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Innhold

Norske Konserves er et tidsskrift for medlemmer av Nordisk Konservator-
forbund – Den norske seksjonen (NKF-N). Tidsskriftet har som mål å opp-
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utveksle informasjon mellom konservatorer innen ulike material områder.
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Kjære medlemmer!

NKF-N har arrangert to medlemsmøter siden 
julemøtet i fjor. Styret takker alle foredragshold-
ere for deres bidrag på medlemsmøtene og i 
Norske Konserves, samt Konserveringsstudiet 
ved Universitetet i Oslo og Riksantikvaren som 
har stilt lokaler til disposisjon! 

Årsmøtet i NKF-N ble holdt i Riksantikvarens 
konferansesal fredag 29.april. 24 medlemmer 
(inklusive styret) og 4 assosiater var tilstede. 
Styret vil takke Henrik Smith, Thierry Ford og 
Merete Winness for deres innsats i NKF-N 
styret, samt Anne Ytterdal og Tora Synnøve Yli 
Myre for deres arbeid i valgkomiteen! 

NKF-Ns nestleder Anne Håbu og styremedlem 
Anja Sandtrø deltok på forbundsrådsmøtet i NKF 
på Kulturernas museum i Helsinki, fredag 10.juni. 
Dagen før deltok NKF-Ns redaksjonsmedlem 
i Meddelelser om Konservering (MoK), Ida 
Bronken, på det årlige redaksjonsmøtet i MoK. 

Referat fra NKF-N årsmøte og NKF forbund-
srådsmøte kan leses lenger bak i bladet. Styret 
vil takke ABM-u for tildeling av reisestøtte 
for 2005. Reisestøtten sikrer NKF-N en aktiv 
deltakelse i nordiske og europeiske fora hvor 
sentrale konserveringsfaglige spørsmål tas opp.

Årets høst- og julemøte er fortsatt under plan-
legging, men en invitasjon til høstmøtet i oktober 
vil bli sendt ut om kort tid. 

Anne-Grethe Slettemoen
Leder, NKF-N

Lederen har ordet 
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Kjære lesere!

Siden forrige utgave har vi i redaksjonen arbei det 
for å gjøre Norske Konserves til et enda bedre 
og mer profesjonelt tidsskrift for konserva tor-
miljøet i Norge, bl.a. har vi fått et nytt redak-
sjonsmedlem, Ellen Hole, som  er ansvarlig for 
abonnenter og utsendelse. Redaksjonen består 
ellers fortsatt av Katrine Scharffenberg, annon-
seansvarlig, og Ingrid Grytdal Eilertsen, redak-
tør. Vi er stolte av å presentere den utgaven du 
nå holder i hånden.

På NKF-Ns kombinerte vårmøte og årsmøte i 
april ble det som vanlig holdt fl ere interessante 
foredrag. Tradisjonen tro har noen av foredrags-
holderne bidratt til dette nummeret av NK. 
Cecilia Rönnerstam skriver om sin spesiali-
sering; portrettminiatyrer. Dette er et område 
innenfor malerikonservering som er ukjent for 
de fl este, og det er fascinerende å høre om 
arbeidet med originaler som noen ganger er 
helt ned til 2 cm store. Vegard Vike presenterer 
sitt arbeid med funn fra Kaupangutgravingene. 
Artikkelen tar bl.a. for seg hvordan korrodert 
metall kan og bør behandles,, sett i forhold til 
den mengden funn som er gjort, samt vanske-
lighetene med å foreta en priotitering blant det 
omfattende materialet.

Tina Grette Poulsson fullførte høsten 2003 sin 
Mastergrad i konservering ved Nasjonalgalleriet. 
Temaet for hennes oppgave var retusjering av 
kunst på papir, og hun tok for seg både det his-
toriske aspektet og nye metoder for retusjering. 
Dette er et område det har vært skrevet lite om, 
og Tinas oppgave, som er blitt møtt med stor 
interesse, skal publiseres i bokform på engelsk.

Denne gangen har vi også fått et bidrag fra en 
ekspert utenfor konservatormiljøet; Mogens 
Henckel er materialansvarlig ved KEM, og 
således en person fl ere av oss kommer i kontakt 
med. Han forteller om hvilke materialer som 
er mye brukt blant kunstnere idag og hvilke 
bevaringsmessige problemer som allerede nå 
oppstår, og som vil bli en utfordring for konser-
vatorer i den nærmeste fremtid.

Kari Skytt Andersen, konservator ved Nasjonal-
museet, har vært på seminar der samtidskuns-
t ens vilkår i forhold til bevaring ble diskutert. 
Hun skriver om dilemmaer man som konservator 
blir stilt overfor i det daglige arbeidet med 
sam  tids kunst, og trekker frem eksempler fra sitt 
eget arbeid ved Museet for samtidskunst. Til 
slutt presenterer Ingrid Grytdal Eilertsen noen 
tanker rundt temaet tilgjengelighet og bevaring 
med utgangspunkt i Wennesland samlingen ved 
Kristiansand Katedralskole.

Vi trykker også denne gangen referatet fra 
års møtet, samt Meddelelser om Konserverings 
publiseringsplan for 2005 og 2006. Selv har 
vi satt neste deadline til 15. januar 2006, og 
tar gjerne imot bidrag fra alle fagområder. Med 
dette ønsker vi våre lesere en fi n og innholdsrik 
høst, og håper at Norske Konserves vil være til 
inspirasjon!

Med hilsen fra redaksjonen;
Katrine Scharffenberg
Ellen Hole
Ingrid Grytdal Eilertsen

Redaktøren har ordet 
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NKF-N Styret 2005-06
Leder
Anne-Grethe Slettemoen
Nationalmuseum, Avdelning för Konservering
Box 16176, 103 24 Stockholm
Mobil +46 76 207 56 41 
Tlf, jobb +46 8 5195 4357
Tlf, privat: +46 8 32 94 72
E-post, jobb:  asn@nationalmuseum.se 
E-post, privat: anne@slettemoen.no

Nestleder
Anne Håbu
Kulturhistorisk Museum
Pb 6762 St. Olavs Plass, Sentrum
0130 Oslo
Tlf 22 85 95 00
E-post: a.k.habu@khm.uio.no

Sekretær
Guro Hjulstad
Kulturhistorisk Museum
Pb 6762 St. Olavs Plass, Sentrum
0130 Oslo
Tlf 22 85 95 00
E-post: guro.hjulstad@khm.uio.no

Kasserer
Barbro Wedvik
NIKU
Pb 736 Sentrum
0105 Oslo
Tlf 23 35 50 00
E-post barbro.wedvik@niku.no

Styremedlemmer
Anja Sandtrø
Kulturhistorisk Museum
Pb 6762 St. Olavs Plass, Sentrum
0130 Oslo
Tlf 22 85 95 00
E-post: anja.sandtro@khm.uio.no

Morgan Denlert
Norsk Folkemuseum
Museumsveien 10, Bygdøy
0287 Oslo
Tlf 22 12 37 65
E-post: Morgan.Denlert@norskfolkemuseum.no

Varamedlemmer
Gry Landro
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 23 49 35 00
E-post: gry.landro@kie.oslo.kommune.no

Jin Ferrer
Jacob Aalls gate 29 c 
0364 Oslo.
E-post: jinferrer@gmail.com

Andre verv:

Redaktør, Norske Konserves
Ingrid Grytdal Eilertsen
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 23 49 35 00
E-post, jobb.: ingrid.eilertsen@kie.oslo.kommune.no
E-post, privat: ingrid@movito.net

Annonseansvarlig, Norske Konserves
Katrine Strandskogen Scharffenberg
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 23 49 35 00
E-post katrine.scharffenberg@kie.oslo.kommune.no

Redaksjonsmedarbeider,
Norske Konserves
Ellen Hole
Mobil: 93 67 95 40
E-post: ellenbd72@hotmail.com

Meddelelser om Konservering
Ida Bronken
Mosseveien 6A
0193 Oslo
E-post: idbronke@online.no

NKF webredaksjon
Sander Solnes
Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
Riiser-Larsens vei 16 
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Styret informerer

7020 Trondheim
Tlf 73 89 01 00
E-post sander@solnes.no

Valgkomité
Anne Bjørke
NIKU
Pb 736 Sentrum
0105 Oslo
Tlf 23 35 50 00  
E-post anne.bjorke@niku.no

Biljana Casadiego 
Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet
Pb 2812 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 23 49 35 00
E-post biljana.casadiego@kie.oslo.kommune.no

Vurderingskomite
Marie von Möller
Bergen Kunstmuseum
Ramus Meyers allè 3, 7 og 9
5015 Bergen
Tlf 55 56 80 00
E-post marie@bergenartmuseum.no

Nina Hesselberg-Wang
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli 
0203 Oslo
Tlf 810 01 300
E-post nina.hesselberg-wang@nb.no

Catinka Borgarp
Arkeologisk museum i Stavanger
Pb 478 Sentrum
4002 Stavanger
Tlf 51 84 60 00
E-post cbo@ark.museum.no

Oppfordring til alle medlemmer og assosiater: for at vi 
skal kunne nå fram til alle medlemmer med informasjon 
om medlemsmøter, kurs og medlemsblader er vi helt 
avhengige av at du som medlem melder til styret når du 
har byttet postadresse og/eller e-postadresse. 

Adresseendringer
Adresseendringer kan meldes til styremedlem 
Anja Sandtrø, anjasan@virtualday.net
– eller –
Anja Sandtrø
Platousgate 3B
0190 Oslo

E-postliste
En viktig formidlingskanal for konservatorer i Norge er 
e-postlista. Via denne lista sendes ut informasjon om 
medlemsmøter, kurs og konferanser, forespørsler, ledige 
jobber og annet konserveringsrelatert stoff. Alle som 
ønsker det kan få e-postadressen sin lagt inn i lista, og 
på den måte motta og sende informasjon til samtlige 
abonnenter. Dersom du ønsker å sende ut spørsmål 
eller informa sjon til konservatorer skriver du en e-post på 
vanlig måte og adresserer til nkf-n@khm.uio.no.
Meldingen din sendes direkte ut til listas abonnenter. 
Vær oppmerksom på at det kan være problematisk for en 
del abonnenter å motta store vedlegg. Vårt råd er å be-
grense bruken av vedlegg til et minimum, og helst legge 
vedleggsteksten i selve e-posten. Unngå tung grafi kk og 
mange farger. 
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Tina Grette Poulsson
Papirkonservator MA NKF-N 

Retusjering av kunst på papir har vært et lite diskutert 
emne innen papirkonservering. Dette har ulike årsaker. 
Først og fremst har man de siste tiårene sett en sterk fokus 
på etiske prinsipper, særlig prinsippet om reversibilitet. 
Tradisjonelle metoder for retusjering av kunst på papir kan 
vanskelig forenes med dette prinsippet. I tillegg fi nner man 
frykten for å tilføre falsk informasjon. Objektet skal helst i så 
stor grad som mulig være «opprinnelig», ettersom man ved 
tilføring av nye medier kan gjøre seg skyldig i forfalsking og 
fordi det også kan vanskeliggjøre fremtidig forskning. En 
tredje grunn kan være at retusjering er en meget subjektiv 
prosedyre som krever erfaring og utprøving og ikke så en-
kelt kan læres bort. Det fi nnes få faste holdepunkter og lite 
teoretisk støtte for retusjering. Skiftet fra lærlingutdannelse 
til akademiske kurs kan derfor ha ført til at studentene etter 
fullførte studier er dårligere rustet til utføre retusjering enn 
de var for noen tiår siden. Den teoretiske kunnskapen om 
de fl este behandlinger er blitt større, men det har nok vært 
på bekostning av praktisk kunnskap.

Retusjering er restaurering. Målet med retusjering er å 
erstatte skadde eller tapte områder av kunstverket, eller å 
skjule lyter eller fl ekker som er antatt ikke å være av histo-
risk interesse. Retusjering er generelt defi nert som utført 
direkte på det originale bildet. Toning og rekonstruksjon 
på innfyllinger er enklere å hanskes med, ettersom de som 
regel kan fjernes uten å skade det originale kunstverket. 
Papir er et fi brøst, absorberende og porøst materiale, hvor 
inngripen lett kan sette uutslettelige spor. Vanlige retusjer-
ingsmaterialer som akvarell og pastell vil trenge inn i fi brene 
og være umulig å fjerne fullstendig, og retusjen vil bli inte-
grert fysisk så vel som visuelt. Dette er i strid med de etiske 
prinsippene i konservering. Papir har også en enkel struktur 
og overfl ate som lett tilkjennegir senere tillegg. I tillegg er 
kunstverk på papir ofte i relativt små format og må sees på 
nært hold. Dette betyr at det kan være meget vanskelig å 
utføre en retusj som er harmonisk integrert i kunstverkets 
helhet og samtidig i henhold til etiske prinsipper.

Retusjeringspraksis vil variere fra konservator til konserva-
tor, avhengig av utdannelse, erfaring og arbeidsplass. 
Behovet for retusjering vil være større i et privat atelier enn 

Retusjering av kunst på papir

9 10
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i et museum. For private kunder er fokus i stor grad på kun-
stverkets estetiske verdi, og retusjering er ikke sjelden et 
nødvendig onde for å gjeninnføre enheten i bildet. Private 
kunder vil også ofte forvente store «forbedringer» av kunst-
verket. Behandling av underliggende årsaker til skade, som 
syreangrep og misfarging, vil ofte ikke være like synlige 
som retusjering av fl ekker og rifter. Museer derimot har ofte 
en mer preventiv tilnærming. Kunstverk vil ikke nødvendigvis 
være utstillingsobjekter, men kan være del av studiesam-
linger som først og fremst brukes av kunsthistorikere og 
andre kunstforskere. Historisk informasjon vil da som regel 
være viktigere enn estetisk verdi.

I litteratur har det generelt vært fokus på andre spesialiteter 
innen konservering og lite har vært skrevet om retusjering 
av kunst på papir. Retusjering av papir presenteres i beste 
fall som fakta i «case studies». Man nevner type media 
og eventuelt påføringsmetode, men sjelden noen videre 
detaljer.

Pigmentbasert retusjering
Tradisjonelle retusjeringsmedia, som for eksempel akvarell, 

pastell og fargeblyanter, vil oftest gi den beste retusjen. De 
har imidlertid den ulempen at de sjelden vil være fullsten-
dig reversible. Dette kan skyldes medienes egenskaper 
og/eller at de blir lagt oppå originale medier og dermed 
ikke kan fjernes uten også å fjerne originale deler av bildet 
(fi gur 1 og 2). 

For å øke reversibiliteten av disse mediene, er det blitt 
anbefalt i litteratur å bruke isolerende lag av for eksempel 
methyl cellulose, klister eller gelatin. Dette er imidlertid 
en tvilsom påstand. Isolerende lag kan i visse tilfelle øke 
reversibiliteten av påførte medier noe, men sjelden så mye 
at det faktisk rettferdiggjør at man tilfører papiret enda mer 
fremmed materiale. De isolerende lagene vil generelt i seg 
selv være irreversible og vil ha en effekt på papiret over tid. 
Isolerende lag kan likevel bli brukt som del av en retusj, i 
form av etterliming av papiret. Papirets absorberingsevne 
kan justeres, noe som kan gjøre det enklere å påføre for 
eksempel akvarellfarger, og en feil vil også lettere kunne 
rettes opp. Retusjeringsmedienes viskositet kan også jus-
teres, for eksempel med methyl cellulose. Dette kan gjøre 
dem enklere å påføre.

3 4

1 2
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Alternative metoder for retusjering
Det har vært forslått alternative metoder for «retusjering», 
som er lettere reverserbare enn tradisjonelle pigments-
baserte retusjer. Til tross for at metodene er lettere å fjerne 
enn pigmentbaserte retusjer, vil også fjerning av disse 
retusjene naturlig nok ha en viss effekt på papiret.

For eksempel kan fi ber eller papir brukes som underlag for 
retusjen. I tillegg til at retusjen blir enklere å fjerne, kan et 
fi ber- eller papirlag også gjøre det enklere å utføre retus-
jen. Dette gjelder særlig hvis papirets overfl ate er skadet 
(fi gur 3 og 4) eller hvis man skal dekke en fl ekk som er 
mye mørkere enn resten av papiret (fi gur 5 og 6). Fiber 
kan også brukes uten pigment (fi gur 7 og 8). Små fi ber   inn-
fyllinger kan utføres tørt, mens man på større fl ekker vil få 
best resultat ved å utføre prosessen vått.

Digital rekonstruksjon har vært foreslått som en ny teknikk 
for rekonstruksjon av grafi ske blad. Dette krever imidlertid 
at man har et annet tilgjenglig og uskadet eksemplar av det 
trykk det er snakk om. Metoden innbærer at man tar et digi-
talt foto av det uskadede trykket, for så å bruke utskriften 
av dette som reparasjonsmateriale (fi gur 9 og 10). Imidlertid 
tåler som regel ikke printerblekk vann, noe som kan skape 
problemer hvis man bruker stivelsesklister som lim. Blekkets 
lysbestandighet er også tvilsom.

Som regel er det lettest å ty til de tradisjonelle, pigment-
baserte retusjeringsmetodene, ettersom det er disse man 
er vant til og de derfor er lettere å utføre. Det er imidlertid 
vel verdt å prøve ut andre teknikker, særlig det å bruke 
papir eller fi ber som underlag. I tillegg til at slike retusjer 
er lette å fjerne, kan de med litt trening gi et meget godt 
resultat.

papirpiken@yahoo.no

5 6

7 9
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Cecilia Rönnerstam
Konservator MA NKF-S

Teknikhistoria
Vad är en porträttminiatyr? Defi nitionen av en porträtt-
miniatyr baseras inte på storlek eller format. Defi nitionen 
utgår istället från material, teknik och historiskt samman-
hang. Ordet miniatyr kommer från minium som betyder 
blyrött eller mönja (Pb3O4 ) på latin. Pigment användes 
mycket inom medeltida bokmåleri, särskilt vid utsmyckning 
av rikligt dekorerade begynnelsebokstäver eller anfang. 
Själva handlingen att anlägga anfang med blyrött kallades 
miniare, och målningen en miniatyr. Porträttminiatyren som 
fristående konstart utanför bokmåleriet utvecklades under 
förra hälften av 1500-talet. Den första kända fristående 
porträttminiatyren föreställer den engelska kungen Henry 
VIII, är daterad cirka 1525 och tillskriven konstnären Lucas 
Horenbout (c. 1490/5 – 1544). Efter denna introduktion 
utvecklades miniatyrmåleriet till en högtstående konstart 
vid de europeiska hoven kring sekelskiftet 1600. Miniatyr-
erna målades i akvarell på pergament, precis som vid det 
ursprungliga bokmåleriet. Pergamentet som användes var 
mycket tunt, och eftersom det inte längre var skyddat mel-
lan sidorna i en bok, fästes det mot ett hårdare underlag 
som spelkort eller kartong.

Strax före 1650 introducerades miniatyrmåleriet i Sverige, 
genom att drottning Kristina lät anställa två miniatyrister 
från utlandet, Alexander Cooper och Pierre Signac. Mot 
slutet av 1600-talet tog Elias Brenner över som förste 
inhemska miniatyrmålare och hovminiatyrist. Bild 1visar 
en miniatyr av Samuel Cooper, bror till Alexander Cooper, 
signerad 1650. Miniatyren är målad i akvarell på pergament 
fäst mot spelkort, samt infattad bakom glas i en medaljong. 
Inuti medaljongen ryms ytterligare en miniatyr.

I början av 1700-talet övergick man från pergament till att 
måla miniatyrer på elfenben. Elfenben är av naturen vat-
tenavstötande, och plattorna måste prepareras noggrant 
för att kunna ta emot akvarellfärgen. Först skrapades plat-
tan slät med en bit glas eller en rakkniv. Sedan ruggades 

den släta ytan upp genom slipning med pimpstenspulver. I 
början av 1700-talet var elfenbensplattorna små och tjocka, 
men snart lärde sig konstnärerna att hantera det nya materia-
let och miniatyrerna blev större och tunnare. För att skapa 
riktigt stora miniatyrer kunda man infoga en bit elfenben 
för karnationen, i kringliggande papper eller pergament 

Konservering av porträttminiatyrer

Bild 1: NMB 889 Elisabeth Leigh (1607-67) av Samuel Cooper, 
signerad 1650. 
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(se bild 2). Färgskiktet ändrade sakta karaktär och blev 
mer glansigt. Tekniken underlättades genom att förse 
färgerna med mycket bindemedel och genom att lägga 
tunna fernissor mellan färgskikten. På detta sätt började 
miniatyrmåleriet mer likna samtida oljemåleri. Genom att 
fästa silverfolie på baksidan av ansiktet kunde man utnyttja 
elfenbenets transparens, och refl ektera infallande ljus för 
att öka karnationens djup och lyster (se bild 7 och 8). Det 
traditionella miniatyrmåleriet upphörde successivt under 
senare hälften av 1800-talet, i samband med att kameran 
uppfanns och den fotografi ska bilden tog över som föredra-
gen porträttkonst.

Den tekniska defi nitionen av en porträttminiatyr är alltså ett 
måleri i akvarell (gummi Arabicum) på pergament eller på 
elfenben. Miniatyrer skyddas av täckglas och är infattade 
i en ram eller kapsel, ibland som delar av smycken eller 
dosor (se bild 3).

Konservering 
Miniatyrer på pergament är relativt stabila, förutsatt att de 
förvaras under lämpliga stabila förhållanden. Plan defekter 
i pergamentet, med påföljande delaminering från bakside-
skartongen, kan uppstå som följd av att objektet utsatts 
för fukt. Rörelser i underlaget leder till att färgskiktet 
krackelerar, med följden att det riskerar att falla av. Skador 
i färgskiktet på miniatyrer är ofta svårt att upptäcka med 
blotta ögat, det kräver undersökning i mikroskop (se bild 4). 
Konsolidering av fl agande färg kan utföras med antingen 
vattenburet eller lösninsmedelsburet medium. Vattenburna 
medier som störlim, gelatin, eller metylcellulosa kan under 
kontrollerade former ge ett visuellt bättre resultat, då de 

regenererar det ursprungliga bindemedlet så att färgen 
slappnar av och lägger sig på plats utan onödig forcering. 
För ändamålet rekommenderas störlim som har den bästa 
klibbförmågan även i mycket låg koncentration, eller «Fluka 
48724 Gelatine from Porcine Skin, high gel strength, 250 g 
Bloom». Det fi nns dock alltid en risk att lösa omkringlig-
gande färgskikt. Ett syntetiskt medium kan å andra sidan 
försvaras med att det är reversibelt (åtminstone teoretiskt), 
men kan ge sämre visuellt resultat. Ett mycket bra synte-
tiskt medium är Paraloid B72, hittills oöverträffat vad gäller 
kemisk och fysisk stabilitet. Paraloid B72 kan med fördel 
lösas i metoxypropanol (1-methoxy-propan-2-ol), ett lös-
ningsmedel som är väsentligt mindre giftigt än aromatiska 
kolväten och vars egenskaper gör Paraloid B72 mycket 
hanterbart. Missfärgning av pigment är inte ovanligt på 
miniatyrer, pigmenten i akvarell och gouachefärger ligger 
oskyddade och påverkas lätt av luftburna föroreningar. Ett 
vanligt exempel är blyvitt, basisk blykarbonat, som i svavel-
haltig luft oxideras till blysulfi d vilket är en svartfärgad svår-
löslig förening. Skadan kan vara mycket störande om det 
drabbar vitala områden som karnationspartier. Blysulfi d kan 
behandlas med väteperoxid, där frigjorda syreatomer bidrar 
till att den svarta blysulfi den omvandlas till vit blysulfat. Man 
återfår inte originalpigmentet i processen, men väl origi-
nalutseendet och en mer stabil kemisk förening. Blekning 
av färgskiktet är också mycket vanligt på miniatyrer. Också 
här är karnationspartierna särskilt utsatta, organiska färger i 
den tunna transparenta modelleringen bleks fort (se bild 5). 
Blekning kan som bekant inte åtgärdas, men det kan före-
byggas genom kontroll och begränsning av ljusexponering 
och luftfuktighet, två faktorer som samverkar vid bleknings-
processer. 

Bild 2: NMB 177 Gustav II Adolf, kopia efter oljemål-
ning av Lorenz Sparrgren (1763-1828). Karnation 
utförd på infogat elfenben, övrigt måleri på papper.

Bild 3 – NMB 930: okänd man, av Laurence Hilliard, tidigt 1600-tal. 
Bilden visar täckglas, miniatyr samt insidan av emaljerad kapsel.
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I de fall retuschering anses nödvändigt, rekommenderas 
ett syntetiskt medium. Liksom för konsolidering föreslås 
Paraloid B72 löst i metoxypropanol, alternativt Aquazol 
500 som kan användas som bindemedel för torrpigment. 
Aquazol kan lösas i både vatten och vissa organiska 
lösningsmedel. Mögelangrepp är mindre vanligt. Synliga 
delar av mögel kan föras bort med en torr mjuk pensel. Vid 
omfattande angrepp kan ytan försiktigt strykas/rullas med 
en bomullspinne dränkt i etanol för att avlägsna fukt i ma-
terialen. Observera att etanol är starkt uttorkande, och bör 
därför användas mycket begränsat för organiska material. 
Fukt kan orsaka korrosionsangrepp invändigt i kapslar. Då 
man ofta använt mindre ädla metaller till insidan av en ram, 
än till den dekorerade utsidan, skapas i fuktigt klimat en 
redoxreaktion mellan metallerna, vilket orsakar en korro-
sionsprocess. Korrosionsprodukterna bör avlägsnas och 
de angripna ytorna lufttorkas eller strykas med aceton eller 
etanol för att avlägsna all fukt innan kapseln monteras igen.
Elfenben kommer från elefantbetar och består av dentin. 
Elfenben är alltså inte ben, utan ett tandmaterial. Dentin är 
en hård vävnad, som förenklat är uppbyggt av kalcifi erad 
kollagen. Dentinet är perforerat av tunna kanaler, s.k. den-
tinkanaler. Det betyder att elfenbensstrukturen till mycket 
stor del består av hål, vilket sannolikt är orsaken till dess 
starkt hygroskopiska natur. Elfenben i tunna plattor som i 
miniatyrer, reagerar mycket snabbt vid svängningar i relativa 
luftfuktigheten, vilket leder till dimensionsändringar, plande-
fekter och sprickor (se bild 6). Plandefekter i elfenben kan 
behandlas med långtidsbefuktning i ett slutet klimat. Sprick-
or stabiliseras från baksidan, utan att applicera adhesiver 
i själva brottytan. Skadan lamineras lokalt genom att fästa 
en remsa tunt japanpapper av lämplig fi ber (t.ex. Kozo eller 

Gampi) längs sprickans baksida. Vid arbete på baksidan är 
det klokt att avstå från vattenburna medier, vilka lätt kan ta 
sig genom sprickan ut till färgskiktet som är vattenlösligt. 
En annan komplicerad skadebild, exklusivt för miniatyrer på 
elfenben, är förekomsten av kristaller i färgskiktet. Kristall-
erna tros bestå av magnesiumvätefosfat (MgHPO4• 3H2O) 
och växer från elfenbenets yta upp genom färgskiktet. 
Kristallerna kan alltså inte avlägsnas mekaniskt utan risk för 
att avlägsna färgskiktet. 

Oxiderade silverfolier bakom ansikten kan ge porträtt en 
skenbar missfärgning. Det kan korrigeras genom att avläg-
sna och rengöra folien, men ofta är den skuren och fäst så 
den passar in exakt bakom karnationen, varför ett ingrepp 
potentiellt skulle göra mer skada än nytta.

Glassjuka, slutligen, är ett fenomen som drabbar täckglaset 
på många miniatyrer. Glassjuka orsakas av ett jonbyte som 
sker mellan glaset och den omgivande luften. Beroende på 
glasets sammansättning «läcker» natrium- eller kaliumjoner 
ut på yta, och ersätts inuti glasmassan av vätejoner från 
luften. Jonerna på glasytan bildar salter som ibland kan ses 
som vita kristaller på glasets yta, salterna binder i sin tur 
fukt ur luften och skapar synliga droppar på glasytan (se 
bild 9). För natriumglas kräver detta ca 80 % Rh, medan 
kaliumglas kan bilda droppar redan vid 42-43 % Rh. Så 
småningom orsakar förloppet en strukturförändring där 
glasets uppbyggnad kollapsar p.g.a. den mindre storleken 
på vätejonerna, vilket ger upphov till ett mycket fi nt nät av 
sprickor (eng. crizzling) (se bild 10). Droppar och kristaller 
kan torkas av och glaset återanvändas förutsatt att det 
kontrolleras regelbundet, men nedbrytningsprocessen kan 

Bild 5: NMB 940 Elisabeth Wriothesly 
(1645-96) av John Hoskins. Miniatyren sitter 
inuti den medaljong som visas i bild 1.

Bild 4: NMB 123 Självporträtt av Peter 
Adolf Hall (1739-1793). Detaljbild genom 
mikro skop, cirka 2 cm i verkligheten.

Bild 6: Privat miniatyr, målad av Jakob 
Axel Gillberg (1769-1845). Elfenbenet har 
spruckit i fl era delar.
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inte avbrytas. Om inre sprickor är synliga eller om små fl agor 
faller av måste glaset bytas ut för att undvika skador i färg-
skiktet vid fortsatt nedbrytning.  

Efter avslutade konserveringsåtgärder är det viktigt att min-
iatyren försluts korrekt. Det innebär att porträttet fästs till 
glaset med guldslagarhinna, ett semipermeabelt membran 
från oxens blindtarm. Materialet skall tillåta luftbyte, men 
utestänga damm och smutspartiklar och därmed förebygga 
framtida rengöringsbehov. Det är nämligen just öppnings-
förfarandet som utgör det mest komplicerade och riskfyllda 
momentet vid arbete med porträttminiatyrer. Vissa kapslar 
saknar helt naturliga öppningsmöjligheter, de var helt enkelt 
aldrig meningen att öppnas efter tillverkning. Varje försök att 
öppna miniatyren blir ett intrång som påverkar föremålets 
struktur, varför varje ingrepp måste övervägas noggrant. 

Med denna komplexa materialsammansättning måste kon-
servatorn vara insatt i konservering av ett brett spektrum av 
material. Att skapa ett klimat för utställning eller magasine-
ring som passat alla ingående materialgrupper är en utopi. 
Istället måste man kompromissa och göra ett medvetet val. 
Genom att det målade porträttet i sig utgör den viktigaste 
delen i sammanhanget, är det klokt att anpassa klimat och 
ljus för att passa ljuskänsligt måleri på organiskt underlag.

crm@nationalmuseum.se

Avdelningen för konservering/måleri och porträttminiatyrer
Nationalmuseum, Stockholm

Bild 10: Ett glas helt nedbrutet av glassjuka, med tydligt nät av 
sprickor, crizzling.

Bild 7: NMB 550 Gustav IV Adolf, av Johan Erik Bolinder 
(1768-1808), troligen utförd 1796. Här ses miniatyren i trans-
mitterat ljus vilket tydligt visar metallfolien fäst bakom ansiktet. 
Folien syns inte från baksidan, som skyddas av papper.

Bild 8: NMB 550 Gustav IV Adolf, av Johan Erik Bolinder (1768-
1808), troligen utförd 1796. Miniatyren i normal belysning.

Bild 9: Detaljbild genom mikroskop som visar droppar från glass-
juka på insidan av ett glas, med miniatyren under.
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Vikingtidens Kaupang
Funn av «spesiell nasjonal betydning»?

Vegard Vike
Objektkonservator NKF-N

En historie om arkeologisk jerns stille død i magasinet 
og oppgaven med å redde det.

Revitaprosjektet er et magasinrevisjonsprosjekt som er 
satt i gang ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Et av de 
pågående delprosjektene går ut på å revidere funnene og 
dokumentasjonen fra de eldre arkeologiske utgravningene 
ved Kaupang i Vestfold. Kaupangdelprosjektet startet 
opp i september 2003 og utføres av en arkeolog og en 
konservator. Første delmål er å revidere de antatt 15 000 
jerngjenstandene fra bosetningsområdet. Bosetningsområ-
det ved Kaupang er fra vikingtid og anses som viktig fordi 
det er det første tegn til bydannelse man har funnet spor 
etter i Norge. Kaupangfunnene har blitt aktualisert av de 
nyere utgravningene der mellom 2000 og 2003. De eldre 
utgravningene foregikk i over ti år, fra 1956 til 1974, med 
hovedvekt på perioden mellom 1959 og 1970. I tillegg til 
bosetningen har det også blitt gravd opp mange vikingtids-
graver ved Kaupang.

Funnene
Dette er ca 500 jerngjenstander fra den ene av to sjakter 
som ble gravd ut ved Kaupang i 1959. Det fi nnes tilsam-
men 30 ganger mer enn denne mengden jernfunn bare fra 
bosetningsområdet, dvs i underkant av 1000 bokser. 75% 
av funnene er helt ubehandlet siden utgravningen. Gjen-
standene har vanligvis falt helt fra hverandre. I bokser med 
fl ere gjenstander har løse deler blandet seg.

Hva har skjedd med jernet? Kaupangjernet er funnet like 
ved sjøen, og har derfor fått mye salt på seg. Etter den 
arkeologiske utgravningen fi kk det tilgang på luftfuktighet 

og oksygen. Sammen med saltene førte dette til aktiv 
korrosjon på jernkjernen inni gjenstanden. Aktiv korrosjon 
ekspanderer voldsomt i volum og presser derfor på de 
ytre lagene i gjenstanden. Korrosjonslagene ytterst rundt 
gjenstanden, bygd opp iløpet av 1000 år i jorda, sprakk 
opp og falt av. Innenfor disse ytre korrosjonslagene ligger 
originaloverfl aten til gjenstandene, som vi ønsker å ta vare 
på. Korrosjonsskadene skjedde trolig allerede det første/ 
de første årene.  Anslagsvis 20-30% av gjenstandene har 
falt helt eller delvis fra hverandre.

Rundt 25% av gjenstandene har fått en eller annen form for 
behandling etter utgravningen. Det ser hovedsakelig ut til at 
denne behandlingen har bestått av en tur i et elektrolyse bad 
med påfølgende koking i voks. Voksen skal hindre oksygen 
å komme til og dermed bremse videre korrosjon. Elektroly-
sen skal fjerne korrosjonsdannende salter. Elektrolysen er 
litt av et problem, ettersom den i mange tilfeller har vært 
ekstremt effektiv mht til å fjerne korrosjonslagene fra gjen-
standen, og dermed strippet dem helt ned til jernkjernen. 
Gløding i ovn har også blitt brukt som en metode for å 
forsøke å fjerne saltene, da ved å fordampe dem vekk. Det 
er lite dokumentasjon å fi nne på den tidligere behandlingen.

Av 1750 gjennomgåtte funn er:
10-15% av gjenstandene relativt hele.
40% er uidentifi serte gjenstander / fragmenter
50% er nagler og nagledeler
10% er andre identifi serte (funksjonsbestemte) gjenstander 

som kniver, sakser, nøkler, sverdknapp, pilspisser, 
isbrodder, beslag, hengsler, grytedeler m.m.

Revisjonsprosessen
Limingen av gjenstandsfragmentene må vi gjøre aller først 
så vi kan fi nne ut hvor mange gjenstander det faktisk er i en 

Kniv
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boks, og hvilke deler som hører sammen. Når fl ere gjen-
stander har falt fra hverandre og delene har blandet seg er 
det litt av et tredimensjonalt puslespill å få dem sammen 
igjen. Limingen gjøres med cyanoakrylat - superlim. Det 
er et lim med dårlige aldringsegenskaper, men det tåler 
best saltutvaskingsbadene som gjenstandene skal i ved 
senere behandling. Full konservering for å fjerne korros-
jonsdannende salter og for å rense fram overfl aten gjøres 
ikke foreløpig. Det må bli et nytt delmål senere når alt er 
gjennomgått, slik at det kan gjøres systematisk og kun med 
prioriterte gjenstander.

Katalogiseringen tar mesteparten av tiden til arkeologen. 
Det har vist seg at 10–20% av infolappene i eskene, 
gjenstandsmerkingen, er mangelfulle. Det gjør det veldig 
vanskelig for arkeologen.

For å gi bedre mulighet til å identifi sere gjenstandene, 
røntgenfotograferes alle. Det gjøres i bolker på ca 250 
gjenstander per dag. Selve røntgenfotograferingen går 
derfor ganske fort når gjenstandene først er organisert og 
pakket i et ryddig system. Ved tolkningen av røntgenbildene 
samarbeides det nært mellom arkeolog og konservator. 
Røntgen bildene er dessuten viktig gjenstandsdokumentas-
jon, ettersom alle gjenstander ikke kommer til å bli konser-
vert og fotografert enkeltvis.

Gjenstandene pakkes i zip-lockposer med en polstrings-
lomme i hver pose. 50 slike poser plasseres i hver boks, 
stående i nummerrekkefølge. Store, skjøre eller spesielt vel-
bevarte gjenstander pakkes i egne esker. At gjenstandene 
blir systematisert og satt i et ryddig nummersystem er noe 
av det aller viktigste ved revisjonen av dette materialet. Nå 
blir det mulig å gjenfi nne og referere til gjenstander ved doku-

mentasjon og forskning. Det var det ikke tidligere. Da var det 
få som i det hele tatt forstod systemet i de gamle merkingene.

Prioritering
Underveis i arbeidet med de 15 000 jernfragmentene fra 
kaupangbosetningen viste det seg at visse prioriterings-
spørsmål tvang seg fram. Kan noe kasseres? Når er en 
gjenstand identifi sert? Hva skal få individuelt gjenstands-
nummer? Hvor små skal bitene være før man slutter å 
prøve å lime dem på gjenstanden som har falt fra hveran-
dre? Hvor mye detaljer skal katalogiseres inn i databasen? 
Skal alt fotograferes? Skal alt pakkes like omfattende? Skal 
alt konserveres, og hvor omfattende?

Hva er akseptabel standard?
Hard rasjonalisering må noen ganger til, og det kan være 
vanskelig å få til når det savnes konkrete retningslinjer. 
Retningslinjer basert på debatterte problemstillinger og 
tidligere erfaring ved institusjonen ville vært ønskelig ved 
prosjektoppstart.

«Stykkpris»
Hva ligger så stykkprisen på ved revisjon av en gjenstand 
eller fragment ved dette prosjektet? Jeg gjorde noen ube-
hagelige overslag. I den første prosjektperioden kom jeg 
fram til en kostnad på 800 kr/stk, dvs 6 gjenstander i snitt 
per dag. Dette var jo ikke holdbart. Etter hardere rasjonali-
sering og effektivisert prosess har vi trolig fått kostnadene 
ned i nærmere 250 kr/stk eller 20 gjenstander i snitt per 
dag. Fortsatt ser vi da på en 3 års prosjekttid med 2 personer.

Hva fortjener å brukes ressurser på?
Utgangspunktet ved igangsettelsen av prosjektet var en 
forventning om at enhver gjenstand skulle kunne håndteres 

Funneske Når kan man ikke lenger kalle en gjenstand for en gjenstand?
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ideelt, omtrent som gjenstandene fra et gravfunn. Dette 
viste seg å være helt urealistisk, og mange av gjenstan-
dene/fragmentene fortjener strengt tatt ikke omstendelig 
håndtering og behandling.

Hva kan defi neres som en gjenstand?
Det er mange uidentifi serte fragmenter og mye ekstremt 
dårlig bevarte gjenstander blant funnene. For å lette senere 
prioritering laget vi ett uoffi sielt system på 4 kategorier for 
å angi hvor mye som er bevart av hver gjenstand og om de 
kan funksjonsbestemmes eller ikke. Kun prioriterte gjen-
stander vil bli fotografert individuelt og senere konservert.

Kaupang er den eldste dokumenterte bydannelsen i Norge 
og ble trolig etablert under den danske kongeslekten som 
hadde kontroll over vikenområdet tidlig på 800tallet. Man 
kan si at det er et funn av spesiell nasjonal betydning, eller 
som danskene sier: «enestående national betydning». En-
estående eller ikke, man må være villig til å gjøre helhetlige 
prioriteringer og rasjonalisere for å makte å håndtere og få 
nytte av et så omfattende funnmateriale.

Nettsider
De nye Kaupangutgravningene
 www.kaupang.uio.no/
Nettutstilling om Kaupang
 www.khm.uio.no/utstillinger/kaupang/
Norges første by var Dansk
 www.norsk.dk/history/upto1814/city/archeology.htm
”Enestående national betydning”
 www.kum.dk/sw6642.asp     
http://www.historie-online.dk/nyt/kuaskons.htm

v.a.vike@khm.uio.no

De tre bildene over illustrerer korrosjon og oppsprekking av 
arkeo logisk jern etter utgravning, her vist ved en nagle.

Sverdgrep fra kaupanggrav.

Limt gjenstand
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Litt om hva kunstnere gjør nå og hvorfor
Mogens Henckel
Materialansvarlig, Kunstnernes eget materialutsalg (KEM)

De fl este konservatorer har god greie på materialer som ble 
brukt tidligere, det fi nnes masse litteratur, undersøkelser 
og forskningsrapporter. Men når det gjelder materialer som 
brukes nå, hersker det usikkerhet blant konservatorer og 
spesielt blant kunstnere. Mye av dette skyldes undervis-
ningssituasjonen som har vært de siste årene.
 Tidligere ble materialteknikk og kunnskap om materialene 
sett på som en forutsetning for i det hele tatt å kunne lage 
kunst. Man begynte i lære hos en mester og holdt på lenge 
med å preparere lerret og rive farger før man i det hele tatt 
fi kk begynne å male. Men i moderne tid, med fremveksten 
av den såkalte frie kunsten, oppfatter mange kunnskap som 
en hemmer for kreativiteten. Dette gjenspeiler seg selvføl-
gelig i undervisningen.
 Jeg hadde en kunde innom her på KEM som gikk siste 
året på Kunstakademiet - han hadde altså minimum 4 år på 
akademiet og antagelig 2 eller fl ere år på en forskole – han 
trengte hvit maling. Jeg spurte det selvfølgelige spørsmålet 
«Skal det være olje eller akryl?» Han så på meg med store 
øyne og svarte «Hva? Finnes det forskjellige?» 
Denne holdningen forklarer hvor vanskelig det kan bli for 
fremtidens konservatorer. Tidligere kunne man ofte vite 
temmelig sikkert hva slags materialer og teknikker som var 
brukt på grunnlag av nasjonalitet og stilretning. Men nå er 
det sjelden snakk om retninger, men snarere tendenser. 
Og en tydelig tendens er at mange kunstnere er fullstendig 
uinteressert i materialteknikk. Et utsagn som mange liker å 
lire av seg er «Konservatorene skal jo også ha noe å gjøre».

Noe det hersker mye tvil og usikkerhet om blant kunstnere 
er fernissering. En feil som mange gjør er å ikke sørge 
for at overfl aten er isolert/har fått nok bindemiddel før de 
legger på en matt ferniss. Dette gjelder både på olje og 
akrylmaleri. Jeg har mange ganger snakket med kunstnere 
som har et maleri de har fernissert som har fått en uklar, 
melkeaktig hinne når fernissen har tørket. Etter litt utspør-
ring kommer det som oftest frem at de har malt med olje-
farge som er kraftig fortynnet med terpentin, eller akryl som 
er fortynnet med mye vann. Og det selvfølgelige resultatet 
er at fernissen trekker inn mens matteringsmiddelet legger 

seg på overfl aten som en hvit hinne. Akkurat når det gjelder 
fernissering mangler kunstnere mye kunnskap, veldig 
mange blir veldig overrasket over at et oljemaleri må tørke 
ett år før fernissering.

Feilene som ofte gjøres ved fernissering er:
1. Å legge på fernissen før maleriet har fått tid til å tørke.
2. Å ikke sørge for at maleriet har fått nok bindemiddel.
3. Å ikke riste spraybokser skikkelig ved bruk av sprayferniss.

Noe annet som er problematisk er «de gamle mesteres» 
vidundermiddel; retusjerferniss! Mange tror at dette er en 
fi n måte for å gi bildet jevn glans før man begynner med det 
andre strøket, fordi retusjerferniss tillater oksygen å trenge 
gjennom så oljen kan oksidere. Det veldig få tenker på er 
at om de legger et tykt lag med oljefarge som ikke får tørke 
skikkelig, og så legger på en retusjerferniss som tørker fort, 
så et tykt lag oljefarge, så en retusjerferniss, osv, osv, får de 
en sandwich av tørt og fl ytende som i beste fall må opp-
bevares liggende. Jeg har selv sett malerier som er fl ere år 
gamle som fremdeles må ligge når romtemperaturen over-
stiger 10 °C. Om de henger på veggen begynner lagene å 
«renne», noe som allerede har ført til at deler av motivet har 
blitt borte under bakgrunnen som har seget nedover.
     
En annen tydelig tendens nå er å bruke akrylpreparert lerret 
til oljemaling. Dette er en ting jeg selv som oftest anbefaler. 
Jeg har sett, og selv erfart at de moderne oljepreparerte ler-
retene ofte er tvilsomme og noen ganger helt ubrukelige. 
For det første er nesten alle oljepreparerte lerret først 
preparert med akryl. Deretter er de påført et strøk oljeholdig 
preparatur som ofte inneholder en ikketørkende olje eller et 
annet bløtgjøringsmiddel for å forhindre at lerretet krake-
lerer når det blir rullet. Dette gjør ofte at oljemaling fester 
dårlig. Ferdigpreparerte lerret er ofte innsatt med talkum 
eller tilsvarende for å forhindre at de kleber seg sammen 
når de rulles. Dette gjelder både olje og akrylpreparert 
lerret. Mange unnlater å fjerne dette, og resultatet blir ofte 
at malingen fester dårligere. Tester utført av Teknologisk 
Institutt viser en vedheftsverdi på 2,4 MPa ved bruk av 
oljefarge rett fra tuben, uten å avfette lerretet. Ved avfetting 
av lerretet med rødsprit, stiger verdien til 2,9 MPa. 
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Et forskningsprosjekt utført ved Academie Minerva i Gron-
ingen i 1995 om revnedannelse i oljemaleri, «Vroegtijdige 
barstvorming in olieverfschilderijen», konkluderer med at en 
ferdigkjøpt akrylbasert gesso gir bedre feste for oljemaling 
enn de fl este kritt-lim-olje preparaturer. Og her kommer vi 
inn på et annet problem som ikke skyldes at kunstnerne 
ikke vil tilegne seg kunnskap, men at den tilgjengelige 
kunnskapen er mildt sagt tvilsom. Mange har lest bøker av 
størrelser som Max Doerner, Akke Kumlien, Giorgio Vasari 
med fl ere, og trodd at alt det som står der virkelig stem-
mer. Disse bøkene er snarere interessante som historiske 
dokumenter, men er i likhet med Tom Keatings oppskrift 
for å fjerne ferniss på gamle malerier med «Industrial Paint 
Remover» (la det virke i fem sekunder og så skrape det av 
med barberblad) ikke særlig nøyaktige eller moderne i sine 
metoder. 

Som eksempel kan nevnes alle oppskrifter som sier 1 del 
kritt, 1 del lim, 1 del pigment, en dash olje og litt glyse-
rin. Resultatet av en slik blanding avhenger veldig av hva 
personen som har skrevet og personen som blander mener 
med en dash og en del. Temperatur og luftfuktighet spiller 
også inn. Forskningsrapporten fra Minerva-akademiet har 
også undersøkt akkurat dette. Hvor mye er en del kritt? Og 
etter å ha prøvd dette under forskjellige forhold kommet 
frem til at vekten av en del kritt kan variere veldig mye. 
Max Doerners oljegrunn for eksempel, kan i verste fall inne-
holde 81% linolje, og teorien om «fett på magert» blir veldig 
vanskelig å gjennomføre med andre farger enn rå sienna og 
bensort.

Jeg har bestandig store problemer med å anbefale gode 
materialtekniske bøker, men den jeg oftest anbefaler som 

den beste er Kurt Wehltes «The Materials and Techniques 
of Painting». I følge mine kunnskaper og erfaringer inne-
holder den mye god informasjon og ikke forferdelig mange 
feil eller unøyaktigheter. Den store feilen med materialbøker 
er at mye av det som står der er annenhånds informasjon; 
«Noen har fortalt at noen har hørt at det blir sagt at den 
bruker det», istedenfor at forfatteren selv har utprøvd og 
verifi sert innformasjonen.

Digitaltrykk printet på Inkjet er blitt veldig utbredt de siste 
årene, men et stort problem er at blekket som brukes veldig 
sjelden er lysekte. Under uheldige forhold kan fargene for-
an dre seg mye og raskt. Noen prøver å forhindre dette ved 
å legge på en ferniss, og her går de ofte i den samme fellen 
som de som fernisserer malerier. Bindemiddelet trekker inn 
og matteringsmiddelet ligger igjen på toppen.

Aluminiumsplater er et underlag som blir brukt mye nå, 
men i motsetning til tidligere når man malte på kobber 
og preparerte med blyhvitt, brukes det nå stort sett akryl-
basert gesso, for eksempel Lascaux Uni-primer. Dette er 
en spesial utviklet gesso for bruk på ikke sugende under-
lag som metall, plast og glass. Noe jeg ofte anbefaler til 
kunstnere som er interessert i og opptatt av materialer, er å 
føre en materialdagbok. Jeg gjør det selv og der skriver jeg 
opp slike ting som hvilket lerret jeg bruker, hvilken prepara-
tur, hvilke farger (og produsent), malemidler, opptegning, 
fer niss, osv. Om alle kunstnere hadde gjort dette ville det 
gjort arbeidet mye lettere for kunsthistorikere og ikke minst 
for konservatorer.

mogens@kem.no

Materialbøker inneholder ofte en blanding av god og mindre god informasjon. Matt ferniss på et inkjet-bilde kan, i verste fall, 
bli seende slik ut. Bildet er mørkt, nesten svart,
i utgangspunktet.

Oljemaling som fester dårlig på et oljepreparert 
lerrret.
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Kari Skytt Andersen
Konservator NKF-N, Nasjonalmuseet

Etter å ha deltatt på seminaret «Conservation & Interac-
tion» om samtidskunstens vilkår ved Courtauld Institute of 
Art Research Forum, er jeg blitt inspirert til å fortelle om 
noen av de dilemmaene konservatorer av samtidskunst 
daglig kommer opp i. Jeg kommer til å fortelle om enkelte 
av forelesernes innlegg og knytte dette opp mot arbeidet 
med bevaring av samtidskunst ved Nasjonalmuseet. Pga 
plassen og oversiktligheten, vil jeg begrense meg til et par 
problemstillinger; praksisen med kunstnerintervju og dis-
kusjonen om erstatning av verksdeler. Til slutt vil jeg koble 
dette sammen med informasjon om det nordiske nettverket 
NNCCA, som har som intensjon å skape diskusjon og spre 
kunnskap om bevaring av samtidskunst.

På seminaret i London ble det lagt frem case stories om 
utallige samtidskunstverk. Felles for verkene er at de er 
mixed media, dvs. bestående av mange ulike materialetyper. 
Det kan være fl yktige materialer, ready-mades og stabile, 
mer tradisjonelle materialer blandet sammen i verk som 
også oftest har en overordnet konseptuel dimensjon. 

Første foreleser, Bryony Bery, researcher fra Tate, fortalte 
om arbeidet med kunstnerintervjuer som er satt i system 
gjennom INCCA (International Network for the Conser-
vation of Contemporary Art) under navnet The INCCA 
Database for Artists Archives. Dette prosjektet forsøker 
å gi museene verden over en kilde av førstehåndsinforma-
sjon om utvalgte kunstneres verk, tanker og ideer, som kan 
brukes i arbeidet med verkene når de stilles ut og behan-
dles. INCCA har produsert standardiserte spørreskjemaer 
og en eller fl ere faggrupper er representert under intervjuet. 
Typisk er at kunstner intervjues av konservator og kurator. 

Gjennom eksempler forklarte Bery hvordan de griper an 
intervjusituasjonen på Tate. Hun poengterte konservatorens 
nøkkelrolle som fortolker av den informasjonen som ble gitt, 
først og fremst den materialmessige og tekniske informas-
jonen, men også som vakthund for å få tydeliggjort betyd-
ningen i ord om tilstand. En kunstner kunne for eksempel 
si: ”jeg bekymrer meg ikke for den naturlige nedbrydningen, 
la det skje”, men da kunstneren senere ble presentert for 
verket i den degraderte tilstanden, endret hun mening, for 
det var ikke sånn hun hadde forestilt seg nedbrytingen. 

Det er også ofte problemer med forståelse av enkelte ord 
fra intervjuet, som for eksempel «frisk» og «perfekt». Disse 
ordene vil kunne fortolkes som alt fra at det kreves nye ma-
terialer før utstilling til at verket må renses, men da kunst-
neren ble stilt overfor verket mente han at selv fi ngeravtrykk 
og lignende var forenlig med hans intensjon med verket. 
Konklusjonen til Bery var at fortolkningen av informasjonen 
fra kunstneren, om intensjonen og det fremtidige livet til 
verket, må være så presis som mulig. For å tolke tøyelige 
ord korrekt var det videre en stor hjelp å se verkene under 
intervjuet. 

Konservatoren er viktig i arbeidet med å få frem presise ord 
relatert til skader og tilstand. Konservatoren kan gi kunst-
neren et bilde av verkets degraderingsprosess og dermed 
sette fokus på de mest problematiske materialene. I tillegg 
til de informasjon som kommer frem under intervjuet har 
konservatoren en mulighet for å etterprøve disse ved å 
analysere materialer.

Kunstnerintervju har de siste 10 årene også blitt praktisert 
på Nasjonalmuseet, og vi har nå fått tilsagn om å kunne bli 
aktivt medlem av INCCAs kunstnerdatabase og vil derved 
kunne få arbeidet satt i system slik at det blir tilgjengelig for 
andre museer. Vi opplever at kunstnere er meget behjel-
pelige med informasjon både om materialebruk, installering 
og intensjon, og at de ofte har en meget presis mening om 
verkets «liv» og bruk. 

Ødelagte deler
Kjente kunstneres verk ble presentert på seminaret sammen 
med kunstnerens kommentarer om installering og bevar-
ing. Oftest er problemet med verkene at verksdeler er blitt 
borte eller degradert og derfor er spørsmål om erstatning 
eller rekonstruksjon av deler et sentralt dilemma. Det ble en 
livlig diskusjon om verdien av kunstverkene, de autentiske 
materialenes verdi, i en tid hvor erstatning av ødelagte eller 
skadde materialer er blitt så dagligdags både hjemme og 
innen konservering. Diskusjonen sentrerte seg om erstatning 
kontra ikke-erstatning av originalmaterialer i samtidskunsten. 
Noen mente det var uakseptabelt, mens andre så tilfeller 
hvor det var nødvendig å erstatte materiale for å kunne forstå 
verket, eller for å få det til å fungere etter intensjonen. 

Dilemmaer innen bevaring av samtidskunst
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Denne omfattende etiske diskusjonen ble satt i forbindelse 
med praksisen av kunstnerintervju. Hva ønsker kunst-
neren og hvilken rolle skal dette ønske spille? Det siste 
spørsmålet er viktig, for hva vet kunstnerne om fremtidige 
problemer? Noen kunstnere vil kanskje si «bytt ut dette», 
mens vi som konservatorer må tenke lenger enn neste 
utstilling. Vurderingen av tilstand og beslutningene ved-
rørende behandlingstiltak må i siste ende tas av en konser-
vator, fordi det er vi som sitter på viten om nedbryting og 
som er trenet i å se kunstverk som historiske gjenstander. 
Imidlertid kan vi ikke ta beslutningene uten å ta i betrakt-
ning formidling og funksjon. Kan verk forstås uten alle 
deler og har verket beholdt funksjonen kunstneren hadde 
intensjon om? For disse vurderingene er kunstnerens og 
kunsthistorikerens viten viktig. Kunstnerintervjuene kan 
være en kilde til tydeliggjøring av verkets originale uttrykk 
og tilstand, men konservatoren kan stå foran etiske dilem-
maer i forhold til kunstnerens ytringer om eventuell erstat-
ning av materialer. 

På seminaret ble det gitt fl ere eksempler på sammensatte 
verk som hadde mistet sin betydning fordi enkelte deler 
manglet, enten fordi de var degraderte til ugjenkjennelighet 
eller på annen måte bortkommet eller ødelagt. Når deler 
av verk er borte vil den konseptuelle delen av kunstverket 
lide, derfor kan det bli nødvendig med erstatning eller 
rekonstruk sjoner for i det hele tatt å kunne forstå verket 
eller for å få verket til å fungere.

En liten utdypning og eksemplifi sering av problemene 
kan være nyttig for å vise omfanget av problemer med 
erstatning av deler, og viktigheten av tverrfaglig samar-
beid. Tidligere er nevnt kunsthistorikere og kunstnere som 
samarbeidspartnere, men også dokumentasjonsseksjonen, 
sikkerhetsseksjonen og museumsteknikere spiller en stor 
rolle ved planlegging og gjennomføring av en utstilling med 
samtidskunst. I mitt arbeid med samtidskunst har jeg erfart 
at verk som har problemer med manglende deler kan deles 
inn i fem hovedkategorier.

1. Bortgjemte verksdeler:  risikerer å bli stjålet fordi de 
er eksotiske eller motsatt risikerer de å bli vekk fordi de 
feilaktig regnes som uvesentlige. 

2. Readymades/hverdagslige ting: risikerer å bli borte 
eller brukt til andre formål fordi de ikke likner kunst.

3. Flyktige materialer: herunder organisk nedbrytelig 
materiale, elektronisk kunst kinetisk kunst. Blir raskt ned-
brutt til ubrukelighet, eller til ugjenkjennelighet.

4. Provoserende kunst: en liten gruppe av kunst er så pro-
voserende at de gjør publikum aktivt aggressive.

5. Helsefare eller brannsikkerhet: Deler som er blitt fjer-
net fordi de kan utsette publikum eller ansatte til mulige 
helse eller sikkerhetsfarer (asbest for eksempel).

Ad 1: Et kunstverk med skjulte vesentlige deler i Nasjonal-
museets samling er for eksempel en installasjon av Ilya Ka-
bakov (se forsidefoto, Mannen som aldri kastet noe). Her 
går publikum alene inn i en verden til mannen som gjemte 
på alt. Mange i publikum fristes til å legge igjen nye ting 
eller til å ta med seg en eller annen liten del. Oftest legges 
det igjen nye deler eller fl yttes på deler. Selv om dette kan 
synes morsomt og i kunstnerens fi ktive fi gurs ånd at ting 
akkumuleres på denne måten, er det kunstnerens innsten-
dige ønske at vi bevarer verket som det er skapt. Derfor er 
verket grundig dokumentert og blir rutinemessig tilpasset 
så det ligner mest mulig den opprinnelige tilstanden. Dette 
vil oftest innebære å fjerne ekstra ting og rydde på plass, 
men det har også vært nødvendig å rekonstruere. Sett fra 
publikums side er det kanskje vanskelig å skjelne interak-
tive verk fra ikke-interaktive verk. En idé er å produsere skilt 
hvor det står «interaktivt verk» til verk som krever publikums 
deltagelse i stedet for de tradisjonelle «ikke rør»-skilt som 
bare gjør det mer fristende å røre alt annet.

Ad 2: I samlingen vår har vi hatt problem med at et produkt 
som ikke vanligvis ses som kunstgjenstand, men en daglig-
dags vare, er blitt gjenstand for alminnelig eller rettere sagt 
utidig bruk. Det dreier seg om kokosnøttene i Bjarne Mel-
gaards installasjon (se fi g. 1, New love, old paint). Kokos-

Figur 1: MS-03933 Bjarne Melgaard «New love, old paint» Figur 2: MS-02823 Odd Tandberg «Kinetikk I»
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nøtter er noe hverdagslig som publikum uvegerlig trekkes 
mot og ikke respekterer på linje med innrammet kunst. Pub-
likum tar dem opp og leker med dem. En kunstanmelder 
skrev i et innlegg i avisen, hvor han i øvrig beskrev verket 
som en konservators mareritt, at han ble fristet til å ta med 
seg en kokosnøtt! Kokosnøttene er i tillegg, i den form de 
har i installasjonen, å regne som et fl yktig materiale.

Ad 3: Flyktige materialer, herunder hører: mat, planter, gum-
mi, myke plasttyper, elektronisk kunst, deler av mekanisk 
kunst mm. Elektroniske eller mekaniske verk regnes også 
som fl yktige verk, fordi de slites mens de blir vist. De slites 
i den grad at vi ganske enkelt må bytte ut deler for å få 
verkene til å fungere; lyspærer ryker, verksspesifi kke deler 
går ut av markedet osv. Dette er et omfattende område 
som jeg vil skrive om i en separat artikkel senere. Felles for 
disse verk er at det er en «innebygd» nedbryting ved bruk 
og derfor går det ikke an å ha en rigid oppfattelse av de 
originale fysiske verk. En video som ikke kan ses har ingen 
kunstnerisk verdi. Et krakelert maleri kan fortsatt ses som 
et maleri, men en sprukket laserdisk blir en død gjenstand 
som intet har med de opprinnelige kunstverkene å gjøre. 
Et eksempel på et mekanisk verk som nå er i vår basis-
utstilling er Odd Tandbergs «Kinetikk» som lyser og snur-
rer rundt dag ut og dag inn. (se fi g. 2, Kinetikk I) Det er et 
verk med en enkel motordel som går forbausende godt og 
lenge, men verket krever utskifting av lys og utskifting av en 
innvendig gummistrikk, ellers vil den pipe og gå i stå. Dette 
arbeidet utføres selvfølgelig av konservatorer, men ved van-
skeligere mekanikk er det oftest nødvendig å rådføre seg 
med teknikere som er spesialister på området. Beslutning 
om utskifting av disse deler som lyspærer og innvendig 
gummistrikk er forholdsvis enkel å ta, men etablering av et 
arkiv med originaldeler vil være nyttig for senere referanser.

Ad 4: Provoserende kunst er vanlig, men det er sjeldent 
at publikum blir provosert til aktivt hærverk. Vi har et verk i 
samlingen vår som er vandalisert på denne måten. Kjartan 
Slettemarks verk «Vietnam» var et så provoserende verk 
da det ble vist første gang at det ble voldsomt hugget i 
med øks av en tilskuer. Dette verket er blitt bevart i ødelagt 
tilstand fordi det som politisk kunstverk har blitt gitt ytter-
ligere en historisk dimensjon ved dette angrepet. Denne 
beslutningen om bevaring i ødelagt tilstand er ikke senere 
blitt endret på.

Ad 5: Her henviser jeg til tilfelle hvor brann eller helse-
instans krever deler av verk stengt eller fjernet. Eksempler 
er råtnende organisk materiale eller høye lyder. Disse er 
problematiske for de ansattes velbefi nnende, og råtnende 
materiale kan true andre verk i utstillingen med smitte.
Et annet eksempel er verk som består av fi ne løst svevende 
partikler, dette kan skape problemer for publikum, ansatte 
og/eller brannvarslingsanlegg.  

Disse meget grovt skisserte case stories om dagligdagse 
problemer innen bevaring av samtidskunsten gir forhåpent-
ligvis et innblikk i omfanget av diskusjoner omkring etikk, 
fi losofi  og historie som samtidskunstens fysiske tilstand 
bringer på banen. Det er tilfeller hvor erstatning av materi-
alet er akseptabelt og/eller nødvendig. Akseptable tilfeller 
er når det er tale om bevegelsessvikt eller lyssvikt. Men i 
tilfeller hvor det handler mer om estetikk enn om funksjon 
og forståelse, er det viktig å fastholde det syn at verkene 
skal betraktes og behandles som historiske gjenstander 
selv om de er blitt nedbrutt etter bare ti år. 

Det er nærliggende å sammenligne vår tids iver og ønske 
om å få verkene til å passe inn i sin tid ved å ha et plettfritt 
ytre med tidligere tiders overmaling av verk. Jeg sier ikke 
dette for å undervurdere ønsket som fi nns i nåtiden om å 
presentere et verk best mulig, men for å sette våre beslut-
ninger i en større historisk sammenheng, slik at vi er åpne 
for hva våre bestrebelser er, og hvor disse kan føre oss 
hen. Ingen ønsker vel med viten og vilje å endre kunstens 
uttrykk, men bestreber seg på å bringe tilbake den rene 
tilstanden verket hadde første gang den ble stilt ut. Alle 
ansatte på museene jobber etter et etisk regelverk og bare 
nødvendig konservering og restaureringer blir gjort.

Kjernen i arbeidet med konservering og bevaring av sam-
tidskunst er samarbeid og utveksling av erfaring. Vi må lære 
av hverandre, og lytte til hverandre på tvers av faggrupper. 
Dette styrker muligheten for å få belyst temaene rundt 
samtidskunsten med størst mulig bredde. Konservatorer, 
kunstnere, teknikere, kuratorer og dokumentasjonsteam 
må arbeide sammen for å forstå kunsten og sette den i 
rett kontekst, og for å få den montert, dokumentert og 
funksjons dyktig.

I bevaringsspørsmål er det konservatoren som er den 
avgjørende og koordinerende ekspertisen. Det vi som kon-
servatorer må gjøre, er å samle inn informasjon fra faggrup-
pene rundt kunsten og fortolke denne informasjonen best 
mulig med konserveringsetikken som fast grunn. Derfor er 
også konservatorer som jobber med konservering av eldre 
kunst viktige deltakere i diskusjonen rundt samtidens kunst, 
de har nøkkelpoenger å komme med i diskusjonen som 
ellers risikerer å drukne i den daglige kamp for å få verkene 
til å fungere. 

Jeg håper at diskusjonene om disse temaene kan fortsette 
på NNCCA mailinglisten. Påmelding til listen gjøres ved å 
skrive til kari.skytt@nasjonalmuseet.no. Alle kan melde seg 
på for å komme med innspill, stille spørsmål og kommen-
tere alle temaer innen bevaring av samtidskunst.

kari.skytt@nasjonalmuseet.no



21

Tilgjengelighet og bevaring

Ingrid Grytdal Eilertsen
Malerikonservator NKF-N

Høsten 2004 tilbragte jeg tre måneder i Kristiansand der 
jeg arbeidet med konservering og restaurering av to mal-
erier av den amerikanske kunstneren Jay DeFeo. Maleriene 
befi nner seg på Kristiansand Katedralskole, og er en del 
av en stor kunstsamling som ble donert på 1970-tallet av 
Dr. Reidar Wennesland. Dr. Wennesland (1908–1985) var 
født og oppvokst i Kristiansand. Han reiste ut for å studere, 
og hadde et spesielt og fargerikt liv som bragte ham mange 
steder, men aldri tilbake til hjembyen. Han beholdt imidlertid 
en stor kjærlighet til Kristiansand gjennom hele livet. Han 
var hele tiden opptatt av kunst og kunstnere, og begynte 
tidlig å samle. Bl.a. skaffet han seg verker av Edvard Munch 
i sin tid ved Universitetet i Oslo, og andre kjente norske 
kunstnere var også representert i hans samling.

Dr. Wennesland bodde i mange år i San Franciscos Bay 
Area og fi kk således stor nærhet til Beat-bevegelsen som 
oppsto der i 1955. Han var en slags mesen for billedkunst-
nerne i miljøet, og skaffet seg store mengder kunst, både 
gjennom innkjøp og som betaling for legehjelp til de ofte 
svært fattige kunstnerne. Dr. Wennesland åpnet også sitt 
hjem for kunstnerne og ble en viktig hjelp for mange. På 
hans eldre dager ble livet i San Francisco vanskelig for 
ham. Han var på mange måter desillusjonert, og etter å ha 
forsøkt å donere sin omfattende samling av Beat-kunst til 
amerikanske museer uten å bli møtt med den takknemlighet 
han ønsket, besluttet han å sende kunsten tilbake til sin 
kjære hjemby Kristiansand. Der ville han at kunsten skulle 
være til glede for unge elever og studenter. Den første 
donasjonen ble gjort til Kristiansand Katedralskole i 1970. 
Donasjonen besto av 87 verker, blant dem de to maleri-
ene av Jay DeFeo som anses å være blant hovedverkene 
i samlingen. Den neste donasjonen, bestående av 137 
verker, ble gjort til Høgskolen i Agder, daværende Agder 
distrikthøgskole, i 1978. Denne artikkelen er skrevet med 
utgangspunkt i den første donasjonen.

Donasjonen til Kristiansand katedralskole ble gjort med den 
forutsetning at kunsten – hovedsakelig malerier – skulle 
gjøres tilgjengelig for skolens elever i deres hverdag. Den 
skulle altså ikke stilles ut som i et museum, men henges 
der hvor elevene ferdes. Reidar Wenneslands håp var at 
dette skulle virke berikende på de unge menneskene. Man 
kan tenke seg at han også mente at unge mennesker bedre 
kunne sette pris på denne spesielle kunsten enn et tradi sjo-
nelt museumspublikum. 

Samlingen består som nevnt av såkalt Beat-kunst, malt av 
kunstnere som regnet seg som en del av Beat-bevegelsen. 
Uttrykkene er svært varierte, fra fi gurativt maleri som for 
eksempel portretter via det mer abstraherte til helt non-
fi gurative komposisjoner. Materialbruken er også variert, 
det fi nnes mye collage og bruk av utradisjonelle medier, 
men også en del oljemaleri på lerret. Det er på det rene 
at mange av maleriene er malt med lite egnede materialer 
og/eller materialer av lav kvalitet. Dette har med tiden ført 
til at de utviser langt større og mer dramatiske skader enn 
malerier malt med tradisjonelle teknikker og materialer. Et 
spørsmål det er naturlig å stille er om valget av materialer 
var en bevisst del av et kunstnerisk uttrykk eller om det 
skrev seg fra pengemangel. Den tidligere Beat-kunstneren 
Arthur Monroe har sagt at «hadde vi hatt råd til det, ville vi ha 
malt i olje på lerret»1. Dette sier imidlertid ingenting om hva 
slags teknikk de ville ha brukt, ei heller kan Monroes uttalelse 
sies å uten forbehold gjelde for alle Beat-kunstnerne. 

Sammenstillingen av disse to faktorene – et ønske om stor 
tilgjengelighet og en eksperimentell og lite solid materialbruk 
– gjør samlingen på Kristiansand Katedralskole svært utsatt. 
En rundtur i skolens lokaler byr på store kunstopplevelser, 
men også en del skrekkopplevelser for en malerikonserva-
tor. Svært mange av maleriene utviser skader som hull og 
rifter, skraper i malingen, skriblerier med tusj eller blyant og 
tyggegummiklumper. Mer «normale» skader som avskallinger, 
løs maling og slakke lerreter er ikke tatt med i dette bildet, ei 
heller problemer knyttet til lite ideell oppbevaring.

Noen tanker rundt temaet med utgangspunkt i Reidar Wenneslands gave til Kristiansand Katedralskole



22

En tredje faktor som kompliserer situasjonen ytterligere, er 
samlingens kunsthistoriske (og antakelig også økonomiske) 
verdi. Som en oversikt over Beat-generasjonens uttrykk er 
den ganske unik. Mange av kunstnerne sluttet etter hvert å 
male og tok opp andre yrker. Noen fi kk aldri det gjennom-
bruddet de håpet på, mens en tredje gruppe hadde stor 
suksess og er i dag blant USAs mest anerkjente kunst-
nere innen sin generasjon. I en museumssammenheng er 
det kun den sistnevnte gruppen man vil få kjennskap til. 
Wenneslandsamlingen er på denne måten helt spesiell, og 
inneholder mengder av uutnyttet kildemateriale for kunsthis-
torikere. Samlingen er kjent i amerikanske kunstmiljøer, og 
for mange er det uforståelig at en så komplett del av den 
amerikanske kunsthistorien befi nner seg i Norge. Som en 
sammenlikning kan man tenke seg at en stor del av Chris-
tiania-bohemens mindre kjente verker samlet skulle befi nne 
seg på en skole i en liten by i USA. Det er et paradoks at 
Reidar Wenneslands ønske om å gjøre kunsten tilgjengelig 
for unge mennesker har gjort den langt mindre tilgjengelig 
for folk fl est, for ikke å snakke om for autoriteter innenfor 
området.

Slik jeg ser det er det svært mange sider ved denne etiske 
problemstillingen. Som et utgangspunkt har man Rei-
dar Wenneslands ønske for samlingen, representert ved 
ledelsen ved Kristiansand Katedralskole, som åpenbart 
ønsker å beholde samlingen i skolens lokaler. En annen 
interessent er skolens elever, de som opprinnelig skulle ha 
glede av donasjonen, og hvis liv ideelt sett blir beriket av 
daglig omgang med kvalitetskunst. En kyniker vil kunne si at 
dette er en illusjon, ved å henge så tilgjengelig som de gjør 
i skolens korridorer blir ikke maleriene verdsatt av elevene, 
men derimot fratatt den symbolverdien de ville ha hatt om 
de hadde hengt i et museum, og blir derfor hverdagslige 
objekter som man har liten respekt for. Et mer positivt syns-
punkt jeg hørte gjentatt av fl ere lærere ved skolen, var at 

fraværet av hærverk på maleriene tydet på at elevene satte 
pris på denne utsmykningen av sine omgivelser. Når man 
teller antall tyggisklumper og tusjtegninger på maleriene 
kan man spørre seg hva som ville vært et høyt nok antall 
til å telle som hærverk. Omsorgen for malerienes bevaring, 
representert ved konservatoren, samt ved andre bekymrede 
kunstinteresserte, er en tredje viktig faktor. Her forutsetter 
man at hvert av maleriene har en verdi uavhengig av dets 
innlemmelse i Wenneslandsamlingen, noe som er rimelig, 
for ikke å si åpenbart, men ikke av den grunn mer anerkjent. 
Det er helt klart at maleriene ville ha hatt færre skader hvis 
de hadde vært oppbevart og behandlet på profesjonell 
måte i et museum. For at dette ikke skulle ha gått utover 
tilgjengeligheten, måtte man imidlertid ha opprettet egne lo-
kaler der hele samlingen kunne være permanent utstilt. For 
å sette argumentet helt på spissen, burde disse lokalene 
befunnet seg på Kristiansand Katedralskole slik at man ikke 
forbrøt seg mot Reidar Wenneslands premisser. Nok en 
interessent i denne diskusjonen er de, nasjonalt og inter-
nasjonalt, som ønsker å studere og publisere aspekter ved 
amerikansk Beat-kunst generelt og Wenneslandsamlingen 
spesielt. I denne sammenhengen kan man, for å sette det 
hele enda mer på spissen, nevne det potensielle publikum 
som kunne ha verdsatt verkene, samt de individuelle kunst-
nernes evt. behov for formidling av sin kunst. Dette siste blir 
imidlertid å trekke diskusjonen altfor langt. 

For å forenkle kan man si at hovedproblemet er forholdet 
mellom den nåværende tilgjengeligheten og bevaringen av 
maleriene, samt mellom den nåværende tilgjengeligheten 
og en mer allmenn tilgjengelighet. Man kan tenke seg et 
par forskjellige løsninger. Det første alternativet forholder 
seg til Reidar Wenneslands ønske, og forutsetter at samlin-
gen fremdeles skal henge i Kristiansand Katedralskole. En 
løsning ville da være å få foretatt en tilstandsvurdering av 
hele samlingen, der resultatet var en liste over nødvendige 

J.Massey: Abstract – sprittusjskriblerier R.Simmons: Peyote Vision – hull og skriblerier
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tiltak og behandlinger i prioritert rekkefølge. Disse tiltakene 
måtte så gjennomføres over så kort tid som mulig, og ville 
innebære en konservering og til dels restaurering av mange 
av maleriene, samt glassing, nye rammer, nye oppheng, 
klimakontroll, solavskjerming osv. Dette ville være både 
tidkrevende og svært ressurskrevende, men gi gode mu-
ligheter for fortsatt respekt for Reidar Wenneslands ønske 
for samlingen uten at maleriene skades gjennom dette.
Et annet alternativ ville være å overføre samlingen til et 
museum der den bedre kunne ivaretas, og der et større 
publikum ville få glede av den. Dette måtte i så fall gjøres 
etter visse kriterier, slik at maleriene var sikret tilsyn og 
behandling av konservator, samt at hele eller store deler av 
samlingen til enhver tid var tilgjengelig for publikum. Dette 
ville være fordelaktig for den videre bevaringen av verkene, 
men uheldig for elever og lærere ved Kristiansand Katedral-
skole. Selvfølgelig ville også dette være svært ressurskrev-
ende, idet samlingen er omfattende og krever store arealer 
til utstilling. Flere løsninger, mer eller mindre utopiske, kan 
også tenkes. Et stadig tilbakevendende hinder er de store 
kostnadene som er knyttet til vedlikehold og bevaring av 
kunst. Her er det behov for en omfattende holdningsendring 
slik at disse kostnadene kan sees i forhold til verdiene som 
skal bevares. I dette bør det også ligge en anerkjennelse av 
at disse verdiene ikke alltid kan måles i kroner og øre. 

Forholdet mellom tilgjengelighet og bevaring vil alltid være 
et av de viktigste i arbeidet med kunst, og selv om man ikke 
har mulighet til å oppnå det ideelle – maksimal tilgjenge-
lighet og maksimal bevaring – i praksis, vil det alltid være 
nyttig å ha problemstillingen i bakhodet. Dette gjelder både 
konservatoren og de formidlingsansvarlige.

Sluttkommentar
Kunstsamlingen er ivaretatt av Dr. Reidar Wenneslands 
stiftelse, med utgangspunkt både i Katedral skole og Høg-

skolen i Agder, som arbeider for å skaffe penger til beva-
ringen av kunstverkene. Stiftelsen Cultiva i Kristiansand 
har hittil bidratt med noen midler til dette arbeidet. Etter 
at artikkelen ble skrevet har jeg fått vite at det i skrivende 
stund, slutten av august 2005, blir gjennomført en til-
standsvurdering av den delen av Wenneslandsamlingen 
som befi nner seg på HiA. Vurderingen blir foretatt av Arkeo-
logisk Museum i Stavanger, og det utarbeides også en 
prioriteringsliste med tanke på evt. fremtidig konservering. 
På Katedralskolen ble det foretatt en tilstandsundersøkelse 
i 1996. Det ble imidlertid ikke satt opp noen prioritering for 
videre behandling, og rapporten fra 1996 er ikke lenger like 
aktuell da det har tilkommet både skader og reparasjoner 
etter den tid. En gledelig nyhet er at Katedralskolen har fått 
bevilget midler til å utbedre klimaet i trappegangen, der 
fl ere av de mest verdifulle maleriene henger. Ledelsen ved 
skolen er i ferd med å innhente råd og tilbud i forbindelse 
med dette. Det er ikke satt av penger til videre konserver-
ing/restaurering av maleriene på Kristiansand Katedral-
skole i denne omgang, men det er vist stor vilje til å legge 
forholdene til rette for videre bevaring av samlingen i de 
nåværende lokalene. 

ingrid@movito.net
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Dato:   29. april 2005
Sted:   Riksantikvaren, konferansesalen, Dronningens gate 
13, Oslo
Tilstede:   24 medlemmer inklusive styret, fi re assosiater

1. Åpning av årsmøtet
 Leder Anne Grethe Slettemoen ønsket medlemmene vel-
kommen til årsmøtet.
 
2. Valg av møteleder, referenter og protokoll-

signatører
Vedtak: Anne-Grethe Slettemoen ble valgt som møteleder, 
Anne Håbu og Ida Bronken som referenter, Guro Hjulstad 
og Eivind Bratlie som protokollsignatører.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden for årsmøtet ble godkjent.

4. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2004 
Vedtak: Referat fra årsmøtet 2004 i Oslo ble godkjent etter 
to mindre rettelser. 

5. Årsrapport NKF-N 2004/05 
Leder gikk gjennom styrets virksomhet det siste året, dvs. 
april 2004 - april 2005.

Styret 2004-2005
Leder:   Anne-Grethe Slettemoen
Nestleder:  Henrik Smith
Kasserer:  Barbro Wedvik
Sekretær:  Gry Landro
Styremedlem:  Anne Håbu 
    Anja Sandtrø 
Varamedlem:  Merete Winness
    Thierry Ford

Styret har hatt 8 styremøter i perioden fra årsmøtet i april 
2004 til årsmøtet i april 2005 (utenom samlinger for utsen-
delse av medlemspapirer). 

Styret har blant annet arbeidet med: 
• oppdatering av medlemsdatabase, medlemslister og 

informasjon til medlemspermene.
• oppdatering av NKF-Ns hjemmeside og kompetanse-

katalogen    
• søknad til ABM-utvikling om reisestøtte

• kontakt med Norges museumsforbund (NMF)
• kontakt med NKF-Ns representanter i ECCO og NMFs 

Konserverings- og Revitautvalg
• Planlegging av medlemsmøter

Leder og sekretær representerte den norske seksjonen på 
NKFs Forbundsrådsmøte 12. juni 2004 på Frilandsmuseet 
i Lyngby, København. Forbundsrådet vedtok bl.a. å nedsette 
en ressursgruppe som skal komme med et forslag til hvor-
dan man kan styrke det nordiske samarbeidet seksjonene 
i mellom. Det første møtet fant sted i Stockholm høsten 
2004.
 
Medlemsmøter 
Høstmøtet fant sted på Munch-museet den 28. oktober 
2004. Konservatorene Ingrid Skard Skomedal, Lily Vikki og 
Ellen Dahl presenterte sine avgangsoppgaver fra monu-
mentalkunstlinjen ved Konservatorskolen i København 
(2004). Den 9.desember arrangerte NKF-N julemøte i de 
nye lokalene til Norsk Institutt for Kulturminneforskning 
(NIKU) i Storgata 2 i Oslo. Deltakerne fi kk en omvisning 
i NIKUs nye konserveringsatelier, samt et foredrag av 
malerikonservator Jørgen Solstad med tittelen ”Konserver-
ing som ledd i en nasjonsbygging? – NIKU som aktør i 
Bangladesh”. Vintermøtet fant sted den 3.mars på Kon-
serveringsstudiet ved Universitetet i Oslo der førsteamanu-
ensis Jeremy Hutchings presenterte det nye Masterstudiet. 
Deltakerne fi kk også en omvisning i konserveringsatelieret. 
Vårmøtet ble arrangert fredag 29.april 2005 i forbindelse 
med årsmøtet i Riksantikvarens konferansesal i Oslo. Det 
ble holdt fi re fordrag, av Vegard Vike, Cecilia Rönnerstam, 
Endre Fodstad og Mille Stein/Inger Grimstad.

Medlemsstatus pr. 31.12.2004
Medlemmer 132
Assosiater 59
Totalt 191

Årsregnskap 2004
Kasserer Barbro Wedvik la frem resultatregnskapet og en 
uttalelse fra revisor Jacob Berger.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent.

Referat fra NKF-Ns årsmøte, 29.04.2005
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Forslag til budsjett 2005 
Et forslag til budsjett ble lagt frem av kasserer Barbro 
Wedvik. Budsjettet ble vedtatt med noen merknader. 
Utgiftene på budsjettet sees som et maksimum. Det kom 
kommentarer fra salen om at styret må gjøre en innsats 
på å fi nne økonomi for å støtte videreføring av enkelte av 
de planlagte investeringene i 2005. Dette på bakgrunn av 
at man vil komme til å bruke noe av egenkapitalen i kom-
mende periode.

6. Innstilling til medlemskap 
Leder presenterte de søkerene som er innstilt til medlems-
kap etter innstilling fra vurderingskomiteen.

Vedtak: Trude Ellingsen, Linda Moe, Eva Tveit, Jin Ferrer, 
Anne Kvitvang og Maryam Babashahi ble tatt opp som 
medlemmer. Lilly Vikki vil bli tatt opp som medlem etter 
fremleggelse av dokumentasjon av 12 måneders konserver-
ingsfaglig arbeidserfaring etter endt utdannelse.

Vurderingskomiteen har bestått av Nina Hesselberg-Wang, 
Cathinka Borgarp og Marie von Möller. 

7. Forbundsrådsmøtet 2004 
Leder refererte hovedsakene fra forbundsrådsmøtet i Lyn-
gby, København, og kommenterte enkelte punkter.

8. ECCO 
NKF-Ns representant i ECCO Tanja Røskar Reed la frem 
ECCOs årsrapport fra 2004, og refererte hovedpunktene 
av hva det arbeides med. ECCO Shortnews skal sendes ut 
på felles e-post. Dersom noen ønsker mer detaljert infor-
masjon om standardiseringsprosjektet kan de ta kontakt 
med Tanja Røskar Reed og få dette sendt på e-post. 

9. Konserverings- og Revitautvalget 
Vigdis Vingelsgaard la frem årsmeldingen til Norges Mu-
seumsforbunds (NMF) Konserverings- og Revitautvalg. 
Det ble spurt fra salen om hvem som utnevner komitémed-
lemmene, da enkelte har sittet fra før 1998.   

Vedtak: Styret i NKF-N må undersøke hvilke regler for 
oppnevning som er gjeldende, hvis reglene er mangelfulle 
må styret lage et forslag til neste årsmøte, så det etterhvert 
kan foretas et nyvalg.

10. NKF-Ns nettside 

Leder informerte om at vikarierende nett-redaktør Simon 
Mawdsley trekker seg, og oppfordret noen til å overta. 
NKF-N ønsker å kjøpe domenet www.nkf-n.no.
Leder skisserte hvilke alternativer som fi nnes m.h.t. nett-
publiseringsverktøy, og kom med en anbefaling om hva som 
best vil kunne dekke NKF-Ns behov. Det ble en diskusjon 
omkring nettsidene, innkjøp og drift er kostbart og vil tære 
på egenkapitalen. Det var imidlertid bred enighet om at 
nettsidene må oppgraderes og vedlikeholdes. Det ble kom-
mentert fra salen om at egenkapitalen burde kunne brukes 
til en engangssum som innkjøp av nettpubliseringsverktøy, 
og at gode nettsider sannsynligvis vil kunne gi grunnlag for 
å søke om eksterne midler til vedlikehold og oppfølging.

Forslag til budsjett 2005
Leder Anne-Grethe Slettemoen la frem et forslag til buds-
jett for oppgradering av NKF-Ns nettside. 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent etter avstemming. Det skal 
undersøkes hvilke nettpubliseringsverktøy som fi nnes på 
markedet, utgiftene til innkjøp og vedlikehold må reduseres 
i forhold til budsjettet. 

11. Norske Konserves 
Redaktør i Norske Konserves, Ingrid Grytdal Eilertsen, ref-
ererte årsmeldingen. Hun informerte om at redaksjonen nå 
består av tre medlemmer, Ingrid Grytdal Eilertsen tar seg 
av det redaksjonelle arbeidet, Ellen Hole har ansvaret for å 
fremskaffe nye abonnenter og Katrine Scharffenberg står 
for salg av annonser. 

Årsregnskap 2004
Ingrid Grytdal Eilertsen la frem årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. 

Forslag til budsjett 2005
Ingrid Grytdal Eilertsen presenterte forslag til budsjett 
2005. 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent

12. Forbundsrådsmøtet 2005 
Leder informerte om Forbundsrådsmøtet som skal fi nne 
sted i Helsinki i juni. Ved forbundsrådsmøtet i Lyngby i 
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København ble det foreslått endringer av de felles for-
bundsvedtektene, Stadgar, § 7, om at det skal nedsettes en 
stedfortreder (suppleant) for forbundsordføreren. Forslaget 
var oppe til avstemning og ble enstemning vedtatt.   

Vedtak: Ny ordlyd i § 7 skal bli ” Forbundsordfõrare tilsam-
mans med en stedfortreder....”

13. Meddelser om Konservering (MoK)
Leder refererte til et punkt i MoKs forslag til budsjett der 
det står at de skal søke om kr 20 000,- tilsammen fra 
seksjonene. NKF-N vil ikke ha anledning til å innvilge denne 
søknaden. Det ble spurt fra salen om hvordan redaktørstill-
ingen i MoK blir besatt, om det bør være en utskiftning eller 
om stillingen bør rullere mellom seksjonene. Leder savner 
informasjon fra redaktør om peer review.  

Vedtak: Anne-Grethe Slettemoen melder inn til forbunds-
rådsmøtet i Helsinki i juni 2005 at NKF-N vil ha en frist for 
avgjørelse om peer review skal tas i bruk i MoK, slik at 
vedtakes kan godkjennes i Forbundsrådsmøtet i 2006. 
Budsjettforslaget fra MoK kan ikke godkjennes på årsmøtet 
da det er satt opp tilskudd som ikke er bevilget under punkt 1.   

14. NKFs nettside 
Leder informerte om NKFs felles nettsider. Webredak-
tørene ønsker en felles layout. NKF-DK ønsker passord-
beskyttelse for tilgang til jobbørs og artikler som ligger inne 
på nettsidene, i frykt for å miste medlemmer hvis denne 
informasjonen ligger åpen for alle. Det ble foretatt en 
avstemning om NKF-N ønsker å støtte dette.

Vedtak: NKF-N ønsker ikke at deler av NKFs eller seksjo-
nenes nettsider skal ha passordbeskyttelse. Anne-Grethe 
Slettemoen vil fremme vårt syn på neste møte i Web-redak-
sjonsgruppen. 
 
15. Valg av nytt styre og verv
Vedtak:
Leder: Anne Grethe Slettemoen  
Nestleder: Anne Håbu  
Kasserer: Barbro Wedvik  
Sekretær: Anja Sandtrø  
Styremedlem: Guro Hjulstad, Morgan Denlert  
Varamedlem: Jin Ferrer, Gry Landro  

Vurderingskomiteen består av Nina-Hesselberg-Wang 
(nyvalg), Marie von Møller og Catinka Borgarp.  

Valgkomitéen for 2005 og 2006 vil bestå av Biljana Casa-
diego og Anne Bjørke (nyvalg). 

Tanja Røskar Reed ble enstemmig gjenvalgt som NKF-Ns 
E.C.C.O representant på det ekstraordinære årsmøtet i de-

sember 2004. Ida Bronken har takket ja til å sitte som NKF-
Ns redaksjonsmedlem i Meddelelser om Konservering.

Det kom spørsmål fra redaktør av Konserves om hvor ofte 
vervet som redaktør var til nyvalg. Dette skulle sjekkes av 
styret.

16. Avslutning 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 16.30. Leder takket for oppmøtet, 
og takket avtroppende styremedlemmer og vervinnehavere.

Oslo 20. mai 2005

Referenter: Anne Håbu og Ida Bronken
Protokollsignatører: Guro Hjulstad og Eivind Bratlie

Meddelelser om Konservering
publikationsplan 2005–2006

1/2005: Deadline 1. marts 2005.
Forventet udgivelse maj/juni 2005. Generelt nummer, hvor-
til der er lovet indlæg fra forskellige forfattere om blandt 
andet en artikel luftforurening i udstillinger og magasinbyg-
nin-ger. Bladet er fyldt.

2/2005: Deadline 1. september 2005.
Forventet udgivelse oktober/november 2005. Temanummer 
om konservering af aræologiske fund/genstande. Her er fl ere 
artikler fra Finland om spændende forskningsresultater inden 
for arkæologisk konservering, men stadig lidt plads til “Nyt”.

1/2006: Deadline 1. marts 2006.
Forventet udgivelse maj/juni 2006. Generelt nummer. To 
artikler haves, men der er plads til “Nyt”.

2/2006: Deadline 1. september 2006.
Forventet udgivelse oktober/november 2006. Temanummer 
om lavtryksborde i konservering. En artikel haves.

1/2007: Deadline 1. marts 2007.
Generelt nummer.

2/2007:
Temanummer. Gode idéer til tema er velkomne!

Maj Stief
Redaktør, MoK
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EXEL Fine Art 
- et sikkert valg...
EXEL Fine Art er Norges ledende transportør 
av kunstgjenstander

• Vi tilrettelegger og gjennomfører transport av alle 
typer kunst – i inn- og utland

• Vi tilbyr lagring av kunst, produksjon av transportkasser 
og annen type pakking

• Vi tilbyr gunstig forsikring gjennom Norges ledende 
forsikringsmeglere

• Vi tilbyr praktiske og økonomiske logistikkløsninger 
tilpasset Deres behov

• Vi tilbyr rådgivning og veiledning knyttet til alle typer 
transportbehov

• Vi yter profesjonell bistand ved installasjon og montering 
av utstillinger

EXEL
Gladengveien 17

Postboks 6641 Etterstad
0607 Oslo

Telefon: 23 24 36 00
Telefaks: 23 24 36 02

E-post: fineart@exel.no

EVENTYR
design og produksjon

           *  MONTRE  *

   Vi bygger alle typer montre i
  glass, plexiglass, treverk og stål.

            Kontakt person: 
    Espen Johansen 93 44 65 18
       eventyr@orgdot.com

     Waldemar Thranesgt. 75D
              0175 OSLO



Galleriets
Rammeverksted A/S

SVEIN ENGEBRETSEN
Rammemaker

For bevarende innramming
Etabl. 1979

Eilert Sundts gate 40
0355 Oslo

Tlf: 22 46 48 08
Faks: 22 46 48 10

E-post: gal.ram@c2i.net

Høyers
Restaureringsateliér

ANETTE HØYER
Malerikonservator MNKF

Konservering og restaurering av malerier
Kvalitet gjennom 30 år

Oscars gate 71
0256 Oslo

Tlf: 22 44 55 45
Mob: 93 08 08 58

E-post: anhoy@c2i.net

Aage Knudsen
& Sønn

PER KNUDSEN
Forgyller

Forgylling av rammer og møbler
Håndlaget kvalitet. Etabl. 1965

Eilert Sundts gate 40
0355 Oslo

Tlf: 22 46 43 22
Faks: 22 46 43 22

Vi samarbeider for å bevare dine kunstverk

rammeverkstedBrodins

spesialist

Brenneriveien 9B, 0182 OSLO. Tlf: 22 20 17 90. 

Pilestredet 27, 0164 Oslo. Tlf. 22 20 20 15. Fax: 22 20 76 73

Kunstnerbutikken i Oslo
Vi fører et bredt sortiment. 
Vi har alt til gamle maleteknikker 
og restaureringsarbeider.

•Ny butikk •Utvidet sortiment
•Samme beliggenhet
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Produkter til konservering og restaurering.

Retusjering av kunst på papir 
Tina Grette Poulsson
Vikingtidens Kaupang
 Vegard A. Vike
Moderne kunstnermaterialer
 Mogens Henckel

Konservering av porträttminiatyrer
 Cecilia Rönnerstam
Dilemmaer innen bevaring av samtidskunst
 Kari Skytt Andersen
Bevaring og tilgjengelighet
 Ingrid Grytdal Eilertsen
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