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Redaktøren har ordet
Kjære leser.
Det har blitt en vår ingen kunne forestille
seg. Som konservatorer er vi vant med å
forberede oss på brann, vannlekkasjer og
naturkatastrofer, men det er de færreste
av oss som har tenkt på scenarioet hvor
museer og hele samfunnet lukker ned på
grunn av et virus. Hjemmekontor, sosial
avstand, usikkerhet om økonomi og jobber
er noe av det som har rammet oss som
samfunn, men også som konservatorer.
Jeg er sikker på at konservatorers evne til
kreativitet og problemløsning har vært satt
på prøve for flere av oss. I skrivende stund
kan vi sakte åpne museer og kulturinstitusjoner, og det er heldigvis mye mer
givende og inspirerende å planlegge
gjenåpning enn nedlukking.
Etter at den siste utgaven (2/2019) kom ut,
har det vist seg at det i noen tid har florert
to versjoner av redaksjonens epostadresse, og dette beklager vi selvsagt
sterkt. Hvis du ikke har fått svar fra oss, er
det fordi vi ikke har mottatt den. Dette er
sterkt beklagelig, men epostadressen skal
nå være riktig gjengitt alle steder vi har
kontroll over.
En sak som vi i redaksjonen lenge har
ønsket å ha med i Norske Konserves, er et
intervju med Unn Plahter. Dette er vi nå
stolte av å presentere, for Unn Plahter er
en meget betydningsfull person som med
førstehåndserfaring kan fortelle om
hvordan konserveringsfaget i Norge har
utviklet seg. Alt det hun kan fortelle er
absolutt verdt å lese (s. 12).
I denne utgaven er vi også veldig glade for
å ha med et referat fra et av landets
regionslagsmøter,
skrevet
av Lise
Chantier Aasen (s. 10). Regionslagenes
aktivitet er et viktig speilbilde av det norske
konserveringsmiljøet,
og
både
redaksjonen og NKF-Ns styre ønsker flere
bidrag fra regionslagene fremover.

Innhold til de kommende utgavene kan
være
referater,
refleksjoner,
oppfordringer, bilder eller noe annet - og
ingenting er for lite.
Videre i denne utgaven skriver Ingebjørg
Mogstad og Siri Refsum om Vigelandsjubileet, hvor et stort antall gjenstander ble
utlånt for å feire jubileet, og hvordan dette
ble håndtert (s. 17). Hulda Blix reflekterer
over Oslo kommunes kunstsamling, som i
stor grad kan sies å være meget
tilgjengelig for publikum (s. 24).
Redaksjonens egen Marie Kleivane har
skrevet en særdeles nyttig guide om
celluloseetere (s. 29). Monica Løvald har
skrevet et referat fra fagdagene
«Samlingar på flyttefot», et tema som
stadig gir konservatorer hodebry (s. 37).
På oppfordring fra redaksjonen har tre av
årets mastergradskull fra UiO valgt å dele
essensen av deres mastergradsoppgaver
(s. 40). Til sist kommer en liten oppfordring
fra redaksjonen (s. 45).
En stor takk skal rettes til bidragsyterne,
annonsører og andre som har bidratt til
denne utgaven.
Med ønske om en god sommer!
Tor Erik Skaaland
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Lederen har ordet
Kjære medlemmer.
Det er en utfordrende tid vi er inne i, både
sosialt, yrkesmessig og på det personlige
plan. Hvem skulle trodd ved inngangen til
2020, at året skulle utarte seg slik det har gjort.
Vi har alle gått gjennom ulike utfordringer,
kanskje noen har blitt permittert, andre har
gjerne tilbragt mesteparten av tiden i
hjemmekontor uten å ha fått utøvet så mye
praktisk arbeid, mens andre igjen har fått
jobbet uforstyrret. Studenter har måttet avlyse
praksisopphold. Uansett situasjon, så håper
jeg at de fleste av dere har kommet dere
igjennom dette uten å ha blitt alvorlig syke.

Sommeren står for oss nå. Benytt muligheten
til å se hvilke kulturskatter Norge har å by på.
Så satser vi på at vi er tilbake i mer normal drift
fra høsten av.
På vegne av styret,
Beste sommerhilsener,
Benedicte Nilssen
Styreleder NKF-N

Norske Konserves 1/2020

I april skulle vi ha avholdt årsmøte hvor blant
annet nye ordinære medlemmer skulle tas
opp, ulike saker og regnskap skulle
godkjennes, og nye og gamle styremedlemmer skulle hedres. Vi håper at vi på en
eller annen måte kan få til et møte slik at dette
likevel kan gjennomføres. Nå er det vel flere
og flere som har fått øvd seg på videomøter og
lignende, så kanskje det er en mulighet?
Dessverre har det vært lite nytt fra styret i
denne perioden. Selv har jeg ligget syk en god
stund, og jeg håper at vi alle kan vise
hverandre forståelse for at ting ikke alltid går
etter planen eller skjer til rett tid.
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Referat fra NKF-Ns vintermøte
Tor Erik Skaaland
Konservator (maleri)
Skagens Kunstmuseer
Helene Skoglund-Johnsen
Konservator NKF-N (maleri)
DHL Exel Fine Art

Norske Konserves 1/2020
Bilde 1: Detaljer av dråpe i ultraviolett lys til venstre og normalt lys til høyre. Hirox mikroskop. Foto: Jaap Boon.

NKF-Ns vintermøte ble avholdt den 24. januar
på Bykuben i Oslo, og Fredrik Qvale ønsket
velkommen på vegne av styret.
Ida Bronken er malerikonservator ved
Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design
og innledet kveldens faglige program. Med
foredraget «Myk og dryppende maling:
Undersøkelse av tilstandsproblemer knyttet til
oljemalerier datert mellom 1946 og 1972»,
presenterte Bronken sitt doktorgradsprosjekt
som hun tar ved Universitetet i Amsterdam.
I forskningsprosjektet, undersøker Bronken 26
malerier malt av blant andre Asger Jorn, Karel
Appel, Jean-Paul Riopelle og Pierre Soulages,
som alle har tilstandsproblemer knyttet til myk
og dryppende oljemaling.
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Bronken gav oss et innblikk i de komplekse
mekanismene som er med å påvirke hvordan
moderne oljemaling i noen tilfeller blir myk
eller dryppende over tid. Oppmykningen er
forårsaket av at polare fettsyrer i større grad
dannes over tid i malingslaget, og i noen
tilfeller migrerer til overflaten når malinglaget
ikke kan stabilisere større mengder.
Mobiliteten og myke malinglag kan medføre
fenomener som er synlige på malerioverflaten
som fargeoppskallinger og deformasjoner,
forandring i glans, dråper, rennemerker,
metallsåper, støv som synker inn i
malingslagene og så videre. Bronken viste
gode eksempler på dette med foto tatt med et
Hirox-mikroskop (bilde 1).

Konservator Susan Braovac fra Kulturhistorisk
Museum i Oslo, fortsatte med sitt innlegg
«Saving Oseberg – hverdagen i et tverrfaglig
miljø». Braovac delte ærlig og generøst sine
refleksjoner rundt hvordan det er å arbeide i et
omfattende, tverrfaglig forskningsprosjekt som
har som formål å løse et meget komplekst
problem. Hun erkjente at det ikke er en enkel
oppgave å samkjøre et stort forskerteam med
medlemmer fra forskjellige institusjoner og
land, som har ulik kompetanse og
innfallsvinkler til Saving Oseberg-prosjektet.
Braovac kom med gode råd for et
velfungerende tverrfaglig team: Strukturert
møtevirksomhet med ukentlige webmøter er
svært nyttig. I tillegg er det avgjørende å
beholde et gruppefokus med felles forståelse
og målsetninger. Det er fort gjort at
gruppemedlemmer fokuserer mest på egne
fagfelts problemer.

Tillit og rolleutvidelse er nøkkelaspekter hun
trekker frem for at arbeidet skal bli vellykket.
På den ene siden er det viktig å akseptere at
også andre kan gjøre oppgaver som en
ekspert er opplært i. Samtidig er det vesentlig
å være åpen for at din jobb kan innebære flere
oppgaver enn hva du opprinnelig var
spesialisert i. Å opparbeide tillit og kunnskap
om hverandres forskningsområder og
ambisjoner tar tid, noe som bør medberegnes
når store prosjekter planlegges.
Endre Fodstad fra Norsk Teknisk Museum
avsluttet det faglige programmet med et
humoristisk innlegg om museumsansattes ofte
samlebåndsaktige arbeidsoppgaver. Det ble
på en morsom måte redegjort for
samlebåndets evolusjon som i siste ende ble
sammenlignet med revidering av museumssamlinger. Eksempler ble gitt fra Fodstads
eget arbeidssted og suksessfulle historier på
sosiale
medier,
som annika.nor sin
instagramkonto
om
samlingsforvaltning.
Konservatorer inngår ofte i samlingsforvaltningsprosesser, og med et skråblikk på
disse prosessene underholdt han publikum
med hvordan slike arbeidsoppgaver kan bli
motiverende og spennende. Et underliggende
budskap i innlegget, var viktigheten av
dokumentasjon og revisjon av samlinger.
Vintermøtet ble avsluttet utover kvelden med
uformell prat og mat fra Taco Republica.
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Sentralt for Bronkens forskning er å utvikle
metoder for å forstå og dokumentere disse
fenomenene bedre. Hun samarbeider utstrakt
med kjemikere, fysikere for analyser av
utvalgte fenomener. Farger, overflate og
penselstrøk er karakteristisk for disse
kunstnernes uttrykk. Bronken understreket
hvor viktig det er å være bevisst på at noen av
fargeområdene i disse maleriene kan ha
forandret utseende over tid. Med forståelse
om kunstverkene, kan de også bedre
oppbevares og bevares for fremtiden.

Vårmøte for NKF-N i Rogaland
Lise Chantrier Aasen
Konservator NKF-N (maleri)
Jærmuseet
Vårmøte for NKF-N i Rogaland ble avholdt den
24. april på Arkivenes hus i Stavanger. Møtet
startet med en kort sondering rundt bordet om
blant annet NKF-N generelt og medlemmenes
ønsker for regionallagets videre arbeid.
Deretter fikk vi en omvisning og presentasjon
av papirkonservator Hanne Karin Sandvik, ved
Statsarkivet i Stavanger (Bilde 1). Hun er
utdannet papirkonservator fra Gøteborgs
Universitet og har en master i konservering fra
Universitetet i Oslo.
Arkivenes hus på Ullandhaug
Norske Konserves 1/2020

Arkivenes hus på Ullandhaug er tegnet av
Lund+Slaatto Arkitekter og stod ferdig
sommeren 2017. I dag rommer det blant annet
Statsarkivet i Stavanger, Interkommunalt arkiv
i Rogaland, Stavanger Byarkiv og Misjons- og
diakonarkivet.

Bilde 1: Papirkonservator Hanne Karin Sandvik kjemper for
også å bevare enkelte av pynterammene.
Foto: Lise Chantrier Aasen.
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Til sammen er det over 70 km med
arkivmateriale som fyller de tre store
underetasjene med klimaregulerte magasiner.
Alt tilpasset de ulike materialtypene. For
eksempel blir fotoarkivet med negativer
oppbevart i et eget rom med stabil temperatur
og relativ luftfuktighet (RF) på henholdsvis 13
°C og 37 % RF. Fotonegativer med
eddiksyresyndrom1 blir derimot oppbevart i
fryseren. Til tross for de enorme lokalene, var
det behov for å spare hyllemeter ved
innflyttingen. Derfor ble høye bøker i
tilfredsstillende
tilstand,
plassert
med
bokryggen vendt ned (Bilde 2). Ulempen er at
gjenfinningen kompliseres, fordelene er at
bøkenes strukturelle bevaring bedres og
arkivet sparte flere 1000 hyllemetere til
innsamling av fremtidig arkivmateriale.

Bilde 2: Høye bøker i tilfredsstillende stand, plassert
med bokryggen vendt ned. Foto: Lise Chantrier Aasen.

Til sist ble vi tatt med inn i det splitter nye
konserveringsatelieret
(Bilde
3).
Her
presenterte Hanne Karin ulike prosjekter hun
arbeider med, da særlig med fokus på
preventiv konservering av både papirbasert
materiale og fotografi. Vi ble blant annet vist
nydelige håndkolorerte dias fra slutten av
1800-tallet (Bilde 4), utrulling av fotopositiv i
panoramaformat, spesiallagde omslag til
større format og arbeid med flere familiealbum
til kjente Stavanger-familier.
En gladnyhet til alle som stadig må forholde
seg til eldre fotodokumentasjon, det arbeides
kontinuerlig med å få digitalisert og
tilgjengeliggjort fotoarkivet på digitalarkivet
(https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/).
Digitalarkivet består av fotografier fra ulike
arkiver
i
Arkivverket,
både
etter
privatpersoner, private virksomheter, bedrifter
og foreninger, samt etter statlig forvaltning.
Det er imidlertid et møysommelig arbeid å få
offentliggjort fotografiene, da godkjenning og
all informasjon fra levninger må innhentes. Det
må også utredes om materialet er klausulert
eller potensielt sensitivt. Et tidkrevende arbeid
til tross, når det digitale arkivet er tilgjengelig
vil det kunne tilby et rom der publikum kan
danne seg et eget bilde av historien og
gjenfinne fotografier fra nær og fjern fortid. Slik
beskriver digitalarkivet det: «Vi ønsker å vise
frem mer av hva arkivene inneholder av
informasjon om de som har levd før oss […]».

Bilde 4: Håndkolorert dias fra slutten av 1800-tallet.
Brødrene Kristian og Anders Bærheim var ivrige
fotografer da de gikk tur i fjellet. Foto: Lise Chantrier
Aasen.

Vi er denne verdens minne
Ved samlokaliseringen av arkivene i ett lokale,
vil arkivmaterialene få optimale oppbevaringsforhold på tvers av institusjonene. I tillegg vil
fagkompetansen både være samlet og styrket,
hvilket gjør det mulig å trekke veksler på
hverandres kunnskap og erfaring. Det er
allikevel ikke utelukkende positivt å samle alle
arkivene under ett tak. Med de store brannene
i Notre-Dame og Nasjonalmuseet i Brasil friskt
i minne, er det urovekkende å tenke på at
dersom uhellet først skulle vært ute, vil store
deler av Rogalands «minne» tilintetgjøres.
Risikoen er liten, men konsekvensene totale.
For å sitere en populær TV-serie “That’s what
death is, isn’t it? […] Forgetting. Being
forgotten»2.
Noter:
Note 1: Eddiksyresyndrom: ved nedbrytning
(hydrolyse) av celluloseacetat film frigjøres
eddiksyregasser, derav navnet. Eddiksyre ble
brukt under produksjonen av celluloseacetat.
Note 2: Sitat av Samwell Tarley fra «Game of
Thrones».
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Bilde 3: Malerikonservator Anne Ytterdal studerer
håndkolorerte dias i konserveringsatelieret. Foto: Lise
Chantrier Aasen.

Intervju med Unn Plahter
Åse Ingeborg H. Vistad
Diplom i restaurering av keramikk og stein/marmor, fra Palazzo Spinelli, Firenze
Jeg hadde bare hovedfag og liten forskningserfaring, men stillingen den gangen ble
avertert som en amanuensisstilling, en
stillingstype som var mindre krevende enn en
førsteamanuensisstilling. I dag ville den ha
vært avertert som en førstestilling hvor
forskningserfaring må dokumenteres. Det var
andre tider, og jeg var heldig.
Om hva som var hennes første oppgaver,
kunne Unn fortelle at hun i starten måtte til
utlandet for å tilegne seg relevant
kompetanse.
Norske Konserves 1/2020

Bilde 1: Unn Plahter.

I forbindelse med at konserveringsstudiet i
Oslo feiret 20-års jubileum i 2019, har vi fått
komme hjem til Unn Plahter, som var med på
å planlegge og grunnlegge studiet. Hun er
kjemiker og var den første kjemiker i Norge
som forsket på kunst og maleteknikk.
Hvordan kom du i kontakt med
konservatormiljøet?
Det var en dag i 1963. Jeg var vitenskapelig
assistent på Blindern og satt i kantinen i
kjelleren på Kjemisk institutt sammen med
professor Otto Bastiansen. Han fortalte at
Annemor Rosenqvist, kjemiker med ansvar for
bevaring og undersøkelser av Oldsaksamlingens gjenstander, søkte etter en
kjemiker som kunne ta ansvaret for
undersøkelser av museets kirkesamling.
«Tenk så spennende å avsløre kunst og
forfalskninger», sa han, og oppfordret meg til
å søke. Jeg søkte og fikk jobben.
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Det første jeg gjorde var å reise til British
Council i London å delta på et 14 dagers kurs
om konservering generelt og fotografering. I
september gikk turen til National Gallery i
London. Sammen med Leif Plahter,
atelierleder på Nasjonalgalleriet og hans elev
Truls Løken fikk vi en måneds opphold, jeg på
laboratoriet, de andre i restaureringsavdelingen. Det var første gang jeg kom i
kontakt med tekniske studier av malerier. Jeg
kunne lite om kunst og hadde mye å lære.
Etter vårt opphold i London flyttet vi over til
sentralinstituttet for konservering i Brussel
(Institut Royal du Patrimoine Artistique, IRPA).
Der tok direktøren Paul Coremans imot oss.
Det var han som i utgangspunktet hadde
anbefalt konservatormiljøet i Norge å
engasjere en kjemiker til å arbeide med
bevaring og undersøkelser av bemalt kunst
med særlig omtanke for middelalderkunsten.
(Coremans hadde besøkt middelaldersamlingene i Bergen og Oslo 1961 og
anbefalte at man i Norge opprettet
sentralinstitutter
for
vitenskapelige
undersøkelser og behandling av museumssamlinger i Norge). Vi var i Brussel i tre
måneder og hadde med oss Tingelstadfrontalet. Jeg arbeidet i laboratoriet og fikk
lære hvordan de analyserte pigmenter og
bindemiddel våtkjemisk og hvordan de laget
sine tverrsnitt.

I hele sin tid som museumskjemiker, har Unn
forsket på middelalderens maleteknikk som
omfatter hvilke materialer som ble brukt og
hvordan de ble anvendt. Hun har vært særlig
opptatt av de maletekniske forandringene som
skjedde i overgangen 1100 til 1200-tallet, da
man i stor utstrekning gikk fra å bruke
bindemidler blandbare med vann til å anvende
oljebaserte
bindemidler.
Vitenskapelige
analyser av de norske frontalene fra 12- og
1300-tallet bidro til ny kunnskap om hvordan
oljemaleriet ble praktisert på 1200-tallet i
Europa.
Da jeg startet i 1963, var Leif Plahter allerede
i gang med maletekniske undersøkelser. Han
laget tverrsnitt og gjorde analyser. Jeg var
kommet inn i et miljø som allerede var godt i
gang med undersøkelser av materialer og
teknikk. Her arbeidet man målrettet. Arbeidet
ble meningsfylt, og jeg kom inn i prosjekter
som munnet ut i publikasjoner. Leif satte i
gang Tingelstadprosjektet hvor Erling Skaug
og jeg deltok. Dette arbeidet ble publisert i
1974 og inspirerte Per Jonas Nordhagen til å
starte et utvidet prosjekt som skulle omfatte
alle frontalene, og hvor jeg deltok som
kjemiker fra første stund. Dette resulterte i den
store publikasjonen om frontalene i 2004. Det
tok tid!
I dette forskningsarbeidet var
viktigheten av Bjørn Kalands innsats og
engasjement uvurderlig.
Bjørn Kaland, konservator ved Historisk
Museum i Bergen, hadde dannet et nettverk
med de nordiske land, og tidlig i 50-årene
reiste han til London hvor han praktiserte
under Helmuth Ruhemann ved National
Gallery. Allerede da lærte han å lage tverrsnitt
(første norske konservator som kunne det å
lage og mikroskopere tverrsnitt som hjelp i
maletekniske undersøkelser). Han reiste også
til Tyskland og fikk inn nye impulser. Som elev
hos Kaland ble Leif involvert i Kalands
kunnskaper og nettverk, men tilbrakte
mesteparten av elevtiden i Tyskland og Italia.
I mangel av et studieopplegg var man den
gang nødt å ta inn kunnskap som arbeidende
i atelier og ved selvstudier på bibliotek og i
faglige diskusjoner blant medarbeidere. Mye
av læringen var opp til den enkelte.

Vi ser at Unn, til tross for at hun var alene som
kjemiker i Norge om å forske på kunst, hadde
erfaringer fra Leif Plahter og Bjørn Kaland å
støtte seg til.
Hun kan videre fortelle om den store
utviklingen det har vært gjennom karrieren
hennes.
I 60- og 70-årene var analyser av pigment og
bindemidler i hovedsak basert på våtkjemiske
analyser under mikroskopet. Man tok svært
små prøver, isolerte et pigmentkorn, gjerne
bare en krystall og skjøv den inn i en dråpe
med et dertil egnet reagens. Fikk man den
forventede utfelling, kunne man langt på vei
konstatere
hvilket
pigment
det
var.
Bindemidler ble klassifisert i henhold til
løselighet. Denne våtkjemiske metoden ble
brukt i arbeidet med kunst hvor prøvetagning
sees på som et alvorlig inngrep. Håndtingen
av slike små prøver var ikke noe jeg hadde
lært på kjemisk institutt, men noe jeg ble kjent
med i Brussel. Fordelen med en slik
våtkjemisk metode, er at det bare trengs et
mikroskop og noen kjemikalier. Frem til 80årene ble denne metoden tatt i bruk i de fleste
museumslaboratorier.
De instrumentelle analyseapparater var i disse
årene
ikke
alminnelig
tilgjengelig
i
museumslaboratoriene. IR-analyser gjorde
jeg på veterinærhøyskolen og på Kjemisk
Institutt, gasskromatografering på Kjemisk
Institutt, SINTEF og Folkehelsen og så videre.
Det ble mye løping og vanskeligheter med
justering av apparatur for anvendelse til mine
små prøver.
Det var derfor en velsignelse at jeg fikk kontakt
med laboratoriet ved National Gallery i
London. De hadde ekspertise i å analysere
kunst. Etter mitt opphold i 1963 hadde jeg god
kontakt med laboratoriet og John Mills. På
slutten av 70-tallet ble det imidlertid utviklet et
godt samarbeid med Raymond White som
påtok seg å utføre analyser. Gamle
våtkjemske analyser av bindemiddelet i
Heddal-frontalet hadde vist meg at her kunne
det være 5 forskjellig bindemidler, hvert til sitt
bruk. Jeg bestemte derfor at vi måtte ta mange
analyser av noen få utvalgte malerier fremfor
noen få analyser av mange. Dette bidro til en
detaljert forståelse av hvor variert bruken av
bindemidler kunne være innenfor et og samme
maleri. Heddal-frontalet ble sentral i denne
forskningen.
13

Norske Konserves 1/2020 |Vistad| Intervju med unn Plahter

Arbeidsoppgaver og opplæring

I tillegg til de våtkjemiske analyser av
pigmentene, hadde vi i 60- og 70-årene et
røntgendiffraksjonsapparat (XRD) i kjelleren
på
Oldsakssamlingen,
som
Annemor
Rosenqvist hadde fått installert. Et ganske
gammeldags apparat bak gitre og med
porselenskopper og messingkuler, hvor man
justerte spenningen i forhold til gnistlengden
mellom kulene. Det var litt skummelt, men det
funket, og vi fikk gjort mange pigmentanalyser
på dette apparatet.
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Viktig ble XRD-analyser av pigmentene i
Nasjonalgalleriets og Munchmuseets Skrik,
utført i 1974. Ganske uventet kunne jeg
konstatere at kadmium gult i Munchmuseets
Skrik
hadde
et
høyt
innhold
av
kadmiumkarbonat, en hvit og dyr forbindelse.
Var dette et nedbrytningsprodukt, en tilsetning
eller rester av uomsatt kadmiumkarbonat?
Spekulasjoner over dette og videre
undersøkelser opp igjennom årene munnet ut
i artikler publisert i 2011 og 2013. Senere er
mange flere artikler, omfattende nye og
sofistikerte analysemetoder, blitt publisert.
Man kan på en måte si at forskningen på
kadmiumgult i Munchs Skrik startet med XRDanalysen i 1974.
Den store forbedringen i analysesituasjonen
på museet kom imidlertid med anskaffelsen av
elektronmikroskop (SEM/EDX) i 1986.
Pigmentanalyser kunne nå utføres på nye og
gamle tverrsnitt og supplere de tidligere
våtkjemiske analyser av pigmentene.
Utviklingen fra da jeg begynte til i dag har vært
enorm, ikke minst ved at instrumentelle
analyseapparater er blitt tilpasset og
tilgjengelig også i alle de større museer og
institusjoner som arbeider med kunst. Videre
har muligheten til å utføre såkalte non-invasive
analyser utviklet seg raskt.
Hvordan jobbet du med analysene, og hva
kunne du konstatere ut fra resultatene?
Jeg brukte mye tid på ikke bare å analysere
pigmenter og bindemiddel, men også på å
kartlegge hvordan de var brukt.
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Jeg så på gjenstanden som et dokument som
kan fortelle noe om hvordan håndverkere
/kunstnere tenkte og arbeidet før i tiden. Det
har vært viktig å samle observasjoner
systematisk slik at karaktertrekk i handverket
og tillagingsprosessen lettere synliggjøres. Et
slagord ble -hva og hvordan-, det vil si hvilke
materialer er brukt og hvordan er de
bearbeidet og føyet sammen.
For et panel vil det dreie seg om tresort,
bearbeiding av og sammenføyningen av
komponentene. Videre kan for eksempel
krumningen i bordene fortelle noe om bordene
ble bearbeidet fra ferskt eller tørket trevirke.
For å unngå krumning av bordene, er det
nødvendig å lage dem av tilstrekkelig tørt
virke. Jeg observerte imidlertid at 1200-talls
panel ofte har krumme bord, mens i 1300-talls
panel er de relativt rette. Dette indikerer at
betydningen av å bruke tørt trevirke var relativt
svakt utviklet på 1200- tallet.
Det har vært spennende ting å arbeide med.
Jeg har vært heldig som har fått jobbe med så
mange typer gjenstander over så lang tid.
Museet har støttet meg og gitt meg frihet til
valg av oppgaver.
Som vi forstår har Unn som kjemiker hatt mye
forskjellig imellom hendene. Hun har jobbet
med alt fra smykker fra romertiden til analyser
av Edvard Munchs Skrik. Selv om fokuset
hennes har vært på 1200- og 1300-tallets
maleri, har hun analysert kunstverk (maleri og
polykrom skulptur) fra tider før og etter dette.
Sammen med sin mann, Leif Plahter, har hun
blant annet analysert et maleri av van Baburen
fra cirka 1620 i Nasjonalmuseets eie, samt
skisser og akvareller av J.C. Dahl.
På 90-tallet jobbet jeg mye med Vasaskipet.
Det tok tid og var vanskelig. Det var et
samarbeid med Peter Tångeberg, hvor han
tok alle prøvene og støpte dem inn mens jeg
analyserte dem. Han var ute etter å
rekonstruere bemalingen. Jeg tror at av de
1000 analyserte tverrsnitt jeg gjorde, var det
bare ca. 300 som gav skikkelige opplysninger.

Før hadde man elever. For eksempel hadde
Leif tidlig i 60-årene, Erling Skaug og Truls
Løken som elever i Nasjonalgalleriets
restaureringsatelier, praksis og teori gikk hånd
i hånd. Med henblikk på å strukturere teori og
praksis i konservatorutdannelsen, utarbeidet
Leif det såkalte 1965-skrivet hvor blant annet
naturvitenskaplige fag, kunsthistorie og
materialkunnskap inngikk som pensum i
malerikonservatorens
utdannelse.
Dette
dannet rammen for denne utdannelsen frem til
90-årene. Dette har Erling Skaug skrevet om i
«Konserveringsstudiet 20-år».
Etter initiativ fra mange hold, ble Universitetet
tidlig i 90-årene anmodet om å lage en
studieplan for konserveringsfaget. Som et
resultat av dette, nedsatte Egil Mikkelsen den
02.09.1991 en komité som skulle utarbeide en
studieplan for maleri- og gjenstandskonservering. Komitéen bestod av Evabeth
Astrup, Anne Sommer-Larsen, Arne Bakken,
Grete Gundhus og meg selv. Jeg ble satt som
formann for komitéen og fikk ansvaret for
malerikonserveringsstudiet.
Alt
måtte
utarbeides i detalj: kurs og vekttall, pensum og
antall sider samt undervisningstimer. Jeg
ringte rundt til all verdens institutter på
Universitetet for å høre hvilken sammenheng
det var mellom vekttall og antall sider i
pensum. Det var selvsagt store forskjeller
mellom humanistiske fag og realfag. Så måtte
vi sette opp et budsjett og vurdere hvor mange
undervisningstimer det ville være behov for. Til
slutt kom utgifter til apparatur, interiør og
klimaanlegg. Jeg satte opp en ramme for
antall forelesninger per uke, hvor mange per
semester samt betaling for dette. Da denne
konserveringsplanen ble godtatt i januar 1993,
ble konservering godkjent som et universitetsfag, med endelig eksamen som Cand. Mag.
Siden er dette lagt om til Bachelor med
Mastergraden som den endelige eksamen.
Men hva tenker du da om dagens utdanning,
den er veldig vektlagt det teoretiske?
Først og fremst må jeg innrømme at jeg ikke
har oversikt over hvorledes utdannelsen
gjennomføres i dag og hvorledes forholdet
mellom teori og praksis takles.

Jeg tror at mange savner den praktiske delen
man hadde under atelier-opplæringen. Det er
jo gjennom praksis man opparbeider
ferdigheter. Mange fag på Universitetet som
startet med en større andel praksis har
imidlertid måttet redusere denne på
bekostning av teori, en slags naturlig utvikling.
Som
mange
andre
fag,
har
nok
konserveringsfaget også måttet gå over til et
system der utdannelsen skal gi deg tyngde
teoretisk, deretter kommer en del av
utfordringen etterhvert i arbeidslivet.
På utdannelsen i Oslo har de tidligere
hovedsakelig fått undervisning i generell
kjemi, ikke spesifikt rettet mot konservering.
Hva mener du om det?
Ja, det er også vanskelig. Jeg husker da jeg
holdt på, var jeg noe ambisiøs og ville gjerne
starte med generell kjemi, fortelle om det
periodiske system, hvordan grunnstoffene er
bygd opp og hvordan de reagerer, et flott
system. Det var nok noen som reagerte og
spurte: «men hva med konserveringskjemien?». Jeg syns ikke at det skulle være
kjemi kun for konservering. Man måtte ha
generell kjemi i bunnen før man gikk til
anvendelsen i konservering. Men jeg tenkte
ikke at de skulle kunne reprodusere denne
kunnskapen, det viktigste var at elevene fikk
kjennskap til faget. Den generelle kjemien
skulle danne grunnlaget for forståelsen og
anvendelsen av kjemien i konserveringssammenheng. Det som kalles konserveringskjemi måtte komme etter den generelle
kjemien.
Kjemi er selvfølgelig et viktig fag, men man
kan ha en overdreven tro på at analyser kan gi
svar på det meste. I forbindelse med rensing
av et maleri ble jeg en gang spurt om jeg
kunne gjøre noen analyser. I en slik
sammenheng var min oppfatning at analyser
ikke alene kan fortelle hvordan du skal rense
et maleri. En oljemaling kan oppføre seg
veldig forskjellig avhengig for eksempel av
forholdet pigment, bindemiddel. Det er ingen
analyse som kan gi deg en garanti for en
vellykket rensing. Fagets egenart bygger på
forskningsbasert kunnskap, men er nært
knyttet til erfaring, håndlag og ferdigheter. Jeg
ser på dette som noe av konserveringsfagets
særpreg.
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Vedrørende
konserveringsstudiet
og
konservatorutdannelsen, har Unn mye å
fortelle om hvordan det var før den
akademiske utdannelsen og hvordan det gikk
til at studiet ble opprettet.

Konservatoravdelinger blir nedlagt rundt på
museer, hva mener du om det?
Det er merkelig. Men vi som gruppe er vel
kanskje litt gale, for vi syns at vår virksomhet
er så viktig, mens samfunnet utenfor har så
mye annet å interessere seg for. Det virker
imidlertid noe underlig at museer med ansvar
for bevaring, forskning og formidling av sine
samlinger ikke innser nødvendigheten av å
forholde seg til konservatorens kunnskaper og
ekspertise. Disse forhold må bero på
kunnskapsløshet, en mangel på kontakt
mellom administrasjon og fagfolk.
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Du og din mann og flere andre var i Firenze en
periode i forbindelse med flommen der i 1966.
Hvordan opplevde du det?
Vi var der et år, og jeg syns at vi i Norge hadde
kommet ganske langt i forhold til italienerne
den gang. Italienerne hadde nok mange gode
håndverkere, men etter flommen var det et så
stort behov for hjelp at håndverkere uten
konserveringskompetanse måtte bidra. Leif
var ganske bekymret og led en del når inngrep
førte til at originalmateriale ble høvlet bort.
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Det fantes imidlertid mange dyktige
fagpersoner og Leif hadde stor respekt for
italienernes kunnskaper og deres ferdigheter.
Han ville ikke komme fra det høye nord og
fortelle dem hvordan de skulle arbeide! Det falt
naturlig å føye seg etter hvordan de vurderte
det.
Du er æresmedlem av Konservatorforbundet.
Er det stor forskjell på forbundet fra din tid til i
dag?
I 1963 var det vel egentlig bare en liten gjeng
som var knyttet til konservering av maleri.
Elevene fra den tid går nå av med pensjon, og
jeg kjenner ikke så godt alle de nye som er
kommet til. Jeg leser artikler om maleteknikk i
diverse perioder, særlig middelalder som jeg
jo har jobbet så mye med. Innenfor
consevration science blir det mer og mer
spesialisering og nye metoder, og nye
fagområder, ikke lett å henge på, men
spennende. Jeg syns jeg har vært heldig som
har fått se på produksjonen av hele
gjenstanden, hele prosessen. Det har ikke
bare vært kjemi.

Vigelandjubileet 2019
Utlån – fra en konservators ståsted
Ingebjørg Mogstad
Konservator NKF-N (gjenstand)
Vigelandmuseet

I 2019 feiret Vigelandmuseet 150-årsjubileet
for Gustav Vigelands fødsel. I jubileumsåret
benyttet vi muligheten til å vise mangfoldet i
Vigelands kunst. De fleste forbinder Vigeland
med skulpturene i Vigelandsparken, men han
gjorde så mye mer enn det. En viktig målsetting
for jubileet var derfor å la publikum bli kjent med
nye sider av Vigelands kunstnerskap.

Med forskjellig bakgrunn, utfører vi et vidt
spekter av arbeidsoppgaver. Sammen med
utstillingsansvarlige og tekniker har vi
koordinert og forberedt museets egne
utstillinger med store innlån, samtidig som vi
har håndtert mange utlån til eksterne
utstillinger. I denne artikkelen fokuserer vi på
noen av utlånene.

I Vigelandmuseet er vi to konservatorer. Siri
Refsum startet sin læretid i Vigelandmuseet
og er utdannet gipsmakermester og senere
skulpturkonservator NKF-N, med konservatorutdannelse fra Sverige. Ingebjørg Mogstad er
gjenstandskonservator NKF-N med mastergrad fra Universitetet i Oslo og har en tidligere
bachelor innen økonomi og markedsføring.

I utviklingen av jubileumsprogrammet, ble det
etablert
samarbeid
med
flere
ulike
institusjoner og aktører og lånt ut til sammen
124 store og små kunstverk. Så mange utlån
har museet aldri tidligere hatt i løpet av ett år.
Tabellen viser Vigelandmuseets
forbindelse med Vigelandjubileet.

utlån

Låntaker

Tittel på
utstillingen

Dato for
utstillingen

Materialer

Antall verk

Vandreutstilling i
samarbeid med
Nasjonalmuseet til
8 gallerier og museer

«Gustav Vigeland.
Angsten står i
sofaen»

30.3.2019 –
21.2.2021

Gips og bronse

21

Thielska galleriet i
Stockholm

«Gustav Vigeland.
Skulpturens kraft
och känsla»

15.6 –
29.9.2019

Gips og bronse

43

Vest-Agder-museet,
Vigeland hus i
Mandal

«Skåret i tre»

19.6.2019 –
31.10.2019

Treskjærerarbeider

35

Lindesnes

«Gutten i treet»

11.4 – 31.12
2019

Gips

17

Trondheim
kunstforening

«Sidesprang til
gotikken»

12.10.2019 –
8.3.2020

Tegninger på
papir

8

Totalt antall verk

i

124
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Siri Refsum
Gipsmakermester og konservator NKF-N (skulptur)
Vigelandmuseet

Destinasjonene er ikke tilfeldige; Mandal,
Lindesnes og Trondheim er steder som
Vigeland hadde tilknytning til, og Thielska
Galleriet forvalter Ernst Thiels kunstsamling.
Thiel var en svensk kunstsamler og en av
Vigelands viktigste støttespillere.
Det var viktig for oss å formidle Gustav
Vigelands kunst der han ble født og vokste
opp. I Mandal fikk han den første opplæringen
i treskjæring og mange av ideene til
skulpturene sine. Det var også viktig å nå ut til
publikum i hele landet, noe vi gjør gjennom
vandreutstillingen
i
samarbeid
med
Nasjonalmuseet.
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Utstillingsstedene er svært forskjellige og har
ulike forutsetninger for å kunne ta imot
kunstverkene. Det gjelder blant annet
klimakontroll og personale. For eksempel er
det ikke alle som har konservatorer som kan
håndtere kunsten. Vi har derfor tilpasset
utvalget av kunstverk og veiledning om
håndtering til hver enkelt institusjon. Det har
gitt mange utfordringer, diskusjoner og
avveininger for oss konservatorene. Der det
ikke er personer med konserveringsfaglig
bakgrunn, valgte vi verk som ikke var for
skjøre og som tåler noe variasjon i relativ
fuktighet.

Bilde 1: Løve. Høyde 7,0 cm, lengde 7,6 cm.
Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.
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Vigeland vender hjem – «Skåret i tre»
Som barn var Gustav Vigeland mye i farens
møbelverksted og spikket. Fra han var 8 år,
gikk han i lære hos en dyktig, lokal treskjærer,
Tarald Louen. Han skar små figurer og mange
dekorerte knivskaft. Mange av disse er bevart
og finnes i dag i Vigelandmuseets samling.
Vigelands barndomshjem i Mandal, Vigeland
hus, er i dag en del av Mandal museum, VestAgder-museet. I forbindelse med jubileet,
ønsket avdelingsleder Brigitte Sørensen ved
Mandal museum å produsere en utstilling med
Vigelands tidlige treskjærerarbeider.
Låneforespørselen var omfattende og
inkluderte en vesentlig del av de beste
treskjærerarbeidene. Dette er små, unike
kunstverk og både klima og sikkerhet ble tema
for vår diskusjon. Vi ønsket å strekke oss langt
for å imøtekomme ønsket fra Mandal
museum, nettopp fordi det er Vigelands
barndomshjem. Samtidig, av sikkerhetsmessige årsaker, ønsket vi ikke å låne ut en
for stor del av denne samlingen. Vi gjorde
derfor et utvalg og kuttet ned på antallet. Det
var likevel viktig at de valgte gjenstandene
viste bredden i materialet og noen av de mest
forseggjorte arbeidene.

Bilde 2: Knivskaft. Lengde 9,7 cm.
Foto: Siri Refsum, Vigelandmuseet.

Vigeland hus har ikke klimaanlegg og er
oppvarmet med panelovner som reguleres for
å styre klima. Vigelands treskjærerarbeid er i
god stand og har hatt varierende
oppbevaringsforhold i mer enn hundre år uten
nevneverdige synlige skader. Vi vurderte
derfor at de ville tåle endringer i temperatur og
relativ fuktighet i forbindelse med denne
utstillingen.
Små museer jobber ofte med knappe
økonomiske rammer, og det var viktig at
kostnadene ble holdt så lave som mulig.
Mandal museums egen designer og
museumshåndverker har erfaring med monter
for utstilling av tregjenstander. Med bakgrunn
i fasilitetsrapport for bygget og museets egen
beskrivelse av hvordan monteren og
monteringen skulle utformes, ble monteren
produsert på stedet, i samråd med oss på
Vigelandmuseet.

Det ble laget en stor, solid utstillingsmonter
med tett glass og glasshyller som rommet
samtlige lånte gjenstander.

Bilde 4: Knivskaft montert på små plater i monteren.
Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.
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Bilde 3: Elisæus Thorsen, Gustav Vigelands far, hadde både svenner og læregutter i tjeneste i møbelverkstedet.
Monteren for treskjærerarbeidene ses bak i lokalet. Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.
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Bilde 5: Vandreutstillingen i Buen kulturhus, Mandal. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design.

Verkene ble dokumentert og pakket i
Vigelandmuseet. Alt fikk plass i en av våre
egne transportkasser, slik at det var enkelt å
håndtere. Låntaker skulle selv pakke for retur.
For oss var det derfor viktig å formidle vår
tankegang rundt pakking av kunstverk. De
tyngste gjenstandene måtte legges nederst og
pakkes slik at det ikke ble press på noen
skjøre deler av kunstverkene. De små
kunstverkene ble lagt i egne esker av syrefri
papp øverst i transportkassen. For å sikre god
og stabil pakking til returtransporten, ble det
laget en egen pakkebeskrivelse til låntaker.

Vigeland på vandring – «Gustav
Vigeland. Angsten står i sofaen»
Vigelandmuseets faste stab er til sammen ca.
8,5 årsverk. Av disse er vi to skulpturkonservatorer og tre kunsthistorikere, hvorav
den ene er museumsleder. For oss var det
lærerikt og spennende å samarbeide med
Nasjonalmuseet og deres stab, som har lang
erfaring med vandreutstillinger. Samarbeidet
ble organisert av prosjektleder ved Nasjonalmuseet, Helga Gravermoen. Vigelandmuseet
stilte med kurator utstilling og kurator
formidling, Elin-Therese Aarseth, og oss som
konservatorer.
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Nasjonalmuseet på sin side, stilte blant annet
med flere utstillingsteknikere, utstillingsdesigner Kine Liholm og konservator Lise
Sæter. I fellesskap er det laget en
pakkeløsning til utstilling med alt som trengs.
Sokler,
skillevegger,
tepper,
møbler,
formidlingsmateriell – alt fiks ferdig til å pakkes
ut og monteres der utstillingen skal vises.
Bronse
Til utstillingen ble det i hovedsak valgt
bronseskulpturer. Sammenlignet med skjøre
materialer som gips og leire, er bronse mer
robust og tåler bedre transport og håndtering.
De utvalgte skulpturene er støpt i bronse etter
Vigelands død, men regnes likevel som
originale. Den største risikoen med å stille ut
bronse er riss i overflaten og korrosjon om
relativ fuktighet blir for høy. Det er en
utfordring at skulpturene blir flyttet fra ulike
klimasoner og at de stilles ut i små lokaler.
Kommer det 20 personer med regnfrakk inn i
et lokale, gjør det umiddelbart noe med
fuktigheten. Vi stiller derfor ut bronseskulpturer som vi vurderer at tåler variasjon i
relativ fuktighet.

Et annet kriterium var at bronseskulpturene
enten skulle skrus fast til sokkelen med
bronse- eller messingskruer fra undersiden,
eller stilles ut under glassklokke. Dette ble løst
med en spesiell konstruksjon av soklene.
Skulpturene er ferdig montert til soklenes
topplater. Disse pakkes i spesiallagde kasser,
og ved montering festes topplaten til soklene
med et eget festesystem. Mottaker trenger
derfor ikke å montere selve skulpturene, og
det reduserer faren for skader og riper i
overflaten (bilde 6 og 7).

Etterpå laget han små skulpturskisser i leire.
Tørket leire er skjørt, og Vigeland var opptatt
av at skulpturene hans skulle være i et så
bestandig materiale som mulig. Flere
leirskisser som ikke ble støpt i gips i Vigelands
tid, er derfor støpt i gips etter hans død. Det
gjøres ved at det lages en form over
leireskulpturen, som så blir utgangspunkt for
støping i gips. Arbeidet er utført over flere tiår
av gipsmakere på Vigelandmuseet. Noen
skisser er støpt i flere eksemplar. Det er disse
gipsskissene vi valgte å låne ut til
vandreutstillingen.

Gips
I vandreutstillingen er det også med seks små
gipsskulpturer. Gips er hygroskopisk og lett
utsatt for skader og brekkasje. Skulpturene ble
derfor valgt ut etter en vurdering av både
skulpturens
kunstneriske
uttrykk
og
materialets stabilitet.
Gustav Vigeland gikk ofte rundt med en liten
tegneblokk og blyant. Mange av skulpturene
som står i Vigelandsparken, tegnet han først
med blyant.

Det var viktig at gipsskulpturene ikke skulle ha
tynne detaljer som kunne brekke. Siden
gipsskulpturene ble lånt ut uten følge av kurer,
ble
det
kommunisert
muntlig
på
opplæringsseminar og i en skriftlig veiledning,
hvordan skulpturene skulle håndteres og
stilles ut i lokalet. Alle skulpturene pakkes i
tyvek som er vasket på 60 grader og tørket i
trommel, slik at tekstilen er blitt myk og føyelig.
Ved pakking legges den glatte siden inn mot
skulpturen.
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Bilde 6 og 7: Konservator Lise Sæter og utstillingstekniker Jasmin Hurst viser hvordan skulpturene tas ut av kassen
og monteres på sokkel. Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.
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Bilde 8. En fordypning i plintens kant. Det kan se ut som et hakk, men overflaten er patinert. Det viser at det er en del
av skulpturens overflate og ikke en skade. Fordypningen kommer enten fra et merke i gipsskulpturen som det er tatt
form over, eller så er det kommet i forbindelse støpeprosessen. Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.

Informasjon og opplæring
Det er en utfordring å lage informasjonsmateriale og tilstandsrapporter slik at også
ikke-konservatorer kan forstå dem. Vi ser at
det for mange ikke er lett å vite hva man skal
fokusere på og notere av merker og endringer.
Også malerikonservatorer ser patina og
skader og legger merke til ting på en annen
måte enn det vi som skulpturkonservatorer
gjør.
Gjennomgangen av tilstandsrapportene har
gitt oss nyttig lærdom om hvordan vi skal
informere om hva som er verdt å bemerke. For
å være mer tydelig, må vi kanskje i større grad
omtale det som vi anser som en del av
skulpturens tilblivelsesprosess og spor av
tidens tann.
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Slik sett har det vært en kompetanseheving for
alle parter. Som alltid, og som en hver
konservator har erfart, er det nyttig med gode
bilder. De sier mer enn tusen ord (bilde 8).
De som er på kurs og får opplæring er svært
dedikerte, men av og til kan det være at den
daglige driften utføres av andre enn de som
har fått opplæringen, uten at informasjonen er
blitt tilfredsstillende videreformidlet. Vår
erfaring med vandreutstillingen er at det er
viktig at konservatorene reiser ut en gang i
blant, snakker med de som er mottakere og
ser over skulpturene. Da kan det avdekkes
slitasje og skader som låntakerne ikke har sett
og ikke minst, avklare hva som ikke er et
problem. Det handler om å skape trygghet
både for oss og for de som låner kunsten (bilde
9 og 10).

Bilde 10: Små gipsskulpturer i monter. Foto: Ingebjørg Mogstad, Vigelandmuseet.
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Bilde 9: Bronseskulpturer i utstilling. Publikum kan selv sette titler på skulpturene. Den fremste her har fått tittel: «Det
skal nok gå bra.» Det passer fint i koronatider når denne artikkelen skrives.Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design.

Å balansere bevaring og tilgjengelighet
- skulpturkonservator i Oslo kommunes kunstsamling
Hulda Blix
Konservator (skulptur)
Oslo kommunes kunstsamling

Oslo kommunes kunstsamling
I Oslo kommune har det i løpet av de siste syv
årene foregått en betydelig satsing innenfor
det offentlige kunstfeltet. Gjennom Oslo
kommunes kunstordning har 0,5 % av byens
årlige investeringsbudsjett blitt avsatt som
øremerkede midler til kunst. Dette gir uttrykk
for en tydelig demokratisk intensjon om at alle
deler av byens befolkning skal få tilgang til
profesjonell kunst.
Norske Konserves 1/2020

Kommunens fagetat for kunst og kultur,
Kulturetaten, er ansvarlig for forvaltning av
kunstordningen. Midlene finansierer nye
kunstprosjekter og skal samtidig dekke
forvaltning og formidling av en stadig
voksende
samling:
Oslo
kommunes
kunstsamling.

At kunst skal prege det offentlige rom, er ikke
nytt i Oslo, men bygger videre på oppføringen
av
nasjonsbyggende
monumenter
og
minnesmerker i den unge hovedstaden på
1800-tallet. Den offentlige kunsten, som til å
begynne med var preget av privataktørers
initiativ og finansiering, ble etter hvert et mer
demokratisk anliggende. Idéen var at kunst av
høy kvalitet måtte være allmenhetens eie.
I dag er Oslo kommunes kunstsamling
utplassert på over tusen lokasjoner i
kommunen, både innendørs og utendørs. Det
dreier seg om alt fra bygningsintegrert kunst,
skulpturer, tekniske installasjoner, kunstfontener,
minnesmerker
og
flyttbare
kunstverk. Verkenes datering strekker seg helt
tilbake til midten av 1600-tallet, men
samlingen har en klar hovedvekt på
modernistisk kunst (bilde 1).

Bilde 1: Henry Moore - Torso – Great Arch (1963-69) Bronse. © Henry Moore / BONO. Henry Moores skulptur på
Bygdøy er et eksempel på samlingens mange monumentalkunstverk fra midten av 1900-tallet. Foto: © Per Berntsen.
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På 1980-tallet, i takt med at samlingen økte,
ble det behov for styrket forvaltning og
vedlikehold. Især var dette synlig på den delen
av samlingen som var plassert i byens uterom.
Lenge ble enkeltverk i denne delen av
samlingen, konservert av ansatte ved
Vigelandmuseet, der forvaltningsansvaret lå.
Andre verk ble konservert ved Munchmuseet,
der øvrig samling var magasinert. Etter mange
år med prosjektstillinger, sesongansatte og
eksterne prosjektmidler, ble det i 2007 bevilget
øremerkede midler til oppgradering av
skulptur i byens uterom. Seks år senere, ble
det opprettet en fast konservatorstilling for
denne delen av samlingen, og arbeidet med
tilstandsregistrering og systematisk oppgradering ble igangsatt.
I dag har kunstsamlingen egen malerikonservator og en veletablert enhet for
forvaltningen av utendørs kunst.

I sistnevnte jobber skulpturkonservatorene,
som alle er utdannet ved Monumentalkunstlinjen ved Konservatorskolen i København.
Arbeidsoppgavene innebærer blant annet
koordinering av interne og eksterne
konserverings- og vedlikeholdsprosjekter,
rådgiving til eksterne forvaltere, flytting og
utplassering av verk i samlingen, tilstandsundersøkelser,
forundersøkelser
og
anskaffelser.
I
sommerhalvåret
utføres
nødvendig
vedlikehold ute i byen, med rengjøring og
overfletebehandling av om lag 200 skulpturer
som enheten har direkte forvaltningsansvar
for. Det store omfanget gjør at det noen
ganger er nødvendig å innhente ressurser og
kompetanse utenfra. Et eksempel på dette er
konserveringen av Stinius Fredriksens Johan
Svendsen-monumentet, som i 2019 ble utført
under veiledning av danske Akanthus
Stenkonservering (bilde 2).

Bilde 2: Stinius Fredriksen Johan Svendsen-monumentet (1940). Marmor og granitt. © Stinius Fredriksen / BONO.
I 2019 ble Stinius Fredriksens monument over den norske komponisten Johan Svendsen renset og stabilisert med
hjelp av Akanthus Stenkonservering. Foto: © Hulda Blix.
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Samlingens konservatorer

Hvordan skiller offentlig bevaring seg fra
museal bevaring?
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Som konservatorer strekker vi oss etter å
bevare
kunstverkene
etter
museale
konserveringsprinsipper om bremsing og
begrensing av nedbrytning, men erfarer i
mange tilfeller at forutsetningene for bevaring
er annerledes. Kunstnerisk eksperimentering
med nyere materialer og teknikker stiller egne
krav til vedlikehold, men kan også føre til
uforutsette problemer. Kompetansen viser seg
noen ganger å være størst hos andre
yrkesgrupper, og resulterer i en mer
pragmatisk
tilnærming
til
valg
av
konserveringstiltakenes metode, materialer og
teknisk utføring. Skulptur-konservatorene i
samlingen er derfor avhengige av å ha et stort
nettverk av spesialiserte håndverkere med
både kreativ tankegang og bevaringsetisk
blikk.
Med en samling med et bredt spekter av
materialer med ulike bevaringsbehov, har man
også store utfordringer med kunstverkenes
fysiske plassering og medfølgende belastning.
Vi forsøker hele tiden å se bevaring i lys av
verkets kontekst, og vi må i mange tilfeller
balansere mellom museal bevaring og
tilgjengelighet
for
publikum.
Må
et
bygningsintegrert verk kondemneres dersom
bygget pusses opp og omgivelsenes
opprinnelige uttrykk endres?

Vil vi hindre barn fra å klatre på en eldre
skulptur i skolegården, når vi vet at klatringen
kan forkorte verkets levetid? For å besvare
slike spørsmål må man forsøke å ta høyde for
intensjonen bak verket og dets offentlige
plassering.
En samling i aktiv bruk
Langs Oslos T-banenett, er mange av
stasjonene utsmykket med kunst kjøpt med
kommunale midler. De siste årene har flere av
stasjonene blitt renovert eller bygget om for å
møte krav til universell utforming. Tekniske
installasjoner monteres, trappeløp flyttes,
perrongen utvides og nødutganger etableres.
I mange tilfeller endres utsmykningen og
verkets kontekst drastisk, ved at opprinnelige
arkitektoniske elementer som verket samspilte
med blir borte. Slike tilfeller krever utfordrende
diskusjoner om etikk, autentisitet og videre
bevaring.
Form og teknikk varierer, men de fleste
verkene i T-banenettet er monumentale,
bygningsintegrerte arbeider som er laget
spesielt for sin plassering. Dette er eksempler
på høyst tilgjengelig kunst for publikum, og er
dermed utsatt for stor belastning. Denne typen
utsmykning har behov for hyppig vedlikehold,
ettersom flere tusen mennesker bruker byens
kollektivtilbud daglig (bilde 3).

Bilde 3: Sverre Wyller – En blå stasjon (2016) Fresko. © Sverre Wyller / BONO. Sverre Wyllers utsmykning av Løren
T-banestasjon består av et 30 m2 stort freskomaleri og et takhvelv av blåfarget sprøytebetong. Foto: © Bent Erik
Myrvoll.
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Hvordan kan vi best beskytte ulike materialer
mot hærverk, og da spesielt i form av graffiti
og tagging? Direkte beskyttelse innebærer
påføring av et offerlag på overflaten, som kan
fjernes og påføres på nytt ved tagging.
Avhengig av materialer og beskyttelsessystem
kan dette bli en stor påkjenning for verket over
tid. Ut over den fysiske slitasjen har synlig
endring av tilstand betydning for publikums
verdsettelse av et verk, og det kan bli mer
utsatt for hærverk enn tidligere.
I andre tilfeller kan man si at verket i seg selv
oppfordrer til belastning. Fra 1960-tallet
utformet
mange
kunstnere
såkalte
lekeskulpturer, som særlig henvendte seg til
Oslos yngste befolkning. Skulpturene skulle
være
mer
enn
bare
forskjønnende
utsmykninger, ved å appellere til barns
aktivitet og lek.
Tilgjengelighet skulle være direkte bruk av
verket, og man så til ukonvensjonelle
materialer for å imøtekomme kravene om
solide og sikre skulpturer.

Betong, glassfiber og ulike typer plast ble
brukt, samtidig som noen av lekeskulpturene
ble produsert i flere eksemplarer til forskjellige
lokasjoner i byen (bilde 4).
Kombinasjonen av material-eksperimentering
og aktiv bruk førte raskt til at omfattende
restaurering var nødvendig, og i noen tilfeller
måtte verk kondemneres. Det ble tydelig at
visse former for offentlig kunst ikke kunne
betraktes som bevaringsverdig i konvensjonell
forstand, men måtte anses som mer
prosessuell og temporær (bilde 5 og 6).
Konservatorenes rolle i fremtidig
samlingsforvaltning
Vi ser nå også at konservatorene oftere
trekkes inn i planleggingen av nye
kunstprosjekter, på bakgrunn av kunnskap til
materialer og holdbarhet. Konservatorens
tradisjonelle rolle kan være begrenset til
bevaring av det allerede eksisterende, men
konserveringsfaglige råd viser seg å være
verdifullt også i gjennomføringen av nye
prosjekter.
27
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Bilde 4: Finn-Henrik Bodvin og Nina Sundbye – Lekeskulptur (1971) Glassfiberarmert polyester. © Finn-Henrik
Bodvin / BONO © Nina Sundbye / BONO. Bodvin og Sundbyes lekeskulptur ble utformet med barns lek i tankene.
Lekeskulpturen ble utført i fire eksemplarer, men i dag står bare skulpturen på Haugenstua igjen. Foto: © Trond A.
Isaksen.
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Bilde 5 og 6: Berit Soot Kløvig – Fluene (1972) Stål og plast. © Berit Soot Kløvig / BONO.
Etter mange år med klatring og røff behandling måtte skulpturen til Berit Soot Kløvig restaureres. Skulpturen ble også
vist frem ved kunstsamlingens utstilling Det felles eide i 2018. Foto venstre: © Ingrid Skard Skomedal Foto høyre: ©
Werner Zellien.

Dette spesielt med hensyn til kunnskap om
materialer og videre bevaring, og dermed
også økonomi. Ut fra et konserveringsfaglig
perspektiv ville det være svært nyttig om
forventet levetid for et verk ble definert på et
tidlig
stadium
i
offentlige
utsmykkingsprosjekter. Som jeg har vist i
foregående eksempler, krever høy grad av
tilgjengelighet at verkene er bestandige og
tåler sine omgivelser og sitt publikum.
Vi ser at skulpturer som oppfordrer til direkte
interaksjon
fortsatt
er
populære
i
utsmykkingsprosjekter i skolene, og på
T-banestasjonene gjennomføres stadig nye
kunstprosjekter til glede for byens beboere.
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Dersom man beslutter at et offentlig verk skal
stå i et gitt antall år, legges helt andre
premisser og føringer for bevaring. Ved slike
beslutninger kan konservatorer bidra med
faglige overveielser omkring materialer og
teknikk, miljø og belastning, samt nødvendig
vedlikehold.
Vårt
bidrag
til
god
samlingsforvaltning er på denne måten etisk
bevaring av eksisterende verk, men også
langsiktige perspektiver i gjennomføringen av
nye prosjekter.
Se utdrag av samlingen her:
https://www.kunstsamlingen.no/
https://www.instagram.com/oslo_kommunes_
kunstsamling/

Konservatorens guide til celluloseeternes galakse
Marie Kleivane
Konservator NKF-N (papir)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Men det er noe forvirring i fagfeltet om hva
celluloseetere er, hvilke produktnavn de har
og hva man skal se etter for å finne den eteren
og den konsentrasjonen som er best egnet til
behandlingen man skal utføre. Målet med
denne artikkelen er derfor å redegjøre for
dette. Mye av det som blir presentert her er
basert
på
kildene
i
den
nevnte
masteroppgaven fra 2013, samt publikasjonen
av Robert L. Feller og M. Wilt fra 1990:
«Evaluation
of
cellulose
ethers
in
conservation». Dette er den mest omfattende
studien publisert om celluloseetere i et
konserveringsperspektiv.

Studien
ligger
gratis
tilgjengelig
hjemmesiden til Getty Institute.

på

Hva er en celluloseeter?
Konservatoren kjenner celluloseeteren som
det hvitaktige pulveret man blander ut i en
væske for å lage en transparent løsning. I
dagligtalen på konserveringsverkstedene,
snakkes det ofte om «metylcellulose», Tylose,
Klucel, men vet vi hva vi snakker om? For er
Tylose en metylcellulose? Hvilken polymer
ligger bak produktnavnene? Når feil oppstår
også i fagfellevurdert litteratur, er det fort gjort
å bli forvirret. Så hva er en celluloseeter?
Komposisjonen, strukturen og egenskapene til
celluloseeterne ligner ren cellulose, siden
begge er bygget opp av anhydrogluloseenheter med tre hydroksylgrupper (se figur 1).
En til tre av disse hydroksylgruppene er byttet
ut med en alkyl- eller hydroksyalkylgruppe ved
en sterk alkalisering og påfølgende
eterisering. Det er denne likheten som gjør at
papirkonservatorer, spesielt, benytter seg av
disse polymerene i arbeidet sitt.

Figur 1: Cellulosepolymeren markert med hvilke områder som kan erstattes med en alkyl- eller hydroksyalkylgruppe
(C2, C3 og/eller C6). Ved siden av er strukturen til metylcellulose. Basert på figur fra Feller og Wilt (1990:16).
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Celluloseetere, en gruppe cellulosederivater,
er polymerer som ofte brukes innen
papirkonservering. Områdene celluloseeterne
kan brukes til er varierte, og kan erstatte
tradisjonelle klebestoff som gelatin og andre
stivelsesmiddel. De er kjente for å være
motstandsdyktige
overfor
biologisk
nedbrytning, og det var i den forbindelse at det
ble gjort en større litteraturstudie av
celluloseetere
under
arbeidet
med
masteroppgaven «Konsolidering av fukt- og
muggsopp-skadet papir» (Kleivane 2013).

Eternes egenskaper
Ved valg av eter, og hvilken konsentrasjon, er
det to viktige faktorer: viskositet og løselighet i
væske.
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Viskositet sier noe om tykkelsen på løsningen.
En væskes viskositet måles i millipascal pr.
sekund (mPa•s). Det er denne enheten
viskositet oppgis med i databladene, da som
regel ved 2% i 20⁰C. Lavviskøse celluloseetere ligger under 500 mPa•s, mens
høyviskøse starter rundt 1500 mPa•s (bilde 1).
Behandlingen man skal utføre får noe å si for
hvor tykk en løsning burde være, altså hvilken
konsentrasjon man skal tilberede. Man må
derfor se på hvilken polymeriseringsgrad (DP,
Degree of polymerization) polymeren har.
DP sier noe om polymerens kjedelengde.
Korte kjedelengder gir en mindre viskøs
polymer (tyntflytende løsning), mens lange
kjedelengder gir en mer viskøs løsning ved
samme konsentrasjon (tyktflytende løsning).
Kjedelengden sier også noe om størrelsen på
polymeren. Dette må man ta med i
betraktingen dersom man har behov for at
løsningen skal trenge inn i et substrat. Jo
lavere DP er, desto enklere er det for eteren å
trenge inn i matrisen. Er DP høy vil eteren i
større grad legge seg som en skinnende hinne
på overflaten (Baker 1992).
Antallet hydroksylgrupper i eteren sier noe om
polymerens substitusjonsgrad (DS, Degree of
substitution) og har betydning for polymerens
evne til å løse seg i væsker. DS opplyses i en
skala fra 0-3, (tabell 1). De eterne som brukes
mest innen konservering har en DS fra 1,4 og
oppover1.

Da det er vanskelig å forutsi DS ved
produksjon, oppgis disse alltid i et område.
Ulike produksjonsparti kan derfor ha ulik DS
og noe ulike egenskaper (Baker 2007).
Løseligheten påvirkes også av polymerens
molekylærsubstitusjon
(MS,
Molecular
substitution). MS viser til det gjennomsnittlige
antall mol av reagensen som er festet til
glukoseenheten i polymeren. Dette tallet er i
utgangspunktet uendelig stort. Det er en
sammenheng mellom MS og DS, men dette er
et komplisert regnestykke, og vil ikke bli noe
mer utdypet her. Men det kan være nyttig å
vite om disse begrepene.
Temperatur påvirker eterens evne til
løselighet. Tåkepunktet (cloud point) er den
temperaturen hvor en eter ikke lenger lar seg
løse. Tåkepunktet synker når DS øker.
Eternes tåkepunkt varierer fra polymer til
polymer.
Nedbrytning og reversibilitet
Siden den kjemiske oppbygningen til
celluloseeterne er lik den til cellulose, er
nedbrytningen også noenlunde lik. Ved
eksponering for syre eller alkali, vil de
gjennomgå hydrolytisk nedbrytning. Termisk
aldring kan føre til misfarging, oksidasjon med
påfølgende kjedebrudd og videre dannelse av
kryssbindinger. Hvor utsatt en celluloseeter er
for disse mekanismene varierer avhengig av
polymertypens kjemiske egenskaper. Feller
og Wilt (1990) viste at det er de vannløselige
eterne som kommer best ut i aldringstestene.
De anbefaler derfor at konservatorer benytter
seg av vannløselige celluloseetere.

Bilde 1: Eksempel på lavviskøs og høyviskøs eter. Begge løsninger er en
2 % løsning (i deoinisert vann). Foto: Marie Kleivane.
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DS

Løselig i …

< 1,0

Svake alkali

1,0 - 2,3

Vann

2,3 - 3,0

Organiske
løsemiddel

Tabell 1: Celluloseeternes løselighetsgrad etter DS. Verdiene er omtrentlige.

Celluloseetere er kjent for å være reversible.
Studier har vist at polymeren kan løses i vann
selv etter aldring, men det vil ligge igjen rester
i en papirmatrise. Jo mer nedbrutt polymeren
er, som ved dannelse av kryssbindinger, desto
vanskeligere vil det være å løse opp.
De mest brukte celluloseeterne
Noen ganger er det uklart hva man har for
hånden når produktnavn er inne i bildet, da det
ikke alltid blir tydelig oppgitt hvilken polymer
som ligger bak det bestemte produktnavnet.

Er man i tvil kan man se etter CAS-nummeret
knyttet til produktnavnet (oppgis som oftest i
datablad). Dette kan man sjekke opp mot et
register hvor alle polymerer er oppgitt med sitt
spesifikke CAS-nummer2.
Videre kommer en oversikt med de celluloseeterne man oftest møter i konserveringsfeltet:
• Metylcellulose (MC)
• Metylhydroksyetylcellulose (MHEC)
• Hydroksypropylcellululose (HPC)
• Natrium
karboksymetylcellulose
(CMC3)
• Etylhydroksyetylcellulose (EHEC)
Se bilde 2 for sammenligning av pulverfarge
og tekstur, samt bilde 3 for tilsvarende ved 2
% løsning. Det er da viktig å poengtere at farge
på pulver, form på granulat og persepsjon av
gel/løsning kan variere noe fra produsent til
produsent, samt hvilken DP eteren har. De
brukte produktene er kjøpt hos leverandører
som fører konserveringsmateriell.

Bilde 2: De fem celluloseeterne ved siden av hverandre i pulverform.
Man kan sjeldne ulik nyanse av hvit/beige, samt tekstur på pulver. Foto: Marie Kleivane.

Bilde 3: De fem celluloseeterne ved siden av hverandre som 2 % løsninger.
Fargenyanse varierer, samme hvor klar eller matt løsningen er. Foto: Marie Kleivane.
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Som ren cellulose påvirkes også celluloseeterne av mikrobiell nedbrytning, men de er
mer motstandsdyktige. Strnadova (1994) har
vist at muggsoppangrep både papir
impregnert med celluloseetere og selve
løsningen. Men veksten gikk saktere enn med
ubehandlet papir og de tradisjonelle
klebestoffene. Generelt sett er eterne med høy
DS, og en jevn fordeling av substitutter, best
rustet overfor mikrobiell nedbrytning.

Produktnavn

Eter

Viskositet

Produsent

Kjøpt

Methocel A4M

MC

2500-4000

Dow Chemical company

Deffner Johann

Tylose MH300

MHEC

320-500

ShinEtsu

Arkivprodukter

Klucel G

HPC

150-400

Ashland Chemicals

Arkivprodukter

Tylose C / Cellulose Thickner
C6000

CMC

6000-8500

Kremer Pigmente (?)

Arkivprodukter

Bermocoll E 481 / Ethulose

EHEC

4000-6000
ved 1%

AkzoNobel

Preservation
Equipment

Tabell 2: Celluloseetere tilberedt i forbindelse med denne artikkelen.
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Aktuelle produktnavn:
Culminal MC Figur 2 i (Ashland Chemicals)
Methocel A Figur 2 ii (Dow Chemical Company)

Figur 2: To eksempel (i og ii) på hvordan produktnavn
kan være bygget opp. Tegnet av: Marie Kleivane.

Se tabell 2 for oversikt over produktene som
er brukt i denne sammenheng. Se figur 2 for
illustrasjon om hvordan man kan lese hva
produktnavnene
forteller
om
eterens
egenskaper. Informasjonen om de kjemiske
egenskapene er hentet fra datablad for de
brukte eterne i tabell 2, Kleivane (2013), Feller
og Wilt (1990) og Horie (2010).
Metylcellulose (MC)
MC er en av de enkleste formene for
celluloseeter. Polymeren er kanskje den mest
testede av de fem, og har ifølge litteraturen de
beste aldringsegenskapene. Den har ingen
ionisk ladning og påvirkes derfor lite av
endring i pH. Den skal i liten grad bli misfarget
ved termisk aldring. De kommersielt
tilgjengelige MC har en relativt høy DS, noe
som gir den god motstandsdyktighet overfor
enzymatisk nedbrytning.
CAS-nummer: 9004-67-5
Substitusjonsgruppe: CH3
Løselig i: Vann
Tåkepunkt: 50-70⁰C
pH i væske: 6,5-7,5
Ionisk: Nei
I bruk i konservering siden 1924
Kjennetegn pulver: Hvit, luktfri. Tekstur som
potetmel.
Kjennetegn ved tilbereding4: Klumper seg, flyter
til overflaten.
Kjennetegn i løsning: Hvitaktig, matt.
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Metylhydroksyetylcellulose (MHEC)
MHEC er en variant av MC med en liten
mengde hydroksyetyl i seg. Polymeren er
bedre kjent av oss konservatorer som Tylose
MH. Selv om polymeren er mye i bruk, er den
tilsynelatende lite testet i faglitteraturen. Den
er testet i artikkelen av Moropoulou og Zervos
(2003), men oppgis å være en MC.
Feller og Wilt (1990) viser til noe fargeendring
av polymeren i pulverform ved termisk aldring.
Denne påstanden finnes også i andre
fagfellevurderte artikler, men litteraturundersøkelsen fra 2013 viste at derre er
basert på en undersøkelse fra 1984, hvor man
har testet en annen celluloseeter. I Kleivane
(2013) ble MHEC testet som konsolideringsmiddel for papir. Resultatene her gav ingen
indikasjon på at polymeren er ustabil eller
uegnet, men det var en tendens at den ikke
gav papiret like gode mekaniske egenskaper
som MC.
CAS-nummer: 9032-42-2
Substitusjonsgruppe: CH3, C2H4OH
Løselig i: Vann
Tåkepunkt: 55-70⁰C
pH i væske: 6,0-8,0
Ionisk: Nei
Kommersielt tilgjengelig siden 1920-tallet
Kjennetegn pulver: Lys beige. Svak, søtlig lukt.
Granulattekstur.
Kjennetegn ved tilbereding4: Klumper seg. Noe
blir liggende i bunnen, noe flyter til overflaten.
Kjennetegn løsning: Lys beige, matt. Svak, søtlig
lukt.
Aktuelle produktnavn:
Tylose MH Figur 2 i (ShinEtsu Chemical)

Det er litt ulike meninger om hvorvidt HPC er et
egnet middel til konservering. Feller og Wilt
(1990) plasserer HPC i kategorien «ustabil». I
deres forsøk misfarges HPC og DP faller
betraktelig etter 20 år, men dette gjelder i
hovedsak de høyviskøse variantene. Polymeren
er vist å bedre de mekaniske egenskapene i
treholdig papir, og at den har god
motstandsdyktighet overfor mikrobiell vekst.
Likevel virker den generelle anbefalingen å være
at man bruker HPC i de tilfeller der det er uaktuelt
å bruke vannholdige klebestoff.
CAS-nummer: 9004-64-2
Substitusjonsgruppe: C3H7OH
Løselig i: Vann, organiske løsemidler
Tåkepunkt: 45⁰C
pH i væske: 5,0-8,0
Ionisk: Nei
Brukt i konservering siden 1974
Kjennetegn pulver: Hvit, svak «syntetisk» lukt.
Løselig i polare, organiske løsemiddel.
Granulattekstur.
Kjennetegn ved tilbereding4: Løser seg fort.
Noen klumper synker til bunns.
Kjennetegn løsning: Klar, transparent, luktfri.
Uklar i ren isopropanol.
Aktuelle produktnavn:
Klucel 5 (Ashland Chemicals)
Natrium karboksymetylcellulose (CMC)
I motsetning til de andre polymerene så er CMC
ionisk og påvirkes ved endring av pH. Eteren
kommer kommersielt i mange renheter, men de
som er godkjent for mattilvirkning regnes for å være
egnet til konservering.

natriuminnholdet. Baker (2007) viser til bedre
krympeegenskaper hos CMC enn MC.
CAS-nummer: 9004-32-4
Substitusjonsgruppe: CH2COO-Na+
Løselig i: Vann
Tåkepunkt: 80⁰C
pH i væske: 6,5-7,5
Ionisk: Ja
Brukt i konservering siden 1966
Kjennetegn pulver: Gulhvit, luktfri. Tekstur som
potetmel.
Kjennetegn ved tilbereding4: Løselig i kaldt og
varmt vann. Klumper seg, synker til bunns.
Kjennetegn løsning: Klar, gulhvit. Luktfri.
Aktuelle produktnavn:
Aqualon Cellulose Gum / Culminal CMC Figur 2 i
(Ashland Chemicals)
Cellofas B3500 / Aqualon CMC Figur 2 i (Ashland
Chemicals)
Cellulose Thickner C6000 / Tylose C Figur 2 i (Kremer
Pigmente?)
Etylhydroksyetylcellulose (EHEC)
EHEC omtales ofte som Ethulose6. Polymeren
kommer i to varianter: en vannløselig (WS) og en
som er løselig i organiske løsemiddel (OS).
Polymeren er ikke mye testet i faglitteraturen.
Feller og Wilt (1990) viste at OS-EHEC endrer seg
i stor gard ved termisk aldring, men ikke WSEHEC. Polymeren kan ifølge dem havne i en
middels kategori, men flere tester er nødvendig.
Kanskje har den gode aldringsegenskaper på lik
linje med MC og MHEC. Hos museumsrettede
leverandører, er det WS-varianten som er
tilgjengelig.
EHEC er tatt med i denne guiden, fordi den blir
oppgitt som et bra konsolideringsmiddel for matte
malingslag som gouache (Paper Conservation
Wiki).

CMC er løselig i kaldt og varmt vann, men uløselig
i organiske løsningsmiddel. Polymeren er mer
mottakelig
overfor enzymangrep sammenlignet
med MC. Horie (2010) rapporterer at CMC
reagerer med metall som jern, aluminium og andre
polyvalente ioner og danner da kryssbindinger.

CAS-nummer: 9004-58-4
Substitusjonsgruppe: C2H5, C2H4OH
Løselig i: Vann
Tåkepunkt: 50⁰C
pH i væske: 5,0-8,5
Ionisk: Nei
Brukt i konservering siden 1970-tallet
Kjennetegn pulver: Gulhvit, svak lukt av eddik.
Granulattekstur.
Kjennetegn ved tilbereding4: Pulver synker til
bunns.
Kjennetegn løsning: Gråhvit, matt.

Natrium er kjent for å få cellulosefibre til å svelle.
Men da Na+ er godt forankret i polymeren, regner
man med at cellulosen i liten grad påvirkes av

Aktuelle produktnavn:
Bermocoll E Figur 2 i / Ethulose (Nouryon, tidligere
AkzoAbel)
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Hydroksypropylcellulose (HPC)
Polymeren synonym med produktnavnet
Klucel. HPC brukes gjerne til konservering av
lær og vannsensitive material, da dette er en eter
som kan løses i organiske løsningsmiddel. Ved
bruk av løsemiddel endres viskositeten noe,
derfor kan det være nødvendig å bruke noe
høyere konsentrasjoner enn ved vannholdige
løsninger.

Bruksområder for celluloseetere

Som konsolideringsmiddel, eller med tanke på
festeegenskaper, vil også de lavviskøse
variantene
være
å
foretrekke,
da
kjedelengden er liten nok til å trekke inn i
substratet og gi optimal effekt. Bonet (2005)
ser en sammenheng mellom en lav DS og
sterkere binding, trolig fordi det er flere
muligheter for dannelse av hydrogenbindinger
med OH-gruppene i cellulosen.

Det er flere behandlinger man kan bruke
celluloseetere til. Se tabell 3 for forslag til
konsentrasjoner og DP anbefalt for ulike
konserveringsbehandlinger.
Den generelle anbefalingen er at man bruker
etere med en lav DP, det vil si de lavviskøse
polymerene. Det er disse som har best
nedbrytningsegenskaper.

Behandlingstype
Riftforsterkning
Konsolidering av
papir med bad eller
pensel
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Konsolidering av
papir/medium via
aerosol

Konsolidering av
medium med
pensel

Konsolidering av
lær

Dublering

Oppfukting for
fjerning av
sekundærmaterial

Til oppfukting av sekundærmaterialer kan
høyviskøse etere være gode da disse holder
mer på fuktigheten, og ikke vil trenge ned i
substratet i like stor grad.

Konsentrasjon

DP

3-5%

300 - 500

Se tekst over.

0,5 - 1 %

300 - 500

0,5 % anbefales når DP er 300 ved
bad. Løsningen må være vandig nok til
at papiret lar seg dyppe under. En
svakere løsning kan være å anbefale
om DP er 400 eller 500.

< 0,25 %

< 500

Løsningen må være tynn nok til at den
ikke tetter til dysen.

< 500

Oppfukting av området med etanol
først kan gjøre penetreringen bedre.
Jo lavere DP dess bedre. CMC burde
unngås ved metallpigmenter.
EHEC skal gi en matt finish, og derfor
egne seg til matte fargelag.

300 - 500

Løsningen blir mer viskøs i organiske
løsemiddel. 2 % anbefales ved
konsolidering av lær for å unngå at det
blir for fuktig/rennende, da kan flekker
likevel oppstå.

300 - 500

Løsningen burde være tykkere enn ved
gjenliming ved bad, men filmen som
formes må ikke bli for tykk/stiv.
En lavviskøs CMC kan egne seg best,
på grunn av gode krympeegenskaper.

1-2%

2%

1-2%

5 - 10 %

300 – 500

1-5%

1500 <

Løsningen bør ha en karakter som kan
minne om gel. For lavviskøse etere
burde konsentrasjonen være oppimot
10 % for å unngå at den flyter/renner.
De høyviskøse eterne er oftest mettet
ved 5 %.

Tabell 3: Forslag til konsentrasjoner til ulike konserveringsbehandlinger.
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«Tips og triks»
Av de eterne som er gjennomgått er det kun
HPC som er løselig i rene organiske
løsemiddel. Men det finnes flere forsøk hvor
MC og MHEC er løst i organiske løsemiddel.
Dersom man først løser eteren helt opp i vann,
for deretter å tynne den ut med et organisk
løsemiddel som etanol, aceton eller
isopropanol, kan man få en løsning hvor en
større del av væsken består av løsemiddel.
Celluloseetere er nokså «tunge» klebestoff, og
vekten minskes og blir mindre viskøs dersom
den tynnes ut med organiske løsemidler, som
eksemplifisert i forsøkene til Seki (2010) og
Falise (2014).
Tåkepunktet kan også brukes som en
akselerator ved tilberedning av en løsning.
Noen polymerer klumper seg i kontakt med
kald væske og må stå natten over for å løse
seg helt opp. Men dersom væsken har samme
temperatur som eteren sitt tåkepunkt, vil
pulveret spre seg i væsken fremfor å klumpe
seg (bilde 4). Når væsken kjøler seg ned, vil
pulveret gradvis ta opp fuktigheten og løse seg
helt.
Avsluttende ord
Dette var en gjennomgang av de fem
celluloseeterne
man
oftest
møter
i
konserveringsfaget. Det er ikke alle man har
tilgang til hos alle forhandlere, men MHEC og
HPC er tilgjengelig hos de fleste.

Med unntak av Tylose MH300 og Klucel G, er
de fleste andre celluloseeterne man får kjøpt
av den høyviskøse typen.
Produktnavn kan være litt vanskelig å
navigere seg igjennom. Forhåpentligvis vil
denne artikkelen gjøre det lettere å vite hva
som er hva, i det minste hva man skal se etter
når man leter.
Noter
1

Alle celluloseetere kan være løselige i hele
spekteret av løsemiddel, det er DS-verdien
som bestemmer. For eksempel så vil en
metylcellulose (som man anser som kun
løselig i vann) med en DS over 2,3 løse seg i
organiske løsemiddel. Men vi ser bort i fra
dette potensialet her, og snakker kun om
løselighetsevne etter hva man har tilgang til
hos museumsrettede leverandører.
2
Vær obs på kilden! I Horie (2010) er for
eksempel feil CAS-nummer for EHEC oppgitt.
3
Oppgis av og til som SCMC i litteraturen, men
som oftest blir forkortelsen CMC brukt.
4
Romtemperert vann
5
Klucel viser til polymeren HPC, bokstavene
viser til viskositet.
6
I Horie (2010) omtales etylcellulose (EC) som
«Etholuse». Dette kan fort forveksles med
Ethulose (EHEC). Kilden Horie har denne
termen fra bruker «Ethulon» som term for EC,
så det er trolig en skrivefeil i Horie.
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Bilde 4: Eksempel på bruk av tåkepunkt for tilbereding av løsning. Foto: Marie Kleivane.
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Referat fra fagdagar: Samlingar på flyttefot
Bergen 13-14. februar 2020

Konferansens første dag hadde varierte
innlegg som omhandlet blant annet bærekraft,
fornyelse, omorganisering av magasinarealer,
og utfordringer knyttet til komplekse og skjøre
samlinger. I Keep the Balance – 10
approaches to sustainable storage facilities,
utfordret Joachim Huber fra Prev- Art i Sveits
til langsiktig tenkning innen forvaltning av
museumssamlinger
og
oppføring
av
bærekraftige magasinbygg. Huber talte for
restriktive innsamlingskriterier basert på
kontekst, tematikk og godt planverk, og
«intelligent» lavteknologi og passive drifts- og
konstruksjonsløsninger i magasinbygg, med
utvidede tillatte grenser i klimareguleringen.

Bilde 1: Invitasjon, Fagdagene.
Foto: Bevaringstenestene.

To spennende konferansedager med fokus på
flytting av museumssamlinger ble åpnet av
avdelingsleder Torunn Kojan Bøe, som ønsket
velkommen til de 120 deltakerne fra museer
over hele landet, og til de 15 foredragsholdere
fra inn- og utland. Erfaringer ble delt fra små,
interne flyttinger, til store prosjekt der
museene har fått nye magasin og
utstillingsområder, og der hele samlinger har
fått nye plasseringer. Temaer som bærekraft,
forvaltning og fornyelse ble drøftet, og
utfordringer knyttet til ressursbruk var sentrale
problemstillinger.

Disse prinsippene lå også til grunn i den
prisbelønte utvidelsen og fornyingen av
magasinarealene ved Whitworth kunstgalleri i
Manchester. Mike Bowes og Sarah Potter
fortalte i Coping with the «unknown
unknowns» om helhetlig oppgradering av alle
galleriets funksjoner i forbindelse med
prosjektet, med blant annet integrering av
nybygget i den omliggende parken, bedre
bevaringsforhold for samlingene, endret bruk
av gamle arealer, effektiv plassutnyttelse på
magasinene samt nye studierom og
nytenkning i utførelsen av utstillingslokalene.
Problemløsning stod sentralt i flyttingen av de
naturhistoriske samlingene ved Universitetet i
Bergen i 2012-15. Stine Dornfest, Ruth
Murgatroyd og Signe Bonnichsen fortalte i En
flyttehistorie om arbeidsgang og utfordringer
knyttet til flytting av den store samlingen ut fra
et fredet bygg med vanskelige tilgang. Flere av
gjenstandene var skjøre eller hadde krevende
dimensjoner, slik at løsningen ble spesialpakking, bistand fra flyttefolk og kranbil til
transport av store dyr ut av et vindu i andre
etasje, samt bruk av midlertidige saneringsbokser på stedet og ekstern frysing hos
Diplom-Is.
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Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

Norske Konserves 1/2020 |Løvald| Samlingar på flyttefot

Bilde 2: Program, Fagdagene. Foto: Bevaringstenestene.

I Marte Løvsets presentasjon Støvsaneringsprosjektet 2018-19, ble KODEs sanering av
betongstøv i etterkant av bygningsarbeider
gjennomgått.
Tross
et
krevende
utgangspunkt, fikk de flere tusen utsatte
gjenstandene ved KODE et positivt løft til slutt,
med rengjøring, dokumentering, registrering,
digitalisering og bedre bevaringsforhold.
Omorganiseringen av magasinene ved
Bymuseet i Bergen er utført i samarbeid med
Bevaringstenestene og føyer seg inn i rekken
av prosjekter med bærekraftige løsninger
presentert
på
konferansen.
Rebecca
Nedregotten Strand og Heidi Seilfaldet fortalte
i Vegar til betre samlingsforvaltning –
prioritering og omorganisering om Re-Org
prosessen, som ble utviklet av CCI og
ICCROM og brukt i arbeidet ved museet. I
Re-Org er målet tilgjengeliggjøring av
samlingene ved oversiktlige magasin, basert
på gjenbruk av eksisterende ressurser og
kostnadseffektive,
plassbesparende
oppbevaringsløsninger.
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En gjennomføringsplan
lages av et
prosjektteam på bakgrunn av bygg, samling
og inventar, og prosjektteamet utfører så
omorganiseringen.
Prosessen
krever
forankring i museumsledelsen og kjennskap til
vedtektene og bør med fordel involvere andre
avdelinger i prosjektteamet. Museet utfordres
samtidig til å skille ut materiell som ikke er del
av samlingene og vurdere avhending.
I foredraget Collecting Plastic: Basic
guidelines for dealing with plastic artefacts in
small museums av Sarah Benson fra
Bevaringstenestene, ble utvikling, produksjon,
sammensetning og nedbrytningsmekanismer i
denne vanskelige materialgruppen forklart.
Løsninger for håndtering, pakking og
oppbevaring av plast ble gjennomgått. I
mange tilfeller vil adskillelse av disse
gjenstandene fra resten av samlingene, eller
avhending, være nødvendige tiltak.

Bilde 3: Andreas Pauck, Københavns museum.
Foto: Monica Løvald.

Etter en innholdsrik dag med interessante
forelesninger, ble det samlet til fellesmiddag
på Trattoria Villani med deilig italiensk mat og
drikke, før det igjen braket løs på andre
konferansedag med Andreas Pauck fra
Københavns museum, Fra trehjulet cykel til
Ferrari – Når museer går fra kælder magasin
til højteknologisk Storage. Etter flere tilfeller av
vannlekkasje, et kollapset tak og funn av
mugg, ble 500 000 gjenstander og 40 000
meter arkiver flyttet til et moderne nybygg, i et
stort flytteprosjekt påbegynt i 2015. Sentralt i
foredraget var bruken av intern og ekstern
arbeidskraft til flyttingen, der en kombinasjon
av disse gruppene bestemmes ut ifra
samlingenes behov.
Hilde Heggtveits foredrag Vikingskipmuseets
samlinger på vei mot Naust – Det nye
Vikingtidsmuseet, fortalte om den pågående
og omstendige planleggingen for å sikre
forsvarlig oppbevaring og flytting av museets
skjøre vikingskip og alunbehandlende
gjenstander,
gjennom den kommende
byggeprosessen og senere innflytting i det nye
vikingtidbygget.
Forskning
fra
Saving
Oseberg-prosjektet, risikovurdering, logistikkplaner og moderne dokumentasjonsteknologi
legges til grunn i prosjektet. 3D-skanning
brukes for å lage nøyaktige tegninger av
gjenstander slik at det kan skjæres kopier i tre,
og til å ta innvendige bilder av skipene for
videre arbeid med støtter og flytterigger. 3Dprinting brukes til å lage modeller for arbeid
med utstillingsdesign og til testing av støtter og
håndterings- og pakkemetoder.

Et annet stort flytteprosjektet ble presentert av
Eivind Sigurd Johansen i Avreise og ankomst,
Nasjonalmuseet underveis fra 2003 til 2020.
Foredraget
belyste
temaer
fra
Nasjonalmuseets forberedelser til innflytting
på Vestbanen. Prosjektet deles i to faser:
først flyttes samlingsutstillingen, dernest de
øvrige samlinger inn i magasinarealene.
Faglige beslutninger og sikkerhet står sentralt.
Transportplanen
tar
utgangspunkt
i
monteringsplanen til rommene i nybygget med
leveringsperioder for gjenstander, og «cut off»
tidspunkt for pakkingen. Transportene av
samlingsutstillingen spores underveis i
logistikkjeden fra avreise magasin, til transittlagring ved ankomst til nybygget, fram til
plassering i utstillingssalen. Kommunikasjonsflyt og samhandling mellom arbeidsgruppene
dekkes blant annet gjennom en oppdatert,
digital transportkalender med informasjon om
de mange transportene, tidsperspektivene og
ressursene som behøves.
De to siste foredragene belyste sentrale
temaer i mange flytteprosjekter framlagt ved
konferansen. Daniella Kötter gjenga erfaringer
fra magasinprosjekt ved Gjenreisningsmuseet, Synergier i samlingsflytting. –
Hvordan kan gjennomføring av et magasinprosjekt bidra til å løfte nivået på hele
museumsdriften, som hadde sin oppstart i
2017. Museets ombygging og modernisering
av råkjellerlokaler førte også til bedre
bevaringsforhold og oversikt over samlingene,
kartlegging av risikofaktorer som skadedyr,
tilgjengeliggjøring på Digitalt Museum, samt
nærere forbindelser til lokalmiljøet.
I foredraget 5 gram eller 5 tonn? – inntak,
flytting og revisjon av teknisk-industrielle
samlinger, gjennomgikk Endre Fodstad
ressursbruk og arbeidsgang fra tidligere
flytteprosjekter ved Teknisk Museum. Fodstad
avsluttet konferansen med betraktninger om
hvordan man kan få til vellykkede flytteprosjekter, som blant annet inkluderer et godt
HMS-opplegg, gode innsamlingskriterier og
operasjonsplaner, velfungerende logistikk,
vurdering av hva slags personale som brukes
til oppgaven, og målrettet utførelse med
«øynene på ballen».
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TRITOP fotogrammetri brukes til å foreta
dynamiske lastmålinger av skipene, som
sammen med klimadata vil bidra til sikker
flytting av samlingene.

Kort presentasjon
av masteroppgaver
fra årets masterkull
En studie av alternativer til frysetørking av vanntrukken eik
Karoline Sofie Hennum-Simmonds
Masterstudent ved gjenstandskonservering, UiO

Norske Konserves 1/2020
Bilde 1: SEM-bilder av fire ferdigbehandlede treprøver.
(Øverst til venstre: Radialsnitt (1120X) av treprøve etter ukontrollert lufttørking. Øverst til høyre: Tverrgående snitt
(202X) av treprøve etter vakuumtørking. Nederst til venstre: Tverrgående snitt (1170X) av treprøve etter frysetørking.
Nederst til høyre: Tangentielt snitt (204X) av treprøve etter kontrollert lufttørking).
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Norsk Maritimt Museum (NMM) har en stor
samling av komplette og ukomplette trebåter
som er utgravd fra områdene Barcode og
Bjørvika i Oslo. Ulike studier av disse funnene
har bidratt til å utvide kunnskapen om norsk
maritim historie i Oslo. Informasjonen fra dette
masterprosjektet tok sikte på å hjelpe
konservatorene ved NMM med å identifisere
tørkemetoder som i fremtiden kan spare dem
for både tid og unødvendige utgifter, samtidig
som man vil kunne unngå skader som følge av
tørking av PEG-impregnerte båter.

Konservatorer ved NMM behandler treverket
med
det
vannløselige
impregneringsmaterialet polyetylenglykol (PEG), før det
frysetørkes. Frysetørking regnes ofte som
både tidkrevende og kostbart. Dette masterprosjektet hadde derfor som mål å evaluere
alternative tørkemetoder, og presenterte en
analytisk studie av disse metodenes effekt på
strukturelle endringer i treverket, sammenliknet med vakuumfrysetørking. De tre
metodene
var
kontrollert
lufttørking,
ukontrollert lufttørking og vakuumtørking. SEM
(skanninglektronmikroskop) ble anvendt som
et verktøy for å evaluere morfologiske
endringer som resultat av de fire
tørkemetodene.

Vanntrukne eikeplanker og fragmenter fra
disse trebåtene blir lagret i store stålbeholdere
som er fylt med vann, mens de avventer videre
konserveringsbehandling.

Resultatene fra dette studiet foreslår at det
kan være utbytte i å videre undersøke
lufttørking som et mer effektiv alternativ til
frysetørkning.

NIKU tar vare på kunst, interiør og bygninger
Vi undersøker, behandler, forsker og gir råd. Våre tjenester omfatter blant annet rådgivning, tilstandsvurdering,
konserveringsbehandling og fargeundersøkelser av:
• malerier
• historiske interiør

• veggdekor
• kirkekunst

• muralmalerier og mosaikk
• moderne kunst og samtidskunst

www.niku.no
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Er frysetørking det beste alternativet for
tørking av polyetylenglykolbehandlet
vanntrukken eik?

Konserveringen av et antatt nederlandsk 1600-talls portrett
Hilde Berteig Rustan
Masterstudent ved malerikonservering, UiO
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Bilde 1: Maleriforsiden og oppspenningskantene før
behandling. Foto: Hilde Berteig Rustan.

Bilde 2: Kartleggingen av påmalt krakelering i
munkens ansikt. Foto: Hilde Berteig Rustan.

Masteroppgavens utgangspunkt var et antatt
nederlandsk lerretsmaleri fra 1600-tallet som
portretterer en munk (bilde 1). Portrettet er i
privat eie og er løst attribuert til Philips Koninck
(1619-1618), en maler i Rembrandts krets, på
bakgrunn av ulike sekundære påskrifter.
Før behandling var maleriet strukturelt stabilt,
men preget av ulike endringer og skader i
maleristrukturen. Disse stammet fra et fall ned
fra en vegg, tidligere behandling med blant
annet omfattende overmaling og oppbevaring
i varierende klima. Maleriet har på et tidspunkt
blitt heldublert på blindrammen og denne
dubleringsmetoden er sannsynligvis årsaken
til flere av endringene, men også maleriets
strukturelle stabilitet. I tillegg hadde maleriet
påmalt krakelering og flere lag med ulike
pigmenterte fernisser, noe som kan indikere
en omfattende behandlingshistorikk (bilde 2
og 3).
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Bilde 3: UV-belysning av tverrsnitt (forstørret 200X)
tatt fra en av skadene langs nederste kant avslørte
hele fjorten lag i maleristrukturen, hvor åtte var
pigmentert og upigmentert ferniss. Foto: Hilde
Berteig Rustan.

Eier ønsket å se maleriet tilbakeført til et mer
opprinnelig
«fargespill»
og
hovedproblemstillingen i masteroppgaven var å
finne en rensemetode som kunne utføres på
en etisk forsvarlig måte, og samtidig ta hensyn
til de ulike endringsfenomenene og tidligere
behandlingsinngrep. Videre var et delmål at
alle inngrep skulle utføres i tråd med
retningslinjer for grønn konservering så langt
det var mulig, hvor metodene og materialene
som benyttes bør ha lav toksikologisk risiko og
liten negativ påvirkning på omgivelsene.
På grunn av de originale fargenes tilstand og
tidligere behandlingsinngrep måtte maleriet
renses selektivt. Deler av den oksiderte
fernissen og overmaling ble fjernet ved hjelp
av kontrollert løsemiddelbruk og Evolon® CR
(bilde 4). Evolon er et høyabsorberende og
pH-nøytralt uvevd tekstilmateriale spesielt
utviklet for konservering. Nyere forskning viser
at denne rensemetoden ekstraherer mindre
fettsyrer fra oljefargene enn ved bruk av
bomullspinner.

Metoden viste seg å være svært effektiv på en
overflate hvor det var ønskelig å fjerne bare
deler av det sekundære materialet, og minsket
også behovet for mekanisk bearbeiding og
eventuell ny slitasje på originale fargelag.
Denne metoden vil også egne seg for malerier
med metallsåpedannelse og/eller en ru
overflatetekstur, men ikke pastose fargelag.
Heldubleringen ble noe utbedret og renset for
å kunne bevares videre. Som et preventivt
tiltak og for å beskytte dubleringslerretet, ble
en myk baksidebeskyttelse montert på
blindrammen. Eiers ønske om en tilbakeføring
til et mer originalt fargespill kunne bare delvis
innfris, men maleriet har etter behandling fått
mer synlige detaljer i klesdrakten i tillegg til en
økt kontrast og dybde i motivet.

43

Norske Konserves 1/2020 |Berteig Rustan| Presentasjon av masteroppgave

Bilde 4: Rensing med Evolon av overmaling og ferniss på munkens kalott. Foto: Hilde Berteig Rustan.

Konservering av et 1800-talls læretui og en komparativ evaluering av
kjemiske tester og ATR-FTIR for karakterisering av vegetabilske tanniner
Ina Halvorsen
Masterstudent ved gjenstandskonservering, UiO
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Bilde 1: Et 1800-talls læretui som tilhører et sognebudsett eid av Fortidsminneforeningen. Foto: Ina Halvorsen.

Karakteriseringen av tanniner i vegetabilsk
garvet lær har vært en viktig del av
lærkonservering de siste 35 årene.
Forskning har vist at lær garvet med
kondenserte tanniner er mer utsatt for
nedbrytning gjennom hydrolyse og
oksidering, enn lær garvet med hydrolyserbare tanniner. Karakteriseringen av
tanniner i historiske lærgjenstander vil
dermed kunne bidra til en grundigere
forståelse av gjenstandenes tendens til
nedbrytning.
Denne masteroppgaven presenterer en
komparativ evaluering av fem kjemiske
tester utviklet for karakteriseringen av
vegetabilske tanniner i lærfibre, i tillegg til
Attenuated Total Reflectance-FourierTransform Infrared Spectroscopy (ATRFTIR). Testene ble utført på seks moderne
lærfragmenter hvor garvemetoden var
kjent og fire historiske lærfragmenter hvor
garvemetoden var ukjent.
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Resultatene antydet at ett av de moderne
lærfragmentene var garvet med en annen
type garvestoff enn det som var oppgitt av
leverandøren, i tillegg til at de mest
nedbrutte historiske lærfragmentene ga
tvetydige resultater. Etter en komparativ
evaluering av alle testene, ble metoden
som viste seg å være mest pålitelig,
praktisk og etisk forsvarlig til bruk på
historiske lærgjenstander, benyttet i
konserveringen av et 1800-talls læretui
som tilhører et sognebudsett eid av
Fortidsminneforeningen (bilde 1). Den
mest forsvarlige metoden ble vurdert å
være ATR-FTIR, hvor resultatene antydet
at læret i læretuiet var garvet med
kondenserte
tanniner.
Denne
informasjonen viste seg nyttig som
grunnlag for anbefalingene av etuiets
oppbevaringsforhold, i tillegg til å være et
godt utgangspunkt for konserveringsbehandlingen.

En kunngjøring og en oppfordring fra redaksjonen
Kjære lesere!

Vi kommer til å trekke fram fagartikler og
prosjektpresentasjoner
samt
noen
intervjuer.
Så til oppfordringen.
Vi har fått en henvendelse fra AATA
online. AATA online er knyttet til Getty
Institute og er en omfattende database
hvor korte sammendrag av faglitteratur
relatert til konservering og bevaring av
kulturarv samles og gjøres søkbare. De
har oppdaget ett lite hull i litteraturen fra
vår del av verden. AATA håper derfor at vi
vil sende inn sammendrag av bidrag
publisert i Norske Konserves, slik at det
kan indekseres etter deres stikkord og
kategorier, og verden får et innblikk i
arbeidet vi gjør i bevaringsfeltet. De er
interessert i artikler som omhandler
konserveringsmetodikk, case studies,
retningslinjer
for
konservering
og
bevaring, materialanalyse og så videre.

For: sammendragene må være på engelsk
for at AATA kan bruke dem til
indekseringen sin, og det gjør også
innholdet mer tilgjengelig for resten av
verden. Dette er en så stor jobb at vi i
redaksjonen ikke har tid til å gjøre det.
Derfor har vi en oppfordring til alle som har
levert inn bidrag til Norske Konserves
gjennom tidene:
Har du skrevet en artikkel av den
karakteren som er skissert over, og fått
den publisert hos oss, så lag et kort
sammendrag av artikkelen på engelsk.
AATA har ingen begrensning for lengden
på sammendraget, men de fleste er på
200-300 ord. Og er du godt i gang, så lag
gjerne et på norsk også til bruk som
metadata til filene i «Utvalgt artikkel»
Sammendraget
sender
du
til
norskekonserves@nkf-n.no, og inkluder
AATA i tittelfeltet. Har du også klart hvilken
utgave av Norske Konserves artikkelen
din ble publisert i, minn oss gjerne på det.
Fremover vil bidragsytere med aktuelle
bidrag, bli bedt om å skrive et kort
sammendrag på engelsk til nettopp dette
formålet.
Vi håper at så mange som mulig har lyst til
å bidra i denne dugnaden! La oss få norsk
konserveringsfelt ut til verden!
Hilsen Redaksjonen

Vi i redaksjonen syns dette er en god
mulighet til å synliggjøre arbeidet vi gjør
innen konservering her til lands og håper
at så mange som mulig har lyst til å bidra.
Men da kreves det litt dugnadsarbeid.
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Vi håper så mange som mulig har fått med
seg vår nye spalte på NKF-N sine
nettsider: «Utvalgt artikkel». Hver måned
fremover, blir en artikkel fra Norske
Konserves arkiv trukket frem og «gjenpublisert» på nettsiden. Dette gjør vi for å
gjøre innholdet mer søkbart, men ikke
minst for å kaste litt glans over alle
bidragsytere til medlemsbladet gjennom
årene.
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