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NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.
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I forbindelse med forprosjekt for behandling 
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet 
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfo-
tografere det for å nne ut mer om underliggende, 
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og 
tilstand. 

 Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. 

 Maleriet er overmalt i den hensikt å 
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes 
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i 
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke 
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det 
ble overmalt.

 Etter konstatert sprekkdannelse i skulpturen 
var det behov for å vurdere omfanget av skadene, 
spesielt med tanke på om skaden begrenset seg til 
gipsen eller om det forelå brudd i armeringsjernet.

Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. Rønt-
genplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at 
bildene kunne vurderes umiddelbart sammen med 
oppdragsgiver.

Armeringsjernet er uten brudd. Det er 
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan 
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulptur-
konservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødven-
dige konserveringstekniske inngrep.
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Kjære medlemmer!

Som dere forhåpentligvis har lagt merke til 
har NKF-N sendt ut en spørreundersøkelse til 
alle våre medlemmer i høst. Dette er en del 
av et prosjekt hvor vi prøver å kartlegge hvor 
mange og hvor i landet det finnes konserva-
torer.  Andre ledd i prosessen er å sende ut 
en spørreundersøkelse til ulike museums-
institusjoner for å kartlegge hva institusjonene 
selv mener, hva de har behov for av konser-
vatortjenester og hvor mange ansatte konser-
vatorer de har. Forhåpentligvis blir resultatet 
noe vi i NKF-N kan benytte som et strategisk 
dokument for ytterligere å kunne synliggjøre 
vårt fagområde.

I september deltok vi på NKFs forbunds-
rådsmøte i København. Oppmøtet var godt 
og diskusjonene bedre enn på lang tid. Det 
var stor enighet om at det var behov for kurs i 
pressehåndtering og politisk rettet arbeid, og 
siden det er Sveriges tur å arrangere faglig 
NKF kurs i 2013 tok de på seg å ha dette 
som tema. Sverige har allerede erfaring med 
å kjøre pressekurs, og dette er tenkt som en 
videreutvikling av dette kurset. Et annet sats-
ningsområde fremover vil være å utvikle nye 
felles nettsider. Det er satt ned en webredaksjon
bestående av representanter fra alle de 
nordiske landene som skal følge opp dette 
arbeidet.

Den nye lokallagsordningen er godt i gang, og 
jeg vil benytte anledningen til spesielt å rose 
lokallaget i Trondheim, en aktiv fraksjon som 
ser ut til å være et lokalt og regionalt samlings-
punkt samtidig som de tar tak i aktuelle saker 

og diskusjoner. Vi oppfordrer derfor alle andre 
lokallag til å gjøre det samme!

I slutten av august deltok også NKF-N på 
Museumsforbundets landsmøte som denne 
gangen ble holdt i Oslo. NKF-N stilte med 
stand og flyers. Et av våre medlemmer, Anne 
Håbu, holdt også et innlegg om ” Revita – en 
katalysator for bedre samlingsforvaltning”. Et 
foredrag som ble tatt svært godt i mot.
I år ble det arrangert høstmøte både i Oslo og 
Trondheim. Julemøtene står snart for døren 
og har du lyst til å arrangere et julemøte i ditt 
område er det bare å ta kontakt! 

Vennlig hilsen
Ingrid Louise Flatval
Leder NKF-N

Lederen har ordet 
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Redaktøren har ordet 
Kjære lesar! 

Den 14. november fikk me ein veldig trist nyhet 
om at vår kjære venn Carina Otilie Igelstad 
døde i ei trafikkulukke. Carina var ei fantastisk 
flott jente, snill, hjelpsom og gavmild. Me kjem 
til å sakne Carina mykje og våre tankar går til 
familien og venner.

I førre nummer til Norske Konserves (1/2011) 
søkte me etter ein ny annonseansvarleg til 
redaksjonen og me har vore så heldige å få 
med oss Anne Peel på laget. Anne Peel er 
bachelorstudent ved Universitetet i Oslo (UiO) 
der ho studerar konservering. Anne vil få op-
plæring av Nina Kjølsen som no vert 2.redaktør. 
I over eit år har me bare vore 3 personar i 
redaksjonen og det vart for få. Det var difor 
ynskje om å få inn ein person til slik at me vert 
fleire som kan jobbe for å få til eit interessant 
blad for dykk som les Konserves. Redaksjonen 
jobba no med å utarbeide retningslinjer for Nor-
ske Konserves og desse vert lagt ut på NKF-N 
sine nettsider. 

Når ein jobbar som konservator møter ein  
fagpersonar frå ulike fagmiljø og eg tykkjer 
personleg at det kan vera særs lærerikt. I kon-
servatoryrket møter ein ofte situasjonar som er 
vanskelege og har mange problemstillingar og 
dess meir enn kan lære frå andre miljø dess 
større grunnlag har ein for å finne gode løys-
ningar. Ei faggruppe som kanskje står konser-
vatoren nærast er restaureringsmiljøet som 
gjennom sitt arbeid tek vare på kulturarven, 
handverkstradisjonar og fører kunnskapen vid-
are til neste generasjon. Ved høgskulen i Sør-
Trøndelag (HiST) er det ei eiga utdanning innan 
restaurerings-faget og i dette nummer kan de 
lesa meir om studiane ved HiST. Forfattarane 
er Harald Høgseth og Roald Renmælmo som 
begge jobbar ved høgskulen. Me har ein artik-
kel til frå Trøndelag og det er Kristin Bjørlykke 
som fortel om arbeidet bak digitaliseringa av 

Nidarosdomen til 3D –format. Kristin tek for 
seg både eldre og nyare metodar som nyttast i 
arbeidet. 

Me har og ein del rapportar frå konferansar 
og workshops, Anne Bjørke gjev oss ein rap-
port frå ICOM-CC 16.triennale i Lisboa.  Lise 
Chantrier Aasen og Linn Solheim har vore i 
England på  ”The Sticking Point: Adhesives 
and Consolidants in Paintings Conservation”. 
Biljana Topalova-Casadiego  har gjett oss rap-
port frå workshop i Aachen om NMR, ”Nuclear 
Magnetic Resonance” og Hanne Skagmo har 
skrivi referat frå NKF-N’s haustmøte ved Norsk 
Maritimt Museum i Oslo. 

Den 22. juli var ein utruleg trist dag for nasjonen 
og ein opplevde noko som mange ikkje ville tru 
om vesle Noreg. Nasjonalmuseet utsmykkar ein 
del av Regjeringskvartalet og Kari Greve gjev 
oss eit innblikk i korleis dei handterte ein situa-
sjon som er ukjent for dei fleste, krisehandtering 
av kunst etter eit terrorangrep. 

Julia Holme Dammann, Linn Solheim og 
Ingebjørg Mogstad er alle tre nyutdanna 
konservatorar frå UiO og med sine bidrag til 
Konserves gjev dei oss eit innblikk i korleis det 
er å vera konservator –student. Julia fortel om 
sitt opphald i Wales der ho blant anna kon-
serverte egyptiske shabtier. Ingebjørg har gjett 
oss eit samandrag frå masteroppgåva si om 
konservering av ein damesadel frå Fredrikstad 
Museum og korleis ho nytta røntgen fluore-
scens (XRF) for å påvise pesticider. Linn var i 
Cambridge, ved Hamilton Kerr Institute og deler 
sine erfaringar derifrå. 

Hjarteleg takk til alle bidragsytarar! 

Me i redaksjonen ynskjer dykk alle god lesing 
og fin tid mot jol og det nye året! 
Med helsing frå redaksjonen: 
Anne Peel, Nina Jernæs Kjølsen, Monica 
Hovdan og Hilde Heggtveit 
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NKF-N Styret 2010-11
Leder
Ingrid Louise Engelsen Flatval
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22 79 60 63
E-post: IngridLouise.Flatval@tekniskmuseum.no

Nestleder/kasserer
Ane Marte Ringstad
KORO
Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-post: anemarteringstad@yahoo.no

Styremedlemmer
Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Tlf: 22 85 93 12
E-post: j.d.hutchings@iakh.uio.no

Lily Vikki
Kunst i Oslo
Kulturetaten, P.b. 1453 Vika, 0116 Oslo
Tlf: 23 49 35 09
E-post: lily.vikki@kul.oslo.kommune.no 

Susanne Kaun
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 46
E-post: susanne.kaun@niku.no 

Vera de Bruyn
Ringve Museum
Lade Allé 60, 7041 Trondheim 
Tlf: 73870288
E-post: vera.de.bruyn@ringve.no

Varamedlemmer
Dagheid Berg
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 35 52 13
E-post: dagheid.berg@niku.no

Kathrin Guthmann
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
P.b. 7014 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 21 98 21 95
E-post: kathrin.guthmann@nasjonalmuseet.no 

Andre verv:

E.C.C.O.-representant
Jeremy Hutchings
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Tlf: 22 85 93 12
E-post: j.d.hutchings@iakh.uio.no

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

Douwtje van der Maulen
Konserveringsstudiet
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo 
Tlf: 22 84 19 00
E-post: d.l.m.v.der@iakh.uio.no

Anne Ørnhøi
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 52 52
E-post: anne.ornhoi@niku.no 
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Valgkomité 2011 
Kristin Ramsholt
Riksarkivet
Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 Oslo
Tlf: 22 02 27 21
E-post: kristin.ramsholt@arkivverket.no 

Hanne Karin Sandvik
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 77

Webredaksjonen
Ane Marte Ringstad
KORO
Postboks 6994, St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-post: anemarteringstad@yahoo.no

Dagheid Berg
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 52 13
E-post: dagheid.berg@niku.no

Hanne Moltubakk Kempton
NIKU
Storgata 2, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 34

Ingrid Louise Engelsen Flatval
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf:22 79 60 63
E-post: IngridLouise.Flatval@tenkiskmuseum.
no 

Monica Hovdan 
Kulturhistorisk museum
Postboks 6762. St. Olavsplass, 0130 Oslo
E-post: monica_hovdan@hotmail.com

Susanne Kaun
NIKU
Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: 23 35 50 46
E-post: susanne.kaun@niku.no 

Representant i webredaksjonen NKF
Endre Fodstad
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Tlf: 22796073
E-post: Endre.Fodstad@tekniskmuseum.no

Representant i redaksjonen MoK
Kristin Kausland
Munch - museet
Tøyengata 53, 0578 Oslo
Tlf: 23 49 35 89
E-post: kristin.kausland@munch.museum.no
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Det var med stor sorg vi fikk vite at vår kjære venninne 
Carina Otilie Igelstad gikk bort den 6. november, bare 30 
år gammel. Carina ble født i Oslo 6. oktober 1981. Hun 
vokste delvis opp hos sin mormor på Bislet og viste tidlig 
både interesse for og talent innen tegning og maling. 
Hun gjennomførte studieretningen innen tegning, form 
og farge på Sogn og Elvebakken videregående skoler. I 
2001 fulgte hun sin kunstinteresse og reiste til Frankrike 
for å studere kunsthistorie. Bachelorgraden ble fullført i 
Stavanger/ Oslo. I 2004 begynte hun på Einar Granum 
kunstfagskole. Der videreutviklet hun sitt talent som hun 
senere fikk god bruk for da hun fattet interesse for kon-
servering på Universitetet i Oslo. Vi møtte Carina som en 
ivrig universitetsstudent. I et kull på 5 studenter markerte 
hun seg tidlig som en engasjert og selvstendig jente. 
Studiet innebar både teoretisk og praktisk arbeid, noe 
Carina taklet på en utmerket måte. Carina hospiterte på 
Museet for samtidskunst i Oslo, der hun fikk fordype seg 
i konserveringsproblematikk innen samtidskunst. Studie-
tiden ble starten på et godt vennskap som fortsatte inn i 
arbeidslivet.

I 2008 fullførte hun sin mastergrad i malerikonservering 
og startet sin yrkeskarriere på NIKU (Norsk institutt for 
kulturminneforskning) og siden Munch-museet. I 2009 
begynte hun å jobbe som privatpraktiserende konserva-

tor, og fikk oppdrag innen private og offentlige instanser. 
Blant annet arbeidet hun i Oslo Domkirke med inn-
vendig konservering av bemalt takgavlfelt, konservering 
av interiør i Fluberg kirke og i Risør kirke.

Utenom livet som malerikonservator, hadde Carina et 
stort hjerte for dyr. Hun hadde flere turer til atypiske reise-
mål. Disse to lidenskapene kombinerte hun i en reise 
til Maasaienes lokalsamfunn i Kenya.  Der jobbet hun 
som frivillig med kartlegging og forbedring av vilkårene til 
løver og elefanter. Det enkle og naturlig liv var noe som 
ga mening for Carina. Hun oppsøkte nye utfordringer, 
blant annet med å flytte til Thailand i mai. Der fortsatte 
hun sin yrkeskarriere som privatpraktiserende konserva-
tor. 

Det var en del motgang i Carinas liv. Dette kom hun alltid 
styrket ut av. En god beskrivelse av Carina som person, 
er at hun var sterk, ansvarsfull, livlig og alltid med et 
glimt i øyet. Hun var inkluderende og gjestfri. Hennes liv 
ble preget av innstillingen om å realisere drømmer. Det 
er en sjelden egenskap de fleste kan misunne henne. 
Våre tanker går til mormor Evelyn og resten av familien i 
denne vanskelige tiden.

Lina Wulff Flogstad og Nina Kjølsen Jernæs

Carina Otilie Igelstad
Foto tatt sommer/høst i Thailand

Nekrolog over
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Bakgrunn
Kunnskapen om gammelt håndverk, og restaurering, 
er på vei til å forsvinne. Store deler av kunnskapen dør 
med dem som forvaltet den. Mye av kompetansen har 
levd sitt eget liv utenfor bøker og formell utdanning. 
Konsekvensene er dramatiske for våre historiske 
bygninger, enten de er vernet eller ikke. Det er stort 
behov for restaurerings- og bygningsvernere med kom-
petanse på et bredt spekter av håndverksfag. Derfor har 
Høgskolen i Sør-Trøndelag satt fokus på praktisk 
restaurering. HiST tilbyr derfor landets eneste høgskole-
utdanning på bachelornivå innen teknisk bygningsvern 
og restaurering. Utdanninga er for håndverkere som ser 
seg selv som framtidige aktører innenfor kulturminne-
vernet. Det første kullet med studenter starta høsten 
2008 og er etter planen ferdig våren 2012. Neste opptak 
er høsten 2012. 

Fram til nå har det ikke eksistert mange tilbud til hånd-
verkere som vil utvikle seg faglig ut over svennebrev 
eller mesterbrev. Det er stor mangel på kvalifiserte 
håndverkere innen bygningsvernet i Norge. Grunnen til 
dette ligger i dagens utdanningssystem der en uteluk-
kende forbereder ungdommer som vil bli håndverkere til 
et arbeidsliv innen nybygg eller i entreprenørbransjen.

Opptak og studium
For det første kullet med studenter som startet i 2008 
var nåløyet for å komme inn trangt. Av totalt 90 søkere 
ble bare 25 tilbudt plass. For å bli tilbudt plass krevde 
HiST at søkeren skulle ha generell studiekompetanse 
eller få godkjenning av tilsvarende realkompetanse. 
I tillegg krevde HiST at søkeren skulle ha et relevant 
fag- eller svennebrev innenfor bestemte håndverksfag. 
Som inntakskriterium for framtiden kan det være aktu-
elt å vurdere opptaksprøver for å vektlegge motivasjon 

HiST utdanner framtidas 
restaureringshåndverkere

Roald Renmælmo
PhD–stipendiat i teknisk bygningsvern
roald.renmalmo@hist.no

Harald Bentz Høgseth
Førsteamanuensis dr.art. i teknisk bygningsvern
harald.benz.hogseth@hist.no 

Studieprogram for bygg og miljø, Avdeling for teknologi
Høgskolen i Sør-Trøndelag

To av våre studenter i arbeid på ei fagsamling for øksesmiing. 
Begge arbeider til daglig som smeder ved Nidarosdomens Res-
taureringsarbeider (NDR). (Foto: Roald Renmælmo)
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og egnethet. Det første studentkullet har for det meste 
bestått av erfarne restaureringshåndverkere som hele 
tiden har bidratt til god faglig utvikling i sine respektive 
fagområder. 
Bachelorstudiet i teknisk bygningsvern og restaurering 
bygger bl.a. på høgskolens etter og videreutdannings-
kurser i bygningsvern og tradisjonshåndverk (EVU-kurs). 
En etterutdanning for håndverkere utviklet i samarbeid 
med Riksantikvaren, Rørosmuseet, Oppland fylkes-kom-
mune og en rekke andre bygningsvernmiljøer. 
Bachelorstudiet på sin side er videreutviklet i samarbeid 
med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).

HiST og NDR tilbyr en utdanning som sikrer god tilgang 
til kunnskap om bygningsvern på lokalplan og stiller 
krav om høg kvalitet i trening og utføring av de praktiske 
oppgavene som vedlikehold og restaurering krever. 
Praksis utgjør en vesentlig del og er helt sentral i studiet. 

Gjennom aktiv deltaking, øving, involvering og læring får 
studentene en bred og allsidig innsikt i praktisk restaure-
ringsarbeid.

Selv om fagområdene i studiet har flere likheter med 
konserveringsfagenes, finnes det ingen tilsvarende 
studie på bachelor nivå i Norge. Andre lignende utdan-
ningstilbud er utvikla mot kulturminnefaglig forvaltning. 
Men disse tilbudene savner forankring i de tradisjonelle 
håndverksfagene. Teknisk bygningsvern og restaurering 
som fag har en naturlig og nødvendig plass innen kultur-
minnevernet, men og innen byggebransjen.

Fagområdene studentene skal igjennom i løpet av de 4 
årene er:

• Spesialfaglig praksis
• Tverrfaglig praksis
• Introduksjon til håndverkskunnskap, bygningsvern og         
    restaurering
• Frihåndstegning og modellering
• Bygningsdokumentasjon, bygningsarkeologi og 
    analyse
• Bygningshistorie
• Konstruksjonslære
• Byggeprosess, forvaltning og vernefilosofi
• Hospitering og utveksling
• Hovedprosjekt (bachelor oppgaven)

Kombinerer arbeid med prosjektarbeid og studier
Våre studenter har gjennom sine fag- og svennebrev 
blitt fortrolige med sitt håndverksfag allerede før studiet 
starter. Fagområdene en spesialiserer seg videre i om-
fatter både tømrerfaget, stein/murarbeid, glass, metall/
smed, gips/stukkatur, samt maling/ tradisjonelle over-
flatebehandlinger for å nevne noen. Kombinasjonen av 
håndverks-skikkelighet og respekten for tradisjoner står 
sentralt for studiet. I tillegg til å fordype seg videre i egne 
fagfelt gir vi studentene en innføring i grunnleggende 
problemstillinger, bl.a. innen ingeniørfaget. Det kan 
for eksempel omfatte hvordan tradisjonelle materialer 
fungerer i en statisk, eller dynamisk sammenheng, eller 
om god prosjektstyring. Studentene skal også gjennom 
tverrfaglige metoder og innfallsvinkler med fokus på 
dokumentasjon for eksempel av materialer, teknikker og 
verktøy. De får en introduksjon i tidsforståelse, verne-
verdier og håndverkets plassering i allmenn vitenskap-
steori for å nevne noe. 

Studenter på ekskursjon i Røros kirke, innføring i oppmålings-
metoder for listverk som skal kopieres med tradisjonelle verktøy 
og metoder. Oppmålinga er første trinn. Neste trinn er å analy-
sere verktøyspor og framgangsmåte som er brukt for å pro-
dusere den originale lista. Siste trinn er å prøve ut denne fram-
gangsmåten for å produsere en kopi (foto: Roald Renmælmo).
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Utdanningsløpet tar også høyde for at studentene skal 
hospitere i skandinaviske eller andre europeiske restau-
reringsmiljøer under kyndig veiledning fra erfarne 
restaurerings-håndverkere for å sette egne erfaringer 
og norske restaureringsprosjekter inn i et større pers-
pektiv. Under slike prosjektbaserte hospiteringsopphold 
skal studentene skrive rapporter basert på innsamlet 
dokumentasjon og dagbøker. Studenten følges opp 
av fagansvarlig ved høgskolen. På den måten lærer 
studenten i praksis om viktigheten av grundig og god 
dokumentasjon og hvordan kunnskapen som avdekkes 
i et slikt restaureringsprosjekt kan bevares for ettertiden 
og formidles videre til andre. 

Etter hver praksisperiode holdes det intensive sam-
linger ved høgskolen eller andre relevante steder. Disse 
samlingene utdyper og problematiserer studentenes 
erfaringer, arbeider og prosjektrapporter. Før samlingene 
forbereder studentene seg gjennom konkrete oppgaver 
og reflekterer rundt sine erfaringer med prosjektets 
problemstillinger og erfaringer underveis. Samlingene 
på høgskolen tar utgangspunkt i studentenes prosjekt-
arbeid. Alt fra prosjektenes problemstillinger, utgangs-
punkt, valg av metode, problemløsning, analyse, resultat
osv. Studentene trenes i å fremføre og formidle 
kunnskap og erfaringer gjennom framlegg og plenums-
diskusjoner. Prosjektene settes inn i en videre sammen-
heng gjennom forelesninger, ekskursjoner, magasin og 
arkivbesøk eller gruppeøvinger. Samlingene avsluttes 
ved at student og veileder sammen med fagansvarlig går 
gjennom tidsplan og framdrift og forbereder seg til neste 

praksisperiode med kanskje nye problemstillinger og 
problemløsninger. Fra august til mai møtes studentene til 
mellom 7-9 samlinger av en ukes varighet. Mellom disse 
samlingene er det lagt opp til praktisk prosjektarbeid på 
minst 11 uker.

Normalt strekker et bachelor studium seg over 3 år 
(heltidsstudier). Vårt utdanningsløpet er 4-årig og utviklet 
med sikte på at studentene skal kunne kombinere arbeid 
med studier. Spesialfaglig og tverrfaglig praksis (prak-
tisk, håndverksmessig fordypning innen eget og andre 
fagområder), samt hospitering (praktisk prosjektbasert 
arbeid) utgjør til sammen 90 studiepoeng eller godt over 
halvparten av studiet. Den teoretiske undervisninga er 
delvis basert på samlinger ved høgskolen og NDRs 
verksteder - eller delvis på opplæringsstedet der student-
ene er i arbeid. 

Vår studieplan er utviklet med bakgrunn i høgskolens 
egne etter og videreutdanningskurs i tradisjonshånd-
verk (EVU-kurs) som har pågått siden midten av 1990-
tallet og NDR egen internutdanning. Utviklingsarbeidet 
er også et resultat av et utstrakt samarbeid med ulike 
kompetansemiljøer innen bygningsvernet og tradisjons-
håndverket i Skandinavia og fra relevante forsknings-
prosjekter innen fagområdet.

Den praktiske delen av utdanningsløpet er prosjekt-
basert og her har studentene mulighet til å gå dypere 
inn i eget og andre fagområder. Gjennom praktiske og 
teoretisk prosjekt-arbeid rettes søkelyset mot viktige 

Noen av våre studenter har bakgrunn i malerfagene. Her hospiterer en av dem ved Norsk Folkemuseum og lærer her å arbeide med 
papirtapet (foto: Roald Renmælmo).
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detaljer som det ellers ikke ville blitt fokusert på. Vi tror 
det gjør at studentene vil stå sterkere rusta til å ta på seg 
krevende arbeidsoppdrag i framtida. 

Det kyndige blikk
I dagens samfunn handler det mye om bruk og kast. 
Både materialer og verktøy har kort levetid. Vi ønsker å 
fremheve kvalitet og at studentene skal få et nært for-
hold til sin kulturarv. Det krever dybdekunnskap. De skal 
bli mer bevisst sin historie og forståelsen av at det tidlig-
ere er utviklet mye kunnskap som har gått i glemmeboka 
eller er fortrengt av kortsiktig tenkning med utgangspunkt 
i rask fortjeneste. Gjennom høgskolens bygningsvern-
utdanning dokumenteres og bringes eldre kunnskaper 

fram i lyset igjen. Vi mener at samfunnet har et skrikende 
behov for fagfolk med slik bakgrunn. Håndverkere ser 
andre detaljer og vurderer annerledes en de som ikke er 
håndverkere i prosjekter der historiske konstruksjoner, 
bygninger og bygningsmiljøer skal vernes.   

Nytt og gammelt
Et vanlig syn blant mange er å betrakte gamle håndverk 
som mer primitive enn moderne teknologi. I vår sam-
menheng byggeteknikker, verktøy og materialer. Dette 
synet bygger på myter og stemmer ikke overens med 
virkeligheten. Det foreligger svært mange eksempler 
på tidligere generasjoners håndverks kompetanse. Ta 
for eksempel bygningsdetaljer som materialkvaliteten i 
eldre vinduer eller materialkvaliteten og sammenføyn-
ingsteknikkene i våre stavkirker og andre byggverk som 

Seks av våre studenter i steinbruddet der de ser på verktøyspor. 
To av dem arbeider til daglig som restaureringshåndverkere i 
tømrerfaget, en med gips og stukkatur, en som steinhugger, en 
som smed og en som murer. Bredden i håndverksfag gjør at de 
tverrfaglige aspektene i studiet spesielt spennende  

Med kyndig blikk kan våre steinhuggere lese seg til materialbruk, 
arbeidsteknikk og verktøybruk ved å analysere randhugging. 
Bearbeidet stein fra Nidarosdomen (foto: Roald Renmælmo)

En tømrer kan lese mye ut av materialbruk, arbeidsteknikk og verktøybruk ved å analysere huggeteknikker i tømmer. Båtemne fra 
bronsealder med spor etter glepphugging (foto: Morten Sylvester)
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våre middelalderske bygninger eller vikingskipene. Ute i 
verden er byggverk som Colloseum, Phanteon, akveduk
tene eller eksisterende veisystemer fra romertiden vitnes-
byrd om en fantastisk ingeniørkunst, estetisk bevissthet 
og håndverksskikkelighet. En manglende bevissthet og 
kunnskap om eldre tiders bruk av teknikker, verktøy og 
materialer går dessverre igjen i mange restaurerings-
prosjekter. Det har konsekvenser for hvordan vi ivare-
tar vår kulturarv. Ikke bare gjelder dette for historiske 
konstruksjoner, bygninger og bygningsmiljøer, men 
også den levende og dynamiske kunnskapen knyttet til 
håndverket.

Restaureringen av muren på Akershus festning for noen 
år siden er et eksempel på dette. Da muren skulle re-
pareres, raste den delvis ut i Oslofjorden. Vi har mange 
slike eksempel. Det ironiske i denne sammenhengen er 
at festningsmurene har stått seg mot både svenske og 
danske inntrengere gjennom århundrer, men måtte gi 
tapt da et entreprenørfirma skulle restaurere murverket. 
Hadde byggefirmaet hatt kompetanse om tidligere tiders 
byggeteknikker hadde ikke dette skjedd. Våre studenter 
forberedes på problemstillinger knyttet til dette. 

Men høgskolens bygningsvernutdanning handler ikke 
bare om eldre tiders byggekunst. Vi er også opptatt av å 
se sammenhengen og mulighetene i å forene nytt med 
gammelt. Det er en spennende utfordring å se hvordan 
ny byggeskikk kan integreres i det gamle, hvordan eldre 
kan tilpasses ny bruk eller hvordan eldre teknikker, 
materialvalg osv. kan brukes på en ny og innovativ måte. 
Å kombinere nye og eldre teknikker og materialer på 
nye, innovative måter er et spennende arbeidsfelt for 
framtidens byggemarked.  

Politikk og bygningsvern, etterspørsel og behov
Politikerne har vist vilje på nasjonalt nivå til å ta vare på 
historiske konstruksjoner, bygninger og bygningsmiljøer. 
Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom ”Leve med kultur-
minner”. Den politiske målsettingen om å stanse noe av 
forfallet på historiske og verneverdige konstruksjoner, 
bygninger og bebygde miljøer innen 2020. Etterspørsel-
en etter slike fagfolk er altså stor. Bedrifter som har slik 
kompetanse i staben, vil også være de første til å få 
attraktive oppdrag.

Håndverk og høgskole/ universitetsutdanning
Mange har stilt spørsmål om hvorfor håndverksfagene 
skal ha en egen høgskoleutdanning. Hvorfor skal det 
ikke være slik at håndverkskunnskap verdsettes på 
samme nivå som annen kunnskap innen høyere utdan-

ning? Universitetene og høgskolene tilbyr et vidt spekter 
av studier innen en rekke ulike fagområder der en på 
samme måte er avhengig av praktisk trening. Slik sett 
er det noe merkelig i at en kan bli professor i dans, 
idrett eller musikk, men ikke i håndverk. Det kan være 
et stort potensial i å utdanne framtidige forskere som er 
handverkere i utgangspunktet. Med sin forståelse for 
materiale og utførelse av handverket kan de tilføre mye 
ny kunnskap, ikke bare til bygningsvernet, men også til 
husbygging generelt, eller til andre fagfelt innen human-
istisk forskning eller kulturminneforvaltningen.

Avslutning
At studiet kalles for ”teknisk bygningsvern”, er ikke 
tilfeldig. Begrepet teknisk stammer fra det greske uttryk-
ket ”techne” og ordet teknologi er opprinnelig en sam-
mensmelting av ordene techne og logos. Vi har valgt å 
bruke dette begrepet fordi en i tidligere tider forbandt slik 
kunnskapsutfoldelse ikke bare til teknologi slik vi i 
dag forstår det, men også med andre former for ferdig-
heter knyttet til kunst, estetikk og håndverk. Alt disse 
kunnskapsformene var en selvfølgelig del av praksis 
og vevd tett inn i hverandre. I verket ”Gorgias” viste 
den greske filosofen Platon at Sokrates argumenterte 
for at all ”techne”, forstått som kunst, var involvert med 
”logoi”, eller ord og talekunst. Ordet ble også anvendt 
på aritmetikk (matematikk). Techne forklarte med andre 
ord tingenes struktur gjennom ord og handling – og ble 
av grekerne sett opp til som helt sentral for menneskets 
eksistens. Begrepet ble bare delvis brukt om produk-
sjonsforhold og funksjonalitet. Den mentale, estetiske og 
ferdighetsbaserte kunstneriske tanken var like essensiell 
og det ble ikke skilt mellom teknologi og kunst slik det 
gjøres i dag.

Bygningsvernstudenter og byggingeniørstudenter studerer en 
kammet bjelke (tradisjonell teknikk) sammen med sine lærere på 
høgskolens laboratorium. Hvor mye vekt vil bjelken tåle tro? En 
spennende forening av kunnskap mellom ingeniørfag og tradis-
jonshåndverk (foto: Harald Bentz Høgseth)
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I de siste 10-15 årene har oppmåling blitt et sentralt 
område for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 
(NDR) i forbindelse med restaureringsarbeidet og 
forskningen på Nidarosdomen.Gjennom disse årene er 
ulike oppmålingsmetoder blitt testet ut, både i jakten på 
en optimal overordnet metode som kunne dekke flere 
behov, men også for å finne ut hvilke metoder som even-
tuelt egner seg best til ulike formål. Digitale tegninger og 
modeller kan fylle ulike behov. Visualisering av en situa-
sjon kan være ett behov, målestokkriktig informasjon et 
annet. Tegninger og modeller kan ha ulike formål: En 
modell som først og fremst skal kommunisere Nidaros-
domen til publikum trenger ikke nødvendigvis høy grad 
av nøyaktighet. Da er form, tekstur og en realistisk 
visualisering viktigere enn mål og nøyaktighet i detaljene. 

Skal materialet brukes som grunnlag for analyser, 
beregninger, kartlegginger, etc, er vi derimot avhengig 
av målenøyaktighet. De metodene som har vært i fokus 
gjennom de siste årene har i hovedsak vært de som 

kan gjengi bygningen i millimeters nøyaktighet. De har 
fylt behovene innen dokumentasjons-, restaurerings- og 
forskningsarbeid. Når det gjelder oppmåling står vi for så 
vidt i en tradisjon, selv om den på mange måter har hatt 
et brudd gjennom en lang periode da gjenreisningen av 
kirken hadde karakter av å være i en ny-byggingsfase. I 
denne perioden ble det produsert byggetegninger etter 
byggeplaner, men sjelden ”as-buildt-tegninger”. I starten 
av restaureringen var imidlertid dokumentasjon av 
stående murverk og middelaldermurverk gjennom opp-
målinger og tegninger en viktig del av arbeidet. Under 
de bygningsarkeologiske undersøkelsene og rivingen av 
støttemurer og etterreformatorisk murverk i starten av 
restaureringen, ble funnene nøye dokumentert. 
Da rekonstruksjonen av den gotiske katedralen startet i 
siste halvdel av 1800-tallet, ble det laget nye tegninger 
av bygningen blant annet på bakgrunn av et puslespill 
bestående av funn av original stein, brukt som fyllmasser 
i de nyere murene oppført etter brannen i 1531.

Den digitale domen
Utvikling og bruk av ulike oppmålingsmetoder 
på Nidarosdomen

Kristin Bjørlykke
Fagleder for forskning og utredning
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim
kristin.bjorlykke@kirken.no 

Nidarosdomen – 3D-modellering. Av Stian Wahlvåg.
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Tegninger spilte også en viktig rolle i mobiliseringen for å 
få satt i gang restaurering av kirken for 150 år siden. 
Heinrich Schirmers tegninger fra Munch/Schirmers plansje-
verk over Nidarosdomen, som ble gitt ut i 1859, var det 
materialet som ga en umiddelbar ide om Nidarosdomens 
prakt og potensial. Da som nå var det en visualisering 
som sterkest og mest umiddelbart taler til folket.

Raphael-programmet
I 1998 ble det utarbeidet en ny 20-årsplan for restaure-
ringen av Nidarosdomen. 20-årsplanen ble brukt som 
grunnlag for å søke EUs forskningsprogram Raphael om 
midler til et antall forprosjekter. Forprosjektene skulle utrede 
ulike problemstillinger som var viktig for restaurerings-
arbeidet fremover, og de skulle gi rom for å etablere gode 
og hensiktsmessige metoder for det langsiktige arbeidet. 
Med fokus på restaurering og konservering i stedet for 
gjenreising og nybygging utkrystalliserte det seg nye 
behov for tegningsgrunnlag innen de fleste områdene. 
I planen ble det nedfelt retningslinjer og metodikk for 
fasene i restaurerings-arbeidet. Dette ble definert på 
bakgrunn av erfaringer vi hadde gjort i de foregående 
årene, bla under det store restaureringsoppdraget NDR 
hadde for Stavanger domkirke i perioden 1997-99. 

Disse fasene er:
1) Oppmåling (stein for stein)
2) Bygningshistoriske undersøkelser

3) Tilstandsundersøkelser og prognoser for skadeutvikling
4) Plan for restaureringen
5) Utføring av restaureringen
6) Oppfølging/plan for oppfølging
7) Dokumentasjon av hele arbeidet

At oppmåling var punkt nummer én var ikke tilfeldig. Alle 
de påfølgende trinnene i prosessen var, og er, avhengig 
av oppmålingstegninger for å kunne utføres etter stan-
darden som nå ble satt.

Tegningene brukes i dag på mange måter og av alle 
faggruppene som er involvert i restaureringen. De er for 
det første dokumentasjon i seg selv, som skalerte kart 
over bygningen. Dernest er de grunnlag for å kunne lage 
temakart innen de fleste områder og problemstillinger, 
for eksempel bygningshistorien, tilstandsregistreringer, 
planer for restaureringen, osv. Alle byggetekniske problem-
stillinger er også avhengige av tegningene, både når det 
gjelder behov for ulike prosjekteringer og beregninger.

Nidarosdomen er en stor og kompleks bygning. Med det 
detaljeringsnivået på dokumentasjon som ble nedfelt var 
det ikke lenger særlig realistisk å fortsette utelukkende 
med blyant, papir og målebånd for å få dokumentert 
bygningen. Omfanget var alt for stort og krevende. Det 
ble derfor aktuelt å undersøke hvilke andre muligheter 
og metoder som var tilgjengelig, og hvilke som kunne 

Østre Oktogonkapell – Bevaringshistorie. Kartgrunnlag 
produsert av Norges Tekniske Høyskole – Institutt for 
Kart og Oppmåling. Kartlegging utført av Per Storemyr.

3D koordinatsystem for Domen. Illustrasjon av Kristin Bjørlykke, på 
bakgrunn av J. Mathisens tegning over bevart murverk fra middelal-
deren.
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fungere godt for restaureringens formål. Fra prosjekter 
andre steder i Europa var vi kjent med bla fotogrammetri 
som metode for oppmåling av kulturminner. Vi hadde 
kjennskap til at NTNUs Institutt for Geomatikk (tidligere 
Institutt for Kart og Oppmåling) hadde vært involvert i 
oppmålinger av kulturminner, eksempelvis portalene 
på Austrått borg, Urnes stavkirke, fasader på Væktern 
Bistro, brygger i Trondheim, helleristninger, etc. De 
hadde også i 1991/92 utført en oppmåling av fasaden 
på østre oktogonkapell på Nidarosdomen i forbindelse 
med avhandling The Stones of Nidaros som ble publisert 
i 1997. På bakgrunn av dette var det et naturlig første 
skritt å ta kontakt med ekspertisen på NTNU for råd.

Det var en av forutsetningene for deltakelse i Raphael-
programmet å bygge europeisk nettverk. I York i Storbri-
tannia hadde landmåleren Ross W. Dallas vært pioner 
i å bringe sitt fagfelt landmåling inn i dokumentasjon av 
kulturminner. Han hadde skap en nisje som rådgiver 
for kulturminnevernet i utarbeidelse av tekniske spesi-
fikasjoner for utføring av oppmåling. De tekniske spesi-
fikasjonene som måtte utarbeides for å kunne bestille et 
hensiktsmessig produkt, var avhengige av faglig kompe-
tanse innen kartproduksjon. Det var viktig for NDR å ha 
uavhengig ekspertise å rådføre seg med i møtene med 

ulike kommersielle aktører. Her var samarbeidet med 
Institutt for Kart og Oppmåling (NTNU) uvurderlig.

3D Koordinatsystem for Nidarosdomen 
For å kunne utføre oppmålinger må det etableres et 
referansesystem rundt objektet. Med tanke på at dette 
bare var starten på et omfattende arbeidet for årene 
fremover ble det besluttet å etablere et fast koordinat-
system for bygningen, som kunne brukes ved behov 
også i fremtiden.
Siden det skulle måles i høyden og ikke bare i planet, 
var det nødvendig med et koordinat-system som gikk 
både i x, y og z-akse. Starten på oppmålingsprosjektet 
innenfor Raphael ble derfor å etablere et 3-dimensjonalt 
koordinatsystem, i og rundt kirken. Det innvendige og 
utvendige nettet ble koblet sammen gjennom tre av 
portalene i bygningen: Nordre Vestfront-portal, nordre 
Tverrskipsportal og Kongeinngangen. 

Gjennom 140 år med restaurering er det bygget opp 
ulike systemer for å håndtere registrerings- og informa-
sjonsmaterialet under arbeid. Så langt som mulig var det 
ønskelig å beholde de gamle system og benevnelser 
som allerede var etablert. Dette for å slippe en situasjon 
der man må forholde seg til, og sette seg inn i, stadig 

Utvendig fast-
punktnett for 3D 
koordinatsystem. 
Illustrasjon av 
Kristin Bjørlykke, på 
bakgrunn av kart fra 
Trondheim kom-
mune.

Innvendig fast-
punktnett for 3D 
koordinatsystem. 
Illustrasjon av 
Kristin Bjørlykke, 
på bakgrunn av 
Gerhard Fischers 
plantegning.

Oppmåling av 
vertikalsnitt med 
totalstasjon. 
Illustrasjon av 
Kristin Bjørlyk-
ke, på bakgrunn 
av oppmåling 
fra Fjellanger 
Widerøe.
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nye systemer om man skal jobbe med materialet over 
tid. I 1939/40 gjennomførte arkitekt Gerhard Fischer 
en oppmåling av grunnplanet i Nidarosdomen. I den 
forbindelsen ble det etablert et 2-dimmensjonalt koordi-
natsystem med x- og y-akser utvendig og innvendig 
i kirken. Byens daværende koordinatsystem hadde 
origo midt i sentraltårnet. Fischer markerte tilsvarende 
punkt som 100x og 100y i kirkens koordinatsystem for å 
slippe å arbeide med negative tall i sine referansepunkt 
og målinger. Bygningsdelene i kirken fikk da hver sin 
bokstavbenevnelse, der Kapittelhuset fikk benevnelsen 
A, Sakristiet B, Oktogonen C, Koret D, osv. Etter nøye 
vurdering ble det i hovedsak valgt å bygge videre på 
dette systemet.

Utvendig hadde Fischer etablert 29 fastpunkter rundt 
kirken. Disse bestod av metallrør med treplugger i som 
ble slått ned i bakken rundt kirken. Bare ett av disse 
merkene kan sees i dag, i hjørnet mellom vestveggen på 
Nordre Tverrskip og nordveggen på Skipet. Innvendig 
ble fastpunktene markert i marmorgulvet som hugget 
kryss med et drillet hull i midten, 44 merker totalt. 

For det nye 3D koordinatsystemet ble det etablert seks 
fastmerker med sikt til hverandre i ring rundt bygningen: 

Rett ut for portalen til Nordre Tverrskip, nord for Kapit-
telhuset, øst for Oktogonen, sør for Kongeinngangen, 
sørvest for Søndre Vestfronttårn og vest for nordre Vest-
frontportal. Inne gjenbrukte vi 29 av Fischer-merkene, 
samt at vi etablerte seks nye punkt i triforiumshøyde i 
Koret. De nye merkene bestod av 10 millimeters messing-
bolter med et inndrillet senterpunkt, som ble etablert 
i senter av de gamle merkene. Ideen var at systemet 
skulle fungere som et felles rammeverk for alle fremti-
dige digitale oppmålinger, uansett metode. Ved hjelp av 
det felles referansesystemet kunne ulike oppmålinger, 
selv om de var gjort uavhengig av hverandre, finne 
plassen sin og til slutt utgjøre en helhet oppmåling eller 
modell av kirken.

Ulike metoder
Planen var å prøve ut ulike metoder for oppmåling for 
å finne ut hva som var best egnet. Det var også viktig 
å tenke så åpent som mulig slik at det ikke ble valgt 
system og metoder som forhindret andre fremtidige løs-
ninger. De ulike metodene som er testet i produksjon av 
det digitale oppmålingsmaterialet vi til nå har av Nidaros-
domen er i hovedsak målinger utført ved hjelp av:
- Totalstasjon
- Fotogrammetri
- Ortofoto
- Laserskanning
- Fotoskanning

Totalstasjon
Under overvåking av stabiliteten i bygningen var det 
gjennom siste halvdel av 1900-tallet registrert sprekk-
dannelser i hvelvene i Koret i kirken. Loddmålinger viste 
at veggene hadde en tendens til å lene utover. Strebe-
pilarene og -buene på utsiden av veggen var ikke kraftig 
nok dimensjonert til å holde i mot horisontalkraften fra 
hvelvene. I 1987 ble det derfor installert hjelpefagverk 
mellom nord- og sørvegg i Koret for å avhjelpe strebe
systemet og holde veggene sammen. Gjennom Raphael-
programmet ble det besluttet å engasjere en ekspert på 
statikk i eldre bygninger til å utføre en etterberegning av 
kreftene i konstruksjonen. Dette for å se om fagverket 
oppfylte sin tiltenkte funksjon. For å kunne gjøre beregn-
ingene var han avhengig av ulike vertikalsnitt gjennom 
Koret i kirken.

Daværende firma Fjellanger Widerøe ble engasjert for å 
måle opp fire snitt gjennom ulike akser i Koret. For dette 
arbeidet ble det brukt en reflektorløs totalstasjon. Dette 
er et landmålerinstrument som kan måle en avstand 
direkte, uten hjelp fra et prisme for å få signal tilbake til 
måleinstrumentet. I oppmålingen av snittene ble det målt 

Bruk av vertikalsnitt for statiske beregning av bygningskon-
struksjonen. Utført av Tonny Jespersen.
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et punkt for hver 30 cm, både ute og inne. Punktene ble 
lenket sammen med linjer, og dette dannet til sammen 
et profil, eller snitt. Snittet ble brukt som underlag for de 
statiske beregningene. 

Fotogrammetri
Fotogrammetri er imidlertid den metoden som er be-
nyttet i størst grad for å lage digitale oppmålinger av 
Nidarosdomen. Fotogrammetri er en tredimensjonal 
målemetode som baserer seg på bruk av fotografier. Det 
fungerer ved at man etablerer en ytre orientering i form 
av et koordinatsystem rundt objektet som skal måles. I 

tillegg til fastmerkene i koordinatsystemet festes signal-
merker på selve fasaden. Signalmerkene måles inn med 
en totalstasjon, og fungerer som kontrollpunkter for at 
resultatet skal bli nøyaktig. Så benytter man et kamera 
med en kjent indre geometri, og tar bilder med overlapp 
fra forskjellige posisjoner i det området som skal måles 
inn. Ved hjelp av stereodekning av området er det mulig 
å måle i bildene i 3 dimensjoner. Bildene bearbeides i en 
fotogrammetrisk arbeidsstasjon der de brukes som under-
lag for å tegne oppå. Resultatet blir en tredimensjonal 
strektegning. 

Den første store fotogrammetriske oppmålingen på 
Nidarosdomen ble utført i 2000, i samarbeid med det 
britiske firmaet Downland Partnership. Da ble hele Koret 
i kirken målt opp utvendig og innvendig, så nær som den 
nordre fasaden. Tegningene var på det tidspunktet en 
slags blanding av 2- og 3D tegninger. Det var ikke vanlig 
å arbeide i 3D-modeller, så tegningene ble konstruert 
med tanke på at resultatet først og fremst skulle trykkes 
ut på papir. Tegningene var delt opp i ulike sett som plan, 
snitt og fasader i stedet for å være en sammenhengende 
modell. I 2006 skulle den gjenstående nordre fasaden 
på Koret måles opp. Det ble besluttet å gå et skritt videre 
inn i 3D-verden, og konstruere én sammenhengende 
modell med det som mål å arbeide med kartlegginger og 
modifiseringer i én tegning i stedet for å måtte drive ved-
likehold av flere ulike tegninger parallelt. Oppdraget ble 
utført av firmaet Terratec. Den nordre fasaden på Koret 
måler ca 600 m2, og det ble tatt 600 fotos under felt-
arbeidet. 360 av disse fotoene er brukt i konstruksjonen.

Ortofoto og fotogrammetrisk konstruksjon – Korets nordre 
fasade. Utført av Terratec.

3D DAK-tegning 
fra fotogram-
metrisk konstruk-
sjon – Korets 
nordre fasade. 
Utført av Terratec.
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Materialet som ble konstruert ved hjelp fotogrammetri 
ble levert som datafiler som kan bearbeides i tegnepro-
gram etterpå. Til nå er det AutoCAD som har vært verk-
tøyet for dette.
I disse oppmålingene er de ulike elementene i fasaden 
lagt inn på ulike lag i tegningen. Lagene er representert 
med ulike farger for å kunne skille dem fra hverandre. 
Noe av det mest nyttige med de digitale oppmålingene 
er nettopp muligheten til å organisere informasjonen i 
en lagstruktur. Man kan for eksempel legge informasjon 
om fuger i murverket på ett lag, ornamentikk på et annet, 
steinnummer på et tredje, skader på et fjerde, osv.Det er 
i det hele tatt ingen grenser for hvor mange lag og tema 
man kan etablere.

Når et område på kirken gjøres klart for restaurering blir 
det konstruert et steindelingskart på bakgrunn av tegnin-
gen. Der blir alle fugene i murverket markert og hver 
stein får sitt eget nummer. Slik holdes oversikten over 
hvor steinens plass i murverket er når de skal settes 
tilbake, og man kan bruke tegningen til å markere hvilke 
steiner som skal skiftes ut, konserveres, osv.

Hvilke fordeler har så den digitale verden å by på? 
Muligheten for å organisere informasjonen i lag i tegnin-

gen kan være en fordel under selve konstruksjonen av 
oppmålingen, men den kan også være til stor hjelp når 
man skal analysere murverk. Lagdeling gjør at man ved 
å slå av og på de ulike lagene kan bestemme selv hvor 
mye informasjon man vil bli eksponert for på en gang. ”Å 
ikke se skogen for bare trær” er raskt en realitet når man 
stikker hodet inn i alle detaljene i Nidarosdomen.
Et eksempel:

Til venstre kan man se øvre del av Korbueveggen inne 
i kirken. Den er flott og veldig rikt dekorert. Til høyre er 
et steindelingskart over samme område. I dette bildet er 
all annen informasjon, som dekor, etc., lukket ute. Ved å 
studere fugestrukturen kan man blant annet observere at 
den er forbløffende symmetrisk rundt midtaksen. 
(Fargene speiler tilsvarende stein på hver side av aksen.) 
En så gjennomført symmetri i steinens form og størrelse 
er ganske uvanlig i slikt murverk. Man kan spørre seg 
hvorfor murverket har alle disse ulike trappingene. ’Er 
det et slags låsesystem for murverket?’ undret noen. 
Ved å gå inn i tegningen og ta tilbake informasjonen om 
dekoren kan man se at formen på steinene er tilpasset 
profilene i dekoren. Ved hugging av profil i stein er den 
optimale avtegningen av profilets form markert 90° på 
profilets lengderetning. Her kan det se ut som man har 

Korbueveggen – Kartlegging av symmetri i murverk rundt mid-
taksen. Av Kristin Bjørlykke, på bakgrunn av grunnlagskart fra 
Downland Partnership.

Korbueveggen – Steindelingskart av murverk. Utført av Kristin 
Bjørlykke, på bakgrunn av grunnlagskart fra Downland Part-
nership.
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valgt å lage en mer komplisert ytre form på steinen for å 
få et enklere utgangspunkt for hugging av profilet etter-
på. På denne måten kan informasjonen i tegningene 
studeres fra ulike vinkler og gi ny kunnskap.

Fotoskanning
Fotoskanning er en metode som er prøvd ut for å 
dokumentere detaljer på bygningen der en særdeles 
høy nøyaktighet har vært viktig. Dette var også spesielt 
med tanke på at enkelte av skulpturene på kirken er 
så oppløst i overflaten at man ikke lenger kan ta de 
tradisjonelle gipsavstøpningene av dem. Det ble i 2003 
i samarbeid med firma Vinn Design testet ut å skanne 
skulptur til tredimensjonale datamodeller med bedre enn 
en tiendedels millimeters nøyaktighet. Digitaliseringen 
av figurene ble utført ved hjelp av en tredimensjonal 
lysrasterskanner. Denne består av en kraftig lyskilde 
som projiserer et raster, eller linje-mønster, på objektet, 
samt to høyoppløselige digitalkameraer. Kameraene 
registrerer lysrasteret som todimensjonale punkter. Et 
lysraster projisert på et objekts overflate vil bøyes av 
som følge av objektets kurvatur. Den todimensjonale 
avlesningen av kurvaturen danner, sammen med 
komplekse matematiske formler utført i en kraftig data-
maskin, grunnlaget for omsettingen av punkter i planet til 
romlige punkter.

Datamodellene kan også plottes ut i fysiske modeller. En 
slik 3D-skriver er en såkalt stereolitografimaskin. Med 
denne kan man ”skrive ut” tredimensjonale figurer ved 
å bygge opp tynne lag av for eksempel plast. Disse kan 
skaleres etter ønske, slik at en skulptur kan produseres i 
en hvilken som helst målestokk av datamodellen.

Laserskanning
Laserskanning i større format der vi snakker om skan-
ning av hele bygningsdeler, ble første omgang prøvd ut i 
2001. Dette var i samarbeid med SINTEF og nederland-
ske DelftTech. 
Prosjektet hadde som formål å finne ut om styrkebereg-
ning av konstruksjoner kunne forenkles ved å kjøre 
skanningsdata direkte inn i beregningsprosedyren i 
stedet for å gå den ordinære og mer omstendelige veien 
via elementmetoden. Kongeinngangen på Nidaros-
domen ble skannet som representant for en komplisert 
konstruksjon, og en av Statkrafts demningsvegger som 
representant for en enkel konstruksjon. Skanneren som 
ble brukt var av typen Cyrax.
I motsetning til en totalstasjon der man måler ett og ett 
punkt, er det slik at laserskanneren peprer overflaten 
med målepunkter. Cyrax-skanneren målte 1000x1000 
punkt per skann, og punktene danner en punktsky som 
tilsvarer overflategeometrien til objektet. 15 skann tatt 

Laserskannet modell av Kongeinngangen. Utført av 
SINTEF/DelftTech.

Laserskann og 3D DAK-tegning av Kapittelhusets apsis. Utført av NIKU/
Geoplan 3D.
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fra ulike posisjoner ble sydd sammen til én modell som 
dekket Kongeinngangen utvendig og innvendig.

I tillegg til å finne ut hvordan skanningen kunne brukes i 
styrkeberegning var det interessant å se om materialet 
også kunne brukes som grunnlag for å konstruere 
strektegninger for temakart i restaureringsarbeidet, og 
for å rekonstruere detaljer, skulptur og ornamentikk. Tatt 
i betraktning de høye kostnadene med utføring av slike 
målinger, ville det vært stor vinning å finne én metode 
som kunne brukes som felles verktøy for å oppnå både:
- 3D-modell av bygningen, 
- Stein for stein tegning for å kunne lage de nødvendige 
temakartene, 
- Grunnlag for styrkeberegning av konstruksjonen, 
- Måledata gode nok for å kunne lage modell av skulptur.

Resultatet av skannene fra 2001 ga et godt inntrykk av 
volumene i bygningen, men greide ikke å skille fuger fra 
stein. Materialer, farger og avstand gir ulik refleksjon i 
målepunktene. Fugene i murverket er fra ca 1-10 mm, 
og det må skannes tett for å kunne identifisere dem. 
Med en tetthet på 14 millimeter mellom målepunktene 
kunne ikke fugene skilles tydelig nok ut til at skannet 
kunne danne grunnlag for uttegning av et steindelings-
kart.Høy oppløsning kunne gitt et noe bedre bilde, men 
det gjorde datafilene enorme og uhåndterlige. 

I 2007 ble det utført en ny laserskanning av i hovedsak 
Vestfronten i forbindelse med en masteroppgave ved 
NTNU. Arbeidet ble utført med en skanner av typen 
Riegel Z420i. Modellen inneholdt 2 millioner polygoner 
basert på 17 laserskann. Her gikk man videre i forsøk på 
å redusere datamengden i skannene for å gjøre filene 
mindre, og å finne en metode for å fylle blindsonene 
som ikke var dekket av laseren. Det ble i utgangspunk-
tet skannet med en høy oppløsning. Deretter gikk man 
inn og bearbeidet skannene ved å redusere antall 
målepunkter i partier med slette veggflater, mens man 
beholdt en større tetthet på områdene med skuptur 
og ornamentikk. Slik kunne skannene i høyere grad 
gjengi detaljer i overflaten, samtidig som datamengden 
var håndterbar. Det var fremdeles interessant å se om 
skannings-materialet i tillegg kunne brukes til å konstru-
ere en stein for stein tegning tilsvarende de fotogram-
metriske oppmålingene. Heller ikke her var det mulig å 
lese variasjonen i kvader-murverket så tydelig at fugene 
kunne identifiseres i særlig grad. Teknologien er i stadig 
utvikling. I 2010/11 har vi utført en ny skanning i sam-
arbeid med NIKU og Geoplan 3D. Det ble først utført 
en test på en del av Kapittelhusets apside utvendig, 
og siden et større arbeid på Oktogonen. Skannene ble 

utført med en Leica TC 6000 skanner, med en nøyak-
tighet på 1/10 mm. Utsnitt fra disse skannene viser at 
det faktisk er mulig å skille stein og fuger. 

Det gjenstår fremdeles å se sluttresultatet, men kanskje 
har de siste 10 årenes utvikling på området endelig ført 
til at ett overordnet verktøy som dekker flere sentrale 
behov innen dokumentasjon kan være innen rekkevidde.
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Den 22. juli 2011 hadde Nasjonalmuseet deponert 
132 kunstgjenstander i regjeringskvartalet, fordelt på 
de ulike departementene og Høyesterett. Selv om vi 
oss imellom diskuterte hvordan det kunne ha gått med 
våre deposita nokså kort tid etter terrorangrepet, var 
det naturligvis verken tid eller sted å begynne å plage 
Departementenes Informasjonskontor med forespørsler 
om kunstverk, så lenge det var snakk om å redde men-
neskeliv, og så lenge det fortsatt var usikkert om det 
fortsatt befant seg folk inne i lokalene. 

Takket være vår registrar fikk vi raskt kontakt med 
ansvarlig person i Høyesterett, der vi hadde deponert i 
alt 25 malerier. Allerede 25. juli fikk malerikonservator 
Trond Aslaksby og to av våre magasinforvaltere anled-
ning til å komme inn i bygningen på befaring. Man fikk et 
tydelig inntrykk av kraften fra eksplosjonen: Tykke, solide 
vindusrammer i eik var vrengt inn i rommet av trykket, og 
knust glass lå overalt. Maleriene hang imidlertid pent på 
plass på veggene, og ingen skader kunne påvises, så 
arbeidet i denne første runden bestod i å omplassere de 
mest utsatte verkene og sette dem til trygg oppbevaring 
på andre steder.

Etter hvert som situasjonen i regjeringskvartalet ble 
stadig mer avklart, ble det tatt kontakt med departemen-
tene, og det ble organisert befaringer; først i den såkalte 
G-blokken, der Finansdepartementet holdt til. Der hadde 
Nasjonalmuseet deponert 26 verk. Malerikonservator 
Fridrik Bertelsen var der inne, iført hjelm, og omplasserte 
de uskadede verkene og sikret forsvarlig oppbevaring. 
De hentet ut tre verk, hvorav to var skadet. De største 
skadene kunne observeres på et maleri av Christian 
Krohg: ” I leden”, der glass-splinter hadde føket som 
prosjektiler gjennom lerretet og forårsaket en rekke rifter 
og flenger. Maleriet fikk forsidebeskyttelse før det ble 
pakket og transportert tilbake til museet. Det andre mal-
eriet, av Lise Nicolaisen, hadde et mindre hull i lerretet.
Nasjonalmuseet hadde også en rekke verk deponert 
i Kulturdepartementet, men vi fikk bekreftet relativt 
raskt derfra at ingen av verkene var skadet. Skadene 
på denne bygningen var også moderate, og etter at de 
knuste vinduene var erstattet, flyttet de ansatte tilbake 
igjen. De deponerte verkene ble ikke fjernet fra bygnin-
gen.

Kari Greve
Papirkonservator NKF-N
Seksjonsleder konservering, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
kari.greve@nasjonalmuseet.no 

Kunst og terror
Slik så det ut i Høyesterett da vi kom inn der få 
dager etter eksplosjonen. (Foto: Trond Aslaksby, 
malerikonservator Nasjonalmuseet) 
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Kunst og terror
Å komme inn i de to neste bygningene, Y-blokken 
og R4, der henholdsvis Kunnskapsdepartementet og 
Nærings- og Oljedepartementene holdt til, tok noe lenger 
tid. I disse byggene hadde Nasjonalmuseet deponert 37 
verk. I tillegg til ødeleggelsene, var det disse stedene 
også et spørsmål om det kunne være asbeststøv i 
bygningene. Konservatorene og magasinforvalterne som 
skulle inn, hadde derfor anbefalt verneutstyr. Bygnin-
gene var så ødelagt at det ikke var aktuelt å oppbevare 
kunsten der, så alle deposita ble pakket og transportert 
ut. Før verkene kunne pakkes, måtte de støvsuges, slik 
at glasstøv ble fjernet så godt det lot seg gjøre. Her fant 
vi to skadede malerier til; det ene; Trygve Torkildsens ” 
Bingen” fra 1944, hadde falt ned fra veggen og fått en 
flenge i lerret. Det andre, Finn Christensens ”Fane I” 
var utført på plate og hadde en del sår og skrammer i 
overflaten etter glass-splinter. For øvrig var de depon-
erte verkene uskadet. Det vi imidlertid kunne konstatere 
var at rystelsene hadde gått ut over rammene, der deler 
av gipsornamenter var falt av og det var avskallinger og 
sår i overflaten.

Det siste bygget der Nasjonalmuseet hadde deposita, 
var Høyblokken. Denne bygningen hadde de største 
ødeleggelsene, og det gikk lenge ikke an å komme inn 
der, fordi både heiser og trapper var ødelagt. Vi måtte 
derfor vente til en utvendig heis var montert og i funks-
jon før vi kunne tenke på å komme inn i bygningen. 

Først i september ble det gitt klarsignal til å komme inn 
og hente ut de 7 verkene vi hadde deponert der. Fordi 
bygningen var så ødelagt, var det knyttet en viss spen-
ning til tilstanden til de verkene vi hadde hatt deponert 
der. Særlig var vi spent på hvordan Hannah Ryggen-tep-
pet ”Det långa Hjärtet” hadde klart seg. Dette var nok det 
viktigste av de verk vi hadde deponert i H-blokken. Her 
var det påvist asbeststøv, og fullt beskyttelsesutstyr var 
derfor nødvendig før man kunne komme inn i bygningen. 
Gledelig nok viste det seg at verken billedteppet eller 
maleriene var skadet. Etter støvsuging for å fjerne mest 
mulig av asbest- og glass-støv, ble verkene pakket og 
transportert ut. En grundigere rengjøring venter dem nå 
før de kan vende tilbake til magasinene.

Oppsummert må jeg si at vi har vært utrolig heldige. 
Bare fire malerier og en del rammer skadet av i alt 132 
deposita var et langt bedre resultat enn vi hadde fryktet. 
Vi er meget imponert over roen og profesjonaliteten til 
alle vi var i kontakt med i regjeringsbyggene, og over 
den hjelpsomheten vi ble møtt med i alle ledd i redning-
sarbeidet. Jeg vil også gjerne takke alle kolleger som 
tilbød sin hjelp, både til arbeidet med pakking og trans-
port og til evt. konservering av skadede verk. Nå ble det 
heldigvis ikke bruk for ekstra krefter til evakueringspros-
essen, men det var godt å vite at hjelpen var der dersom 
vi skulle trenge den.

Christian Krohgs maleri ”I leden” fra 1892 var blitt skadet av glass-splinter. Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet
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Konservering av egyptiske shabtier 
      – glimt fra et praksisopphold i Wales

Sammendrag
I løpet av praksisperioden under masterstudiene i konser-
vering gjennomførte undertegnede undersøkelser og 
konservering på et utvalg egyptiske shabtier ved National 
Museum Cardiff, Wales. Shabtier er antropomorfiske 
figurer av ulike materialer som ble plassert i graver i det 
gamle Egypt. Under dette arbeidet ble det gjort Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)-undersøkelser 
av en mørknet lakk/overflatebehandling på noen 
shabtier av tre, for å identifisere hva denne overflatebe-
handlingen besto av. Disse undersøkelsene indikerte at 
treshabtiene i museets eie var lakkert med mastiks, en 
type harpiks utvunnet fra planter i Pistacia-familien.   

Innledning
I løpet av masterstudiet i konservering ved Universitetet 
i Oslo gjennomfører studentene en praksisperiode på 
ca. 18 uker ved konserveringsavdelingen på et museum 
eller galleri, i Norge eller utlandet. Dette oppholdet 
skal gi studenten erfaring med en profesjonell arbeids-
situasjon og konservering i praksis, som kommer godt 
med når man senere skal ut i arbeidslivet.  Konserver-
ingsstudentene fra 2010-kullet dro til mange ulike land 
og institusjoner. Undertegnede fikk prøve seg på arke-
ologisk konservering i Wales, ved National Museum 
Cardiff. National Museum Cardiff har en museumsbygn-
ing sentralt i Cardiff, som huser Wales’ nasjonale kunst-, 
arkeologiske, naturhistoriske og geologiske samlinger. 
Museet viser, i tillegg til faste utstillinger fra hver av 
disse samlingene, midlertidige utstillinger med museets 
egne og innlånte gjenstander. Blant de eldre delene av 
museets arkeologiske samling fantes et utvalg egyptiske 
shabtier. Disse skulle stilles ut i en midlertidig utstilling i 
2010.
Shabtier er en av de mest tallrike gjenstandstypene 
kjent fra det gamle Egypt. Fra slutten av The Old King-

Shabti av tre (Foto: Julia Holme Dammann) 

Fajanseshabti (Foto: Julia Holme Dammann) 
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dom (ca. 2181 f.Kr.) ble det en utbredt skikk å plassere 
små, antropomorfiske trefigurer i graver. Under The 
Middle Kingdom (ca. 2040-1782 f.Kr.) begynte disse å bli 
erstattet av mumielignende figurer merket med det mag-
iske shabtiformularet, oftest laget i materialet egyptisk 
fajanse, men også av glass, stein eller andre materialer 
(Stewart, 1995, s. 6, 8). Disse figurene ble kjent som 
shabtier. Enkelte av de tidlige shabtiene minner om por-
tretter av den gravlagte. Etter hvert ble imidlertid shab-
tiene standardisert, mange shabtier kunne plasseres i 
hver grav, og figurene fikk en funksjon som tjenere eller 
arbeidende stedfortredere for den avdøde i det neste 
livet, noe som er reflektert i shabtiformularet (Stewart, 
1995, s. 6, 8-10, 14-16). Disse standardiserte shabtiene 
var i bruk helt frem til Ptolemeisk periode (ca. 332-30 
f.Kr.) (Taylor, 2001, s. 130).
Museet i Cardiffs shabtier var fra flere perioder, fremstilt 
av ulike materialer, noen av tre, og noen av egyptisk 
fajanse (figur 1 og 2). Samtlige av shabtiene ble tilstands-
undersøkt, og en konserveringsplan laget med tanke 
på utstilling. Undersøkelser og konserveringsarbeid 
var undertegnedes ansvar i løpet av praksisperioden. I 
forbindelse med dette arbeidet, var det også et ønske fra 
museets side om å benytte anledningen til å gjøre noen 
teknologiske undersøkelser av shabtiene. Dette var en 
svært interessant del av praksisoppholdet, som jeg vil 
fokusere på i denne artikkelen.  

Teknologiske undersøkelser
Som nevnt hadde museet shabtier av både tre og 
fajanse. Disse ble undersøkt separat, og ulike analyser 
utført. Her vil jeg kun gå inn på analysene som ble gjort 
på treshabtiene, ettersom det var dette arbeidet under-
tegnede var mest involvert i. De beskrevne analysene i 
denne artikkelen ble utført i samarbeid med arkeologisk 
konservator Mark Lewis ved National Museum Cardiff. 
Treshabtiene var i en relativt god tilstand, stabile og uten 
store skader. Ved undersøkelsen av dem ble det imidler-
tid oppdaget at noen av figurene hadde rester av et 
mørkt materiale på overflaten, som kunne være rester av 
en original overflatebehandling (se figur 1). Dette kunne 
tyde på at shabtiene hadde vært lakkert. Gravgjenstand-
er under The New Kingdom (ca. 1570-1070 f.Kr.) i Egypt 
kunne bli påført en lys, gul lakk, eller en mørk, opak 
overflatebehandling. En rekke gjenstander, blant annet 
shabtier, kunne få slike overflatebehandlinger (Nicholson 
og Shaw, 2000, s. 459). Det mørke overflatebelegget på 
museets shabtier var dermed interessant ut fra et arke-
ologisk og egyptologisk ståsted. For å forsøke å iden-
tifisere hva slags materiale det var, ble det besluttet å 
benytte Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)-

analyse på noen prøver av overflatebelegget. Denne 
metoden kan avgjøre hvorvidt det aktuelle materialet 
består av olje, voks, bitumen, bek eller harpiks (resin), 
og kan skille mellom ulike typer harpiks (Stuart, 2007, s. 
118-122). Museet disponerte et FTIR-ATR instrument, og 
flere av konservatorene hadde også erfaring med denne 
typen analyse, så undersøkelsene kunne utføres ved 
konserveringsavdelingen på museet.

FTIR-analyser
Prøvetaking av arkeologisk materiale innebar at det 
måtte søkes nasjonalt om tillatelse. I dette tilfellet hadde 
ikke en slik søknad blitt utført i tide til at undersøkelser 
kunne utføres før utstillingen skulle settes opp. Etter-
som det var ønske om å kunne inkorporere eventuell 
informasjon fra undersøkelsene i utstillingen, ble derfor 
løse biter fra overflatebelegget som hadde løsnet og lå i 
innpakkingsmaterialet rundt flere av shabtiene, benyttet 
som prøver, ettersom disse ikke innebar prøveuttak og 
dermed inngrep i gjenstanden. Slike små fragmenter 
ble funnet i innpakkingen rundt flere av treshabtiene, 
og sammenligninger mellom de ulike prøvene kunne 
dermed foretas for å få en større grad av sikkerhet for 
hva prøvene viste. Sammenligning av spektrene opp-
nådd for de ulike prøvene, viste at de stemte godt 
overens (se figur 3). Dette indikerte at prøvene stammet 
fra samme type materiale, og gjorde det mer sannsynlig 
at prøvene faktisk stammet fra den mulige lakken på 
figurene. Det virket i så tilfelle som om de ulike figurene 
hadde samme overflatebehandling.
De tidligere nevnte overflatebehandlingene på egyptisk 
gravgods har tidligere blitt analysert med gasskromatografi-
massespektrometri (GC-MS). Disse analysene viste at 
det lyse, gule materialet hovedsakelig besto av Pistacia 
resin, harpiks utvunnet fra planter i Pistacia-familien, 
som finnes i Middelhavsområdet. Denne typen harpiks 
har trolig vært anvendt både i lakk og som røkelse i 
det gamle Egypt, og har trolig hatt en religiøs betydn-
ing (Nicholson & Shaw, 2000, s. 434, 435). Den mørke 
overflatebehandlingen har blitt vist å inneholde bitumen. 
Begge overflatebehandlinger kan ha blitt påført ved 
begravelsestidspunktet, muligens som en rituell handl-
ing, når gjenstandene ble deponert i den arkeologiske 
konteksten (Nicholson og Shaw, 2000, s. 459, 460). 
Det mørke materialet på museets shabtier kunne visuelt 
sett ligne bitumen. For å forsøke å avgjøre om shabtiene 
hadde blitt overflatebehandlet med harpiks eller bitu-
men, ble derfor en av prøvene sammenlignet med en 
referanseprøve av eldet bitumen fra en murstein fra Ur, 
Mesopotamia, og en prøve av Dammar-harpiks (se figur 
4). Spektret for prøven fra shabtien stemte ikke overens 
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en prøve på moderne mastiks. Spektret for mastiks 
stemte godt overens med prøven fra treshabtiene det 
ble sammenlignet med, noe som tydet på at lakken på 
treshabtiene var mastiks eller mastiksbasert (se figur 5). 
Mørkere lakk kan inneholde Pistacia-bek og andre kom-
ponenter i tillegg til harpiks (Nicholson & Shaw, 2000, s. 
459, 460). FTIR-analysen av prøvene fra treshabtiene 
indikerte imidlertid ikke at lakken på disse shabtiene 
inneholdt en blanding av flere substanser. Den mørke 
fargen kan muligens skyldes at lakken er eldet og misfar-
get av prosesser som oksidasjon. 

Oppsummering og konklusjon
Ettersom spektrene fra alle prøvene som ble undersøkt 
stemte godt overens, virker det sannsynlig at de stam-
mer fra overflatebehandlingen på shabtiene, snarere 
enn at de utgjør forurensninger. Spektrene stemte også 
så nært overens med spektrum for mastiks at det ble 
ansett som sikkert at overflatebehandlingen besto av 
dette materialet. Dette resultatet stemmer overens med 
tidligere analyser, som har indikert at Pistacia-harpiks 
var et vanlig brukt materiale i tilknytning til graver og 
gravlegginger, både til lakkering av gjenstander i graven, 
og som røkelse (Nicholson & Shaw, 2000, s. 258, 259, 
260).  Det var imidlertid noe overraskende at ikke spor 
av bitumen eller bek ble identifisert i lakken. En svakhet 
ved undersøkelsene var representativiteten til prøvene.  
Resultatene ga imidlertid nok indikasjoner som pekte 
i samme retning til at prøvene som var tatt, ble ansett 
som tilfredsstillende sikre, og gjorde en i stand til å øke 
kunnskapen om gjenstandene. Uten å gå i dybden på 
undersøkelsene, ble resultatene av analysen inkludert i 
utstillingen, hvor publikum ble presentert for kunnskapen 
om at shabtiene var lakkert med mastiks. En prøve på 
mastiks ble også inkludert i den endelige utstillingen. 
Disse undersøkelsene var på denne måten et spen-
nende innblikk i hvordan konservering og forskning kan 
møtes i forberedelsene til en utstilling, og munne ut i 
formidling til det bredere publikum – skjønt de ikke nød-
vendigvis får vite om alt arbeidet som ligger bak! 
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Sammenligning av spektre for prøver fra ulike shabtier. 

Sammenligning av spektre for bitumen, Dammar resin og prøve 
fra shabtier.

Sammenligning av spektre for prøver fra shabti og mastiks. 

med spektret for bitumen, men stemte langt bedre over-
ens med prøven på Dammar-harpiks. Dette viste dermed 
at lakken på shabtiene ikke besto av bitumen, men en 
type harpiks. 
Den tidligere nevnte Pistacia resin er det samme som 
mastiks (mastic) (Nicholson & Shaw, 2000, s. 434). Et 
spektrum for mastiks fra IRUG-databasen så ut til å gi en 
god match i forhold til en av prøvene fra treshabtiene. 
For sammenligning ble det gjort en FTIR-analyse av 
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Som en del av mastergraden i malerikonservering 
ved Universitetet i Oslo, tilbringer studentene det siste 
semesteret som hospitanter i praksis ved en annen 
konserveringsinstitusjon. Jeg var så heldig å bli antatt 
som hospitant ved konserveringsinstituttet Hamilton Kerr 
(HKI) ved University of Cambridge og fikk muligheten til 
å tilbringe seks svært spennende og lærerike måneder 
i den ærverdige universitetsbyen ved bredden av elva 
Cam. 
Hamilton Kerr Institute er en av tre utdannelsesinstitu-
sjoner for malerikonservatorer i England. De andre er 
ved Northumbria University i Newcastle og Courtauld 
Institute i London. HKI ble grunnlagt i 1976 og er under-
lagt Fitzwilliam museet som er et av universitets-
museene tilhørende Cambridge University. I dag har 
instituttet ett atelier i Ebury street i London, i tillegg til 
atelieret i Cambridge. 
Det var, under mitt opphold, 14 ansatte ved HKI i Cam-
bridge, og det er en utdanningsinstitusjon som tar opp to 
studenter hvert annet år. I tillegg tar de i mot seks interns 
som blir ved instituttet vanligvis i ett eller to år. Økono-
misk er instituttet helt avhengige av inntekter fra praktisk 
konserveringsarbeid. Store engelske institusjoner som 
National Trust, the Royal Collections og Collegene i 
Cambridge er viktige oppdragsgivere. I tillegg støttes 
instituttet av private sponsorer, bedrifter og kunstfond. 
Dette gjør at instituttet i dag, under den nye direktøren 
Rupert Featherstone, både utfører forskning og utdan-
nelse av malerikonservatorer, men også drives omtrent 
som det var et privat konserveringsatelier. 

Min rolle som hospitant
Hovedgrunnen til at jeg søkte om hospitantplass ved 
HKI var mitt ønske om å lære mer om konserveringen av 
panelmalerier. Et møte med Dr. Renate Woudhuysen (1) 
under et av kursene ved masterstudiet i Oslo var også 
en av grunnene til at jeg ønsket å dra. 
Studentene og hospitantene ved instituttet får utdelt en 
veileder for hvert prosjekt, og får tett oppfølging under-

veis i det praktiske arbeidet. Hospitantene har en slags 
mellomposisjon midt mellom studenter og ansatte, og 
når en har arbeidet ved instituttet i en lengre periode 
får en mer ansvar og mer kompliserte konserverings-
oppgaver. 
Konserveringsbehandlingene gjennomføres etter avtalte 
tidsfrister og estimat. Studentene er aktive bidragsytere 
til at behandlingene møter de stramme fristene. Hvor-
dan de får tid til forelesninger og å skrive og lese all 
teorien i tillegg er ett mysterium. Det stilles store krav til 
arbeidsinnsatsen, men samtidig får en lære enormt mye 
og det er alltid rom for å spørre om hjelp. Det er tid til å 
lære nye teknikker underveis i behandlingene, og hvis 
tiden satt i kontrakten ikke er nok så får man hjelp til å bli 
ferdig med prosjektet sitt.  

Mine arbeidsoppgaver
Jeg var så heldig å få jobbe med fem ulike veiledere på 
forskjellige prosjekter under mitt opphold. Malerikonser-
vatorene ved HKI arbeider på hver sin måte, og med ulik 
tilnærming, dermed får en som hospitant et svært godt 
læringsutbytte. Blant utfordringene jeg fikk prøve meg 
på var behandlingen av et 1500- talls panelmaleri fra 
Trinity College. Portrettet var en del av en gruppe på fire 
panelmalerier med avbildede kardinaler og biskoper som 
hadde vært tilknyttet colleget på en eller annen måte. 
Tre av de avbildede var kjent som Kardinal Wolsey, 
Kardinal Pole og Stephen Gardiner (2). Den fjerde, som 
jeg skulle behandle, var ukjent og gikk kun under navnet 
”Unknown man with broom”. Ansiktet på den avbildede 
var skadet ved at en spiss gjenstand hadde blitt skrapet 
inn over øynene og nesen. Ved nærmere undersøkelser 
i litteratur viste skaden seg å være en del av maleriets 
historikk. Den avbildede er trolig den forhatte katolske 
biskopen Bonner, også kalt ”Bloody Bonner” som følge 
av sin forkjærlighet for fysisk tortur av protestantiske 
fanger under dronning Mary den 1. (3). De få andre 
portrettene som finnes av Bonner viste seg nemlig å 
være skadet på en tilsvarende måte. Underveis i denne 

Mitt opphold som hospitant ved Hamilton Kerr Institute, 
University of Cambridge
Februar til august 2010

Linn Solheim
Malerikonservator
Munch-museet, Oslo Kommune
Privatatelier Bakkehaugen gård
linn.solheim@yahoo.com

Hamilton Kerr Institute, Cambridge (Foto: Linn Sol-
heim)
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behandlingen fikk jeg lære meg retusjeringsteknikken 
HKI er kjent for; retusjering med eggtempera og MS2A 
(4). For en nærmere beskrivelse av teknikken, se Mary 
Kempskis artikkel i Mixing and Matching fra 2010 (5).
Jeg fikk også, i samarbeid med Christine Kimbriel, rense 
og behandle et stort lerretsmaleri fra Hampton Court, kalt 
”The Giant Porter”. Maleriet er fra 1580 og viser angive-
lig dronning Elizabeth den 1.s portvakt, som skal ha vært 
en kjempe (6). Konserveringen bød på flere interessante 
problemstillinger. Blant annet viste hele bakgrunnen seg 
å være overmalt, et areal som dekket rundt 3 m2. Over-
malingen var trolig utført ikke lenge etter at maleriet ble 
malt og i samarbeid med kuratorene ved Hampton Court 
ble det besluttet å ikke forsøke å fjerne overmalingen. 
Blant erfaringene jeg også satte stor pris på var et tre-

dagers opphold, in situ, ved Parham Park, et stort her-
skapshus i West Sussex. I iskalde omgivelser i husets 
store Tudor- festsal jobbet vi intenst med å gå gjennom 
malerisamlingen for å dokumentere tilstanden, og 
samtidig utføre ”krisekonservering” der det var behov for 
det. Vinteren 2010 var en av de kaldeste i England på 
lange tider, noe som hadde ført til muggangrep på flere 
av maleriene, også på kittinger og retusjer på malerier 
behandlet i nyere tid.  

Avsluttende ord
Jeg satte stor pris på å kunne få tilbringe et halvt år i et 
fantastisk læringsmiljø. Oppfølgingen man som student 
og hospitant får ved HKI er helt unikt. Jeg fikk forsøkt 
meg på konserveringsbehandlinger jeg ikke hadde gjort 
tidligere og tillært meg nye rense- og retusjeringsteknik-
ker. Cambridge er et eventyr av en by og miljøet rundt 
collegene og elva er helt spesiell. Å høre kveldssang 
i King´s Chapel, hvor viftehvelvet kun lyses opp av 
stearinlys mens det snør utenfor, eller ”å punte” (7) 
rolig oppover elva på sommeren mens man drikker 
champagne og snakker med kuene er ikke til å forakte. 
Jeg kan anbefale ett opphold som intern ved Hamilton 
Kerr på det varmeste. Og om ikke et studieopphold lar 
seg gjennomføre så kan jeg anbefale Cambridge som 
feriested bare for å få ett lite innblikk i den isolerte even-
tyrverdenen byen er.

Noter:
1. Dr. Renate Woudhuysen er malerikonservator, assister-
ende direktør og underviser ved HKI, og et unikum i forhold 
til kopiering av malerier med historisk korrekte materialer og 
malingsteknikker.

2. Stephen Gardiner var biskop under den engelske reformas-
jonen og Lord Chancellor under dronning Mary den 1.

3. Christine Kimbriel og Mary Kempski fortsatte under-
søkelsene og behandlingen av maleriet da jeg ikke rakk å bli 
ferdig før jeg skulle reise tilbake til Norge. Christine Kimbriel 
skal ha æren for å ha avslørt den portrettertes identitet. Resul-
tatene av undersøkelsene av de fire maleriene ble presentert 
ved konferansen ”Making Art in Tudor Brittain” ved National 
Portrait Gallery og Courtauld Institute. Foredraget kan sees på 
nettsidene: http://www.npg.org.uk/research/programmes/mak-
ing-art-in-tudor-britain/tudor-and-jacobean-painting-production-
influences-and-patronage-december-2010/extended-abstracts-
and-videos.php 
4. MS2A er en redusert ketonharpiks som benyttes både som 
ferniss og som retusjeringsmedium i malerikonservering. 

5. Mary Kempski (2010): The Art of Tempera Retouching. I 
Mixing and Matching; Approaches to Retouching Paintings. 
R. Ellison, P. Smithen og R. Turnbull (red). Archetype Publica-
tions, London. 

6. Angivelig var det tradisjon for å holde ”dverger, kjemper og 
villmenn fra fjerne strøk” ved det engelske hoffet som under-
holdning og statussymbol på 15- og 1600 tallet. 

7. ”Punting” er å stake seg rundt på elva i flatbunnede pram-
mer. Drikken ”Pims” og hatt er essensielt for å få den rette, 
dekadente følelsen.  

I arbeid I Tudorsalen til Parham Park. Kalde fingre… 

Smugene bak Gonville and Caius College

Through the looking glass: utsikt inn i The Fellows garden. 
Clare College (Alle foto: Linn Solheim)
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Utgangspunktet for masteroppgaven var en damesadel 
som eies av Fredrikstad museum. Den er trolig fra 
midten av 1800-tallet og hadde vært oppbevart på et 
uisolert loft i flere tiår. Målet var å konservere sadelen 
for utstilling. Sadelen med tilhørende salunderlag er et 
kompositt av flere materialer og hadde store skader i 
lær og tekstil. Det fantes ingen informasjon om tidligere 
behandlinger og det ble derfor stilt spørsmål ved om den 
var blitt behandlet med pesticider. Fra museets side ble 
det antatt at det var mugg på salunderlaget. Pesticider 
og mugg er helsemessige aspekter som det måtte tas 
hensyn til, både for konservatoren og miljøet der gjen-
standen skulle stå under behandling og også for senere 
håndtering og oppbevaring. 

På grunn av manglende informasjon om tidligere be-
handlinger, var det behov for å undersøke om det kunne 
være høye forekomster av pesticider. Søk i litteratur viste 
at det finnes mange måter for påvisning av pesticider. 
De fleste metodene krever prøveuttak og til dels avans-
ert utstyr og hjelp av fagpersonell for å utføre og tolke 
testene. Røntgen fluorescens (XRF) spektroskopi er 
en kvalitativ og semikvantitativ metode som ikke krever 
prøveuttak. Det har blitt en utbredt påvisningsmetode for 
pesticider, særlig i forbindelse med naturhistoriske og et-
nografiske samlinger (Nason, 2001; Sirois og Sansoucy, 
2001; Bartoll m.fl., 2003; Johnson, Heald og Chang, 
2005; Odegaard m.fl., 2006; Fonicello, 2007). Ved hjelp 
av røntgenstråler fra et håndholdt apparat kan grunnstof-
fer med atomnummer over 12 påvises. Registreringene 
danner grunnlag for et spekter som ved hjelp av topper 

kan påvise hvilke grunnstoffer som er til stede, men det 
gis ingen informasjon om kjemiske sammensetninger. 
Registreringene overføres også direkte til en tabell i 
Excel, som gir semikvantitative data med feilmargin i % 
eller ppm etter hvilken kalibrering som er valgt. 

XRF er en enkel påvisingsmetode, men har en del 
usikkerhetsmomenter som det må tas hensyn til. Resul-

Ingebjørg Mogstad
Skulpturkonservator 
Vigeland Museum
ingebjorg.mogstad@kul.oslo.kommune.no

Konservering av en damesadel fra Fredrikstad Museum 
med fokus på påvising av pesticider med XRF

Masteroppgave ved Universitetet i Oslo, 2010

Prøvetaking med XRF for eventuell påvising av pesticider i 
sadelens sete (Foto: Ingebjørg Mogstad)
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tatene kan påvirkes av utenforliggende faktorer som for 
eksempel avsetninger av støv fra metaller og eventuelle 
korrosjonsprodukter i objektet, forurensninger fra miljøet 
omkring og mulige rester av fargestoff brukt i framstillin-
gen av tekstiler (Fonicello, 2007, s.4). Dette er likevel en 
godt egnet metode, særlig for å registrere tungmetaller 
i museumsgjenstander, og det er også beskrevet vel-
lykkede forsøk med å påvise klorforbindelser i tre (Bartoll 
m.fl., 2003). Konserveringsstudiet har tilgang til et XRF 
instrument, og fordi instrumentet er enkelt å håndtere og 
analysene ikke krever prøveuttak, ble det besluttet å be-
nytte XRF som metode. Det ble i første omgang lagt vekt 
på å påvise eventuelle tungmetaller som bly, arsen og 
kvikksølv, men også klor som finnes i organiske klorfor-
bindelser, som blant annet DDT. 

Det viste seg at målinger kan tas raskt og enkelt, men 
tolkningen av resultatene bød på problemer. I litteraturen 
fantes det få henvisninger til verdier for farenivåer og det 
ble derfor søkt på internett i norske og internasjonale 
offentlige databaser som omhandler helserisiko og grense-
verdier i forhold til både mat, vann og jordsmonn, men 
disse tabellene ga ingen klare, sammenfattende oversik-
ter. Odegaard med flere (2006, s.46) har foreslått at det 
etableres et slikt tolkningsskjema for farenivåer.

De målte forekomstene på sadelen viste noe utslag 
for bly. Tilgjengelig konserverings¬litteratur refererer 
imidlertid til funn med betydelig høyere verdier enn det 
som ble påvist her. Kvikksølv og arsen ble ikke påvist og 
mulig forekomst av brom var noe usikker. Det ble også 
gitt klare utslag på klor. Klor inngår som et grunnstoff i 
mange pesticider, men er også et element i blant annet 
svette fra både dyr og mennesker. I spektrene fra sete-
rygg og på lær over en spenne, var klorforekomstene 
betydelig lavere enn på setet og salunderlaget. Det kan 
tyde på at klor på setet og salunderlaget er bundet til 
salter eller støv, slik Bartoll m.fl. (2003, s. 198) mener 
kan gi opphav til feiltolking. Med bakgrunn i disse resul-
tatene ble det ansett som lite trolig at det var helsefarlige 
nivåer av pesticider på sadelen. 

For analyser av muggforekomster på sadelputen, ble det 
gjort både prøveuttak og avtrekksprøver som ble sendt 
til Mycoteam for analyse. Det ble påvist små forekomster, 
men disse ble betydelig redusert ved støvsuging. 

Læret i salkappen var deformert og hadde store hull og 
skader. Det var også store hull i tekstilen på salunder-
laget slik at halm falt ut. Det var ønskelig å rense læret 
for overflødig fett, reparere hullene og rette ut noe av 

Damesadel fra Fredrikstad Museum før konservering (Foto: 
Ingebjørg Mogstad) Damesadel etter konservering (Foto: Ingebjørg Mogstad)
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deformeringen på salkappen, samt også å tette igjen 
hullene i tekstilen på salunderlaget. Før behandlingen 
ble det gjort analyser av fettrester på lær med FTIR, 
våtkjemiske tester for garvestoffer, måling av pH og 
krympingstemperatur for lær. Det ble også utført fiber-
identifikasjon av tekstiler og en Oddytest av tekstil til 
behandlingen av salunderlaget. 

Behandlingen innebar rensing med tørre metoder, som 
støvsuging og bruk av sotsvamp. Krympingstempera-
turen for læret viste seg å være lav, men ikke så lav at 
ikke læret kunne renses forsiktig med vann og Synper-
onic A7, før det ble renset med white spirit for å fjerne 
overflødige fettstoffer. Dette ga god renseeffekt fordi det 
virket som om rensgjøringsmiddelet brøt overflatespen-
ningen i læret, slik at white spiriten fikk en bedre effekt. 
Lærets deformeringer ble rettet ut ved at det ble fuktet 
gjennom en semipermeabel duk, Sympatex og så lagt 
mellom stive plater, med myk ethafoam eller skumplast 
mellom lær og plater. Revner i læret ble reparert med 
lapper laget av lær av arkivkvalitet fra J. Hewit & Sons. 
Hull i ullstoff i sadelens sete ble lappet med silkecrepe-
line, og til reparasjon av hullene i tekstilen i salunder-
laget, ble det brukt lapper av hamp.

Bruk av XRF viste seg å være en enkel og rask metode 
for påvising av pesticicder, og vil være et nyttig verktøy 
ved gjennomgang av større samlinger. Det krever 
imidlertid at det etableres et sett med grenseverdier 
for akseptable nivå av de ulike grunnstoffene som det 

er enkelt å forholde seg til. Kvinnesadelen er en gam-
mel bruksgjenstand som bærer preg av bruk og tiden 
tann, og konserveringsprosessen har hatt som mål at 
den fremdeles skal gjøre det. De fettrester som er igjen 
i læret og slitasjen på setet, forteller en historie om en 
praktgjenstand som tidligere generasjoner har tatt vare 
på og som har båret mange kvinner før den gikk ut av 
bruk.
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3. Salunderlagets overside før konservering (Foto: Ingebjørg 
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Salunderlagets overside etter konservering (Foto: Ingebjørg 
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Konferansen ”The sticking point” ble avholdt i National 
Portrait Gallery i London, og arrangert av det britiske in-
stituttet for konservering (1). Programmet bestod av tolv 
foredrag presentert av konservatorer og ”conservation 
scientists”(2) fra ulike institusjoner. Målet med konferans-
en var å kartlegge ny forskning på konsolideringsmidler 
og påføringsmetoder som benyttes i malerikonservering 
i dag. De inviterte foredragsholderne bestod av alt fra 
PhD- studenter, privatpraktiserende konservatorer og 
ledende forskere på sine ulike felt innen konservering. 
Dagen ble delt inn etter tema på foredragene. Første del 
fokuserte på etiske betraktninger rundt valg av konsoli-
deringsbehandlinger og de fysiske egenskapene 
vi som konservatorer ønsker av et konsoliderings-
middel. Den siste delen av dagen var viet undersøkelser 
av ulike konsolideringsmaterialer, samt presentasjoner 
av flere case studies og konsolideringsbehandlinger. Vi 
har valgt å presentere noen av foredragsholderne og 
en kort oppsummering av foredragene vi oppfattet som 
mest interessante. 

Velson Horie 
Horie er utdannet kjemiker og konservator for arkeolo-
giske artefakter. Horie har blant annet arbeidet for The 
Manchester Museum i 28 år og er i dag ansatt som 
forskningsleder ved British Library.  

”Setting the Scene: Considerations and Decision Making 
for Planning and Undertaking Treatments”
Horie, som var dagens første foredragsholder, så på 

de langsiktige konsekvensene av våre påførings- og 
materialvalg. I tillegg så han på hvorvidt klebemiddelets 
konsentrasjon er avgjørende for konsolidering av porøse 
strukturer. For å visualisere effekten av konsolidering av 
et porøst fargelag benyttet Horie ulike glasskar fylt med 
sand. Det ene glasskaret hadde blitt konsolidert gjentatte 
ganger med små konsentrasjonsmengder 20 % Paraloid 
B72 i aceton. Resultatet viste at konsolideringsmiddelet 
kun dannet en kompakt hinne i overflaten, uten å trekke 
videre inn i lagene. Ved en langt høyere konsentrasjon 
viste det seg at større deler av strukturen ble mettet 
med konsolideringsmiddel (3). Imidlertid vil metningen 
av strukturen og kapillærkreftene som inntreffer være 
avhengig av løsemiddelet som benyttes. 

Videre presenterte Horie skanning elektron mikroskop 
(SEM) som en mulig metode for å undersøke maleriets 
tilstand og effekten av konsolideringsbehandlingen, ved 
å ta ut prøver av fargestrukturen og undersøke dem. 
SEM bilder av porøse fargestrukturer konsolidert med 20 
% Paraloid B72 i aceton, viste at enkelte partier i struk-
turene var mettet med klebemiddel. Problemet var at i de 
øvrige områdene, hvor løsemiddelet hadde fordampet, 
kun var hulrom med luft. I forlengelse av dette kan det 
nevnes at forskningsresultatene som ble presentert av 
de neste foredragsholderne Dr. Laura Fuster-Lopez og 
Marion Mecklenburg samsvarte med Hories tester. Avs-
lutningsvis ble det allikevel presisert at de oppfordrer oss 
ikke til å dynke maleriet i 100% Paraloid B72, ideelt skal 
konsolideringsmiddelet brytes ned og ikke være så sterkt 
at det potensielt kan føre til skade på originalt materiale. 

Christina Young
Dr. Young er senior foreleser i lerretsmaleri ved Cour-
tauld-instituttet. Her arbeider hun både som ”conserva-
tion scientist” og ”strukturell konservator” (ny tittel for 
undertegnede). Young har utdannelse i fysikk og optikk, 
med praksis blant annet som mekanisk ingeniør. PhD- 
oppgaven hennes var ”Measurement of biaxial tensile 
properties of paintings on canvas” og mange av de 
etterfølgende artiklene hennes om det samme temaet 
har funnet veien inn på konserveringsstudiet i Oslos 
pensumlister.
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”The Glass Transition Temperature of Adhesives- Inter-
pretation for Canvas Painting Treatments”
Målet med Youngs foredrag/forskningsprosjekt var å 
gi konservatorer noen grunnleggende retningslinjer for 
å tolke glasstemperatur/glassomvandlingstemperatur 
(Tg) (4) og ”bulk tensile testing data”(5). Disse nevnte 
faktorene kan brukes når man forsøker å avgjøre om 
et klebemiddel er egnet til konsolidering av lerretsmal-
erier. I 2010-11 arbeidet Young ved The Getty med å 
teste ut utvalgte klebemidler. Hun ville finne ut av om 
det fantes en klar sammenheng i forholdet mellom Tg 
og ”bruddpunkt” (det vil si der et materiale brytes, også 
kalt ”failure point”). Det skilles mellom duktile (seige/tåler 
mye strekkbelastning før det brytes) og sprø brudd. Hvis 
et materiale får et sprøtt brudd vil det være større fare 
for skade på omliggende originale materialer enn om det 
er et duktilt brudd. 

”Bulk mechanical testing” er den beste måten å avgjøre 
hvilken bruddtype et materiale har, mens termomeka-
niske metoder, spesielt ”Dynamic Mechanical Analysis” 
(DMA) og ”Differential Scanning Calorimetri” (DSC) 
brukes som industristandarder for å måle Tg. Tg-verdien 
som gis som resultat vil variere etter hvilken av disse 
to metodene som er benyttet og hvordan dataene blir 
tolket. Dette forklares sjelden i artiklene om Tg, noe 
som gjør det svært vanskelig for konservatorer å forstå 
hvorfor et bestemt materiales Tg varierer i ulike kilder. 
Young forklarte at grunnen til at man får ulike svar er en 
konsekvens av materialenes viskoelastiske natur. Tg- 
verdiene bør derfor heller forstås som et spekter, enn en 
enkel verdi. 
  
Ting-Fu Fan
Fan har en mastergrad i konservering av kulturelle 
gjenstander fra Tainan National University of Art. Han er 
spesialist på konservering av asiatisk kunst og driver sitt 
eget konserveringsfirma, San-Jian Art Conservation Co, 
Ltd, Taipei, på Taiwan.

”Experimental Evaluation of the Stability of Funori in 
Paintings Conservation”
Fan presenterte sitt forskningsprosjekt på aldringsegen-
skapene til funori (6). Samtidig gav han oss et innblikk i 
hvordan klebemiddelet har blitt benyttet som en tradis-
jonell behandling av kunstgjenstander gjennom mange 
århundrer i Asia. Fan tok spesielt for seg hvor stabilt 
funori er i et subtropisk klima, med høy temperatur og 
luftfuktighet, og hvordan funorien har påvirket malerier 
behandlet med klebemiddelet.

I asiatiske tradisjonelle behandlinger har ulike typer 
funori blitt benyttet. Fan hadde undersøkt tre ulike typer 
og sammenlignet dem etter akselererte aldringstester. 
Testene viste at aldringen, som forventet, ble vesentlig 
fremskyndet i varme og fuktige omgivelser, men ble lite 
påvirket av UV- bestråling. Hovedforskjellen på resulta-
tet for de ulike prøvene lå i fargeforandringene. Testene 
utsatt for høy temperatur og luftfuktighet ble vesentlig 
mørkere etter aldring, og fikk en mørk rødbrun farge som 
vil kunne være synlig i malerier der det er benyttet. Det 
spesielle var at fargeforandringen gradvis bleknet igjen 
ved ytterligere aldring. 

Chantal Thuer
Thuer er utdannet i konservering og restaurering av 
dekorerte overflater fra London Guildhall University og 
utdannelse i malerikonservering fra Berne University of 
Arts, Sveits. Hennes foredrag var en presentasjon av 
resultatene hun hadde kommet frem til etter et halvannet 
år langt opphold som hospitant ved Technical Conserva-
tion, Research and Education Group (TCRE), Historic 
Scotland, Edinburgh. Thuer er nå ansatt ved Doerner 
Instituttet i München. 

”Facing Adhesives for Size- Tempera Painted Wood: 
Results of a Research Internship at Historic Scotland 
2007-8” 
Thuers prosjekt fokuserte på testing av egnetheten til et 
utvalg klebemidler som kan benyttes til forsidebeskyt-
telse av limfargedekor. Utgangspunktet var en rekke 
bemalte tak som stammer fra den skotske renessansen 
(1550-1650), hvor lignende tak- og veggdekorasjoner er 
å finne i Norge og Sverige. Konserveringsproblematik-
ken beror på at takene befinner seg i utsatte bygninger 
med svært ustabilt klima, noe som har ført til delamin-
eringer mellom treet og fargelagene. Forsidebeskyt-
telse har frem til i dag blitt benyttet som konsoliderings-
metode, og i tillegg som en nødløsning for å beskytte de 
skjøre fargelagene. Den tradisjonelle metoden har vært 
å påføre gelatin over Eltoline papir. Denne metoden har 
vist seg som upålitelig ved svært fuktig klima og i forhold 
til løselighet over lengre tid. Dersom forsidebeskyttelsen 
blir liggende på for lenge er det en risiko for at farge-
lagene vil bli permanent festet til papiret, i tillegg til at det 
var blitt observert visuelle endringer på overflaten. 

I sitt prosjekt testet Thuer ulike klebemidler som benyttes 
av konservatorer eller som omtales i konserverings-
litteraturen. Resultatene viste at alle forsidebeskyttelsene 
var forholdsvis enkle å påføre, men var vanskelige å 
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fjerne fullstendig etter aldring. De fleste konsoliderings-
materialene medførte en viss mørkning eller glans-
endring, men i enkelte tilfeller som funori ble misfargin-
gen redusert ved ytterligere aldring (noe som samsvarer 
med Ting-Fu Fans forsøk). Klebemidlene som ble ansett 
som uegnet var: blandinger av funori/størlim, SeaGel, 
Klucel E og G, Aquazol, Lascaux MFK samt Mowilith 
DMC2. De som gav best resultater i forhold til de ulike 
behovene var: Cyclododecane melt (korttids forside-
beskyttelse), Funori og Jun-funori 1,5-2% (langtids for-
sidebeskyttelse) og Methocel A4C 1%, Blanose 7M8SF 
1% og Tylose MH300 1% (til konsolidering). Dersom 
noen av Norske Konserves lesere er ytterligere interes-
sert i Thuers forskningsprosjekt, kan det lastes ned som 
en pdf.fil på Historic Scotlands hjemmeside.

Avslutning 
ICONs malerigruppe hadde samlet en gruppe fagfolk 
med til dels svært ulik tilnærming til konsolidering og 
klebemidler. Enkelte av foredragsholderne, som Velson 
Horie og Christina Young holdt et svært høyt vitenskap-
elig nivå. Kanskje for høyt for et foredrag på 20 minutter. 
Andre, som spanske Laura Fuster-Lopez og Ting-Fu Fan 
presenterte tilsvarende spennende forskning, men det 
bød på store problemer for publikum å oppfatte hva som 
ble sagt. Powerpointer fulle av tekst, grafer som ble vist i 
tre sekunder før de ble skiftet og til dels store språkprob-
lemer gjorde at disse viktige og interessante foredragene 
ble svært vanskelig å få grep om. Hans Petter Hedlunds 
redegjørelse for historien bak Lascaux var i midlertidig 
et absolutt høydepunkt for de norske utsendingene (det 
refereres til produktet MFK, red.anm.). Hedlund hadde 
mistet brillene sine i gulvet rett før han skulle til pers og 
fikk av den grunn ikke lest opp notatene sine. Foredraget 
ble improvisert på et fantastisk svensk- engelsk, avbrutt 
av tidvise ”Fasan” og ”Jævlar, det har jeg jo sagt redan”. 
Visse problemer til tross, det var trolig et viktig forum å 
fremføre fordraget i ettersom enkelte av de engelske 
konservatorene virket relativt ukjente med produktet før 
Hedlund hadde forklart hvilken bruk og i hvilken kontekst 
klebemiddelet ble konstruert til. 
Den siste delen av dagen ble brukt til presentasjoner av 
ulike case-studies. Privatpraktiserende malerikonser-
vator Sophie Reddington hadde behandlet to 1800-talls 
panelmalerier til ”Arts of Thailand”- utstillingen på V & A i 
2008. Konsolideringen ble utført med en såkalt ”nebulizer”, 
en type ultrasonisk mister som kommer fra medisin-
industrien. Reddington hadde myknet opp de løse 
flakene og takformede oppskallingene med spraytåken, 
før punktkonsolidering ble gjennomført. Noe som over-
rasket de undertegnede var salens sterke reaksjon og 

manglende kunnskap om bruken av ultrasonisk mister, 
et hjelpemiddel som har vært benyttet i flere tiår både i 
Norge og utlandet (7). Mer forståelig reagerte flere på at 
konsolideringen ble utført med så mange som tre ulike 
klebemidler i ulike konsentrasjoner og at malerienes 
overflate, som ble beskrevet som porøs, matt og ustabil 
ble renset med svamp etter utført behandling. 

Debatten etter alle foredragene var også interessant. 
Kate Seymore, foredragsholder og ansatt ved den ned-
erlandske konserveringsutdannelsen, kritiserte Velson 
Horie for hans uttalelser om at det riktige konsoliderings-
middelet alltid vil være fullstendig reversibelt. Seymore 
påpekte, som flere andre også nikket samtykkende til, at 
konsolideringsmidler som har trengt inn i en struktur ikke 
vil kunne fjernes igjen og at en vanlig malerikonservator 
ikke har tilgang til avansert analyseutstyr som SEM for å 
studere hvor langt inn i strukturen et materiale har trengt 
inn (Applebaums begrep ”retreatability” har tydeligvis 
ikke slått an ved Hories lab i British Library). Noe vi også 
tenkte på, men dessverre litt for sent til å få formulert 
det til et spørsmål under debattrunden, var at det ikke vil 
være ønskelig, eller mulig for en konservator å fortsette 
å ta ut tverrsnittprøver av originalmaterialer i malerier 
for å sjekke hvor langt konsolideringsmiddelet har trengt 
inn under behandlingen over tid. Og at svært høye 
konsentrasjoner av konsolideringsmiddel nok ville kunne 
skape problemer når maleriet må rebehandles en gang i 
fremtiden. Seymore forklarte at hennes studenter, og de 
fleste malerikonservatorer, ikke vil ha tilgang til maleriet 
i mange år etter at behandlingen er avsluttet og at en 
derfor må kunne trekke slutninger på vegne av andres 
erfaringer med liknende problemstillinger. Horie avfeide 
i midleritidig all kritikk med spektakulær arroganse og 
sa bare om igjen, flere ganger, at var ikke konsolider-
ingsmiddelet fullstendig reversibelt så var det nok valgt 
feil konsolideringsmiddel. 

Noe vi var overrasket over, var at det ikke ble stilt flere 
spørsmål om den ene case-studien fremført av den 
italienske privatkonservatoren Matteo Rossi Doria. Han 
fremla resultatene av et forskningsprosjekt ledet av 
italienske Cesmar 7 Assosiation mellom 2004- 2008. 
Forprosjektet utførte undersøkelser av ulike porøse 
strukturer og klassifiseringen av problemstillinger vanlige 
i konsolidering. Hovedtemaene var penetrering, distribu-
sjon, migrasjon og fordampning til ulike konsoliderings-
midler. Et lerretsmaleri av maleren Mario Sironi, fra 
1933, beskrevet som spesielt porøst og sensitivt, ble 
”utsatt” for behandling etter det omfattende forprosjektet. 
Doria samarbeidet med sjefskonservatoren ved Opi-
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ficio delle Pietre Dure i Firenze, Ezio Buzzegoli, og 
ingeniøren og malerikonservatoren Diane Kunzelmann 
(også ansatt ved Pietre Dure). Den noe oppsiktsvek-
kende konklusjonen de kom frem til var å varme opp 
hele maleriet med infrarød stråling for å øke penetre-
ringsevnen til konsolideringsmiddelet. Ingen stilte noen 
spørsmål om dette ikke ville være med på å fremskynde 
nedbrytingsprosesser i maleriet eller potensielt kunne 
være problematisk på andre områder.

Alt i alt var dette en svært interessant konferanse hvor 
flere av foredragsholderne skal videre til CCI- symposiet 
i Ottawa i oktober 2011. På grunn av stor etterspørsel 
vil også pre-prints publiseres snart. Dagen endte med 
mingling med vin i hallen i National Portrait Gallery. Midt 
i blant oss hang maleriet av de to engelske prinsene, på 
utstilling i anledning det kongelige engelske bryllupet. Vi 
konstaterer at idealisering av avbildede kongelige fort-
satt er en levende praksis i engelsk portrettkunst. 

Noter:
1) The British Institute of Conservation (ICON) tilsvarer det 
norske NKF-N.

2) Vi har registrert av konserveringsmiljøet i England opererer 
med flere titler enn vi gjør i Norge. ”Conservation Scientist” og 
”Structural Conservator” som nevnes i artikkelen er to av disse. 

3) Horie spesifiserte ikke hvilke konsentrasjoner han hadde 
benyttet. 

4) Tg er temperaturen hvor uorganiske glass- eller mindre 
amorfe polymerer ved nedkjøling går over i glasstilstanden. 
Det vil si, går fra gummiaktig til glasshardt/sprøtt (Store Norske 
Leksikon 2011). 
5) ”Bulk”- materialtesting vil si å dra fra hverandre et materiale 
og måle styrken det tar for å bryte det. 

6) Funori er, som sikkert kjent av mange, et polysakkarid fra en 
type sjøgress/tang. Det er vannløselig og brukes i vestlig kon-
serveringspraksis spesielt til konservering av matte og porøse 
malingslag.  
7) Blant annet: Munch-museet i Oslo, Getty Conservation Insti-
tute i Los Angeles, Canadian Conservation Institute, National 
Gallery of Canada, Hamburger Kunsthalle, Museum of Fine 
Arts i Boston. 

Møtet ble holdt 6.oktober på Norsk Maritimt Museum 
og talte i alt 20 stykker oppmøtte både av studenter og 
erfarne konservatorer.
Etter velkomsthilsen fra leder Ingrid Louise Flatval 
startet Inger Marie Egenberg fra Norsk Maritimt Museum 
(NMM)med sitt innlegg: Opera, Senketunnell og Barcode 
tre utgravingsprosjekter i Bjørvika i regi av NMM. Hun 
viste bilder fra de ulike prosjektene, og gikk inn på hvilke 
utfordringer man kan stå overfor ved utgravning under 
press. Hvilke metoder man har for analyse og doku-
mentasjon, samt muligheter og begrensninger man har 
i forhold til bevaring. Man kan lese mer om NMM sine 
prosjekter på http://www.marmuseum.no/no/arkeologi/
forvaltningsprosjekter/. 
Videre ble neste innlegg, Et globus prosjekt: historie og 
konservering av et vitenskapelig Ikon, holdt av Chiara 
Palandri fra Nasjonalbiblioteket. Her fikk vi et innblikk i 
hva en globus er. Historisk sett, symbolikk, produksjon 

og materialer. Vi fikk også følge hennes prosess ved 
konservering av en globus. Hvordan den ble analysert 
og dokumentert, samt konservert.
Til slutt holdt Charlotte Melsom fra NMM et innlegg om 
Tverrfaglig FoU-prosjekt under utvikling:  Problematikk 
vedrørende funnkategorien ”strandvrak”  - bevaring og 
kunnskapsbasert forvaltning. Hun viste til problematikk 
rundt funnkategorien ”strandvrak” som finnes langs hele 
kysten vår og er svært sårbare. Vi fikk et innblikk i hvilke 
kjemiske og fysiske trusler slike kulturminner er utsatt for 
i strandkanten og hvordan de registreres, dokumenteres 
og bevares. Hun skisserte også opp en plan for videre 
forvaltning av slike gjenstander.
Etter møtet var ca halvparten av oss ute til sosialt 
samvær og spiste på House of Sushi på Skøyen. Altså 
en veldig hyggelig kveld med spennende og informative 
foredrag.

Hanne Skagmo
Gjenstandskonservator NKF-N
Norsk Teknisk museum
hanne.skagmo@tekniskmuseum.no 

Referat fra NKF-N’s Høstmøte i Oslo



34

Nukleær magnetisk resonans (NMR) er et fysisk fenom-
en som utnyttes for å undersøke molekylære
egenskaper. Atomkjerner i et magnetfelt bestråles med 
elektromagnetisk energi som absorberes og reflekteres. 
Mange vitenskapelige teknikker utnytter NMR, en 
avansert medisinsk metode er MRI. Innen konserver-
ing benyttes NMR stadig mer til analyse av molekylære 
strukturer. Som diagnostisk verktøy er det ”ikke-invader-
ende”, samtidig som det gir kontrastrike bilder av indre 
strukturer. Objektet plasseres inni en stor og kostbar 
superledende magnet som magnetiserer atomkjernene. 
Magneten roterer mens objektet bombarderes med 
radiofrekvente bølger. Alt etter hva teknikken brukes til, 
vil frekvensspekteret i atomkjernene som roterer  kunne 
gi kjemikeren informasjon om molekylene, legen får 
anatomiske bilder, mens en annen forsker kan være 
interessert i parameterne som bestemmer formen på 
spektrallinjene. En stor utfordring i dag er å gjøre NMR-
maskinene så små at de kan brukes som spesialisert og 
personlig utstyr.

Institutt for teknisk og makromolekylær kjemi i Aachen 
sendte tidligere i år ut invitasjoner til en workshop som 
handlet om anvendelse av NMR  i konserveringssam-
menheng. Professor Bernhard Blümich er sentral i den 
faglige utviklingen og anvendelsen av metoden; han 
organiserte i april i år - i samarbeid med sine kolleger - 
for første gang en formell visning av metoden og utstyret 
(som de har registrert varemerket til). 

Målet med workshopen var først og fremst å introdusere 
NMR til konservatorer som arbeider aktivt med kunst-
teknologisk forskning. Workshopen besto av forelesnin-
ger og inngående praktiske øvelser på ulike typer 
kunstgjenstander. Etter en grunnleggende innføring i 
metoden og prinsippene for NMR-utstyret, ble det gjort 
eksperimentelle oppsett. Ulike generelle typer av NMR-
eksperimenter ble presentert, og det ble utført prak-
tiske øvelser i flere grupper med roterende deltakere. 
Praktiske demonstrasjoner viste den eksperimentelle 
anvendelsen på utvalgte materialer som malerier, bøker, 
fragmenter av veggmalerier, fioliner, historiske bein-
rester og mumier. Hvert tilfelle inkluderte en beskrivelse 
og diskusjon av målingene og analyse av dataene som 
prosedyrene hadde gitt. 

Materielle studier av kunst-og kulturgjenstander krever 
verktøy som ikke ødelegger gjenstandene. De må op-
pfylle krav tilsvarende de som gjelder for medisinsk 
diagnostikk. Röntgen-analyse er godt etablert ved under-
søkelse av kunstverk, men ikke NMR/MRI. Legenes 
MRI-maskiner benytter som regel store og tunge mag-
neter som ikke kan flyttes ut av laboratoriet og inn i 
museene eller dit kunstobjektene befinner seg. Denne 
begrensningen er opphevet av et apparat som kalles 
NMR-Mouse. Det er lite og bærbart, og gir biledeinfor-
masjon som kan sammenlignes med MRI , om enn på 
piksel-for-piksel-basis, der hver piksel krever en separat 
måling. De vanligste dataene er såkalte “hvile-målinger” 
av hydrogen, fordi H-protonet har den mest sensitive 
NMR-kjernen, og “hvilen” kan registreres til tross for det 
heterogene magnetfeltet som gjerne følger av et enkelt 
magnet-oppsett. Gjennom “NMR-hvile” kan man analy-
sere stoffets tilstand lokalt, og utslaget på signalet gir 
informasjon om proton-tettheten. 

Metoden ble demonstrert på workshopen med utvalgte 
eksempler, inkludert undersøkelser av maleriers stratigrafi, 
aldring av bindemidler, nedbrytning av papir, material-
tetthet i fioliner, fuktighetsinnhold i veggprofiler dekket 
med malerier og mosaikker, og metoder for å behandle 
og konservere objekter av stein. 

Malerier har vært produsert på ulike underlag og for det 
meste som strukturer med flere lag. Med NMR-Mouse 
kan disse ulike lagene differensieres som høyoppløse-
lige dybdeprofiler. Det gjør det mulig å oppdage for-
skjeller i stratigrafien på ulike steder i overflaten. Det kan 
gi informasjon om teknikker som ble brukt ved utarbeid-
elsen av verket - dette kan ikke observeres på annen 
måte. Det viser seg at man også kan skjelne mellom 
forskjellige farger i forskjellige malinglag basert på deres 
ulike egenskaper med hensyn til ”differing transverse 
relaxation”. Signalene fra et bindemiddel synes også å 
endre seg med alderen på en bestemt måte, slik at infor-
masjonen kan brukes til å datere et maleri og identifisere 
tidligere konserveringsarbeid. NMR-metodene kan altså 
gi konservatoren unik informasjon om objektets tilstand 
og tidligere behandlingstiltak. 

Mobil NMR har til nå for det meste vært brukt til felttester 
av veier, broer, jordsmonn, innhold i borede brønner og 
lignende – og først nylig begynt å omfatte studier av 
kulturarvens gjenstander. Denne nye muligheten til ”non-
invasive” undersøkelse av kunstverk med mobil NMR 
virker svært lovende for videre forskning og utvikling.

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) anvendt for undersøkelse av kunstverk
 Institutt for teknisk og makromolekylær kjemi
  RWTH Aachen, april 2011

Biljana Topalova-Casadiego, Ph.D. 
Malerikonservator NKF-N/ Conservator 
Munch-museet, Oslo kommune 
biljana.casadiego@mum.oslo.kommune.no
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Etter ein relativt kald og våt sommar var eg nok ikkje 
aleine av dei norske delegatane om å sjå fram til turen 
til eit sommarvarmt Lisboa. Konferansen fann stad på 
Lisboa Kongress Senter - eit stort, relativt moderne bygg 
like ved ei av hovudinnfartsårene til byen. Det var over 
900 delegatar, eit svært omfattande program og som 
regel fem parallelle foredragsrekkjer – med så mange 
fagfolk, foredrag og poster-presentasjonar  vart det 
nokre lærerike og intense dagar i ein nydeleg by.
Det heile starta med opningsseremonien der ”director 
general” i ICOM, Julien Anfruns mellom snakka om 
at det er viktig at musea overraskar. Han understreka 
poenget med ei lita historie om ei 9 år gamal jente som 
hadde vore på Museum of Modern Art (MoMA) i New 
York. Ho hadde i etterkant av besøket fortalt at ho hadde 
sett både søppel og eit skap, men ingen dinosaurar – og 
syns det var ganske merkeleg at dei kalla seg eit museum. 
Han avslutta med å seie at museumsmiljøet aldri har 
vore sterkare til tross for utfordrande tider for mange.
Marie-Claude Corbeil, leiaren av ICOM-CC ønskja 
delegatane varmt velkomne og ga ordet til hovudtalaren 
under opningsseremonien: Guilherme d’Oliveira Martins, 
president av  Det Nasjonale Kultursenteret i Portugal. 
Han hadde spesielt fokus på vårt felles ansvar og verdien 
av publikum sine innspel.
Det seier seg sjølv at kvar enkelt berre rakk over rundt 
1/5 av alle presentasjonane – her er litt om nokre av dei 
foredraga eg fann mest engasjerande!

Jane Henderson frå Universitetet i Cardiff, Wales, var 
ei av dei første ut med sine refleksjonar rundt korleis 
vi treff avgjerder om konservering. Ho stilte spørsmål 
om det verkeleg er muleg å analysere og estimere alle 
konsekvensar av alle behandlingsmetodar- og material. 
I konserveringslitteraturen vert ein vanlegvis rådd til å 
treffe avgjerder basert på evalueringar av alle fordelar og 
kostnadar ved ei rekkje mulege løysingar. Kva med heu-
ristiske avgjerder – dei raske og intuitive avgjerdene? 
Overkompliserer  vi av og til? Når vi vert møtt med ei 
problemstilling og gjerne mangel på informasjon, kan 
det tenkast at konservatorar kan forbetre kvaliteten  og 
effektiviteten på avgjerdene ved å legge meir vekt på 
utvalde kriterium og gjere prioriteringar!
Rose Cull frå Winterthur, Universitetet i Delawere, USA, 
presenterte resultat frå ein tre-dagars test der delar av 
det sentrale driftsanlegget ved Winterthur museum vart 
skrudd av om natta for å sjå om bygningen sjølv klarte å 

vedlikehalde eit relativt stabilt klima i perioden. Det viste 
seg å vere ein suksess, og både energi og økonomiske 
ressursar vart spart. Ho poengterte at vi som ønskjer å 
bevare gjenstandar for framtidige generasjonar, òg bør 
ta vare på miljøet. 

To forelesarar frå Nasjonalmuseet i Danmark, P. Klenz 
Larsen og L.A. Jensen snakka om ulike aspekt av kon-
troll av klima ved hjelp av lavenergitiltak. Ein anna av 
deira kollegaer, M. Ryhl Svendsen, presenterte resultat 
frå testar gjort på forureiningsnivået i arkiv og effekten av 
det på materialet. 

Amber Xavier-Rowe frå English Heritage, UK  fortalde 
om risikoanalyse og tilstandsundersøking utført på 
13000 gjenstandar, noko som tilsvarar rundt 2,7% av 
samlingane deira. Dei undersøkte gjenstandane er 
å finne i totalt  115 ulike eigendomar spreidd rundt i 
England. Utstillings- og magasinforhold var dei risikofak-
torane som scora høgast, tett etterfylgt av støv, smuss, 
handtering og ugunstig klima. Resultata frå undersøk-
inga har gjort at det har skjedd ei fokusendring internt i 
organisasjonen frå konservering mot samlingsforvalting, 
både når det gjeld personalressursar og budsjett.
Tiago Dias frå Det Nasjonale Instituttet for Museum og 
Konservering i Portugal haldt eit spennande foredrag om 
konservering av ei julekrybbe frå tidleg 1800-tal. Skulp-
turane av terrakotta var plassert i eit skap/diorama, der 
ei mengde ulike material var nytta for å simulere vegeta-
sjon. I hovudsak var det snakk om ulike skjell og andre 
marine material. Den enorme kompleksiteten i forhold til 
materialbruk og konserveringsmetode, samt den om-
fattande tidsbruken ga eit fasinerande innblikk i ei verd 
mange av oss ikkje møter så ofte.

Eit anna spennande foredrag var det Heather Richard-
son, The Pitt Rivers Museum i Oxford, UK som stod for. 
Ho fortalde om prosessen rundt utlån av fem historiske 
Blackfoot skinnskjorter til to utstillingar i Alberta, Canada. 
Mellom anna var Blackfoot-leiaren og hans kone på 
besøk i Oxford forut for konserveringsprosessen for å 
diskutere arbeidet og velsigne alle som skulle ta del. 
Eit uvant krav var at kvinner kunne ikkje arbeide med 
prosjektet under menstruasjon. I samband med utstill-
ingane heldt tilsette ved eigarmuseet workshops med 
tema handtering og bevaring for rundt 500 interesserte 
frå Blackfoot-samfunnet. 

Yvonne Shashoua, frå Nasjonalmuseet i Danmark, 
presenterte forskingsarbeid på reinsing av både fleksible 
og harde plastmaterial. Dette er eit komplisert tema, 
men ein kunne likevel konkludere med at dei ti minst 
skadelege mekaniske reinsemateriala generelt for alle 

ICOM –CC – den 16.triennale konferansen 
 Lisboa 19.-23.september 2011

Anne Bjørke 
Gjenstandskonservator NKF-N
Bevaringstenestene Museumssenteret i Hordaland
annebjorke@muho.no 
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typar plast er bomullspinnar, bomullsklut, mikrofiberklut, 
brilleklut, semska skinn, pensel av sabelhår, fjørkost, 
syntetisk fjørkost, gul Akapad svamp og trykkluft på 
sprayboks (canned air). 

Marcelle Scott og Catherine Smith har skrevet ein artik-
kel om sine refleksjonar rundt Master-studiet ved Uni-
versitetet i Melbourne. Hovudinntrykket etter foredraget 
var at dei vurderte det slik at studiet sitt fremste mål er å 
førebu studentane på problemløysing og korleis dei skal 
ta fatt på eit prosjekt, medan ein i større grad enn tid-
legare stolar på institusjonen der studentane har sin 
praksis/utplassering for å gi dei grundig erfaring med 
praktiske aspektet av arbeidet. Vår eigen Jeremy Hutch-
ings presenterte utdanninga ved Universitetet i Oslo 
opp mot ECCO sitt rammeverk for utdanning innan 
faget vårt. Mi tolking av konklusjonen er at utdanninga 
ved UiO møter ECCO sine retningsliner,  men at også 
her kjem mykje av den praktisk erfaringa etter ferdigstilt 
utdanning. Han poengterte at ein må ha eit års godkjend 
praksis før ein kan verte tatt opp som medlem av NKF-N. 
Ingrid Lousie Flatval fortel at ein av hennar favorittar 
var foredraget til Ian MacLeod, frå Western Australian 
Museum. Han snakka om glycerolbehandling av ein stor 
hai. Den låg i utgangspunktet på formalin, og deretter på 
etanol i over 10 år. Etanolen hadde gjort den skrukkete 
og blass, men etter glyserolbehandling og oppbevaring 
på en glyceroltank blei rynkene glatta ut og haien fikk 
fargen tilbake.

Ein av dagane var ettermiddagen satt av til besøk på 
eit museum eller ein attraksjon etter eige val. Eg hadde 
meldt meg på besøk til konserveringsatelieret ved 
Nasjonalmuseet i Lisboa. Etter ein nokså kaotisk seanse 
der alle skulle finne ut kva buss dei skulle på, vart tre 
eller fire busslastar køyrt til museet. Der måtte dei fleste 
av oss først vente ei god stund, før vi vart fortalt at 
dessverre var det berre 60 i alt som kunne få kome til 
konserveringsateliera. Ettersom dei 20 første allereie 
hadde gått av garde og vi vart oppfordra til å gi prioritet 
til studentane, så vart dette ein liten nedtur. Då var første 
del av dagen langt meir inspirerande – fleire glitrande 
plenumsforedrag! 

Andrew frå Australia (kan ikkje finne etternamnet 
hans…) snakka om arbeidet til no avdøde kunstnar  
Keith Haring. Jose Delgado Rodrigues ga eit personleg 
overblikk historia til konservering av kulturarven i Por-
tugal. Sarah Court og Jane Thompson fortalde om The 
Herculaneum Conservation Project i Italia.

Renée Lutigheid frå Universitetet i Amsterdam presen-
terte eit arbeid gjort i Nederland, der ein estimerer at 
rundt 400 kyrkjer frå ulike kyrkjesamfunn vil verte stengt 
i løpet av dei neste 10 åra. Kva skjer med inventaret? 
Noko vil sjølvsagt verte overflytta til andre kyrkjer eller 

samlingslokalar, men det vil likevel truleg verte rundt 150 
000 gjenstandar som vil verte heimlause. Rundt 25% av 
alle gjenstandar i kyrkjer er tekstilar. Kven skal gjere eit 
utval av kva ein skal ta vare på og kva informasjon skal 
vala basere seg på? Staten finansierte i 2010 ei ut-
greiing av kva kriterium ein skal leggje til grunn for utval 
for vidare bevaring. Renée håpar no på finansiering for å 
få oversett rapporten til engelsk. 

Konservator Catriona Hughes og kurator Sarah Key 
(National Trust, UK) haldt eit engasjerande foredrag om 
prosjektet ”Conservation in practice” ved eigedomen At-
tingham Park. National Trust er avhengig av inntekter frå 
medlem og  gjestar – og dei treng gjestar som kjem igjen 
og igjen.  Prosjektet har tatt utgangspunkt i naudsynt 
konserveringsarbeid på eigedomen og lagt til rette slik 
at arbeidet i så stor grad som mogeleg kan gjerast på 
staden, og at gjestar kan få omvisning og informasjon 
i lokala der det skjer. Det er laga eigne  informasjonst-
avler og konservatorane er tilgjengelege for å svare på 
spørsmål utover det omvisaren kan. På denne måten får 
dei lokale eit forhold til eigedomen og vert meir merksam 
på konservering og ulike bevaringsaspekt.  Gjestane 
vert oppmoda til å legge att kommentarar på spesiallaga 
kort som er strategisk plassert rundt i ”løypa”. Prosjektet 
har vorte ein stor suksess og talet på gjestar har auka 
med nesten 75% på fire år. Opphavleg var tidshori-
sonten seks år, så vart den auka til 10 år og no er det 
på ubestemt tid! Kanskje kan dette vere til inspirasjon 
for fleire? Gå gjerne til www.youtube.com og søk etter: 
Attingham off the wall project! 

Det organiserte sosiale programmet starta med velkomst-
tilstelling på Elektrisitetsmuseet den første kvelden. Ein 
nydeleg hage, ein engasjerande omvisar og møte med 
kjentfolk gjorde det heile til ein hyggeleg kveld! Påføl-
gjande kveld var det middag for dei som hadde meldt 
seg på det – då fekk vi oppleve eit lite område like ved 
konferansesenteret som dei færraste av oss nok hadde 
funne fram til på eiga hand: Fleire industribygg var gjort 
om til restaurantar, butikkar og selskapslokale, godt 
gøymd frå hovudgatene. Ein omfattande buffet gjorde 
nok dei fleste gode og mette – ryktet seier at enkelte 
dansa dei heile av seg opp til fleire gongar i løpet av 
natta! Nest siste dagen vart avslutta med eit fyrverk-
eri av ein konsert, ”Lisbon NOW”, på Lisboa sitt flotte 
Nasjonale Kultursenter. Jazzmusikaren Carlos Martins 
med vennar gjorde eit stort inntrykk – det var rytmar frå 
Middelhavet, Latin-Amerika og Afrika i ei herleg bland-
ing, innimellom ispedd song frå Kapp Verde-øyane og 
gospel. 

Møteleiaren på opningsseremonien hadde ei flott opp-
fordring: ” Nyt byen, nyt sola, nyt maten og nyt vinen!” 
Det trur  eg mange gjorde – i tillegg til å få med seg 
mange spennande foredrag!

NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.

www.niku.no

I forbindelse med forprosjekt for behandling 
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet 
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfo-
tografere det for å nne ut mer om underliggende, 
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og 
tilstand. 

 Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. 

 Maleriet er overmalt i den hensikt å 
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes 
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i 
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke 
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det 
ble overmalt.

 Etter konstatert sprekkdannelse i skulpturen 
var det behov for å vurdere omfanget av skadene, 
spesielt med tanke på om skaden begrenset seg til 
gipsen eller om det forelå brudd i armeringsjernet.

Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. Rønt-
genplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at 
bildene kunne vurderes umiddelbart sammen med 
oppdragsgiver.

Armeringsjernet er uten brudd. Det er 
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan 
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulptur-
konservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødven-
dige konserveringstekniske inngrep.

NYHET! Boken for deg som vil  
ha ditt på det tørre

For alle som jobber med, eller er interessert i, 
bygninger – utbyggere, byggeledere, håndverk-
ere, takstmenn, forsikringsbransjen og huseiere 
som vil vite mer. 

Viser hvordan du kan forebygge og hvordan du 
 utbedrer vannskader. 

228 sider med grundige forklaringer, praktiske 
tips og gode illustrasjoner.

Grundig, lettlest og praktisk

Bestill boken på www.mycoteam.no

490,-

www.arkivprodukter.no

Utstyr & materiell til konservering
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NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.

www.niku.no

I forbindelse med forprosjekt for behandling 
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet 
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfo-
tografere det for å nne ut mer om underliggende, 
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og 
tilstand. 

 Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. 

 Maleriet er overmalt i den hensikt å 
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes 
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i 
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke 
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det 
ble overmalt.

 Etter konstatert sprekkdannelse i skulpturen 
var det behov for å vurdere omfanget av skadene, 
spesielt med tanke på om skaden begrenset seg til 
gipsen eller om det forelå brudd i armeringsjernet.

Til undersøkelsen ble det brukt et batteri-
drevet røntgenapparat og digitale billedplater. Rønt-
genplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at 
bildene kunne vurderes umiddelbart sammen med 
oppdragsgiver.

Armeringsjernet er uten brudd. Det er 
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan 
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulptur-
konservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødven-
dige konserveringstekniske inngrep.

NYHET! Boken for deg som vil  
ha ditt på det tørre

For alle som jobber med, eller er interessert i, 
bygninger – utbyggere, byggeledere, håndverk-
ere, takstmenn, forsikringsbransjen og huseiere 
som vil vite mer. 

Viser hvordan du kan forebygge og hvordan du 
 utbedrer vannskader. 

228 sider med grundige forklaringer, praktiske 
tips og gode illustrasjoner.

Grundig, lettlest og praktisk

Bestill boken på www.mycoteam.no

490,-

www.arkivprodukter.no

Utstyr & materiell til konservering

USB-MikroskopReskolux UV lyktRetusjpenslerStørlimModostuc-sparkel



38

Norske Konserves 2/2011   
ISSN 0804-3817    

C.A.T. er en form for anoksibehandling
Metoden er spesialutviklet av Rentokil og brukes på uerstattelige gjenstander som er 
utsatt for insektangrep i museer og samlinger. Metoden er e�ektiv, skånsom og giftfri

Ekspert på skadedyrkontroll

Kontakt oss på tlf. 815 73 686
www.rentokil.no

C.A.T.  
Controlled Atmosphere Technology


