Rapport
Fagdag – korrosjon på metall ved kunst- og kulturarv
10.1.2020
Trondheim, Ringve musikkmuseum / MiST,

• Besøk utstilling museum på låven
• Metallobjekter i konserveringsverkstedet
• Foredrag og diskusjon

Deltakere: 17 (konservatorer NKF-N, representanter fra NTNU institutt for
materialteknologi, NTNU vitenskapsmuseet, Sintef, Orkla industrimuseum,
Trøndelag folkemuseum, Trondheim kunstmuseum, Ringve musikkmuseum og
Nidarosdomkirkens restaureringsarbeider)
Fagdagen ble arrangert i samarbeid mellom NTNU, institutt for
materialteknologi, NKF (Norsk korrosjonsteknisk forening), NKF-N, Ringve
musikkmusem / MiST
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Fagmiljøet for korrosjon i Trøndelag ble samlet for å diskutere felles interesser og
utfordringer omkring korrosjon på metall ved kunst- og kulturarv. Hovedhensikten med
fagdagen var å bli kjent med hverandre – vi er flere spesialister som jobber for forskjellige
arenaer, men med det samme fagfeltet. Det finnes et stort forskningsmiljø innen korrosjon og
mange spesialister som jobber for industrien. Oss som jobber med bevaring og konservering
for kunst- og kulturarv kan lære av dem og vice versa.
Fagdagen begynte med en lunsj i Cafe Victoria på Ringve musikkmuseum.
Etter noen velkomstord startet så en omvisning i utstillingen for musikkinstrumenter.
Klimaforhold, luftkvalitet, materialene i montere og annet miljø som påvirker korrosjon på
metallobjekter ved langtidslagring sto i fokus.
For å se nærmere på metallkorrosjon ble det vist fram en rekke objekter av metall eller med
metalldeler i konserveringsverkstedet. Her var det mulig å studere korrosjon på et
musikkinstrument gjennom mikroskopet.
Tilbake i konferanserommet ble NKF (Norsk korrosjonsteknisk forening) og NKF-N (Nordisk
konservator forbund-Norge) presentert av Ole Øystein Knudsen og Peter Juga. Likheten i
navn er innlysende – i hvert fall på denne fagdagen hvor korrosjon var et tema som begge har
til felles.
Det ble holdt fire innlegg – om korrosjon som elektrokjemisk prosess og parameter som styrer
den. Dette første innlegget ble presentert fra Andreas Erbe (NTNU, institutt for
materialteknologi). Peter Juga viste bilder fra arbeidet i seks museer i MiST som han alene
har ansvar for som konservator NKF-N. Det er store utfordringer her med å jobbe
forebyggende og med å forbedre oppbevaringsforholdene. Noen av objektene er påvirket av
saltvann, er utsatt for svovelholdig luftmiljø i kobbergruva eller er utsatt for regn. Ellen L.
Wijgård Randerz presenterte utfordringer og løsninger ved konservering av arkeologisk
materiale. Det var spesielt interessant å se hvilke konserveringsmetoder anvendes her. Vera de
Bruyn tematiserte korrosjonsfremkallende påvirkninger mellom musikkinstrumentenes egne
materialer i et langtidsperspektiv.
Hele ettermiddagen var det en god faglig diskusjon mellom deltakere, mange spørsmål kom
opp og ble besvart på tvers innenfor gruppen. Vi gleder oss over at samlingen var vellykket og
nettverket mellom fagkollegaene fra industri, FoU og bevaring av kulturarv ble styrket.

Rapport: Vera de Bruyn, Ringve musikkmuseum
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