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Livet etter studiene

Jeg har lenge hatt lyst til å skrive en artikkel om
hvordan det er å arbeide som eneste konservator
på en arbeidsplass. Hvor frustrerende det kan
være. Hvor hjelpeløs man kan føle seg i kommunikasjonen med andre. Nå har jeg skrevet den.
Det ble aldeles ikke slik jeg hadde tenkt, men jeg
kan jo håpe at en eller annen får noe ut av den.
Det er litt ironisk at innenfor et yrke som konservator
- som trekker til seg mennesker som foretrekker
å arbeide med gjenstander, hvor faget i seg selv
dyrker frem en utstrakt sans for detaljer og for
perfeksjon - så til de grader krever at de samme
menneskene i yrkeslivet skal fungere både som
diplomater og pedagoger.
Overgangen fra universitetet til arbeidslivet er
ganske stor. Som fersk konservator uteksaminert fra
universitetet, lider man kanskje av den misoppfatningen at konservatorer har monopol på forståelse
av Kunstgjenstandenes materialoppbygning og
behandling. Men med en slik holdning er det en viss
fare for å opptre arrogant, og det er også en kime til
utbrenthet, da en fort vil kreve for mye av en selv.
Som konservator må en stadig inngå kompromisser.
En balanserer hele tiden mellom idealet på den ene
siden, og de begrensningene som økonomien og
ønsket om tilgjengelighet setter på den andre.
Konservatoren må stadig vurdere hvor hun skal
legge listen. Setter hun listen for høyt, risikerer hun
å bli en kjeftekjerring eller å bli utbrent. Legger
hun listen for lavt, risikerer hun at samlingen forringes i et høyere tempo en nødvendig. Hun blir
sløv og fremmedgjør seg selv fra yrkesetikken. Det
finnes selvfølgelig ikke noe riktig svar på hvor man
skal legge listen. Det er et kompromiss mellom det
nivået museet ligger på i dag, museets økonomi og
ambisjoner. Målet må hele tiden være å bli litt bedre
enn vi var i går.
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For å bedre rutinene for bevaring på et museum
tror jeg man kan tjene mye på å arbeide med holdningene blant ens kolleger. Nesten alle ansatte ved
et lite museum er i en eller annen form i kontakt
med gjenstandene. Formidling og kommunikasjon
blir dermed den viktigste arenaen for en konservator til å forbedre den forebyggende konserveringen på museet. Det kan være vanskelig å gi slipp
på enkelte oppgaver. Det enkleste kan være å
gjøre tingene selv. Dessuten havner man fort i den
grøften at man mistenker sine arbeidskollegaer for
ikke å være like flinke til å bruke hvite hansker når
en selv ikke er til stede for å overvåke det hele.
Men man kommer alltid til et punkt hvor en er nødt
til å stole på folk. Det å skulle utarbeide rutiner for
andre kan også fungere som en personlig vekker.
En blir fokusert og bevisstgjort i forhold til hva det
egentlig er som gjøres - hvorfor det må gjøres, og
om det finnes enklere måter å gjøre det på.
Å være omgitt av ufaglærte (i betydningen ikke
konservator) fungerer på mange måter skjerpende.
En blir ofte stilt kritiske spørsmål, og blir tvunget til
å tenke gjennom ting man selv tar for gitt. Ved å
hele tiden måtte begrunne sine valg, blir en nødt til
å holde seg faglig oppdatert. Det holder ikke å bare
vite hva som er riktig belysning for de forskjellige
materialgruppene, hvilken luftfuktighet som er best
for samlingens gjenstander eller hva slags
materialer som bør brukes til pakking, hvis man
ikke også kan forklare hvorfor. Det kan være
frustrerende og måtte forklare ting en selv tar for
gitt, og kanskje enda mer frustrerende når en selv
kanskje ikke helt kan alle svarene. Den stadig
tilbakevendende kommunikasjonen med medarbeiderne kan altså virke kunnskapsfremmende
begge veier. En av de viktigste oppgavene til en
konservator som jobber alene er derfor etter min
mening, å bli stadig bedre til å kommunisere hva
bevaring handler om til sine kollegaer.

Det heter seg at man må velge sine slag. Men
hvordan avgjør man hva som er så viktig at man
må gjøre det til prestisje? En konservator kan lett
bli oppfattet som en ‘bitch’. En som alltid påpeker
vanskelighetene ved et prosjekt, som alltid kjefter
hvis folk ikke bruker hvite hansker eller hvis de
bærer mer en ett oljemaleri om gangen. Det er ikke
til å stikke under en stol at som konservator ligger
det nesten i stillingsbeskrivelsen til en viss grad
å fungere slik. Men velger en hele tiden å pirke
borti alle små feil, risikerer en å ødelegge forholdet
til sine medarbeidere og dermed ødelegge det
en ønsker å oppnå i det lange løp. Derfor er det
viktig å arbeide bevisst for å skape en avslappet
atmosfære på arbeidsplassen. Hvis en arresterer
folk for hver minste lille ting, risikerer man at de
ikke tar kontakt når det virkelig gjelder. Vakter og
rengjøringspersonale oppholder seg mye i utstillingslokalene. De har derfor mulighet til å oppdage feil
og mangler mye raskere enn konservatoren. En
god kommunikasjon med dem kan derfor være
nyttig og bør oppmuntres.

er man tvunget til å greie seg uten slik luksus. Det
er derfor ekstra viktig for konservatoren som jobber
alene å skaffe seg et slikt faglig nettverk utenfor
arbeidsplassen.

En stor fare ved det å arbeide alene, er å bli slapp
i forhold til yrkesetikken. I iveren etter å tilfredsstille
behovene til en kunde, andre kollegaer eller sjefer
kan det være fristende å ta snarveier. En vil jo så
gjerne levere. Langsomt endrer en innstilling til
arbeidet, inntil man en dag oppdager at en har
begynt å konservere etter samlebåndsmetoden,
eller at en bærer flere oljemalerier om gangen.
Uten hansker. Det kan være ekstra belastende å
argumentere for forbedring av klimaanlegget, økte
bevilgninger, bygging av transportkasser og så
videre, når en ikke har andre fagfeller bak seg.
Det er mye enklere å la det være. Når en arbeider
alene er det heller ingen fagkolleger som kommer til
å legge merke til at man lar det være. Konsekvensen
ved unnlatenhet kan være liten. Mangelen på
kolleger er også påtakelig når en jobber med et
utfordrende konserveringsprosjekt. Et faglig nettverk
er kanskje den beste forsikringen en kan ha mot
å falle i den faglige sløvhetens avgrunn. Nettopp
fordi de representerer en konstant motstand. En
kritisk og likeverdig vurdering av arbeidsmetoder.
Men som eneste konservator på en arbeidsplass

Når man som relativt nyutdannet konservator
besetter en ny stilling som konservator, har man i
utgangspunktet ingen autoritet. Den må man opparbeide seg ved å være bevisst hvordan man
kommuniserer sine kunnskaper. Det kan være
frustrerende i begynnelsen, når man er proppfull
av ideer og gode intensjoner, at alle andre ikke
automatisk skjønner hvor en vil hen. Man må bare
ta tiden til hjelp. Jobbe langsiktig, å ikke slite seg ut
ved å prøve å oppnå for mye på en gang.

Det som kanskje er vanskeligst å finne en fullgod
erstatning for er de daglige små dryppene med
fagprat. Selv om det går an å snakke om konservering med andre medarbeidere, så blir det ikke det
samme. Det blir en enveis kommunikasjon. Dette
er kanskje ikke av så stor betydning for det daglige
virke, men det betyr mye for motivasjonen. Å kunne
få bekreftelse fra andre mennesker på at man er
på rett spor. Men alt er ikke mørkt. Man lærer også
mye av å arbeide alene. En får økt bevissthet om
alle sider ved konservering. Og man blir nødt til
å lære seg å stole på egne vurderinger. Man får
en breddekunnskap som det ofte kan ta lengre
tid å oppnå innenfor større konserveringsverksteder, nettopp fordi det forventes av deg at du skal
kunne svare på alle mulige konserveringsrelaterte
spørsmål.

Som konservator, uansett hvor og hvordan man
jobber er det viktig å være åpen for nye materialer
og metoder. Jeg håper at jeg makter å formidle noe
av min entusiasme for faget mitt til de andre på
museet. Jeg håper og tror at jeg er blitt flinkere til å
verdsette kunnskapen og erfaringene til kollegaene
jeg har rundt meg. Og ønsker også at bevaring i
fremtiden er en like naturlig del av hverdagen for
alle ansatte på et museum. Ikke bare for konservatoren. Men ikke minst håper jeg at jeg aldri slutte
å være nysgjerrig, og alltid vil forstette med å hige
etter å bli en bedre konservator.
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