Teltleiren foran felthuset der vi sov.

Feltkonservering i

Egypt
Av Guro Hjulstad
I oktober 2006 fikk jeg mulighet til å delta på en arkeologisk utgravning i Egypt, nærmere bestemt i Fayum. Jeg
kom i kontakt med prosjektet gjennom en kollega ved
Kulturhistorisk museum, og da det viste seg at de hadde
behov for konservator var dette en sjanse jeg ikke kunne
lå gå i fra meg. Dette var en unik mulighet til å få arbeide
i felt, tett sammen med arkeologer og under helt andre
forhold enn det jeg til daglig gjør. Og utgravning i Egypt!
Jeg må innrømme at forventningene var store. Jeg er svært
takknemmelig for at Kulturhistorisk museum gav meg muligheten til å dra ut på et lite eventyr i en måned.
Først litt om prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom
University of California, Los Angeles (UCLA) og Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederland, og er ledet av
Dr. Willeke Wendrich og Dr. René Cappers. Utgravningen
foregår i den nordvestre delen av Fayum som er en stor
oase ca 1-2 timers kjøretur, avhenging av sjåfør og trafikk,
sørvest for Kairo. Hovedtittelen på prosjektet er The Fayum
as an Agricultural Landscape: settlements, field systems
and shore lines from the prehistory to the present, et ganske
omfattende prosjekt med andre ord, slik at det er organisert
i flere mindre delprosjekter. I år var vekten lagt på overflateundersøkelse av en stenalderlokalitet kalt Kom W, samt
arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av en forvaltningsplan for i Karanis, en gresk-romersk by fra ca 300 f.kr
til 400 e.kr.
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Kart over Fayum.

Prosjektet er relativt lite, både når det gjelder økonomiske
ressurser og antall personer, men til tross for dette var det
en svært internasjonal gruppe mennesker som var samlet i
Fayum. På det meste var vi 26 mennesker fra 11 ulike land
innen ulike fagfelt; det var arkeologer, benspesialister, en
geolog/science conservator, arkobotanikere, fotografer,
eksperter innen gresk-romersk og neolittisk keramikk,
spesialister innen site management – og en konservator.
Hovedgrunnen til at de svært gjerne ønsket å ha en
konservator med i teamet var at de i 2002 gjenoppdaget
en gresk-romersk lokalitet. Dette området, kalt al-Qarah
el-Hamra etter halvøyen det ligger på, er nå fullstendig
erobret av ørken og ligger ganske langt utenfor allfarvei.
I 2004 ble det foretatt en overflateundersøkelse og de
fant området nærmest dekket av små, flate gjenstander i
kobberlegering. Ca 400 slike gjenstander ble samlet inn
og, kanskje noe optimistisk, katalogisert som mynter. Dette
var altså overflatefunn fra en meget salt ørken og gjenstandene var svært korroderte. Det var derfor ønskelig å få
tak i en konservator som kunne se nærmere på myntene,

og forhåpentligvis komme frem til en rensemetode. Etter
å ha snakket med Dr. Willeke Wendrich på telefonen, og
i grove trekk fått beskrevet gjenstandene, ble det klart at
en var nødt til å foreta en kjemisk rens i kombinasjon med
mekanisk rens under arbeidsmikroskop. Det var ikke tatt
røntgenbilder av gjenstandene, og dette gjorde meg noe
skeptisk til valg av en kjemisk rensemetode. Valget falt på å
bruke EDTA-løsning som regnes for å være relativ skånsom.
Dette er en metode som har vært brukt ved blant annet
ved Arkeologisk forskningslaboratorium ved Stockholms
Universitet.

Sørtemplet i Karanis.

Eksempel på svært korrodert gjenstand i kobberlegering fra
al-Qarah el-Hamra.

Karanis. Murer av ubrent leire som var opptil 2 meter høye da de
ble gravd frem. Buen, som er delvis dekket av sand, vises på
tegningen fra 1930-tallet og kan være en av to. Spørsmålet er
da; dekker sanden den underliggende buen eller har muren
erodert bort. Området er svært vanskelig å tolke.

Det viste seg å være en svært vanskelig oppgave å rense
disse kobberlegeringene. EDTA løste opp de harde, grønne
kobberkorrosjonsproduktene, men under dette var det
ingen tegn til en bevart opprinnelig overflate. Det var noe
skuffende, om enn ikke overraskede, å innse at det var
lite jeg kunne gjøre med disse gjenstandene annet enn å
foreslå å røntgenfotografere et mindre utvalg for sikrere å
kunne si noe om tilstanden og å avgjøre om en kunne gå
noe hardere til verks i rensingen.
Heldigvis var det mer enn nok å ta seg til for en konservator, så jeg forble langt fra arbeidsledig. Da jeg kom ned
var arkeologene akkurat ferdige med undersøkelser av
stenalderlokaliteten Kom W, og var klare til å begynne
på neste del av prosjektet, Karanis. Karanis er som nevnt
en gresk- romersk by som ligger i nærheten av dagens
landsby Kom Aushim. Området ble «oppdaget» på slutten av 1800-tallet da lokale jordbrukere fikk tillatelse til å
hente ut jord fra en stor haug som Karanis da var dekket av.
Denne jorden var full av nedbrutt organisk materiale og ble
brukt til gjødsel (sebbakh). I forbindelse med denne virksomheten kom de over arkeologiske gjenstander som fant
veien til antikkmarkedene og dermed gjorde området kjent
for omverdenen. På 1920-tallet fikk University of Michigan
tillatelse til å gjøre arkeologiske undersøkelser i området
og fikk dermed også stoppet raseringen av lokaliteten. I de
områder som ikke var ødelagt ble det avdekket en større
by med blant annet hus, templer og kornlagre. Det ble gjort
rike funn av uorganisk så vel som organisk materiale, blant
annet stabler med brød, dører av tre som fremdeles var
festet til hengslene og betydelige mengder papyrus.
Da Michigan var ferdig med sin utgraving på 1930-tallet
ble området mer eller mindre overlatt til seg selv. De to
templene i byen, dedikert til krokodilleguden Souches, ble
restaurert en gang i første halvdel av 1900-tallet. Disse
templene har blitt fulgt opp av de arkeologiske myndighetene og kan vel sies å være en av grunnene til at området
er åpnet for turister. Det som er så sørgelig er at resten
av området er svært vanskelig å tolke, og en er generelt
usikker på tilstanden til ruinene. Flyvesand kan ha dekket
til større områder, men sanden kan også ha erodert bort
de engang opptil 2 meter høye murene. Et annet problem
er måten turister blir fraktet inn til området på. De blir kjørt
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Mynt funnet i Karanis før konservering.

Mynt etter konservering.

inn av politiet, som dessverre tar lite hensyn til de underliggende strukturene (I Fayum må alle vestlige personer ha
politieskorte, men grunnlaget for en slik bestemmelse i dag
er noe uklar.)

I tillegg til mengder av keramikk ble det funnet 12 mynter.
Disse hadde heldigvis en relativt godt bevart overflate og
lot seg lettere rense mekanisk under arbeidsmikroskop. I
motsetning til keramikken vil saltene som finnes i korrosjonsproduktene være skadelig for metallet og etter rens ble
myntene derfor behandlet med Benzotriasol og lakket med
5% Paraloid B72.

Et av delprosjektene er altså å utarbeide en forvaltningsplan for området, dokumentere tilstanden til murene og
templene, samt å foreta arkeologiske undersøkelser. Et
mål er å opprette et besøkssenter i det gamle felthuset til
Michigan University slik at en kan gi en bedre formidling
av området. Masterstudenter ved UCLA arbeider med å
lage en 3D-gjengivelse av Karanis basert på tegningene fra
University of Michingans tegninger. Denne 3D-gjengivelsen
skal ikke bare vise hvordan byen så ut da den ble avdekket
på 20- og 30-tallet, men også brukes til å gi en tilstandsbeskrivelse av dagens Karanis. Fotografier av murene slik
de ser ut i dag skal legges oppå tegningene og dermed gi
et klarere bilde av hvordan området har endret seg. Det blir
spennende å se hva de kommer frem til av løsninger, og om
det hele tatt er noe kan gjøre for å hindre nedbrytningen
av murene, spesielt de som er laget av ubrent leire. Forhåpentligvis klarer de også, i samarbeid med the Supreme
Council of Antiquities, å skape en holdningsendring hos
politiet i hvordan de tar seg frem på området.
En annen grunn til at de ville ha en konservator med i
teamet var altså også fordi de skulle foreta arkeologiske
undersøkelser i Karanis. I begynnelsen var det mest
keramikk som kom inn. Av dette materialet var det lite som
trengte konservering. Ørkenen er svært salt, men dette er
kun skadelig for keramikken dersom luftfuktigheten er høy
og sterkt varierende. Klimaet i Fayum er derimot forholdsvis
stabilt og tørt, og jeg valgte derfor ikke å sette i gang et
omfattende utvaskingsprogram.
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Det var også morsomt å diskutere ulike konserveringsmetoder med de egyptiske inspektørene som arbeidet
sammen med oss. De var først lite imponert over arbeidet
mitt og fortalte ivrig om hvordan deres konservatorer kunne
få myntene til å skinne som nye. Jeg håper jeg klarte å
formidle hvorfor en ikke lenger ønsker å totalavrense metall
siden den originale overflaten er bevart i korrosjonslaget.
Dersom dette laget blir fjernet vil mye informasjon gå tapt.
De fire ukene jeg fikk tilbringe som deltaker i dette prosjektet var en flott opplevelse, både faglig og sosialt. Å jobbe
som konservator i felt setter helt klart andre rammer for arbeidet, for eksempel det at en ikke har tilgang til de analyseapparatene og undersøkelsesmetoder en til vanlig bruker
hjemme. Dette gjør at en må gå mer varsomt frem og gjøre
det beste man kan etter forholdene. Det var absolutt en
utfordring å være der alene som konservator og helt og
holdent måtte stole på sine egne avgjørelser. Samtidig er
det en svært takknemlig jobb å ha når en kan vise til synlige
resultater. Da blir alle svært begeistret og stimler rundt en
for å se de flotte gjenstandene som kommer frem.
Dette var min første reise til Egypt – og jeg håper det ikke
blir den siste.
guro.hjulstad@khm.uio.no

