ble stilt følgende spørsmål: Hvordan anser du konserveringsfagets rolle i dag
og for femtiden?

Konserveringsfaget er viktig for å sikre at
museer, og andre relevante institusjoner, har
nødvendig kunnskap om riktig oppbevaring,
utstilling, behandling og konservering av ulike
gjenstandstyper og materialer i samlingene.
Konserveringsfaget har, og vil ha i fremtiden,
en naturlig plass i det helhetlige arbeidet med
forvaltningen av samlingene i norske museer
i samarbeid med andre relevante faggrupper.
Konserveringskompetansen vil også være
viktig i arbeidet med tilstandsvurdering av
museumsgjenstander med tanke på utvalg av
gjenstander for bevaring eller avhending fra
samlingen. For enkelte typer samlinger er
forskning på konserveringsmetoder og utvikling av nye og bedre konserveringsmetoder helt nødvendig for å sikre bevaring
av unike kulturgjenstander for fremtiden, slik
alunforskningen i Saving Oseberg er et
eksempel på. Klimaendringer, med påfølgende påvirkning på antikvariske bygg og
andre museumsgjenstander vil også gi
konserveringsfaget nye utfordringer i årene
fremover.

Foto: Ingrid F. Danbolt.
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Liv Ramskjær
Generalsekretær
Norges Museumsforbund

prioritere høyt. Dette omfatter også teknisk
kunsthistorie, som er forskning på verkenes
teknikk og materialer – kort sagt verkenes tilblivelseshistorie. Forskning innen konservering og teknisk kunsthistorie er internasjonalt
et meget aktivt felt. Samarbeid på tvers av
landegrenser er viktig både for å formidle vår
egen forskning og for å utvikle samarbeidsprosjekter med felles problematikk. På det
nasjonale plan har naturligvis Nasjonalmuseet et spesielt ansvar som et kunnskapsog kompetansesenter.
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Internt ser vi viktigheten av å utvikle en
sterkere kultur i museet for tverrfaglig
forskning og samarbeid. Mange land har
kommet mye lenger på dette området enn det
vi har, ved etablering av tverrfaglige grupper
bestående av kunsthistorikere, konservatorer,
eventuelt
også
konserveringskjemikere,
historikere og andre fagfolk – alt etter hvilke
verk man ønsker å undersøke nærmere.

Foto: Nasjonalmuseet.

Audun Eckhoff
Direktør
Nasjonalmuseet
En av museets viktigste oppgaver er å gjøre
samlingene tilgjengelige, samt aktualisere og
levendegjøre dem for et bredt publikum.
Forskning og formidling danner fundamentet
for denne oppgaven, og bevaring og
inngående kjennskap til samlingene er en
forutsetning for det hele. Derfor anser jeg
konservering – og konserveringsfaget – som
en nøkkelfunksjon i museets virksomhet.
Forskning med hovedvekt på museets
samlinger er et område som museet ønsker å
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Et felt som vi også anser som viktig og hvor
konservering som fag har mye å bidra med,
er å utvide en registreringsmetodikk og
terminologi for samtidskunst. Samtidskunst
har en større mangfoldighet og kompleksitet
enn eldre kunstformer (mange komponenter,
materialer, tidsbegrenset levetid og så
videre). Dette medfører at både registrering
og konservering av mange av disse verkene
krever ny terminologi og tilnærming. Dette
gjelder i høyeste grad for mediekunst;
installasjoner og flyktige kunstverk. I dette
arbeidet er det også viktig å dokumentere
kunstnernes anvisning og råd om montering
og konservering av sine verk.
Konserveringsfaget er av høyeste viktighet
for å utføre disse oppgavene som nå er
beskrevet og som er prioriteringer i
Nasjonalmuseets strategi på veien mot det
nye museet og i fremtiden.

Seksjon for samlingsforvaltning har nettopp
gjennomført en undersøkelse om blant annet
kompetansebehov i norske museer. Svarene
fra undersøkelsen viser at i tillegg til behov
for mer kunnskap om prosedyrer, rutiner og
planarbeid, så er det behov for kompetanse
innen materialkunnskap, preventiv konservering med tanke på klima, fuktighet, støv,
samt mugg, skadedyr og insekter som scorer
høyest. Katastrofeberedskap er også et klart
uttrykt behov. Altså er det igjen (material)
konservatorkompetanse som etterspørres.

Foto: MiST.

Ann Siri Hegseth Garberg
Styreleder
Seksjon for samlingsforvaltning,
Museumsforbund

Norges

Gjenstandssamlingene er det som gjør
museene til nettopp museer og bevaring er
en av museenes hovedfunksjoner – det er
det vel ingen tvil om. Da er det like viktig å ha
personale som har god kompetanse på
bevaring, som på de andre museumsfunksjonene. (Material-) konservatorene har
nettopp denne spesialkunnskapen, som
konservatorer/kuratorer eller andre faggrupper i museene ikke har, eller kun har
forsøkt å tilegne seg etter beste evne. De
fleste (material) konservatorene i Norge
arbeider, så vidt meg bekjent, aller mest med
preventiv konservering og gjør lite av aktiv
konservering. De forebygger skader, snarere
enn å reparere skader som allerede har
oppstått.
Museumsreformen skulle nettopp sikre økt
kvalitet og faglig utvikling. Med innføring av
Spectrums prosedyrer i Norge, vil kravene til
faglig kompetanse innen preventiv konser-

Basert på egen erfaring, vil jeg si at (material)
konservatorene utgjør en kvalitetsforskjell.
Jeg arbeidet først på museum uten denne
fagkompetansen, da som pedagog, og så fikk
vi (material) konservatorer i staben. Dette var
utfordrende i starten, fordi vi måtte tenke
annerledes – ikke minst omkring håndtering
av gjenstander. Som et velment råd til
nyutdannete (material) konservatorer, så er
det viktig at de har en viss pragmatisk
holdning og går sakte fram når de kommer til
museer som tidligere ikke har hatt denne
kompetansen. Det er nok dessverre langt
mellom liv og lære i mange museer – og
dermed en krevende læreprosess for alle.
Jeg mener det er viktig å sikre en bredde i
kompetanse blant ansatte og har tro på at et
utstrakt samarbeid mellom ulike faggrupper,
bidrar til kvalitativt bedre resultat og en faglig
styrking av museene. Personlig er jeg glad
for å arbeide i et konsolidert museum (MiST)
som vektlegger å ha (material) konservatorer
i staben – til sammen 5,5 stillinger. Ikke minst
så vi nylig ved brannen på Ringve, hvor viktig
dette er!
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vering, transport, katastrofeberedskap og så
videre måtte skjerpes. I dag er det også mye
samarbeid med utenlandske museer, med
blant annet inn- og utlån av kunstgjenstander,
som igjen fører til at en må fylle krav til
håndtering, montering, pakking, transport,
klima, sikring og så videre, for å kunne
imøtegå krav fra utenlandske museer. Da er
dette nettopp en kompetanse (material)
konservatorene besitter.

plass ei fagstilling som gir konserveringstilbud til alle musea i fylket. Prioritering av
gode lagerforhold for gjenstandsamlingene er
også blitt vektlagt i langt større grad enn
tidligere av musea selv. Når vi museumsledere i Møre og Romsdal møtes i vårt felles
forum, MiMR, er situasjonen for samlingene,
knyttet til gjenstandspleie og oppbevaring, til
registrering og til digital tilgjengeliggjøring,
blant de temaer som oftest blir drøftet. Vi
gjennomfører også jevnlige samlinger for
museumsansatte, knyttet til disse fagområdene.
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Foto: Ivar Gunnar Braaten.

Ivar Gunnar Braaten
Direktør
Stiftinga Sunnmøre Museum
Styreleder
Norges Museumsforbund
Leder
Musea i Møre og Romsdal (MiMR)
Jeg har jobbet innenfor museumsfeltet i mer
enn 20 år. I disse åra har de kulturhistoriske
museene gått fra å være mer eller mindre
basert på frivillighet og tilfeldig bemanning, til
å bli institusjoner med gjennomgående høyt
kompetansenivå innenfor formidling og
forvaltning. Det er i alle fall mitt inntrykk.
Særlig
de
siste
åra,
etter
at
museumsreformen ble innført, har denne
profesjonaliseringen blitt merkbar.
I mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, har denne
utviklinga gitt flere utslag når det gjelder
samlingsforvaltning: Fylket har fått flere gode
og veldrevne magasin, og her er kommet på
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Økt fokus på samlingsforvaltning tydeliggjør
samtidig at vi i Møre og Romsdal har for få
fagstillinger innenfor konserveringsfaget. Éi
slik stilling er likevel uendelig bedre enn
ingen. Den gir oss viktige og jevnlige
påminninger om de utfordringer som er
knyttet til samlingenes varierende ve og vel.
Og, ikke minst, råd til forbedringer. Samtidig
vil de operative mulighetene knyttet til ei
enkelt stilling, unektelig være begrenset. Og
trass i den positive utviklinga gjennom det
siste tiåret, har musea i mitt hjemfylke
fremdeles store samlinger som trenger
registrering, bedre oppbevaringsforhold og,
ikke minst, konservering.
Mitt inntrykk er at situasjonen i Møre og
Romsdal ikke er spesiell. Også ellers i landet
er det behov for å bygge opp miljøer knyttet
til samlingsforvaltning. Dette er noe vi i
Norges Museumsforbund er klar over, og har
fokus på. Museumsforbundet arbeider
kontinuerlig for å stimulere til høy aktivitet
innenfor de fagseksjonene som dekker dette
viktige feltet. Vi gir også tilskudd til kurs og
seminarer som fagseksjonene tar initiativ til.
Denne satsingen, som også er i tråd med
forbundets strategiplan, vil nok holde fram.
For behovet for konserveringskompetanse vil
trolig øke i åra som kommer; ikke minst når
vår gjenstandsoverfylte samtid for alvor skal
til å bli dokumentert ved norske museer.

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for
at det tilrettelegges for gode og langsiktige
bevaringsløsninger for kunst og kultur- og
naturhistoriske gjenstander, arkiver og
samlinger. Det betyr ikke at vi skal gjemme
dem unna i mørke og kjølige lokaler – men at
vi skal delta aktivt i hvordan samlinger og
gjenstander kan tilgjengeliggjøres på best
mulig måte i et langtidsperspektiv. Det er da
viktig at man kjenner sine samlinger og vet
hvilke utfordringer og muligheter som ligger i
materialet, hva de kan tåle og over hvor lang
tid og hvordan ulike løsninger kan tilpasses
flest mulige behov. Dette er ikke umiddelbar
kunnskap, men kunnskap som erverves og
systematiseres over tid. Kontinuitet i
bevaringsarbeidet er ikke en oppgave man
kjøper eksternt – det er en grunnleggende
oppgave for enhver ansvarlig institusjon.
Foto: UiO.

Torunn Klokkernes
Seksjonssjef
Seksjon for samlingsforvaltning,
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Konservatoren tilrettelegger og
tilgjengeliggjør
Konservatoren er en av flere faggrupper som
arbeider innenfor forvaltning og bevaring av
alle former for kunst og kultur- og
naturhistoriske gjenstander, arkiver og
samlinger.
Konservatorens
kunnskaper
favner og benyttes bredt, vi inngår i mange
prosesser i en institusjon og involveres i
mange oppgaver. Det krever samhandling
mellom mange faggrupper i hverdagen for at
vårt alles felles mål oppnås – nemlig å
tilgjengeliggjøre
kunst
og
kulturog
naturhistoriske gjenstander, arkiver og
samlinger for allmennheten. Samhandling
mellom ulike aktører og interesseområder er
ikke enkelt og har aldri vært enkelt – men jeg
syns vi som konservatorer har blitt bedre til
dette – og vi kan ennå bli bedre til det. Hvor
vi som faggruppe tidligere ofte ble sett på
som en begrensende faktor – opplever vi nå i
større grad at vi er tilretteleggere for gode
prosesser innenfor de ulike områdene hvor vi
deltar.

Konservatoren er en viktig link mellom
humaniora og naturvitenskap og mellom
teoretisk og praktisk viten
Innenfor de institusjoner hvor vi arbeider,
opplever vi at vi stadig oftere deltar i
forskningsprosjekter og er en sentral aktør
innenfor vitenproduksjon og vitenformidling
for kunst og kultur- og naturhistoriske
gjenstander, arkiver og samlinger. Mengden
og bredden av kunnskap og informasjon vi
kan trekke ut av en gjenstand, en overflate, et
fragment eller en fiber øker og kan
tilgjengeliggjøres og formidles. Dette er et
område vi kan visualisere bedre. Dette
området kommer – tror jeg – til å vokse og
fremtidens konservatorer vil i større grad
delta i front – når kunst og kultur- og
naturhistoriske gjenstander, arkiver og
samlinger presenteres og formidles. Vi ser
allerede at det skjer. For at den fulle bredde
og dybde i konserveringsfaget skal komme
enda tydeligere frem, må flere konservatorer
gjøre forskningskarriere, ta doktorgrader, bli
professorer og også derigjennom sette
dagsorden for fagets fremtid.
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Konservatoren tenker langsiktig og sørger for
kontinuitet i bevaringsarbeidet

grunder för en sådan outsourcing. KODE är
ett exempel på det. De allra flesta museer
driver sin verksamhet helt eller delvis på
skattebetalarnas bekostnad och då är det en
grannlaga uppgift att bedriva museiverksamheten på ett klokt och ekonomiskt bärkraftigt sätt. Skattepengarna skall omvandlas
till så bra och så många kulturupplevelser
som möjligt. Det är inget argument för
utkontraktering, men inte heller ett argument
emot.
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Foto: Norsk Teknisk Museum/Finn Larsen.

Hans Weinberger
Direktør
Norsk Teknisk Museum
Utkonktraktering (outsourcing) inom museivärlden är en relativt vanlig företeelse,
särskilt om man ser på den internationella
situationen. Det är särskilt två funktioner som
brukar bli utkontrakterade, nämligen butik/
restaurantdrift och butiksdriften (och även
vakthållning ibland). I båda fallen kan man se
goda argument för det. Museer är sällan
särskilt bra på att bedriva dessa verksamheter; de tillhör så att säga inte museets
kärnverksamheter: förvaltning, forskning och
förmedling. De två funktionerna kräver god
kompetens som det inte alltid är lätt att skaffa
sig som ett museum. Därmed blir utkontraktering delvis en fråga om riskreduktion, underskott behöver inte täckas,
samtidigt som stora eventuella överskott av
funktionerna då heller inte kan stärka driften.
Även om det vanligtvis är butik och kafé som
utkontrakteras finns det på generellt grundlag
dock ingenting som hindrar att ett museum
kan utkontraktera även det som faller inom
ramen för kärnverksamheten. Jag menar att
det är en sak som måste prövas från fall till
fall. Det kan mycket väl föreligga goda
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För Norsk Teknisk Museums vidräkning har
inte utkontraktering av konservatorfunktionen
varit aktuell eller ens diskuterats. Konservatorfunktionen vid museet har under de
senaste 10 åren stärkts betydligt och det på
goda grunder. Museet har haft ett betydande
fokus på förmedling under samma period,
med en ambition om att skapa nya och
nyskapande utställningar, vilket också
manifesterat sig i många internationella
priser. Paradoxalt nog har denna satsning
också medfört en betydande satsning på
konservatorkompetens och infrastruktur för
god föremålsförvaltning. Satsningen på utställningar är inte den enda grunden för den
stärkta funktionen men gott bidragande. Utställningsproduktionen är ju i stor grad
beroende av insatsen från våra föremålskonservatorer.
Samtidigt har museet också satsat på att
förbättra sin samlingsförvaltning. I 2011
byggde museet på egen bekostnad ut sitt
fjärrmagasin från 2000 kvm till 4000 kvm,
något som i sig bidragit till möjligheten av att
kraftsamla för att förbättra samlingsförvaltningen. I skrivande stund arbetas det med
att tömma ett magasin på museet för att göra
om utrymmet till utställningsarealer, ett arbete
där förstås föremålskonservatorerna tillsammans med de historiska konservatorerna är
själva motorn i processen. Inte bara skapar vi
förutsättningar för mera förmedling, vi bygger
också upp kunskapen om våra samlingar.
Det senare är förstås på längre sikt det mest
värdefulla. För mig framstår nämligen museets samlingar och den kunskap vi har om vårt
föremål som själva det grundkapital som
verksamheten vilar på. Föremålskonservatorerna är därvidlag en avgörande viktig
yrkesgrupp. Inte bara ser de till att våra
föremål mår bra och kan ”transporteras” in i
evigheten på ett säkert sätt, de bidrar också
med kunskap som kompletterar och utfyller

sammansatta av många olika material och
med komplicerade funktioner), hur de
använts, exempelvis genom att analysera
slitage och skador med mera.

När det gäller framtiden så skulle jag vilja
kunna sätta upp ännu mera ambitiösa mål för
våra föremålskonservatorer. Under den
senaste tiden har forskningen som en av
museernas huvuduppgifter ventilerats och
lyfts fram. På Norsk Teknisk Museum forskas
det en hel del. Men samtidigt tror jag att det
kan finnas utrymme för att nyansera och
spetsa den museala forskningen mera, just
baserat på att museerna, till skillnad från den
traditionella akademiska forskningen, har
tillgång till samlingar, till det materiella
kulturarvet. För att särskilja sig från den
forskning som bedrivs vid universitet och
högskolor tror jag därför det kan vara klokt att
fundera över vilka komparativa fördelar det
medför och vilken kunskap som museerna
kan generera som inte låter sig genereras
någon annanstans. Här ser jag framför mig
ett djupare och bättre samarbete mellan
traditionell historisk forskning och den
kunskap som föremålskonservatorerna har.
Det kan gälla att analysera föremålen utifrån
flera perspektiv, hur de tillverkats, vilka
material som ingår (ja, Norsk Teknisk
Museum
har
många
stora
föremål

I dagsläget finns det inte, vad jag vet, någon
särskilt god utvecklad metodik för detta
samarbete, men jag menar nog att den skulle
kunna utvecklas och att det vore till godo
både för den traditionella historiska forskningen och för museernas egen kunskapsmassa. Kort sagt: finns det frågor att ställa till
våra föremål som ger svar som aldrig kan
hittas i skriftliga arkiv eller för den delen i
bilder och filmer? Jag tror det.
För Norsk Teknisk Museums vidräkning finns
det också en ambition om att bygga upp
ytterligare kompetens vad rör moderna
material och bevarande av föremål med
många olika material. Vi tror att vi med den
kompetens vi har idag och med den
kompetens vi vill bygga upp kan tillföra
kunskap till Musei-Norge som saknas idag. Vi
har till Kulturdepartementet redovisat vår
ambition och bett om medel för att bygga upp
ett nationellt center för konservering av
moderna material. I så fall skulle det för
Norsk Teknisk Museums del snarare
innebära att museet inkontrakterar konserveringsfunktioner från andra museer.

Stein Olav Henrichsen
Direktør
Munchmuseet
Det er viktig å ta vare på kunst- og kulturhistorien gjennom bevaring, forskning og
formidling. Munchmuseet mener det er viktig
å avsette ressurser til forskning innen konservering da vi ønsker å bli bedre til å ivareta og
presentere museets objekter og samling.
Samlingens størrelse og karakter legger
grunnlaget for behovet for kompetanse. Det
vil derfor være samlingens behov for konservering som avgjør hvordan dette løses på
best mulig måte.

Foto: Munchmuseet/Vegard Kleven.
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den kunskap som våra historiska konservatorer bygger upp. I korthet menar jag att en
god samlingsförvaltning är en förutsättning
för en god förmedlingsverksamhet.

Conservation in Oslo – from a British Perspective
Picture 1: Laura Homer in front of Brudeferd i Hardanger, 1848. ©Nasjonalmuseet. Photo: Frode Larsen.
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Laura Homer
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
laura.homer@nasjonalmuseet.no
Artikkelen ble første gang publisert i Picture Restorer, the Journal of the British Association of
Paintings Conservator-Restorers, utgave 46, vår 2015. I innledningen til artikkelen i Picture
Restorer står det: “In a discussion of the practise and aspirations of Norway’s museum and
conservation community Laura Homer finds subtle differences between Norway and the UK that
relate as much to geography and culture as conservation approaches and treatments.” Redaktøren
for Norske Konserves.
Having recently taken up a permanent
position as paintings conservator at the
Nasjonalmuseet in Oslo, Norway, I was
asked to write about the differences between
conservation in Oslo and London. Since the
differences are minimal I thought this would
make for a rather dull, dry article and instead
I imagined telling a story of how the
conservators here clean paintings with the
local spirit, Aquavit and line paintings using
the Norwegian fabric of choice, wool.
However, I realised that even small, subtle
differences, especially those that relate more
to social culture rather than conservation
treatments, can be interesting.
The conservation community in Norway is
small, but diverse. The range of backgrounds
and nationalities of those working in the field
allow for global contacts and collaborative
projects, and the small size encourages
sharing of knowledge. However, the small
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size of the community also means, inevitably,
that there are few specialists in Norway. This
is both a good and bad thing, since
conservators here are able to treat many
different objects and face a broad range of
challenges. But, when, for example, a panel
expert or miniature specialist is needed, we
often have to look abroad.
On the flip side, having to look abroad and
involve other professionals can be a positive
thing in itself and can again lead to fruitful
collaboration and international learning
whereby the specialism’s can be learned
here. Conservators here do not want to feel
isolated from their colleagues around the
world, and there is an evident aspiration,
especially in the younger generations, to
learn more, to be better and to be
internationally recognised. For that reason we
are organising a workshop on the structural
conservation of panel paintings, for which

This desire to be on the international stage is
not just present in conservation, but in the
wider museum community and can be seen
in the project for the new museum building, at
Vestbanen. In 2003 four museums in Oslo
were merged into one, the National Gallery,
the Museum of Contemporary Art, the
Museum of Design and Decorative Arts and
the Museum of Architecture. Three out of four

are hampered by small exhibition, storage
and working spaces and so a new museum
has been designed, bringing the museums
under one roof (the Museum of Architecture
will remain in its historically important,
recently renovated building). The new
museum is being billed as an “institution of
significance”, with the temporary exhibition
space playing a key role in the new
museum’s global importance. It will allow the
museum to display exhibitions of a size that
have hitherto been impossible.

Picture 2: The new Vestbanen Nasjonalmuseet building on the waterfront. © Statsbygg. Photo: MIR kommunikasjon AS
(illustration). Architect: Kleihues + Schuwerk.

For many in Norway, arts and culture is
secondary to sport and nature. It will come as
no surprise for most that, in general,
Norwegians live for skiing. So the challenge
of shifting that mind-set is not easily

overcome and indeed there are many that
are sceptical of the new museum. However,
in my day-to-day life, at work and socially, I
recognise a desire to be better and become
noticed internationally.

Picture 3: Are culture and work secondary to nature and sport? Photo: Laura Homer.
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we are working with international specialists
in the subject and are inviting one such
person to lead the workshop.

This is clearly acknowledge by the press
release on the museum’s website, which
states: “Building this new museum will ensure
the National Collection is more accessible
than it is today, and more appealing to a
broader audience. In addition, the museum
will contribute to raising the importance of the
visual arts in Norway and will grant Oslo and
Norway a more pronounced international
position within the visual arts”.1
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A significant amount of our conservators’ time
is taken up with planning for the move. This
includes involvement with the branding
company, who are encouraging us all to look
beyond Norwegian borders to the rest of the
world and emboldening us to strive to be the
best. It has been a fascinating journey so far,
not least because of what I have learned
about the importance of branding and the role
it can play in the appeal of a museum, but
also because of the respect for UK museums
that my non-British colleagues show. They
want to be up there with the best, and both
Tate and the V&A have been presented as
international role models by both my
colleagues and the branding company.

Picture 4: Brainstorming workshop with the branding
company. © Jane Wenthworth association. Photo: Jo
Marsh.

Involvement of staff from all departments and
levels is representative of the Norwegian
social structure, and is something valued
within the museum. The employment system
in Norway is much more horizontal than
hierarchical. This means that every member
of staff is more involved, since everyone’s
opinion is respected. It also means that each
person has a degree of independence within
their job and is responsible for their own
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workload. This makes for a very creative,
flexible and respectful working environment in
which ideas and issues are openly discussed
and developed.
This is proving vital for the design and
planning of the new museum building and
studios. From early on in the planning stages,
which are still ongoing, the conservation
department has regularly attended meetings
with architects, designers and specialist
companies to determine what was required of
the conservation studios and exhibition
spaces. Decisions we are involved in vary
from the type of flooring and lighting to the
arrangement of the desks, and from the
location of the varnish room and wood
workshop in relation to the painting
conservation studio to the type of specialist
equipment we need.
One of the most important aspects for the
new museum in which we are involved is
realising the best possible standards for
environmental conditions inside the new
exhibition, storage and studio spaces.
Conservators at the Nasjonalmuseet have
struggled with poor climate for too long, and
we are all keen to ensure the fabric of the
new building provides the shell we need. The
current building is like a sponge and
unfortunately falls short of the internationally
recognised parameters for relative humidity
and temperature. Although all exhibition
spaces, temporary and permanent, are airconditioned and use portable humidifiers,
these offer only the most minimal level of
influence
over
the
conditions.
Oslo
undergoes extreme seasonal fluctuations (dry
in winter, humid in spring and summer) but
these tend to happen gradually so the
paintings can, hopefully, adapt. However, the
faster daily and weekly fluctuations, cause
more problems. This inevitably has a
negative impact on our borrowing ability for
artworks and consequently our impact on the
international stage through blockbuster
exhibitions. The broad range of temperatures
and conditions throughout Norway affect our
lending decisions as well, and have a great
impact on resources since even for national
loans paintings must have a full climate case
for transport.
The differences between Oslo and London,
Norway and the UK, are subtle and relate
more to geographical challenges and social

for refreshingly unpretentious people to live
and work with.

1

th

Nasjonalmuseet website, accessed 27 January
2015, http://www.nasjonalmuseet.no/en/the_national_
museum/the_ national_museum_at_vestbanen.
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culture rather than specific conservation
approaches and treatments. As in the UK,
conservators strive to keep abreast of new
developments in conservation, and to
continually educate themselves in new
techniques. The different approaches and
solutions come as a result of living in a cold,
dry climate where culture is secondary to
nature. And this is not a bad thing. It makes

Picture 5: How do we cope with the extreme winter weather and the hot sunny summers? Photo: Laura Homer.
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Studietur til Japan
Siv Jakobsen Gran
Papirkonservator, Nasjonalmuseet
siv.gran@nasjonalmuseet.no
Som nyutdannet papirkonservator fra Northumbria Univerity, gjennomførte jeg høsten 2014 et
praksisopphold ved Studio Västsvensk Konservering (SVK) i Gøteborg. Her var jeg heldig nok til å
få ta del i en helt unik studietur til Japan og oppleve japansk papirhåndverk og papirproduksjon fra
innsiden. Papirkonservator ved SVK, Martin Ericson, og ekstern lærer ved Institutionen för
Kulturvård ved Göteborgs Universitet, har lenge arbeidet med å få organisert en fast studietur til
Japan for studenter og lærere på programmet. Våren 2014 fantes det midler til å realisere
prosjektet. Programmet for turen ble organisert i samarbeid med papirkonservator og professor
Katsuhiko Masuda. Masudas ekspertise og lokalkunnskap var en uvurderlig ressurs i vårt møte
med den japanske papirtradisjonen. Programmet for reisen besto i hovedsak av besøk hos lokale
papirmakere og distributører på den Japanske landsbygden, innblikk i konserveringsatelier ved
Nasjonalmuseet i Kyoto og Tokyo.
Unikt håndverk
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Fra ankomst i Tokyo gikk turen til Nagoya og
Gokayama, via Mino. Mino er et lite tettsted,
som gjennom århundrer er kjent for tilvirkningen av mino washi (mino-papir).
Materialet brukt i dette papiret er kozo-fibre,
en lokal råvare i Mino. Papiret produseres
gjennom tradisjonelle, tidkrevende metoder,
som har gjort mino washi kjent som et sterkt,
robust og vakkert papir.

rense fibrene for overflødig smuss og
urenheter – skiller man også her ut de dårlige
fibrene fra de gode. Denne utvelgelsen av
fibre er kun mulig med et godt trent øye, og
Hasegawa forklarte at det tok han nærmere
fem år før han mestret denne kunsten fullstendig.

Besøket hos Satoshi Hasegawa i Mino var en
unik opplevelse. I et lite hus med to
tilhørende verksteder, driver Hasegawa sin
mino washi-produksjon. Hans mest populære
produkt, usu mino thin paper, blir brukt i
konservering av papir ved de største
museene i Japan og i utlandet.1
Det unike utstyret og de lokalinnkjøpte
råvarene og materialene, vitnet om en
gammel tradisjon som hadde blitt videreført
gjennom generasjoner, fra mester til lærling.
Hasegawas kunnskap og mestring av håndverket ble reflektert i den synlige kvaliteten
ved mino washi. Hasegawa bruker ingen
moderne hjelpemidler eller kjemikalier i
renseprosessen, heller ikke bankemaskin for
å omforme fibrene til papirmasse. Med
hendene som redskap, renser Hasegawa
kozo-fibrene i en renne med kaldt vann i et
lite hus uten isolasjon, hele året gjennom.
Forskjellen på et dårlig papir og et “perfekt”
papir, der alle fibrenes styrke og lengde er
ivaretatt, ligger i renseprosessen. I tillegg til å
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Bilde 1: På Satoshi Hasegawas verksted i Mino. Kozofibrene blir renset for hånd i kaldt vann i en renne som
gikk gjennom huset. Foto: Siv J. Gran.

Å lage et papirblad involverer en helt spesiell
teknikk, som gjennom faste og bestemte
bevegelser, får den ultratynne papirmassen til
å legge seg jevnt over hele bambusformbunnen (bilde 2). Ved å observere
Hasegawa i prosessen forstår man at dette er
et håndverk som krever enorm dedikering til
faget. I 2003 ble Hasegawa tildelt tittelen
tradisjonell håndverker av det japanske
nasjonale organet The Association for the
Promotion of Traditional Craft Industries.2

På vei til Gokayama, besøkte vi en
familiebedrift som driver en omfattende
papirproduksjon. Familien Miyamoto eier en
stor kozo-plantasje, samt et papirverksted
med en liten “butikk” på loftet (bilde 3). Her
distribueres og selges de egenproduserte
papirene yukyu-shi washi. I likhet med mino
washi, består yukyu-shi washi også av kozofibre. Miyamoto-familien høster inn kozoplantene under en toukers periode hvert år,
og vi fikk være med på denne begivenheten
(bilde 4). Familiemedlemmene hadde allerede høstet inn store mengder kozo, som lå
ute til tørk da vi ankom huset (bilde 5). Etter
tørkingen fortsatte prosessen med vasking,
alkalisering/bleking og “banking” til papirmasse. Miyamoto-familien bruker mer avanserte maskiner og hjelpemidler til produksjonen, noe som var interessant å sammenligne med det mer tradisjonelle verkstedet i
Mino (bilde 6). I tillegg var det spennende å
se hvordan verkstedet tok for seg hele
syklusen i en papirproduksjon – fra råvare til
ferdig produkt.

Bilde 3: I verkstedets butikk hos Miyamoto-familien.
Foto: Siv J. Gran.

Bilde 4: M. Ericson og K. Masuda høster kozo hos
Miyamoto-familien. Foto: Siv J. Gran.

Bilde 5: Ferdigpreparerte kozo-grener til tørking. Foto:
Siv J. Gran.

Bilde 6: Miyamoto-familien benyttet seg av mer
avansert utstyr i papirproduksjonen. Foto: Siv J. Gran.
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Bilde 2: Papirmassen blir “kastet” frem og tilbake i en
bestemt, rytmisk bevegelse i formbunnen, for å danne
et papirblad med jevn og fin overflate. Foto: Siv J. Gran.

Konserveringsatelier ved Nasjonalmuseet
i Kyoto og Tokyo
Konserveringsatelieret ved Kyoto National
Museum ligger som et eksternt senter på
baksiden av museet ut mot den vakre
Houkoku-helligdommen. Bygget var strengt
bevoktet og vi ble fortalt at museet vanligvis
ikke slipper inn eksterne grupper til atelierene. Men som følge av Masudas kontaktnett, fikk vi av senterets leder tilgang og
omvisning i det store atelieret. Møtet med
dette konserveringsatelieret var meget fascinerende. Vi fikk se og oppleve de store
forskjellene mellom japansk og vestlig papirkonservering.
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Rommet var åpent og tradisjonelt innredet i
japansk stil, med heldekkende stråtepper,
tatami, på gulvene. Lave langbord var plassert langs hele det rektangulære rommet, og
opp langs veggene stod store, lange karibari-brett stablet inntil hverandre. Ved
bordene satt en til tre papirkonservatorer og
utførte møysommelige reparasjoner med tynt
Japan-papir på japanske hand-scrolls. Til
sammen hadde atelieret omtrent 30 ansatte,
alle japanske, unntatt én amerikansk kvinne.
Hun hadde startet der som praktikant og
hadde senere blitt ansatt som prosjektmedarbeider. Hun fortalte at hvis det ikke
hadde vært for at hun allerede kunne språket,
og dessuten hadde grunnleggende praktisk
kunnskap om japansk papirkonservering, ville
det vært nesten umulig å få praksisplass ved
museet. Hun fortalte videre at den japanske
konserveringspraksisen er annerledes fra
den praktisert i Vesten, og læringsperioden
man må gjennom for kunne kalle seg
papirkonservator i Japan, er mye lengre og
mer omfattende. Hun mente at det var en
kombinasjon av språkbarrierer, respekt for
faget og tradisjonen at konservatormiljøet i
Japan kan virke “lukket og privat” for
utenforstående, som gjør internasjonal
utveksling vanskelig. Samtidig er dette i ferd
med å forandre seg, da mange japanske
studenter velger å dra til utlandet for å fullføre
sin utdanning i konservering, noe hun mener
vil åpne opp for økt utveksling av kunnskap
og forståelse for faget.
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Tilbake i Tokyo, fikk vi se konserveringsatelieret på Tokyo National Museum. Her er
atelierene fordelt på mange rom, som hvert
er forbeholdt spesielle prosjekter. Etter
besøket,
fikk
programansvarlige
for
Institutionen för kulturvård muligheten til å
holde presentasjon om konserveringsprogrammet ved Göteborgs Universitet for
ledelsen for konserveringsavdelingen ved
Tokyo National Museum. Her ble det blant
annet diskutert om muligheten for praksisopphold og utveksling mellom landene på
bachelornivå, noe begge parter stilte seg
positive til.
En uforglemmelig reise
Turen til Japan var en uforglemmelig og
lærerik reise, med mange unike opplevelser.
Gjennom Masudas ekspertise og kontaktnett
fikk vi besøke mange spennende steder og
knytte kontakter med konservatormiljøet ved
de ulike institusjonene og atelierene. Turen
ga faglig innsikt i hvordan papirkonservering
praktiseres ved de største konserveringsatelierene i Japan. Det var fascinerende å se
at det fortsatt er mange velfungerende lokale
papirverksteder som lager papir på den
tradisjonelle måten, uten bruk av maskiner
eller andre hjelpemidler. Å oppleve at
kunsten å lage papir blir ivaretatt, og at
håndverket blir verdsatt som en viktig
tradisjon og kulturarv, var fantastisk.
Øvrige deltagere på turen var fire tidligere
bachelorstudenter fra konservatorstudiet og
to programansvarlige fra Institutionen för
Kulturvård (bilde 7).3

1

Personlig kommunikasjon med Satoshi Hasegawa,
01.11.14.
2
Personlig kommunikasjon med Satoshi Hasegawa,
01.11.14.
3
Studenter: Lotta Karna Möller, Fanny Stenback,
Jenna Harju, Liv Friis. Lærere/programansvarlige:
Martin Ericson (papirkonservator ved SVK, Göteborg),
Krister Svedhage (Universitetslektor ved Göteborgs
Universitet/Institutionen för kulturvård), Maria Höijer
(malerikonservator og kursadministrator for konserveringsprogrammet
ved
Göteborgs
Universitet/
Institutionen för kulturvård).
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Bilde 7: Det svensk-norske reisefølget, foran Houkoku-templet i Kyoto. Foto: Katsuhiko Masuda.
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Konservering av skulpturparker
Referat fra konferansen SPark: Conservation of Sculpture Parks, Sisak, Kroatia 14.–16.
september 2015.
Joanna Hench
Oslo Konserveringsatelier
konservering@live.no

Hvorfor skulpturpark-konferanse?

Norske Konserves 2/2015

Den internasjonale konferansen SPark:
Conservation of Sculpture Parks ble holdt i
byen Sisak, ikke langt fra Zagreb. Ideen om
en skulpturparkkonferanse ble til som en
følge av de utfordringene konservatorene fra
konserveringsstudiet i Split møtte da de
begynte å arbeide med skulpturene inne på
området til et nedlagt jernverk. De var aldri
blitt vedlikeholdt og de bar preg av at lokalsamfunnet ikke lenger følte noe tilknytning
eller eierskap til disse skulpturene. Hærverk,
rust og forfall preget samlingen. Gnisten (av
konferansens navn SPark) var tent og utløste
et ønske om å samle ekspertise og dele
erfaringer om hvordan man forholder seg til
større, utendørs kunstsamlinger.
Bakgrunn
Jernverket var et statseiet selskap i det
daværende Jugoslavia. Selskapet bygget
boliger, idrettsanlegg, rekreasjonsmuligheter,
kulturinstitusjoner og feriemål for sine
arbeidere og deres familier. De opprettet en
litteraturpris og premierte dyktige arbeidere
med malerier av kjente samtidskunstnere. I
1971 begynte jernverket å avholde kunstnerkolonier, der anerkjente samtidskunstnere ble
invitert til Sisak for å produsere skulpturer
med stål fra jernverket. Arbeidere ved
jernverket fikk bidra med sin tekniske
kompetanse i selve produksjonen slik at
kunsten også ble “deres”.
Produksjonen i jernverket stoppet opp da
landet brøt ut i borgerkrig i 1990. Da
opphørte også kunstnerkoloniene. Etter frigjøringskrigen ble jernverket, med tilhørende
eiendommer, delt opp i mange små, private
bedrifter. Flere av skulpturene står i de gamle
boligområdene, der grunnen nå eies av
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kommunen. Utfordringer i forhold til eierskap,
brudd i de tidligere ansattes forhold til
skulpturene, samt at ingen har vedlikeholdsansvar for skulpturene etter jernverkets fall,
gjør at skulpturene forfaller raskt. De fleste
har allerede forsvunnet.
Studentene ved konserveringsstudiet i Split
har under ledelse av konferansens organisator Sagita Sunara, behandlet en av de 38
skulpturene som fremdeles finnes i området.
De valgte en skulptur som kunne brukes til å
skape oppmerksomhet rundt prosjektet.
Skulpturen ble valgt på bakgrunn av sin
sentrale plassering og synlighet, i tillegg til at
den hadde skader som representerte tilstanden til mange av skulpturene. Det var et
sterkt ønske om å gjenopprette bevissthet og
eierskapsfølelse til skulptursamlingen i
befolkningen og hos myndighetene.
Konferansens innhold
Samtlige kontinenter var representert på
konferansen med 14 foredrag og seks
postere. Et bredt spekter av utendørs
skulptursamlinger ble omtalt i løpet av de tre
dagene konferansen varte. Konferansens
sentrale tema var overordnet holdningssett i
arbeidet med større samlinger av utendørskunst. Det var ikke fokus på spesifikk
behandling og konserveringsmetoder for
enkeltmaterialer. Forelesningene var fordelt
på følgende temaer: Publikum/det offentlige
rom (The Public), forvaltning, konservering og
vedlikehold,
konserveringsbehandlinger,
samt kunst utenfor konservatorenes rekkevidde. Det ble lagt stor vekt på vedlikehold –
planlegging, undersøkelser, forebygging og
praktisk tilnærming til store samlinger,
utfordrende materialer og liten økonomi.

Jeg vil spesielt fremheve foredraget som ble
holdt av Liesa Brierley på vegne av Ellinor
Michel, Anthony Lewis, Chris Aldhous og Lois
Olmstead. Brierley er en frivillig konservator
knyttet til gruppen Friends of Crystal Palace
Dinosaurs. På små, kunstige øyer i Crystal
Palace Park i London står det 32 dinosaurer i
armert betong. I et forsøk på å redusere
nedbrytningen ved å øke folks bevissthet, har
gruppen produsert en kort animasjonsfilm,
Seven Deadly Agents of Destruction. I filmen
presenteres vi for et typegalleri av skurker
som vi kjenner fra gamle filmklassikere. Disse
skikkelsene personifiserer de syv mest
sentrale nedbrytningsfaktorene for utendørskunst. Filmen er å finne på hjemmesiden
www.cpdinosaurs.org.
I tillegg til at filmen finnes tilgjengelig på
hjemmesiden og YouTube, vises og omtales
de i alle relevante sammenhenger, for
eksempel i forbindelse med omvisninger for
barn. Den brukes også aktivt ovenfor
potensielle sponsorer i arbeidet med å samle
inn penger til behandling av dinosaurene.
Filmen ble publisert i september i år. Det er
derfor for tidlig å kunne registrere økt
bevisstgjøring i befolkningen.
Et annet interessant foredrag var av kunsthistoriker Aida Marín Yrigaray fra Rovirauniversitetet i Virgili, Spania. Hun omtalte
kunstneren Rufino Mesas (f. 1948) offentlig
tilgjengelige skulpturpark i Katalonia. Kunstneren har siden 1997 opparbeidet og tilbakeført sin private eiendom til et “paradis”
forankret i lokal flora. I dette “paradiset” har
han skapt og utplassert en rekke kunstverk.
Mesa har en ideologi om at kunstverkene
hans skal bli til, leve et liv og så dø. Sporene
av levd liv skal ikke forhindres eller fjernes av
konservatoren. Denne ideologien, samt at

kunstverkene er plassert på privat eiendom,
gjør at vi heller må snakke om ikkekonservering, snarere enn konservering. Vi
blir nødt til å respektere kunstnerens valg.
Yrigarays foredrag skapte oppildnet debatt
hos konferansens publikum. Alle andre
deltagere hadde innslag hvor de viste til ulike
utfordringer ved å drifte større utendørs
samlinger av kunstverk, ulike nivåer av
bevaring og ulike bevaringsstrategier. Å bli
konfrontert med at en kunstfaglig person
måtte
forholde
seg
aktivt
til
ikkekonservering,
vakte
oppsikt.
Yrigaray
forsvarte ikke kunstnerens ideologi, men
forklarte enkelt hvorfor hun var nødt til å
forholde seg til den.
Konklusjon
Konferansen viste at det er mange unike
skulpturparker i verden og at kunstnerens
ideologi, eierforhold, klima og lokal bevaringskompetanse styrer hvordan samlingene
driftes. Det var enkelte tema som gikk igjen i
de ulike foredragene: Det må stilles tydelige
krav til kunstnere om bruk av de beste
materialer, konstruksjoner og produksjonsmetoder. Det må også stilles krav til at
kunstneren
leverer
gode
materialbeskrivelser og vedlikeholdsanvisninger.
Dernest må det stilles krav til eiere og
innkjøpere om nok midler til enkelt vedlikehold. En likhet mellom mange av de
presenterte skulpturparkene var at vedlikeholdsposten på budsjettet aldri var stor nok.
For å hindre at nedbrytningsagentene Mr.
van Dal og Miss Treatment får herje fritt, er
det viktig å formidle kunnskap til eiere og
publikum om kunst, materialer og nedbrytning. Det er mulig å skape bevisstgjøring
om, og eierskapsfølelse til kunstverk i det
offentlige rom.
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