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Konservering av Riksregaliene
– en gylden utfordring
Anne Sommer-Larsen
Trøndelag Folkemuseum i Trondheim
På bakgrunn av tildelte midler fra Staten til vedlikehold
og forbedring av oppbevaringsforholdene til de norske
riksregalier, ble konserveringsavdelingen ved Trøndelag
Folkemuseum engasjert til å forestå og utføre en rekke oppgaver som var ønskelige og påkrevd i forbindelse med ny
utstilling av de norske riksregalier i anledning kroningsjubileet i 2006.
De norske riksregalier omfatter følgende gjenstander:
kongekrone, dronningkrone, arvefyrstekrone, kongens og
dronningens septre og riksepler, rikssverd, salvingshorn,
marskalkstav og riksbanner. Dessuten er det en del gjenstander som er knyttet til regaliene og kroningsseremoniene som oppbevaringsetuier, kroningskåper og ordener.
Gjennom de siste ni årene er det i regi av Regaliekommisjonen foretatt en del konserverings- og gullsmedarbeid på
regaliene. I løpet av de år som har gått er det observert at
kronregaliene på tross av deres edle metaller ikke er upåvirket av tidens tann og de omgivelser som de oppbevares
i. Det ble observert at især de regalier, som er fremstilt i
forgylt sølv viste tegn på anløping etter forbausende kort
tid. Det var derfor nærliggende å se nærmere på de oppbevaringsforhold som regaliene hadde.
For ca. 10 år siden ble det produsert en sikkerhetsmonter,
som regaliene hittil har vært utstilt i. På det tidspunkt var
det ikke aktuelt å vurdere de materialer som inngikk i konstruksjonen med henblikk på eventuelle uheldige avgasser fra materialene. Det er nettopp i en slik sammenheng
absolutt påkrevd å være spesielt oppmerksom på kvaliteten
på materialene, men også å vurdere om de materialer som
brukes avgir skadelige stoffer som kan angripe de gjenstander som skal utstilles.
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Atmosfæren i en tett monter som denne kan få en alt for
høy konsentrasjon av korrosive gasser som stammer fra
tre, fiberplater, limstoffer, tetningsmasse/silikon og lignende. Samtidig kan et ustabilt klima være medvirkende til
at konsentrasjonen av skadelige gasser økes, og at faren
for anløping og korrosjon stiger. Da riksregaliene ikke skal
pusses og håndteres mer enn høyst nødvendig er det
særdeles viktig at de gis de beste oppbevaringsforhold.
I 1999 ble det utført en materialtest på analyselaboratoriet
på British Museum. Denne testen konkluderte med at MDF
plater (trefiberplater) og finér av ibenholt, som var brukt i
bunnplaten i montren, ikke var egnet til oppbevaring av sølv
mer enn 6 måneder.
Regaliene ble i hovedsak oppbevart i monteren. I perioder
hvor utstillingen ikke var tilgjengelig ble de oppbevart i de
gamle etuier laget av pappmasjé, tre, fløyel og skinn. Også
oppbevaringskassen av eiketre var uheldig med hensyn til
avgassing.
I sommeren 2002 skjedde det en alvorlig oversvømmelse
av kjelleren i Nidaros Domkirke. Også regaliehvelvet ble
oversvømt. Lykkeligvis befant regaliene seg i monteren.
Riksbanneret stod i sin kasse på gulvet på klosser, men på
grunn av vannstanden ble kassen våt i den ene enden og
kloakkvann trakk opp i banneret.
Etter oversvømmelsen observerte vi en ytterligere anløpning
av dronningkronen som det var viktig å stanse. På grunn av
dronningkronens sårbare overflate er rensing av så omfattende anløpning en krevende oppgave.
På bakgrunn av dette var det klart at det måtte gjøres noe i
forhold til regalienes oppbevaringsforhold, og en rekke oppgaver innen dokumentasjon og konserverings skulle løses:

Oppbevarings- og transportkasse til kongens krone

• Dokumentasjon og fotografering av samtlige gjenstander
inkl. konservering av de gamle etuier.
• Fremstilling av nye esker og transportkasser i materialer
som ikke avgir korrosive gasser.
• Kontroll av luftkvaliteten i hvelvet hvor regaliene oppbevares.
• Identifisering av edelstener og festing av løse deler og
perler på kongekronen.
• Rensing av kongens rikseple for lakk.
• Rensing av kongens septer for lakk.
• Rensing av dronningkronen for korrosjon. Utskifting av
uoriginal perle. Perlebroderi sikres.
• Rensing av dronningens rikseple for gammel lakk.
Produksjon av ny pute under fotstykket.
• Rensing av dronningens septer for gammel lakk. Ametyst
på «håndtak» renses for bronsemaling.
• Konservering av rikssverdet med balg. Røntgenfotografering av konstruksjonen. Reparasjon av løse deler og
rekonstruksjon av ornament på balgen.
• Fotodokumentasjon av ikonografi på rikssverdet.
• Konservering av riksbanneret. Analyse og forsøk med ulike
løsemidler for å fjerne vannskader og flekker på banner.
• Rensing av salvingshornet for gammel lakk.
• Rensing av arvefyrstekronen og utretting av pullen før
utstilling.
• Fjerning av gammel lakk på marskalkstav. Stempler fotograferes og tydes.
• Reparasjon og rengjøring av kroningskåpene samt annet
utstyr av tekstiler med metallbroderi.

Organisering av konserveringsprosjektene
Da muligheten kom for å komme i gang med arbeidsoppgavene var det viktig å danne seg et overblikk over følgende:
• Hvilken type utfordringer vi sto overfor?
• Hvem kunne løse utfordringene?
• Hvor kunne arbeidet utføres?
• Hvordan kunne tidsrammen holdes?

Rensing av dronningkronen

Ut fra kontakt og erfaringsutveksling med aktuelle eksperter
ble det satt opp en rekke prosjeker som hver især tok
utgangspunkt i oppgavens karakter og de betingelser og
arbeidsforhold som var krevd.
Konserveringsverkstedet ved Trøndelag Folkemuseum har
gode fasiliteter hvor det er mulig å jobbe med mange typer
oppgaver. Samtidig har avdelingen erfaring med å innkalle
eksperthjelp ved arbeid med oppgaver som krever spesialkompetanse. Det var engasjert 16 personer til å dekke de
forskjellige konserveringsoppgaver.
Med de sikkerhetskrav som var forutsatt kunne arbeidet
med de krevende oppgaver foregå under enkel tilgang til
de nødvendige fasiliteter. Arbeidene ble påbegynt i 2004
og sluttføres i 2006 til åpning av den nye utstilling i Erkebispegården i Trondheim i forbindelse med kroningsjubileet.
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