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1. Monolitten etter rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono
2009)
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3. Misfargning av fett fra berøring. Halve granittgruppen er kalkblåst.
(Foto: Thorsten Möwes, Kärcher)

Monolitten og Monolittplatået
aug. - sept. 2008

Sammendrag

Høsten 2008 ble granitten på Monolittplatået i Vigelandsparken i Oslo rengjort. Det
som skulle fjernes var forurensning, menneskeskapt smuss og biologisk materiale.
Hovedutfordringen lå i å fjerne estetisk skjemmende render av svertesopp.
Skulpturene ble først dampet, deretter kalkblåst og til slutt spylt med varmt vann.
Behandlingen fjernet all synlig overﬂatesmuss, og fjernet samtidig granittens
patina. Trolig lever det fremdeles endolittisk svertesopp i granitten.

12. Nordre del av den hellelagte plassen rund Monolitten før
rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

2. Nordre del av den hellelagte plassen rund Monolitten etter
rengjøring. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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4. Gammel tyggegummi. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
5. Tusj på granittgruppe. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

Monolittplatået
Monolittplatået består av tre hovedelementer: Monolitten
(bilde 1), 36 granittgrupper i en sirkeltrapp rundt Monolitten, samt en stor, hellelagt plass (bilde 2). Monolitten er
en 17 meter høy granittblokk med 121 ﬁgurer hugget ut
i en søyleaktig form. Den skulpturelle delen er polert,
mens plinten er gradhugget. Monolitten sto ferdig i 1943.
Granittgruppene ble hugget av Gustav Vigelands (18691943) steinhuggere i perioden 1916-1936. Figurene er
polert, mens plinten er grovhugget på toppen og gradhugget på sidene. Monolitten og granittgruppene er hugget
i iddefjordsgranitt, hellene på plassen er laget av iddefjordsgranitt (lys) og gabbro fra Solør (mørk). Den ovale
plassen måler ca 120 x 60 meter.
Iddefjordsgranitt
Granitten i Vigelandsparken ble fraktet sjøveien fra bruddet ved Iddefjorden i nærheten av Halden. Det er en solid
bergart som består av mineralene kvarts SiO2 (glassaktig
grå), feltspatene mikroklin KAlSiO3O8 (svakt rosa) og
plagioklas NaAlSiO3O8-CaAl2Si2O8 (gråhvit), og glimmermineralet biotitt K(MgFe)3(AlSi3O10)(OH)2 (sort).
Det ﬁnnes nok noe muskovitt KAl2(AlSi3O10)(OH)2 (lys
glimmer) også, men ikke særlig mye.
Kvarts har hardheten 7 på Mohs skala og feltspat har
hardheten 6. Disse er begge relativt bestandige mineraler.
Fordi biotitt og muskovitt er sjiktsilikater, har de to
hardheter: 2-2,5 langs med sjiktene og 3-4 på tvers av
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sjiktene. Det er følgelig glimmermineralene som er det
svakeste leddet i granitten, og fordi granitt er en magmatisk bergart, vil retningen på glimmermineralenes
krystallsjikt mot overﬂaten være tilfeldig. Granitten i
Vigelandsparken har stått ute i ca. 70 år og skulpturenes
overﬂate er derfor, i geologisk forstand, helt fersk og svært
lite nedbrutt.
Iddefjordsgranitten er ikke en fullstendig homogen granitt,
noe som viser seg blant annet i forskjellen på krystallstørrelse og homogenitet mellom Monolitten og granittgruppene. Gruppene er hugget i en mer grovkornig og uhomogen granittforekomst enn Monolitten. Det er grunnen til at
det på enkelte av gruppene kan ses tydelige striper i svart
der biotitt har samlet seg i bredere bånd.
Bakgrunnen for rengjøringsprosjektet
Høsten 2008 ble granitten på Monolittplatået rengjort av
skulpturkonservatorene fra Vigeland-museet, i samarbeid
med rengjøringseksperter fra det tyske ﬁrmaet Kärcher
(rengjøringsmaskinprodusent). Monolitten er tidligere
rengjort tre ganger: første gang på 1970-tallet (skrubbet
med skurepulver), andre gang i 1992 (spylt og skrubbet
med myke børster og varmt vann) og tredje gang i 2000
(en ukes jevn vannoverrisling med etterfølgende skrubbing med myke børster og varmt vann). Fra disse tidligere
rengjøringene har det vist seg at svertesopprendene ikke
lett lar seg vaske vekk. Granittgruppene i sirkeltrappen
får én grundig rengjøring i året, i tillegg til jevnlig oppfølg-

7. Oppfuktet skorpelav på Monolitten. (©Vigeland-museet/Bono
2009)
6. Del av granittgruppe med svertesopprender og Mycotapeprøve på kinnet. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

ing gjennom sommersesongen. Da spyles og skrubbes
granitten med varmt vann og myke børster. Ved å
inkludere Kärcher i arbeidet, kunne vi teste ut ﬁrmaets
nyeste maskiner i håp om forbedring av egne rengjøringsrutiner i skulpturparken.

fra universitetet i Kiel og i 2007 av Mycoteam. Ved undersøkelser av prøver samlet inn på spesielle tapestrimler
(bilde 6), fant Mycoteam moderat til rik vekst og forekomst
av grønnalger, svertesopp (uidentiﬁsert) og sotpartikler på
granittens overﬂate.

Det som ﬁnnes på granitten i Vigelandsparken er generell
smuss, sot og forurensning fra luften; etterlatenskaper fra
fugler som fjær, skjell og ekskrementer; menneskeskapt
smuss som ﬁngerfett fra berøring (bilde 3), misfargning
fra tobakk i sneiper og snus, gammel
tyggegummi (bilde 4) og forskjellig tagging
(bilde 5); biologisk vekst som svertesopp
(bilde 6), skorpelav (bilde 7), luftbårne
grønnalger og mose. Dannelse av små
kolonier med biologisk vekst regnes som
tegn på en begynnende nedbrytning. De
siste årene har vi sett en økende mengde
biologisk vekst på granittoverﬂaten. Det er
tre grunner til at det er ønskelig å hemme/
fjerne biologisk vekst: rent estetisk fordi
kunstverkenes uttrykk forvanskes, for å
kunne holde øye med eventuell begynnende nedbrytning og for å fjerne eventuelle
nedbrytningsfaktorer.

Kärchers rengjøringsekspert kom til Oslo høsten 2007
for å utføre renseprøver med kalkblåsingsutstyr og
varmtvannsvasker på granitten i parken. Det ble også
utført prøver og mikroskopianalyser av materiale sendt

Analyser og prøver
Det er konstatert sopp i granittens svarte
belegg to ganger: i 1992 av en mikrobiolog

8. Monolittplatået som anleggsområde med Monolitten tildekket av stillas og
presenning. (©Vigeland-museet/Bono 2009)

9

fra Vigeland-museet til Materialutprøvningsinstituttet
ved universitetet i Stuttgart, Tyskland. De ﬁkk Mycotapeprøver og avskrapninger av lav og mørk misfargning,
i tillegg til at de ﬁkk borekjerneprøver (fra soklene til
kubelyktene rundt plassen) til å gjøre forsøk på. Kärchers
rengjøringsekspert blåste med ulike former for partikler på
borekjerneprøvenes overﬂate, hvorpå de ble undersøkt av
Dr. G. Grassegger-Schön ved universitetet i Stuttgart. På
Mycotapeprøvene og avskrapningene gjorde hun funn av
svertesopp, sotpartikler og mineralske faser (gips, kalsitt
og rust), nedbrutt organisk materiale (svertesopp?) og
levende alger.
Vi var i lang tid svært skeptiske til partikkelblåsing og
ville i prinsipp kun tillate Kärcher å rengjøre med varmt
vann med normalt trykk (så svakt at man kan holde en
hånd foran). Ettersom den første prøveavrensingen med
kalkblåser i parken ikke ga et helt overbevisende resultat
og museet ikke har noen umiddelbar mulighet til å lage
tynnslip for å undersøke granittens beskaffenhet, skulle
det mye til for å la Kärcher få bruke noen form for blåsemetode. Flere ting gjorde at synet på saken kom til å
endres:
- Rapporten fra Dr. Grassegger-Schön viste at granitten
ikke tok skade av behandlingen.
- Geolog Tom Andersen fra UiO har sagt at forskjellen

9. Gjenstandstkonservator Tanja Frantzen damper granittgruppe. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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mellom hardheten til biotitt og kalk kun må være som
teoretisk å regne og at det ikke vil ha noen egentlig
praktisk betydning.
- Vi har ikke funnet noen annen metode å redusere/drepe
svertesopp på, som ikke har uheldige virkninger på helse
og miljø, eller som skader granitten (syre).
Svertesopp
Mycoteam mener at det ikke er nødvendig å identiﬁsere
svertesoppen nøyaktig fordi det i 70 % av tilfellene vil
være en bestemt art og at det uansett ikke vil ha noe
å si for vurderingen av svertesoppens egenskaper og
levevilkår. De kunne fortelle oss at selv om misfargningen i stor grad er overﬂadisk, vil resten av hyfene være
endolittiske. En overﬂadisk avrensning vil derfor trolig ikke
hindre svertesoppen i å vokse fram igjen relativt raskt.
Svertesoppen trives i skyggefulle partier på granitten,
spesielt på hver side av der det renner regnvann, dvs. der
hvor vannet ikke vasker vekk soppsporer og næringsstoffer.
Det er usikkert hvorvidt sopp er en vesentlig nedbrytningsfaktor på stein eller ikke, men sopp har den egenskapen
at de kan utskille en svak syre og kan derfor over tid etse
seg inn i overﬂaten den vokser på. Svertesoppen livnærer
seg hovedsakelig av stoffer som kommer gjennom luften,
men kan også livnære seg på lettilgjengelig kalium fra
glimmermineralene når disse nedbrytes.

10. Gjenstandskonservator Monica Hovdan (til venstre) og
monumentalkunstkonservator Joanna Hench (til høyre) kalkblåser granittgrupper. I bakgrunnen sees en vannsugermaskin.
(©Vigeland-museet/Bono 2009)

Konserveringsmetode
Kärcher hadde med seg en varmtvannsvasker med styrke
på opptil 180 bar, mulighet til å varme opp vannet til 180
°C og med et munnstykke med en vinkel på 25 grader
(bilde 8). Det var mulig å innstille denne maskinen på
dampmodus. Først ble granitten dampet (bilde 9) for å
fjerne alt vannløselig og for å hemme/drepe svertesopp,
deretter ble alt kalkblåst (bilde 10). Kalken (CaCO3) var
kjemisk fremstilt (ikke knust) og hadde en hardhet på 2,8
på Mohs skala. Partiklene var runde og mellom 20-90
micrometer store. Til slutt ble kalkstøv og løst smuss spylt
vekk med varmtvannsvasker (bilde 11). Platået ble spylt
med gulvvasker (se bilde 12 og 2) og det skitne vannet
ble fjernet med en vannsuger (bilde 10, i bakgrunnen).
Resultat
Kombinasjonen av de to rengjøringsmetodene var effektiv for rengjøringen av den lite nedbrutte granitten i
Vigelandsparken. Med damp var det enkelt å fjerne alger,
lav, smuss, fugleskitt og tyggegummi, mens kalkblåsingen fjernet fett og overﬂatisk svertesopp. For å få fjernet
skorpelav var det en fordel å la det få tid til å bløte seg
opp skikkelig først, slik at det kunne svelle og løsne lettere
etterpå. All behandling med vann måtte foretas langsomt
for å få ønsket effekt.

11. Monumentalkunstkonservator Joanna Hench spyler granittgruppe etter at den har blitt kalkblåst. (©Vigeland-museet/Bono
2009)

Ulempene med kalkblåsing i et slikt stort prosjekt er at
arbeidet er tungt og vanskelig, at kalkpulveret er vanskelig
å fjerne fullstendig fra granittoverﬂaten etter behandlingen,
og at metodens langtidsvirkning er ukjent. Det har også
skjedd en fargeendring av overﬂaten på granitten: Fra å
ha et lyst rosa skjær har den blitt kaldere og mer blålig i
tonen. Dette skyldes at det atomtykke patinalaget av utfelt
jernoksid ble fjernet sammen med smusset og overﬂaten
framstår med den fargen iddefjordsgranitten har når den
er nyhugget (bilde 13).

Takk til
Vigeland-museet ønsker å takke Kärcher Norge, ved
direktør Nils Kloster, som velvillig har stilt sine maskiner
og sin ekspertise til rådighet. Vi vil også spesielt takke
rengjøringsekspert Thorsten Möwes og hans assistent
gjenstandskonservator Tanja Frantzen for godt samarbeid
og for en fantastisk arbeidsinnsats i et miljø som til tider
var veldig kaldt, vått, tungt, støyende og støvete.

joanna.hench@kie.oslo.kommune.no
siri.refsum@kul.oslo.kommune.no

13. Monumentalkunstkonservator Joanna Hench studerer
toppen av Monolitten etter kalkblåsingen. I bakgrunnen sees
hovedfontenen. (©Vigeland-museet/Bono 2009)
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