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Redaktøren har ordet 
 
Kjære lesere. 
 
Siden sist har redaksjonen vokst: Åse 
Ingeborg Vistad er vår nye medredaktør og 
Ellen Sagen er vikar for vår annonseansvarlig 
Marie Kleivane, som snart går ut i 
mammapermisjon. Vi har også oppdatert våre 
annonsepriser – fra nå av koster det 6000 kr 
for en hel side, 4500 kr for en halv side og 
3000 kr for en kvart side. 
 
Ved NKF-Ns årsmøte i april, som det står mer 
om på side 9, ble det valgt et nytt styre (s. 5). 
Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke 
det gamle styret, og spesielt Vigdis 
Vingelsgaard, for sitt store engasjement og 
gode samarbeid. Vi gleder oss til å fortsette 
arbeidet med det nye styret med Benedicte 
Madeleine Sjøberg Nilssen i spissen! 
 
Konserveringsavdelingen i NIKU har også fått 
en ny leder i Ellen Hole. Mer om hennes 
bakgrunn og tanker om konservatorens rolle 
hos NIKU kan leses på side 22. I vår faste 
spalte Konservatorer i andre yrker deler 
malerikonservator Jørgen Solstad sine 
erfaringer som rådgiver innen Kulturarv i 
Vestfold fylkeskommune (s. 25). Og i 
føljetongen Nasjonalmuseet flytter handler det 
denne gang om muggsaneringen av 
tekstilkunstner Frida Hansens forlegg til 
billedvev (s. 17).  
 
Som varslet, fortsetter vi titteldebatten. I dette 
nummer fokuserer vi på konservatorloven i 
Tyskland (s. 13 og s. 15) og akkrediterings-
systemet i Storbritannia (s. 11). Arbeids-
markedene i Tyskland og Storbritannia 
gjenspeiler riktignok ikke situasjonen i Norge, 
men jeg håper at ved å belyse hvordan den 
faglige kompetansen kvalitetssikres hos våre 
naboer, kan det utarbeides lover og/eller 
systemer som er tilpasset det norske 
arbeidsmarked. 
 
 
 
 
 
 

Andre bidrag inkluderer den omfattende 
behandlingen av Skrivergårdens rokokko-
interiør (s. 31), erfaringer fra master-
utdanningen ved University College London 
(s. 28), en vurdering av XRFs potensiale som 
semi-kvantitativ analysemetode (s. 39), samt 
presentasjoner av to forholdsvis nye verktøy i 
konservatorens repertoar: soft-particle 
blasting (s. 46) og 3D skanning (s. 50). 
 
Tusen takk til alle bidragsytere, annonsører og 
mine fantastiske redaksjonsmedlemmer som 
har lagt ned så mye arbeid i dette nummer! 
 
Til høstutgaven etterlyser vi bidrag i tilknytning 
til det europeiske året for kulturarv. 
 
Beste hilsener fra Sørøst og riktig god lesning! 
 
Kristin Rattke 
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Lederen takker for seg 
 
Kjære lesere, 
 
Jeg vil takke for lærerike år i NKF-N, først som 
styremedlem og de siste åra som leder. Jeg 
har jobba i museumsbransjen i et langt liv, og 
min tenkning bærer preg av det. Jeg har en 
elevutdanning som teknisk konservator på 
kulturhistorisk materiale fra 1976 til 1982. 
Seks år med arbeid på ulike verksteder på 
Nasjonalmuseet i København var meget 
nyttig, før jeg vendte tilbake til Domkirkeodden 
og jobbet for museene i Hedmark i 1989. 
 
I de årene jeg har vært leder, har vi lagt vekt 
på å få til god dialog med Norges museums-
forbund og generalsekretær Liv Ramskjær. 
Museumsforbundet opprettet seksjon for 
samlingsforvaltning etter at Konserverings- og 
Revitautvalget ble lagt ned. Konservering og 
utvikling av vårt fagfelt er dessverre ikke i denne 
seksjonens interesse. Jeg har forsøkt å få 
mulighet til å drøfte våre synspunkter med styret 
i forbundet, men har ikke nådd fram med det.  
 
Kulturdepartementet er trolig et godt sted å 
starte for det nye styret for å få direkte 
finansiering av NKF-N’s aktiviteter. 
Spørreundersøkelsen viser at vi er en 
landsomfattende forening med stor overvekt 
av folk med internasjonal utdanning og mange 
fremmedspråklige medlemmer, spredt over 
hele landet. Dette er et godt argument for 
midler til foreningens ulike aktiviteter. 
 
Museumsseksjonen i Norsk kulturråd har vært 
veldig viktig for å sette samlingsforvaltning på 
dagsorden, blant annet med kursene Det 
relevante museum i samarbeid med Norges 
museumsforbund. Mange konservatorer har 
undervist på kursene, men nå er det slutt. 
Programmer som går over kortere perioder er 
trolig ikke nok for å få til utvikling. Regelmessige 
og forutsigbare tilbud om etterutdanning er det 
som skal til etter min mening.  
 
NKF-N har gitt uttrykk for at vi ikke forstår 
regjeringens museumspolitikk når de legger 
ned en godt fungerende museumsseksjon i 
Norsk kulturråd i Oslo og satser på nytt liv i 
Bodø, som i museumssammenheng oppfattes 
som noe perifer av alle. Men vi får håpe at det 
lykkes! 

 
At forvaltning av kunst- og kulturhistorie og 
kulturminnevern er så delt i vårt lille land, er og 
blir bakvendt. Riksantikvarieämbetet i Sverige 
har ansvar for både museene og 
kulturminnefeltet. Det vises tydelig på hvordan 
samlingsforvaltningen håndteres og utvikles 
der, med kurs og utredninger og en deltakelse 
på internasjonalt plan, for eksempel med 
henhold til standardiseringsprogrammene 
som utvikles i Europa, og ikke minst med en 
god formidling av det som skjer.  
 
Jeg tror det er viktig å se på vilkårene for 
konserveringsstudiet ved UiO, og om det er 
nødvendig å styrke utdanninga av 
konservatorer innen enkelte materialområder. 
Jeg tror også det vil være nødvendig at det 
opprettes et kontaktpunkt mellom de som 
utdanner konservatorer i Norge og framtidige 
arbeidsgivere, som ledere av 
konserveringsinstitusjoner på landsbasis. 
Riksantikvaren og Norges Museumsforbund 
burde ha interesse for hvordan utdannelsen av 
konservatorer i Norge fungerer.  
 
Men ellers er alt bra, bare vi får midler til 
fellesmagasin i Hedmark og nytt verksted til 
oss i Bevaringstjenesten! Og takk for at 
Benedicte og yngre krefter tar over i NKF-N og 
at dere i Norske Konserves er så dyktige! God 
sommer i nord og sør! 
Hamar 7. juni 2018. 
 
Vigdis Vingelsgaard. 
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Lederen har ordet 
 
Kjære medlemmer, 
 
Som ny leder for NKF-N ønsker jeg å takke de 
avtroppende styremedlemmene for deres 
innsats, og ikke minst, ønske nye og 
gjenværende medlemmer velkommen til nytt 
styre. I tillegg vil jeg takke alle som deltok på 
årsmøtet 2018. 
 
En måned har gått siden det nye styret 
tiltrådde. I det jeg skriver denne lederen, er vi 
noen få timer unna vårt første styremøte og 
det har allerede dukket opp en del 
utfordringer. På nyhetsfronten kan jeg 
meddele til alles glede, i hvert fall vår 
kasserers, at vi skal innføre KID funksjon på 
fakturaene, og vi håper det kan forenkle 
prosessen for alle parter. Hjemmesiden vil bli 
fornyet og relansert, så fort det lar seg gjøre, 
og flere funksjoner vil bli lagt til. Med dette 
håper vi at flere vil aktivt ta i bruk nettsidene 
våre.  
 
Det er et interessant år som ligger foran oss, 
med mange små og store utfordringer. Det er 
flere saker som allerede er meldt inn til styret, 
og vi vil jobbe kontinuerlig med å finne 
løsninger og setter pris på deres innspill.  
 
2018 er Europeisk kulturår (European Year of 
Cutural Heritage, EYCH), og jeg håper dette 
kan bli en mulighet for oss til å fremme 
konservering som fagdisiplin og øke vår 
innflytelse. Vi håper således at flest mulig vil 
delta ved å spre kunnskap om faget vårt og at 
høydepunktet kan bli den internasjonale 
dagen for konservering, 14. oktober. Det er 
aldri for tidlig å begynne planleggingen, og alle 
initiativ er bedre enn ingenting. Arkivverket er 
Norges tilrettelegger for EYCH 18 og er 
representert ved Ole Georg Gausdal. Det 
oppfordres til å benytte EYCHs logo i saker 
som promoterer kulturåret og gjerne bruke 
sosiale medier i denne sammenheng. Mer 
informasjon om dette vil legges ut på nettsiden 
vår. 

 
E.C.C.O.s generalforsamling fant sted på 
Malta i slutten av april. Vår representant, 
Ekaterina Pasnak, deltok på møtet og brakte 
mye interessant informasjon tilbake. Blant 
annet var det flere saker som involverte 
hvilken rolle og status en konservator har 
innenfor kulturarvfeltet i Europa, eller 
manglende sådan. Dette reflekteres igjen i vår 
manglende beskyttelse av yrkestittel her i 
Norge. Akkurat dette punktet som gjelder 
konservatortittelen er en viktig sak for oss alle, 
og vi håper at vi kan se på det på ny med friske 
øyne. Det vil ta tid å sette seg inn i alle saker 
og få en oversikt, men jeg gleder meg til 
oppgaven jeg har foran meg. 
 
På vegne av alle i styret ønsker jeg dere alle 
en riktig fin sommer. Vi ser frem til å 
revolusjonere konserveringsverden! 
 
Benedicte Madeleine Sjøberg Nilssen 
 
Styreleder NKF-N 
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Referat fra NKF-Ns årsmøte, 12. april 2018 
 
 
Vilde Marie Dalåsen  
Konservator NKF-N (maleri) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Vilde.Dalasen@nasjonalmuseet.no 
 
 
12. april samlet 68 av NKF-Ns medlemmer 
seg til årsmøte på Nasjonalgalleriet i Oslo.  
Avtroppende leder Vigdis Vingelsgaard ledet 
oss igjennom dagordenen for årsmøtet og 
presenterte blant annet hva styret har arbeidet 
med i 2017. 
 
Avtroppende leder Vigdis Vingelsgaard 
presenterte styrets årsmelding for fjoråret, 
hvor det ble opplyst at styret for NKF-N har 
arbeidet med blant annet strategi samt at de 
organiserte muggsopp-kurs.  
 
Avtroppende kasserer Thierry Ford kunne 
fortelle at NKF-N har en stabil og god 
økonomi. Årskontigenten for ordinære 
medlemmer og assosiater vil forbli uendret for 
2019, mens student- og honnørkontigenten 
senkes til 275 NOK (grunnet NKF-Ns 
vedtekter om at disse medlemskapene skal 
være halv pris av ordinært medlemskap).  
 
Forbundsrådet for NKF har i fjor sett på 
retningslinjene og kommet med forslag til 
endringer og nye (mindre) tillegg. Med unntak 
av noen kommentarer, var det ingen negative 
tilbakemeldinger for disse endringene, og de 
ble vedtatt av NKF-Ns medlemmer.  
 
Det var på forhånd meldt at styret ønsket å 
endre paragraf 3 i vedtektene for NKF-N. 
Dette gjelder hovedsakelig opptakskravene for 
ordinært medlemskap og hvordan ett års 
konserveringsfaglig yrkeserfaring skal bevises 
dersom søkeren er privatpraktiserende. Det 
var flere innspill fra salen, og det ble diskutert 
ulike løsninger. Det ble vedtatt at 
opptakskravet om ett års yrkeserfaring innen 
konservering skal beholdes, men det ble ikke 
bestemt hvordan denne yrkeserfaringen skal 
dokumenteres i en søknadsprosess. Det nye 
styret kommer til å arbeide videre med å finne 
en løsning på denne utfordringen.  

Pjotr Juga presenterte Ekaterina Pasnaks 
rapport fra E.C.C.O.s arbeid i 2017. Å fremme 
konservering og konserveringsyrket, er noen 
av de store sakene, som kan kombineres med 
det internasjonale Kulturarvåret, som er i år.  
 
Ved Norske Konserves kunne Helene 
Skoglund-Johnsen rapportere om fjorårets 
aktivitet i redaksjonen. Det minnes om at de 
fremdeles er behov for ny redaktør fra høsten 
av samt et redaksjonsmedlem. Kontakt 
Norske Konserves om du ønsker å bidra i 
bladet vårt.  
 
Webredaksjonen presenterte ny layout for 
nettsiden, som snart skal publiseres. Leder for 
webredaksjonen, Vilde Dalåsen, fortalte også 
om arbeidet som er utført, blant annet en ny 
grønn e-postløsning. Fra nå av kan 
medlemmer sende ut eposter gjennom  
gronnepost@nkf-n.no. 
 
Mirjam Liu fra Meddelelser om konservering 
(MoK) kunne fortelle at Christine Løvdal har 
overtatt vervet som NKF-Ns representant i 
MoK. Det er også andre redaktørendringer 
innad i MoK.  
 
Thomas Ragazzon Smestad kunne fortelle at 
det har vært et relativt stille år for FORK 
(Nasjonalt forum for kriseberedskap og 
restverdiregning).  
 
 
NKF-N fikk seks nye ordinære medlemmer:  
 

• Gabriela Mendez Camacho  
• Ingvild Aunan 
• Lara Teso Calvo 
• Maria Elena Santamarina Albertos 
• Nadine Huth 
• Sarah Benson.  
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Det nye styret for 2018 er som følger: 
 

• Benedicte Nilssen (leder) 
• Thomas Ragazzon Smestad 

(nestleder og FORK) 
• Pjotr Juga (kasserer) 
• Siv Jakobsen Gran 

(medlemsdatabaseansvarlig) 
• Hana Lukešová (støttefondansvarlig) 
• Anne Milnes (arrangementansvarlig).  
• Juliane Derry (vara) 
• Marianne Sjølie (vara).  

 
I vurderingskomitèen sitter Anne Ørnhøi, 
Douwtje van der Meulen og Elisabeth 
Peacock. I valgkomitéen sitter Endre Fogstad 
og Inga Vea. Vi takker alle som avslutter sitt 
verv for sitt engasjement og ønsker de nye 
velkommen! 
 
Etter årsmøtet ble det holdt faglige foredrag, 
som hovedsakelig handlet om ulike etiske 
problemstillinger. Kari Greve var først ut og 
snakket om den kompliserte og omfattende 
flytteprosessen ved Nasjonalmuseet. Hun 
presenterte noen av konserverings-
prosjektene ved Nasjonalmuseet i 
forberedelsene til flytting til det nye museet. 
Etter Kari Greve var det Pia Edqvist ved 
Kulturhistorisk Museum som holdt foredraget 

«Ethical considerations in the care and 
conservation of humain remains». Pia snakket 
om hvordan konservatorer tolker og bruker de 
etiske retningslinjene ved konserveringen av 
etnografisk materiale. Hana Lukešová 
(Universitetet i Bergen) snakket om 
«Changing views on ethics - theory versus 
praxis», hvor hun presenterte ulike 
tilnærmingsmetoder ved konservering og 
utstilling av tekstiler. Jina Chang 
(Nasjonalmuseet) snakket om problematikken 
rundt bevaringen av moderne kunstverk som 
inkluderer digitale medier, som for eksempel 
mobiler, i foredraget «Towards Open-source 
Conservation. Skills and Attitudes for 
Sustainable Conservation of the 
Contemporary Art». Til slutt holdt Anne Milnes 
(privatpraktiserende) et foredrag om oker- og 
siennafarger, deres egenskaper og forskjeller 
i farge samt hvor vanskelig det kan være å 
identifisere de ulike pigmentene i foredraget 
«Etikk i rekonstruksjon, restaurering og 
pigmentvalg - belyst med et prosjekt om 
«okeraktige» farger og pigmenter».  
 
 
Det offisielle referatet for årsmøtet kan leses 
på innloggede sider på NKF-N sine 
hjemmesider. Takk for møtet og på gjensyn 
neste år!  
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Om det britiske akkrediteringssystemet av konservatorer 
 
 
Tor Erik Skaaland  
Konservator (maleri) 
Bevaringscenter Nord, Aalborg, Danmark 
torskaaland@gmail.com 
 
 
I diskusjonen om akkreditering er det 
nærliggende å se på Storbritannia som et 
eksempel, da britene har et akkrediterings-
system som setter et strengt rammeverk for 
faget. Forutsetningen for dette bidraget, er at 
jeg i fjor gjennomførte ett års praksisopphold 
ved et museum i den nordlige delen av 
England i regi av The Institute of Conservation 
(ICON), den britiske organisasjonen for 
konservatorer, som også administrerer 
akkrediteringen. Som praktikant, fikk jeg på 
nært hold erfare deler av deres kvalitetssikring 
av yrkesutøvere, blant annet fordi praksis-
forløpet ble ansett som et forberedende 
springbrett til akkreditering. Dette er ment som 
et bidrag til å opplyse norske konservatorer 
om fordeler og ulemper med et nødvendig, 
men omfattende, akkrediteringssystem.  
 
ICON og akkreditering 
 
Akkrediteringen av konservatorer er en 
profesjonell kvalifikasjon som blir administrert 
av ICON. Hensikten er å demonstrere til 
kunder, arbeidsgivere og andre innen 
museums- og kulturarvssektoren, at en 
konservator er fullt kvalifisert og en dyktig 
profesjonell yrkesutøver som har grundig 
kunnskap og forståelse for bevaring i henhold 
til faglige standarder. Systemet gir faget 
troverdighet utad og er anerkjent av de største 
kulturarvsinstitusjoner og organisasjoner. I 
likhet med Norge, bruker Storbritannia et 
akronym til å distingvere erfarne konservatorer 
som etterlever en viss standard. En akkreditert 
konservator i Storbritannia har retten til å 
bruke akronymet ACR etter navnet sitt, i tillegg 
til en logo som er spesialdesignet for 
akkrediteringssystemet som skal være en 
synlig markør på konservatorens status. ICON 
administrerer vurderingsprosessen og et 
strategisk arbeid for å sikre faglig utvikling for 
dem som har oppnådd akkreditert status. 
ICON har også mulighet til å fjerne akkreditert 
status fra yrkesutøvere som ikke opprettholder 
en minimumsstandard for faglig utvikling, 
praksis eller etikk.  

Prosessen frem til akkreditering kan sies å 
være krevende og streng, og forlanger en 
betydelig investering av tid og forpliktelse av 
søkere. Akkrediteringen skjer basert på en 
fagfellevurdering av individuelle søknader, 
som vurderes opp mot ICONs retningslinjer og 
etiske rammeverk. Søkeren skal dokumentere 
kompetanse innen en rekke yrkesrelaterte 
temaer, blant annet praktiske ferdigheter, 
vurderingsegenskaper, formidlingsevne, 
etiske vurderinger, faglig utvikling og 
organisatoriske egenskaper. Søkeren får 
besøk på sitt arbeidssted av to delegater fra 
en søknadskomite. Delegatene utarbeider en 
rapport som blir sendt videre til vurdering av 
søkerens kvalifikasjoner og til sist gir en 
eventuell akkreditert status. Søknads-
prosessen koster den enkelte søker £750 og 
tar gjerne flere år. Søkere må være medlem 
av ICON for å starte søknadsprosessen. For 
ferske konservatorer er det et eget 
mentorsystem, med individuelle mentorer og 
arrangementer som skal hjelpe dem til å 
oppnå tilstrekkelig erfaring frem mot 
akkrediteringssøknaden. I gjennomsnitt kan 
det ta fem til åtte år, henholdsvis for dem som 
er universitetsutdannede eller har 
håndverksmessig bakgrunn. Mengden av 
relevant arbeidserfaring den enkelte har spiller 
selvsagt en stor rolle. Erfarne konservatorer 
med akkreditert status forplikter seg dessuten 
til faglig utvikling for å kunne beholde 
akkrediteringen, og må kunne dokumentere 
dette til ICON med noen års mellomrom. Nytt 
av året er en emeritusordning for akkrediterte 
konservatorer som går av med pensjon. 
 
Er det grunnlag for sammenligning med 
norske forhold? 
 
Det kan være vanskelig å sammenligne 
forholdene for konservatorer i de to landene, 
for slike drøftinger må ta hensyn til forskjellige 
historiske, politiske, økonomiske og andre 
større samfunnsforhold. Det er likevel enkelte 
aspekter ved konserveringsfagets vilkår i 
Storbritannia som jeg fikk erfare, og som kan 
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være hensiktsmessig å trekke frem. Dels fordi 
vi kan ta lærdom av dette, og dermed 
forberede oss på et mulig tøffere 
arbeidsmarked.  
 
I Storbritannia er det et mer økonomisk ustabilt 
og markedsrettet arbeidsmarked enn det vi 
har i Norge. Flere konservatorer arbeider 
privat, blant annet fordi det er flere 
yrkesutøvere enn antall jobber og fordi det til 
stadighet skjer kutt i økonomiske tilskudd. 
Dette har mest sannsynlig ført til et behov for 
å regulere betingelser og rammevilkår som 
konservatorer kan operere innenfor, og det 
britiske akkrediteringssystemet er et resultat 
av dette.  
 
Lenge har det vært mange innganger til yrket, 
noe som har ført til et behov for å verne om 
omdømmet til fagfeltet. I Storbritannia har 
restaurering av gjenstander og malerier i flere 
hundre år vært et etablert håndverk. Dette er 
som kjent tendenser det etablerte 
konserveringsmiljøet har forsøkt å 
motarbeide, blant annet ved innføring av 
akademiske utdannelser og 
naturvitenskapelig forskning. Yrkesutøvere av 
den gamle formen for håndverksmessig 
restaurering eksisterer fortsatt parallelt med 
det etablerte konserveringsmiljøet, som vi i 
Norge kan kjenne oss igjen i. Dette var for 
eksempel et problem i den lille landsbyen jeg 
arbeidet og bodde i, hvor det var et gammelt 
familieforetak som uten utdannelse renset og 
restaurerte malerier og antikviteter. Arbeidet 
er ofte basert på nedarvede praktiske 
ferdigheter og med metoder som ikke oppfyller 
dagens etiske krav. Slike steder kan derimot 
tilby billigere behandlinger og blir ofte brukt til 
forsikringssaker, uten hensyn til 
konserveringsfagets etiske rammeverk og 
retningslinjer.  
 
Jeg ble kjent med flere personer som har valgt 
å stå utenfor akkrediteringssystemet, eller 
som ikke har nok erfaring til å søke om 
akkreditering. Å bli akkreditert er frivillig, men 
det oppleves i stadig større grad som et krav, 
for eksempel i budrunder hvor 
privatpraktiserende konservatorer deltar. Den 
meget dyktige og erfarne veilederen jeg hadde 
under praksisoppholdet ble utdannet som 
konservator ved et universitet. Han har 
arbeidet som leder av konserverings-
avdelinger på flere museer gjennom karrieren, 
men er til tross for dette ikke en akkreditert 

konservator. Dette skyldes prosessen man 
skal gjennom for å oppnå denne statusen. Det 
er dyrt for den enkelte å bli akkreditert, og det 
krever en stor innsats å skrive en søknad hvor 
alt av erfaringer og prosjekter skal 
dokumenteres. Dette gjør det vanskelig for 
nyutdannede å etablere en karriere, med 
mindre de får jobb hos museer eller andre 
akkrediterte, privatpraktiserende 
konservatorer frem til de får samlet nok 
erfaring.  
 
Akkrediteringssystemet har likevel en viss 
fleksibilitet, og det er for eksempel mulig å få 
akkreditering uten gjennomført 
konserveringsutdannelse, dersom man 
etterlever ICONs retningslinjer og har 
tilstrekkelig erfaring. Hovedargumentet for 
dette er at det sikrer andre veier inn til 
konservering, og at det ikke ekskluderer mer 
tradisjonelle inngangsporter til yrket, som 
yrkesutdannelser og ulike håndverksfag.  
 
Veien videre 
 
Det er klart at vi må ta lærdom av det britiske 
akkrediteringssystemet, men om det hører 
hjemme i Norge er uvisst. Storbritannia og 
Norge er to land med veldig forskjellige 
forutsetninger for konservering. Som jeg har 
redegjort for, er det britiske akkrediterings-
systemet basert på et administrasjonstungt 
system, med flere administrativt 
fulltidsansatte. Dette synes ikke realistisk for 
Norges del, med mindre man gikk sammen om 
en fellesnordisk ordning. I hovedsak fremstår 
den britiske akkrediteringen som en reaksjon 
på et presset arbeidsmarked og ønsket om å 
opprettholde en faglig standard. Siden 
inngangen til konservering i Norge er i forhold 
relativt ensartet og vi enn så lenge er et lite 
fagfelt med sunn konkurranse, er det kanskje 
ikke i like stor grad nødvendig å regulere 
yrkesutøvere og sørge for kvalitetssikring. Det 
kan derimot være en god ide å fokusere på å 
øke yrkets profil og anseelse utad, fordi dette 
forhåpentligvis vil føre til bedre arbeidsforhold 
og begrense useriøse aktører. Vi er på mange 
måter ikke nådd like langt i den samme 
markedstenkningen som Storbritannia, men 
det kan være hensiktsmessig å forberede oss 
på tiltak for å møte en slik virkelighet, da vi 
allerede kan se tendenser til dette i Norge.  
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Konservatorloven i Tyskland 
 
 
Susanne Kaun 
Konservator NKF-N (mural) 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
susanne.kaun@niku.no
 
 
I Norge kan alle kalle seg konservator, helt 
uavhengig av utdanning. Yrkestittelen er ikke 
beskyttet. Den samme situasjonen finner man 
i Tyskland. Også her kan hvem som helst kalle 
seg Restaurator, som er den tyske betegnelsen 
for konservator, bortsett fra i to delstater i Øst-
Tyskland: Mecklenburg-Vorpommern og 
Sachsen-Anhalt. Disse to delstatene har innført 
en egen konservatorlov, som regulerer hvem 
som kan kalle seg Restaurator.1 
 
I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på 
hva en beskyttet yrkestittel er, bakgrunnen for 
den tyske konservatorloven, hvilke kriterier 
som legges til grunn for opptak i konservator-
listen, hvordan yrkestittelen anvendes og 
hvem den er for. 
 
Hva er en beskyttet yrkestittel? 
 
Beskyttede yrkestitler kan kun brukes av 
personer som oppfyller særlige kriterier, som å 
ha fullført en bestemt utdanning eller fått en 
offisiell godkjenning. Formålet med beskyttelsen 
av yrkestitler er en kvalitets-sikring av visse 
arbeider og tjenester, slik at man kan være trygg 
på at en som kaller seg for eksempel lege også 
har gjennomgått en godkjent utdanning.2 Det 
hører med at hvem som helst kan reklamere for 
og utøve tjenester som ikke omfattes av en 
beskyttelse. Også akademiske grader som 
bachelor og master, er beskyttet med forskrifter 
som har hjemmel i en lov.3 
 
Enkelte faglige foreninger gir ut titler som kan 
føres av egne medlemmer, og som tildeles 
etter visse kriterier, slik NKF-N gjør. Tittelen 
konservator NKF-N kan ifølge våre vedtekter 
føres av ordinære medlemmer som oppfyller 
foreningens krav, og det er foreningen selv 
som vurderer søkere. En slik tittel kan brukes 
som en slags kvalitetssikring, men er ikke det 
samme som en beskyttet tittel fastsatt av 
loven. En beskyttet tittel må være godkjent 
gjennom et offisielt system. Konservator NKF-
N er altså ikke en beskyttet yrkestittel. 

Bakgrunn 
 
For å kunne beskytte kunst og kulturell 
eiendom effektivt, krever det tyske 
konservatorforbundet Verband der 
Restauratoren (VDR) at kun kvalifiserte 
konservatorer har lov til å jobbe med 
kulturminner. Forbundet vurderer de faglige 
standardene som uunnværlige og krever 
beskyttelse av yrkestittelen i Tyskland. For 
VDR handler det ikke om etablering av 
privilegier, men forsikring om kvalitet og 
bevaring av uvurderlige materielle og ideelle 
verdier. Første gjennomslag for denne 
politikken er ratifisering av konservatorloven i 
Mecklenburg-Vorpommern ved utgangen av 
1999, og i Sachsen-Anhalt i 2011.4 
 
Den tyske konservatorloven 
 
Den såkalte konservatorloven 
(Restauratorengesetz) i Mecklenburg-
Vorpommern og Sachsen-Anhalt fastslår at 
kun konservatorer som står på en offisiell liste, 
kalt Restauratorenliste, kan kalle seg 
Restaurator.5,6 Listen føres av 
Landesverwaltungsamt, som er delstatens 
administrasjonskontor, altså et offentlig organ. 
Oppføringen i listen bestemmes av en 
kommisjon. Flere av kommisjonens 
medlemmer er medlemmer i VDR. 
 
Som søker blir man registrert på listen hvis 
man oppfyller kravet om en 
konservatorutdanning med akademisk grad 
eller tilsvarende. Utenlandske vitnemål 
aksepteres dersom de samsvarer med det 
tyske vitnemålet. Konservatorloven i 
Mecklenburg-Vorpommern krever i tillegg at 
søkeren har sitt bo- eller arbeidssted i 
delstaten. I Sachsen-Anhalt kan man også bli 
tatt opp i listen dersom man har en 
universitetsgrad i et annet fag, og kan 
dokumentere at man arbeider innen 
restaurering. 
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Personer uten akademisk utdanning 
registreres dersom de kan bevise relevant 
yrkesaktivitet i minimum sju år og to positive 
uttalelser av anerkjente konservatorer av 
samme eller nært beslektet fagområder. 
Loven krever i tillegg at utøvende 
konservatorer følger E.C.C.O.s profesjonelle 
retningslinjer. 
 
Søknaden kan avvises dersom søkeren ikke 
oppfyller kravene, eller det fremkommer saker 
som viser at personen ikke har den 
nødvendige påliteligheten eller personlige 
egnethet. Man kan bli fjernet fra listen, blant 
annet dersom man gjentatte ganger gjør grove 
yrkesmessige feil. Konservatorene som står 
på listen får et skriftlig bevis for det.  
 
I tillegg til den akademiske konservator-
utdanningen finnes det i Tyskland også 
yrkestittelen Restaurator im Handwerk 
(konservator i håndverk), som kun kan brukes 
av håndverkere som har gjennomført en 
tilleggsutdanning. Denne etablerte tittelen 
omfattes ikke av konservatorloven. 
 
Hvem er loven for? 
 
Beskyttelsen av konservatortittelen i 
Mecklenburg-Vorpommern og Sachsen-
Anhalt er i hovedsak rettet mot 
privatpraktiserende konservatorer. I Tyskland 
er det mange flere som arbeider som frilans-
konservatorer enn i Norge, og det finnes også 
større private konserveringsfirmaer med flere 
ansatte. Disse arbeider i hovedsak med 
bygningsrelatert kunst og kulturminner. I 
Sachsen-Anhalt er det i skrivende stund 
registrert litt over 100 konservatorer på 
konservatorlisten, og de fleste har sin 
spesialisering innen konservering av 
veggmaleri (i dette tilfelle muralmaleri), stein, 
polykromt treverk og treverk. Enkelte av de 
registrerte konservatorene har også andre 
fagretninger som malerikonservering, 
møbelkonservering, konservering av 
musikkinstrumenter, tekstil, metall, grafikk og 
bøker, glassmaleri, kunsthistoriske og 
arkeologiske gjenstander. 
 
 
 
 
 
 
 

Noter 
 
1 Grunnen til at det er mulig at deler av landet 
har en beskyttelse og ikke hele landet, ligger i 
det føderale systemet, som innebærer at 
delstatene har suverenitet på visse områder. 
 
2 Typiske eksempler for beskyttede yrkestitler 
er lege, dyrlege og sykepleier. Typiske 
eksempler for ikke beskyttet yrkestitler er 
homeopat, akupunktør og arkitekt. 
 

3 For eksempel forskrift om grader og 
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert 
studietid ved universiteter og høyskoler. 
 

4  
https://www.restauratoren.de/berufstitelschutz
-und-europa/; 1.5.2018. 
 

5 https://www.service.m-
v.de/?pstGroupId=9574041&pstId=9555702&
r=detail&customer=dlp; 1.5.2018. 
 

6  https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-
lvwa/wirtschaft-
verkehr/wirtschaft/restauratorgesetz-des-
landes-sachsen-anhalt/restauratorenliste-
sachsen-anhalt/; 1.5.2018. 
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Yrkesbeskyttelse i Tyskland - Portrettintervju med Udo Drott 
 
 
Kristin Rattke  
Konservator NKF-N (maleri) 
Islamic Arts Museum Malaysia 
kristin@iamm.org.my  
 
 

 
Bilde 1: Udo Drott.  

 
Som nevnt i Susanne Kauns bidrag på side 13 
er konservatortittelen beskyttet i to av 
Tysklands delstater, nemlig i Sachsen-Anhalt 
og i Mecklenburg-Vorpommern. Vi snakket 
med Diplomrestaurator Udo Drott som er 
privatpraktiserende i Sachsen-Anhalt for å 
finne ut hvordan konservatorloven fungerer i 
praksis. Udo er utdannet ved Fachhochschule 
Potsdam og har kompetanse innen 
konservering av arkitektur og veggmaleri. Det 
er mulig at yrkesbeskyttelsen har hatt en 
annen effekt for konservatorer som er ansatt 
ved museer og institusjoner enn for 
privatpraktiserende. 
 
 
Når ble konservatortittelen beskyttet i 
Sachsen-Anhalt? 
 
Sachsen-Anhalts parlament kunngjorde 
Loven om bruk av yrkestittelen 
«Restauratorin» eller «Restaurator» 16. mars 
2011 (se http://www.landesrecht.sachsen- 
anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=Restau
G+ST&psml=bssahprod.psml&max=true). 

Gjelder beskyttelsen kun for konservatorer som 
er utdannet i Tyskland? 
 
Nei. Hvis man ønsker å bli ført opp i 
konservatorlisten i Sachsen-Anhalt, må man 
søke om det hos en komité. Komitéen avgjør 
om kravene er oppfylt. En av forutsetningene 
er at man er utdannet konservator fra en 
faghøyskole eller tilsvarende. For utenlandske 
søkere avgjør komitéen om den eksisterende 
utdanningen er tilstrekkelig og kan 
godkjennes. Det er altså fullt mulig for 
utenlandske konservatorer å søke. For meg 
tok det ett år å bli autorisert. 
 
 
Finnes det et akkrediteringssystem, som i 
Storbritannia? 
 
Jeg kjenner ikke til det engelske 
akkrediteringssystemet, men jeg tror at det 
trengs et organ eller en institusjon som tar seg 
av akkrediteringen, og et slikt organ finnes 
ikke i Tyskland. Det nærmeste vi kommer er 
muligens komitéen som styrer opptak i 
yrkesregisteret i Sachsen-Anhalt. Men dette 
registeret føres kun i dette fylke. Hvordan 
yrkesbeskyttelsen fungerer i Mecklenburg-
Vorpommern, vet jeg dessverre ikke. 
 
Hvordan foregår autorisasjonen? 
 
Jeg måtte sende inn en sertifisert kopi av 
diplomvitnemålet og fylle ut et spørreskjema. 
Det var også en forutsetning at mer enn 
halvparten av mine arbeidsaktiviteter skulle 
være prosjekter i Sachsen-Anhalt. Etter 
omtrent ett års behandlingstid, fikk jeg beskjed 
om at jeg hadde blitt tatt opp i 
konservatorlisten. Jeg har også fått et 
tilhørende sertifikat. Når jeg presenterer meg 
for oppdragsgivere, kan jeg nå henvise til at 
jeg står på listen. Listen er også tilgjengelig på 
nett. Så langt har jeg kun blitt spurt to ganger 
om sertifikatet, én gang av en arkitekt og én 
gang av en offentlig stiftelse, som ønsket å gi 
meg et oppdrag.
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Har autorisasjonen medført endringer i status, 
lønn, samarbeid med andre yrkesgrupper, 
forhold til oppdragsgiver, eller har det resultert i 
mindre konkurranse fra utlandet? 
 
Hvorvidt autorisasjonen har gitt positive 
endringer for meg, kan jeg ikke si. Jeg har 
ingen konkurranse fra utlandet. Arbeidet på 
historiske arkitektoniske overflater, 
veggmalerier og kulturminnevern er svært 
regionalt og har mye å gjøre med service og 
kundeoppfølging. Jeg jobber for menigheter 
og planleggingskontorer som kjenner meg og 
som liker å kontakte meg angående 
prosjekter. 
 
Jeg anbefales videre på denne måten og 
pleier ikke å jobbe med store prosjekter som 
blir utskrevet offentlig. Internasjonale anbud 
eksisterer egentlig ikke i min sektor her i 
regionen, prosjektene er for små for det. Jeg 
tror også at byggherrer foretrekker å unngå å 
legge ut anbud, og planlegger heller mange 
små byggefaser hvis de kan. Tyskland er 
allerede et stort marked. Egentlig vil man helst 
ha en konservator fra regionen, som kan ta 
vare på objektet på lang sikt. Det hjelper ikke 
så mye å ansette et billigere selskap fra den 
andre enden av republikken som man aldri vil 
se igjen.  
 
Det kan være at yrkesbeskyttelsen gagner 
meg indirekte ved å gjøre markedet litt mer 
lukket og muligens ved å tillate mindre 

konkurranse. I tvilstilfeller er det alltid nok 
konkurrenter, og priskampen for anbud er høy. 
Derfor forventer jeg ikke så mye av 
autorisasjonen.    
 
 
Er det andre yrkesgrupper som konkurrerer 
om de samme oppdrag? 
 
Ja, i Tyskland kan håndverkere som tømrere, 
murere og stukkatører ta etterutdannelser og 
kalle seg «Konservatorer i håndverket». Det 
forekommer at oppdrag som burde løses av 
konservatorer utføres av håndverkere, men 
stort sett er det få problemer. Dette fordi 
kulturminneetaten (Denkmalamt) gir 
anbefalinger ved konservering av vernede 
bygninger og vet hvilke oppgaver som best 
kan løses av konservatorer, og hvilke som 
best kan løses av håndverkere. 
 
 
Finnes det noen mangler ved utformingen av 
loven slik den er i dag? 
 
Jeg kan dessverre ikke si noe om mangler i 
loven, fordi jeg tror at effekten likevel er liten. 
Som sagt får jeg mine oppdrag regionalt 
gjennom et slags snøballsystem og gjennom 
kundeservice. Ved sporadiske anbud ser mine 
oppdragsgivere også at jeg har moderate 
priser. Jeg prøver å overholde tidsfrister, 
besvarer telefoner og e-poster. Det betyr mye 
på markedet, tror jeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KUNSTKONSERVERING

Tlf 92 88 45 01 • ingrid@kunstkonservering.no
www.kunstkonservering.no

Ingrid Grytdal Matheson
Malerikonservator NKF-N

Tilstandsvurdering, konservering og restaurering av malerier
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Frida Hansen og de ukjente kartongene 
 
 
Siv Jakobsen Gran 
Konservator NKF-N (papir) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
siv.gran@nasjonalmuseet.no 
 
 

 
Bilde 1: Løse, fleksible figurer som er montert til papiret 
med knappenåler. Fra kartongen Pil. Foto: Siv Gran. 

 
Pioneren Frida Hansen 
 
Frida Hansen (1855-1931) var en norsk 
tekstilkunstner og billedvever, født og 
oppvokst i Stavanger. Hun vevde tepper, 
monumentale vevnader og 
møbelbekledning til både det private og 
det offentlige markedet. Hun kan sees som 
en pioner innen vevkunsten, der hun blant 
annet utviklet en helt spesiell vevteknikk, 
kalt transparent-teknikken.1 

 
Frida Hansens stil og motiv er preget av 
den nyromantiske tiden hun levde i, men 
uttrykket utviklet seg mye etterhvert som 
hun oppnådde suksess og etter 
reiseopphold i utlandet, blant annet 
Frankrike. Etter besøket i Paris blir hun 
tydelig inspirert av art nouveau, og hun 
begynte å stilisere motivene for å oppnå 
en mer dekorativ og organisk stil. Hun er 
også særlig kjent for å ta i bruk motiver fra 
naturen, og fremstille dem på en helt ny, 
og nesten abstrakt måte. Elementer fra 
plante- og dyreriket ble til fantasifulle, 
fargerike og ornamentale motiver som 
vekket begeistring på utstillinger i Europa.  

Man kan trekke mange stilmessige 
likhetstrekk mellom Frida Hansen og 
Gerhard Munthe. Begge arbeider med en 
stilisering i motivene sine, men Frida 
Hansen benytter en større grad av 
naturalisme i figurene. Mens Munthe i 
større grad skildrer nasjonalromantiske 
sagaeventyr og skildringer fra de norske 
eventyrene, kan man si at Hansen søkte 
etter noe mer enn ren gjengivelse av 
malerier og allerede eksisterende motiver 
i sine billedtepper.   
 
Det var kanskje denne tankegangen som 
gjorde at Hansen ble ansett som «unorsk, 
og i strid med det som var ansett som 
norsk tekstilkunst. Hun opplevde stor 
anerkjennelse på utstillinger utenfor 
Norges grenser, og store kjente museer i 
England, Tyskland og Frankrike kjøpte 
opp verkene hennes.  
 
Frida Hansen var en anerkjent og 
prislønnet tekstilkunstner mens hun levde, 
men ble likevel fort glemt her i Norge. 
Siden hun gjorde mer ut av seg i utlandet 
enn i hjemlandet, eies mye av kunsten 
hennes av museer og kunstsamlere i 
utlandet. Likevel har mange av teppene 
kommet tilbake igjen til Norge, etter at 
Stavanger Museum åpnet en fast utstilling 
der mange av hennes mest kjente tepper 
henger. Frida Hansens kunstnerliv og 
arbeider er også en bit kvinnehistorie. Hun 
har fungert som en foregangsfigur for 
kvinnelige kunstnere i norsk og europeisk 
sammenheng, i tillegg til at hun står som 
en pioner i å fornye og løfte norsk 
tekstilkunst frem i lyset. 
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Kartongene ved Kunstindustrimuseet 
 
For å produsere de monumentale 
teppene, trengtes et verktøy for å forenkle 
og effektivisere arbeidet på veven. Frida 
Hansen utarbeidet store skisser, såkalte 
kartonger, i 1:1 størrelse som ble plassert 
bak renningen på veven som en guide. 
Kartongen var en detaljert fremstilling av 
hvordan teppet kom til å se ut, med korrekt 
gjengivelse i farger og motiv. På motivet 
var det tegnet opp et rutemønster som 
fungerte som en mal for antall 
renningstråder. 
 
Kartongene kan derfor benyttes som en 
unik kilde til å studere Frida Hansens 
arbeidsmetode og kunstneriske 
virkemidler. Kartongene gir et unikt 
innblikk i hvordan hun blant annet brukte 
løse figurer som hun flyttet rundt på i 
utformingen av komposisjonen (bilde 1). 
Bruken av transparent-teknikken er også 
svært tydelig i kartongene; de 
transparente områdene i veven er fremstilt 
på kartongen som ikke-fargelagte områder 
(bilde 2 og 3). Mange av teppene hennes 
er i dag forsvunnet, mens kartongene er 
fortsatt intakte og i Nasjonalmuseets eie. 
Materialet kan derfor også brukes som 

forskningsmateriale ved slike tilfeller hvor 
teppene er savnet. 
 
I 1973 hadde Kunstindustrimuseet en 
vandreutstilling kalt «Frida Hansen, 
europeeren i norsk vevkunst». Dette var 
første gang kunsten hennes ble vist frem 
til publikum, og det bidro uten tvil til å løfte 
kunstneren frem i lyset igjen. På den tiden 
ble også kartongene gjennomgått av 
kunsthistorikeren og senere 
museumsdirektør, Anniken Thue. Etter en 
omfattende kartlegging og et forsøk på 
kategorisering, ble kartongene rullet opp, 
pakket sammen i kraftpapir eller esker og 
lagret på museet. I 2005 ble hele kartong-
samlingen gitt som gave fra familien til 
Frida Hansen til Kunstindustrimuseet. 
Frem til dette hadde samlingen vært 
oppbevart mange ulike steder; de har vært 
lagret i lokaler tilhørende Det Norske 
Billedvæveri, og senere i huset til Frida 
Hansen på Bestum i 1904. Familien til 
Frida Hansen opplyser om at de ble 
oppbevart i kjelleren i huset under krigen 
grunnet brann- og bombefare, men at 
kartongene også har flyttet mye på seg 
innad i huset.2 Siden kartongene ikke ble 
verdsatt like mye som teppene, ble de 
naturlig nok behandlet deretter.  

Bilde 2 og 3: Områdene som ikke er fargelagt på kartongen (over) viser de 
transparente områdene på veven (til venstre). Foto (over): Siv Gran. 
Foto (venstre): Nasjonalmuseet/ Dag Andrè Ivarsøy 
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Etter gjennomgangen av kartongene ved 
Kunstindustrimuseet, har det som nevnt 
skjedd lite med materialet. Det har lenge 
vært et ønske om å innlemme kartongene 
i samlingen, men uten kunnskap om 
tilstand, skadeomfang eller antall, var det 
uaktuelt før en videre utforskning av 
materialet var foretatt. Det var derfor 
nødvendig å utarbeide et pilotprosjekt som 
kunne bidra til dette. 
  
Tilstand og utarbeiding av prosjektet  
 
Materialet besto av fem esker og 17 
«pakker» med ukjent antall kartonger 
(bilde 4 og 5). 
 
Dårlige oppbevaringsforhold både før og 
etter materialet ankom museet, har ført til 
en forverring av tilstanden. Mugg-
forekomsten utgjorde desidert den største 
skaden på kartongene. Skadene hadde 
trolig oppstått etter opphold i fuktig miljø, 
både i Frida Hansens private hjem, og 
etter at kartongene ankom museet, hvor 
en vannlekkasje førte til videre nedbryting 
av materialet. Muggskadene har penetrert 
store deler av materialet, ettersom de har 
vært oppbevart hardt opprullet over lang 
tid. Materialet er også dekket av overflate-
smuss, skitt og støv som igjen har bidratt 
til å bedre leveforholdene til muggsoppen.  
 
Selv om media, som består av akvarell 
og/eller gouache, fortsatt hadde sin 
fargesterke glød og tone, var det store 
områder med løse og skjøre 
oppskallinger. Omlag 80 % av kartongene 
var dublert på en lin- eller bomullstekstil, 
som var delvis løsnet og hvor limet hadde 
smuldret opp og lå som et fint, hvitt støv 
mellom kartongen og dubleringen. Store 
deler av kartongen var også kun montert til 
dubleringen ved hjelp av knappenåler som 
hadde korrodert fast til kartongen og 
dubleringen.  
 
Pilotprosjektet hadde sine begrensinger. 
Grunnet mangelfull kunnskap om 
skadeomfang og antall, var det vært svært 
vanskelig å kalkulere et tidsestimat på 
prosjektet. Ved å gjøre en «stikkprøve», 

ble det fort tydelig at muggskadene var 
meget omfattende, og i startfasen av 
prosjektet ble det fort avklart at 
muggsanering ble den eneste 
gjennomførbare formen for konserverings-
behandling. Andre konserverings-
behandlinger, som for eksempel 
riftforsterkninger, fjerning av dublering og 
konsolidering av media, ble derfor valgt 
bort i denne omgang. På grunn av blant 
annet tids- og plassmangel ble prosjektet 
stemplet som et pilotprosjekt, hvor 
kompromisset ble å stabilisere 
muggskadene og forbedre kartleggingen 
av materialet, for så å trygt kunne 
innlemme materialet til samlingen og 
magasinere det. Materialet ble også 
fotografert underveis, men kvaliteten på 
bildene ble redusert grunnet plassmangel 
og dårlige fotoforhold.  
 

 

 
Bilde 4 og 5: Bildene viser materialet lagret ved 
Nasjonalmuseet før muggsanering. Foto: (4) Daniel 
Gillberg, (5) Siv Gran. 
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Muggsanering og emballering/pakking 
av kartongene  
 
Mesteparten av kartongene er lagd av god 
kvalitet; tykt, riflet eller vevd papir. De 
fleste kartongene har gulnet/misfarget 
utseende, særlig langs kantene. Dette har 
ført til nedbryting av cellulose-strukturen, 
som har resultert i at papiret har blitt skjørt 
og sprøtt. De fleste av kartongene har en 
dublering montert på baksiden, men de 
mindre tegningene (akttegninger og 
skisser til blant annet møbeltekstiler), har 
ingen dublering, og enkelte av dem er 
også tegninger på transparentpapir.  
Selve muggsaneringen foregikk i et 
separat, lukket rom ved Arkitekturmuseet. 
Et arbeidsbord med innebygde HEPA-filtre 
og avtrekk fra alle sider, effektiviserte og 
forenklet arbeidet med de største 
kartongene (bilde 6) Selv om 
muggforekomsten var omfattende, 
varierte det mye fra kartong til kartong. 
Fellesnevneren med muggforekomsten 
var at det var tørt og oppsmuldret, og ikke 
mykt og «loddent», hvilket kan bety at 
muggsoppen ikke lenger er aktiv. 3 

 
Selv om de fleste kartongene var tykke, 
var det som sagt store oppskallinger av 
akvarell og gouache, noe som gjorde 
overflaterens og sanering til en 

utfordrende prosess. 
Saneringsbehandlingen besto av 
støvsuging4 på de mindre skjøre 
områdene, alternativt substituert med en 
enkel håndbørste. Deretter besto 
behandlingen av å pensle på en blanding 
av 70:30 % etanol og vann, etterfulgt av 
rensing med deionisert vann som virker 
som en buffer etter rensingen (Bastholm, 
2015: 50). Etter behandlingen fikk 
kartongen tørke helt, før den ble rullet opp 
på en ny, syrefri rull med ubufret silkepapir 
og/eller Tyvek, holdt sammen med 
bomullstråd i hver ende. Grunnet 
plassmangel ble tre til fem kartonger 
(avhengig av størrelse) rullet opp 
sammen, med lag av silkepapir imellom. 
Rullenes diameter målte 15 cm og 
lengdene var spesialbestilt på 1,8 m og 90 
cm. Rullene ble lagt i syrefrie Klug-esker à 
2 m. Rullene ble lagt på tilskårne støtter av 
Ethafoam for å forhindre mobilitet i eskene 
(bilde 7).  
 
Kartongenes tilstand og antall deler ble 
registrert, og hver kartong ble fotografert. 
Eskene ble merket, slik at det var tydelig 
at det inneholdt muggsanert materiale. 
Materialet ble magasinert i et kontrollert 
klima, på 18-20 grader og 48-50 % relativ 
luftfuktighet. 

  

  
Bilde 6: Sanering av en kartong i stort format på arbeidsbord med avtrekk 
fra Bassaire. Foto: Siv Gran. 

Bilde 7: Til sammen fem ferdigpakkede ruller 
plassert i en Klug-eske. Foto: Siv Gran. 
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Konklusjon 
 
Det er mulig at kartongene og de andre 
skissene til Frida Hansen, som er 
grunnlaget for teppenes utforming, aldri vil 
få samme status som de ferdige teppene. 
Men disse kartongene kan likevel sies å 
være viktige for å få økt forståelse og 
kunnskap om Frida Hansens kreative 
prosess i utarbeidelsen av teppene. 
Pilotprosjektet har forsøkt å kartlegge 
kartongenes variasjon, tilstand og innhold, 
noe som har vært lærerikt og spennende, 
selv om prosjektet har hatt sine 
begrensinger. Muggsaneringen har bidratt 
til å stabilisere tilstanden til kartongene, 
noe som også har vært en av de viktigste 
målsetningene for prosjektet. Prosjektet 
illustrerer viktigheten av økt fokus på 
forebyggende tiltak for å forhindre at mugg 
oppstår. I arbeidet fremover med 
kartongene er det viktig med kontrollerte 
klimatiske forhold, for å forhindre nye 
utbrudd av muggsporene. Det er også et 
ønske å forske videre på materialet, for å 
få en dypere forståelse og innblikk i 
kunstnerens innovative løsninger og 
teknikker. 
 
Noter 
 
1 Transparentteknikken gikk ut på at 
mønsteret ble dannet med vevde og 
uvevde områder.  I en stående vev er det 
horisontale (innslag) tråder, og vertikale 
tråder (renningstråder).  Transparent-
teknikken blir dannet med innslag på 
åpne renningstråder. Feltene hvor kun disse 
vertikale renningstrådene synes, gjør at lyset 
slipper igjennom og en spesiell visuell effekt 
skapes. Vevnaden oppleves som 
gjennomsiktig, transparent. Frida Hansen 
tok patent på denne teknikken i 1897 
(Thue, 1986: 56). 

2 Korrespondanse på e-post mellom Frida 
Hansens oldebarn og Nasjonalmuseet, 7. 
september 2017. 
 
3 Mugg vil vokse på alle hygroskopiske, 
organiske materialer, som f.eks. papir, 
tekstil, lær og tre. Mugg trenger ikke mye 
for å vokse, bare et organisk materiale 
som det kan livnære seg på, samt 
fuktighet. Når mugg først har oppstått er 
det vanskelig, om ikke umulig, å fjerne det 
fullstendig. Men siden muggsporer er 
avhengige av høy fuktighet for å leve (mer 
enn 70 %), vil muggsporene forbli 
«inaktive» hvis fuktigheten synker. 
Muggsoppen endrer utseende når 
fuktigheten synker, og går fra å være myk 
og fuktig, til å bli oppsmuldret og tørr. Det 
er da mulig å mekanisk fjerne mugg som 
ligger på overflaten med en børste eller 
lignende (Bastholm, 2015: 20). 
 
4 Håndholdt støvsuger fra Muntz, med 
mykt børstemunnstykke.   
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Portrettintervju med Ellen Hole,  
leder for konserveringsavdelingen hos NIKU 
 
 
Åse Ingeborg H. Vistad  
Diplom i restaurering av keramikk og stein/marmor, 
fra Palazzo Spinelli, Firenze 
aavistad@yahoo.no
 
 

 
Bilde 1: Ellen Hole. 

 
Stiftelsen Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU) ble opprettet av 
Miljøverndepartementet i 1994. Bakgrunnen 
var at man ønsket å flytte ansvaret for 
utøvende forvaltning ut av Riksantikvaren, 
særlig arkeologi og konservering, men også 
annen kunnskapsoppbygging og 
utredningsvirksomhet. NIKU er et uavhengig 
forskningsinstitutt som utvikler og leverer 
tjenester innen konservering, arkeologi, 
bygningshistorie, byutvikling og landskap, 
med mer. Instituttet skal være et nasjonalt og 
internasjonalt kompetansesenter innen 
kulturminneforskningen. Virksomheten drives 
fra hovedkontoret i Oslo og distriktskontorene 
i Tromsø, Trondheim, Bergen og Tønsberg. 
 
 
 
 

Hvordan startet din interesse for konservering, 
og kan du fortelle litt om din utdannelse og 
karriere? 
 
Mens jeg studerte, opplevde jeg nok 
utdannelsen min som en brokete vei, men sett 
i ettertid ser jeg at det har vært en rød tråd som 
har ført meg dit jeg er nå. Jeg tok først en 
cand.mag. i kjemi på Blindern og holdt en tid 
på med et hovedfag i analytisk kjemi, men følte 
jeg var på feil hylle og hoppet av. Deretter 
jobbet jeg noen år som studieveileder og tok 
kunsthistorie grunnfag ved siden av jobb. Det 
var mest for moro skyld, men jeg ble helfrelst. 
Spesielt syntes jeg arkitekturhistorien åpnet 
opp for en ny måte å betrakte omgivelsene 
mine på, og det var en stor berikelse. Det var 
først på denne tiden jeg fikk kjennskap til 
konservering, og jeg skjønte at jeg kunne 
bruke kjemibakgrunnen min til å jobbe 
kunstrelatert. Det var et veiskille for meg. 
Siden jeg hadde spesiell interesse for 
arkitektur og arkitektonisk integrert kunst, 
studerte jeg konservering på Konservator-
skolen i København, linje for monumental-
kunst. Det var noen flotte, men også krevende 
år, vi jobbet beinhardt og lærte fantastisk mye. 
Jeg overrasket meg selv med å kjenne sterk 
affinitet til de naturvitenskapelige aspektene 
av konserveringsfaget, så det jeg kanskje 
trodde var feil hylle endte med å bli helt riktig. 
 
Jeg synes det er karakteristisk for oss 
konservatorer at vi knytter identiteten vår 
veldig sterkt opp mot yrkesvalg, det gir oss 
ekstra motivasjon og arbeidsglede. Jeg har 
aldri møtt en uengasjert konservator. 
 
Etter endt studium var jeg så heldig å få et 
barselvikariat i NIKU som etterhvert gikk over 
til fast stilling. Jeg var i NIKU fra 2005-2013 og 
jobbet med konservering av kalkmalerier, 
ruinkonservering, fargeundersøkelser av 
murgårder og analyser av mørtler og 
overflatebehandlinger.  
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Det var spennende prosjekter, dyktige folk og 
ikke minst vakre steder vi jobbet på. Etterhvert 
hadde jeg hovedfokus på analyser, 
materialrådgiving og murbygninger. 
Prosjektene jeg jobbet med var ofte en mindre 
del i en større bygningsrehabilitering. Jeg 
ønsket en mer helhetlig innsikt i slike 
rehabiliteringer, og skaffet meg jobb i 
konsulentselskapet Multiconsult, der jeg 
jobbet i fire år med ulike rehabiliterings-
prosjekter. Jeg gjorde tilstandsvurderinger, 
prosjekterte løsninger og fulgte opp 
entrepriser fra start til slutt. Det gjaldt ofte 
antikvariske bygninger, men også 
garasjekjellere i betong. Det gjorde meg mer 
helstøpt som fagperson, jeg fikk en bredere 
plattform og ble godt kjent med byggebransjen 
utover kulturminnevernet.  
 
For et drøyt år siden fikk jeg stillingen som 
leder for konserveringsavdelingen i NIKU, og 
det var på mange måter som å komme hjem.  
 
 
Som leder får du kanskje ikke så mye tid til å 
drive med konservering, savner du det? 
 
Nå er det uansett noen år siden jeg har jobbet 
direkte med praktisk konservering. Det er et 
bevisst valg jeg har tatt, men jeg skal ikke 
legge skjul på at jeg fra tid til annen savner den 
delen av faget. Jeg tror det er viktig og riktig at 
mitt hovedfokus skal være på lederjobben og 
at jeg ikke skal spre meg for mye på oppdrag, 
selv om jeg deltar i oppdrag innimellom. 
Samtidig er man veldig tett knyttet til 
fagligheten når man jobber i NIKU, så selv om 
jeg har en overveiende administrativ stilling 
føler jeg meg i høyeste grad fortsatt som en 
fagperson og det har jeg tenkt å fortsette å 
være. Jeg har en styrke i å få raskt overblikk 
og er nok pragmatisk, samtidig liker jeg å 
tenke strategisk. Derfor tror jeg at jeg har 
prioritert riktig. Det viktigste i jobben min er å 
tilrettelegge for at avdelingen kan drive 
konservering på et høyt nivå. 
 
 
Konservatorens rolle hos NIKU, forske eller 
konservere - får man tid til begge deler? Og 
hvilke tanker har du rundt dette temaet? 
 
Ja, vi får tid til begge deler, og slik tenker jeg 
at det fortsatt må være. Det er en klar holdning 
at vi ikke kan forske på gjenstands- eller 
konserveringsrelaterte temaer uten samtidig å 
ha kontakt med gjenstandene. 

Konservatorenes forskning spenner vidt – fra 
teoretiske problemstillinger til metodeutvikling 
knyttet til konserveringsarbeidet, og vi jobber 
kontinuerlig for å skape synergier mellom 
forskning og oppdrag. Vi ønsker at 
oppdragene våre skal være utgangspunkt for 
forskning og at forskningen skal kunne 
generere nye oppdrag. Dette ligger i 
forskningsinstituttenes natur (NIKU er et av 
flere forskningsinstitutter, der dere kanskje 
også kjenner til Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Norsk institutt for 
luftforskning (NILU) og Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) med flere). 
 
NIKU ønsker å være et nasjonalt 
kompetansesenter og en tydelig aktør innen 
forskning, selvfølgelig også innen 
konserveringsfeltet. Vi er veldig interesserte i 
å samarbeide med andre institusjoner og 
utarbeide gode forskningsprosjekter i 
fellesskap. Det er en invitasjon! 
 
Vi er også et institutt som dekker de fleste av 
kulturminnefagene, og dette gir spennende 
muligheter for tverrfaglige prosjekter. Vi bør 
heller ikke glemme at håndverksdelen av faget 
vårt skal ivaretas, vi skal tross alt håndtere 
uerstattelige gjenstander – da holder det ikke 
bare med teoretisk kunnskap.  
 
Å oppnå akademisk aksept av konservator-
yrket har krevd målrettet og langsiktig innsats, 
og konservatorer er en høyt utdannet gruppe. 
Samtidig kan vi oppleve at betalingsviljen, eller 
kanskje heller betalingsevnen, er nokså 
begrenset for mange oppdragsgivere. Desto 
viktigere blir det at vi er flinke til å 
kommunisere hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. 
På den måten kan vi i mange tilfeller snu 
skepsis til entusiasme og det vil komme 
kulturarven til gode. 
 
 
Hva er din visjon for konserveringsavdelingen 
hos NIKU? 
 
Min visjon for konserveringsavdelingen er at vi 
skal være et nasjonalt senter for konservering, 
med god balanse mellom forskning og 
oppdrag. Vi skal være anerkjent og stå for 
kvalitet, samtidig som vi produserer relevant 
og nyttig kunnskap. Jeg ønsker at NIKU skal 
være et naturlig kontaktpunkt for både fagfolk 
og menigmann. Og at hver enkelt konservator 
i NIKU føler at det er rom for individualitet 
samtidig som vi har fordelen av å være i et 
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stort fagmiljø. Vi skal føle at utøvelsen av yrket 
er meningsfylt og at vi bidrar til bevaring av 
kulturarven på en god måte. 
 
 
Noe annet du har lyst til å belyse? 
 
Når du jobber i kulturminnevernet er du en del 
av et miljø som har bevaring som 
ryggmargsrefleks. Men «der ute» veier andre 
hensyn minst like tungt, og det er ikke noen 
selvfølge at vi blir møtt med forståelse eller 

hurrarop. Desto viktigere er det at vi står 
sammen som fagmiljø. Vår arbeidshverdag er 
preget av hard konkurranse og nokså tøffe 
rammer for fagfeltet vårt, men vi bør ville 
hverandre vel. Vi må aldri miste av syne at det 
er kulturminnene vi jobber for og at vi har et 
felles mål, nemlig bevaring. NKF-N sin rolle 
som diskusjonsarena og lim oss konservatorer 
imellom er av stor verdi og betydning. Bruk 
NKF-N, støtt opp om arrangementer og vær 
med på å skape gode diskusjoner.  
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Konservatorer i andre yrker 
Intervju med Jørgen Solstad, rådgiver innen Kulturarv i Vestfold fylkeskommune  
 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Konservator NKF-N (maleri) 
DHL Exel Fine Art  
Helene.skoglundjohnsen@dhl.com 
 
 

 
Bilde 1: Jørgen Solstad. 

 
Jørgen Solstad er rådgiver innen Kulturarv i 
Vestfold fylkeskommune. Han er opprinnelig 
utdannet malerikonservator og har tidligere 
jobbet som konservator ved flere institusjoner. 
Vi har snakket med Jørgen for å belyse 
relevansen av vår fagkunnskap også i andre 
stillinger knyttet til kulturminnevern. 
 
Kan du fortelle litt om din bakgrunn?  
 
Jeg var student på UiO på slutten av 80-tallet 
og begynnelsen av 90-tallet. Målet med 
studiene var å bli malerikonservator. Det var 
ikke lett på den tiden. Den gamle 
institusjonsutdanningen var under avvikling, 
og det ble ikke opprettet nye elevplasser i 
påvente av en fremtidig universitetsutdanning. 
Det ble i disse årene reservert plasser for 
norske studenter på Konservatorskolen i 
København, men ikke på kunstlinjen, hvor jeg 
ønsket meg. Situasjonen var derfor vanskelig, 

men motivasjonen – ja nærmest redningen, 
var den forståelsen og velvilligheten jeg møtte 
i konservatormiljøet på denne tiden. Jeg 
meldte meg inn i NKF-N i 1989 etter 
oppfordring fra flere i miljøet. Daværende 
leder i NKF-N – Arne Bakken – husker jeg 
spesielt tok seg tid til flere møter på sin 
daværende arbeidsplass Etnografisk 
museum, og ga verdifulle råd og innsikt i 
konservatorverdenen. Likeledes ble Jon 
Brænne, Erling Skaug og Johannes Rød 
viktige og avgjørende bekjentskaper for veien 
videre.  
 
I 1992 ble jeg Cand.Mag med kunsthistorie, 
klassisk arkeologi og museumskunnskap i 
fagkretsen. Med det i ryggsekken ble det mulig 
å søke konservatorutdannelse i utlandet. 
Utdannelsen her hjemme var fremdeles i det 
blå, og København var utelukket, så det 
naturlige valget falt på Storbritannia. Etter 
noen runder med sonderinger, søknader og 
opptaksprøver hos flere institusjoner, kom jeg 
inn på malerilinjen på Masterutdanningen ved 
University of Northumbria i Newcastle høsten 
1993. Dette ble to fantastiske år for meg, med 
en liten, tett og intens studiesituasjon, hvor 
lærere og medstudenter fortsatt er noen av 
mine nærmeste venner. Jeg har mange 
ganger sett tilbake på denne tiden og vært evig 
takknemlig for den utdanningen jeg fikk, de 
erfaringene jeg gjorde og de menneskene jeg 
møtte der.  
 
Sommeren 1995 kom jeg hjem og befant meg 
i den lykkelige situasjonen at det var få andre 
nyutdannede malerikonservatorer, og derved 
forholdsvis enkelt å finne arbeid. Før jeg dro 
fra England, hadde jeg fått tilbud om 
engasjement ved Norsk Folkemuseum. Der 
var jeg ca. ett år og jobbet primært med 
museets kirkesamling sammen med Truls og 
Gunn Løken.  
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Plutselig en dag ringer Lars Roede – som da 
var forskningssjef i NIKU – og lurer på om jeg 
vil ha fast jobb ved instituttet! Det var jo ikke 
vanskelig å takke ja til et slikt tilbud, og jeg ble 
værende der i de neste 15 år.  
 
Arbeidet i NIKU var svært variert og ga meg 
bred erfaring med ulike gjenstandsgrupper og 
kulturminner. Fra hovedsaklig å ha jobbet med 
staffelimaleri, ble repertoaret nå utvidet med 
polykrom skulptur, monumentalkunst, 
interiører og veggfast dekor. I tillegg ble 
bygnings- og fargeundersøkelser samt rene 
rådgivningstjenester en del av oppgavene. 
Noe av det jeg i ettertid setter aller mest pris 
på, var anledningen til å reise rundt i Norge. 
Prosjektene og feltarbeidet var ofte lagt til 
kirker og fredete anlegg på små og 
utilgjengelige steder som man ellers ikke ville 
besøkt. Jeg hadde på denne tiden oppdrag i 
alle landets 19 fylker og hadde på det meste 
over 150 reisedøgn i året. I 2008 fikk jeg 
forskerstilling i NIKU og en større andel av 
mine oppgaver ble knyttet til forsknings- og 
utviklingsprosjekter.   
 
 
Hva er dine ansvarsområder og typiske 
arbeidsoppgaver i stillingen som rådgiver i 
Vestfold fylkeskommune? 
 
Jeg har som ansvarsområde det som i 
kulturminneforvaltningen gjerne omtales som 
«nyere tid». Det vil i praksis si fredete og 
verneverdige stående bygninger, anlegg og 
monumenter oppført etter reformasjonen. 
Størstedelen av arbeidsoppgavene består i 
saksbehandling knyttet til ulike tiltak på disse 
objektene. Typisk er byggesaker oversendt fra 
kommunen som berører vernede og 
verneverdige bygninger og som omfattes av 
plan- og bygningsloven. Her er det gjerne 
snakk om å ta stilling til rivning, om- på- og 
tilbygg eller andre typer fasadeendring. I 
tillegg har fylkeskommunen ansvaret for alle 
fredete bygninger i privat eie. Disse forvaltes 
som kjent etter kulturminneloven – og her er 
det gjerne mindre tiltak som må søkes og 
eventuelt godkjennes en dispensasjon fra 
fredningen for. I tillegg er en stor 
arbeidsmengde knyttet til administrasjon, 
tildeling og oppfølging av ulike 
tilskuddsordninger. Kulturarv i Vestfold har 
hvert år ca. 50 nye konserverings- 
restaurerings- og istandsettingsprosjekter 
som vi gir tilskudd til. Prosjektene kan omfatte 
alt fra omlegging av tak, til konservering av 

innvendig dekor og utsmykking. En viktig 
oppgave for oss er å sette vilkår for 
fremgangsmåte og materialbruk og følge opp 
prosjektene med veiledning til eiere og 
håndverkere.   
 
 
Hva liker du best med jobben din? 
 
Det er å være en del av samfunnsutviklingen, 
å legge premissene for, og ta del i 
beslutningsprosesser på kulturminnefeltet for 
Vestfoldsamfunnet. Videre er det selvfølgelig 
å komme i kontakt med en rekke ulike 
mennesker og deres spennende bygninger, 
interiører og gjenstander.   
 
 
Hvilke utfordringer kan du møte på? 
 
Det er ikke til å legge skjul på at en del saker 
er konfliktfulle. Det er ofte sterke krefter man 
står ovenfor, når politikere, næringsliv og 
utviklere ønsker å rive eller gjøre vesentlige 
inngrep som berører kulturminneinteresser. 
Det er da viktig å ha gjort en grundig 
saksutredning, og være tydelig på hva man 
har bestemt seg for.  
 
 
Har du eksempler på gode strategier for en 
vellykket saksbehandling – hvordan når du 
best fram med din kunnskap og rådgivning?  
 
Den beste strategien er utvilsomt å kunne 
komme inn tidlig i en sak før tiltakshavere og 
eiere har bestemt seg for hvordan de vil ha 
det. Har prosjektet kommet langt i 
planleggingen, og det er investert mye for 
eksempel i en dyr arkitekt, kommer det ofte 
som en overraskelse og skuffelse når det viser 
seg at vi har et helt annet syn. Sånne saker er 
ofte tunge å snu og få inn på rett spor igjen.  
 
Du har kanskje ikke anledning til å jobbe like 
mye hands on» som tidligere i din nåværende 
stilling, er dette i så fall noe du savner?  
 
Ubetinget ja – det hender jeg gjør mindre 
fargeundersøkelser når tiden er knapp og det 
ikke er andre muligheter, men det er ikke ofte. 
Enkelte større prosjekter krever mer 
oppfølging og tilstedeværelse i form av 
byggemøter etc., men det blir jo ikke til at man 
står på stillaset selv lenger. Ellers har jeg et lite 
atelier hjemme hvor jeg fortsatt gjør en del 
«sofastykker» for venner og bekjente privat  
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Masterutdanningen i Oslo er mest rettet mot 
konservering av staffelimalerier, har du noen 
råd til konservatorer som er interessert i å 
arbeide med bygningsvern og historiske 
interiører? 
 
Det er enten å skaffe seg en bredere og mer 
utradisjonell fagbakgrunn relevant for dette – 
for eksempel arkitekturhistorie fremfor 
(billed)kunsthistorie. I de senere år er det 
kommet en del forvaltningsrettede studier 
blant annet på NTNU knyttet til 

kulturminnevern – dette tenker jeg er veldig 
egnet for de som er interessert i bygninger. 
Som tidligere er også en bakgrunn i 
tradisjonshåndverk innen maler- murer- og 
snekkerfag svært relevant. Ellers er det jo 
anledning for den enkelte student å selv 
påvirke innholdet i studiet ved å velge 
oppgaver med problemstillinger knyttet til 
dette, eller søke seg praksisplass ved en 
forvaltningsinstitusjon fremfor et 
konserveringsatelier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IN YOUR COLLECTION?
MOTHS

from art to architecture
www.thermolignum.com
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Reisebrev: Mastergrad i konservering ved UCL, London 
 
 
Thea Christophersen 
Student, University College London (UCL) 
thea.christophersen.14@ucl.ac.uk 
 
 
Master of Science (MSC) i Conservation for 
Archaeology and Museums, September 2017 
- September 2019. 
Master of Arts (MA) i Principles of 
Conservation, UCL. September 2016 - 
September 2017. Avhandling: A Destructive 
Approach to Preserve a Neglected Heritage. 
Towards a sustainable Norwegian 
archaeological heritage through destructive 
sampling of post-Reformation ferrous artefacts 
from Torvet, Trondheim. 
Bachelor of Arts (BA) i Kulturarv og 
Bevaringskunnskap, UiO. August 2013 - Juni 
2016. 
 
Det er vanskelig å ta inn over seg at jeg har 
bodd i London og studert ved UCL Institute of 
Archaeology (IoA) i snart to år. Da jeg flyttet hit 
i 2016 for å ta MA i Principles of Conservation, 
hadde jeg bare et generelt inntrykk av 
programmets struktur og innhold. Lite ante jeg 
at året med undervisning og påfølgende 
masteroppgave skulle forandre hvordan jeg 
oppfatter kulturarv. Det ga også nye innsikter i 
de forskjellige perspektivene som dominerer 
konserveringsfaget og påvirker hvordan 
kulturarv fremstilles og brukes.  
 
MA-graden er påkrevd for å komme inn på det 
praktisk orienterte toårige programmet MSc i 
Conservation for Archaeology and Museums, 
med mindre søkeren alt har etablert en 
karriere som konservator. Gjennom MSc-
programmet blir vi undervist i og får praktisk 
erfaring med forskning på kulturarv med 
analytiske instrumenter ved Wolfson 
Archaeological Science Laboratories og 
konservering av gjenstander i ulike materialer. 
Gjenstandene studenter av MSc-programmet 
får utdelt for å trene i konserveringsteknikker 
har et bredt og variert spenn, fra arkeologisk 
jern til vanntrukket tre til plastikk, mange med 
sammensatte organiske og uorganiske 
materialer. Til tross for at programmet er 
tilknyttet IoA, har konserveringslaboratoriet 
mottatt gjenstander fra både arkeologiske, 
historiske og moderne kontekster. Disse 
inkluderer Kew Economic Botany Collection, 

UCL Pathology Collection, Natural History 
Museum, National Trust, private samlere, 
samt gjenstander fra IoAs egen arkeologiske 
samling.  
 
Innsiktene fra MA’en utgjør en viktig bakgrunn 
for UCLs systematiske verdivurdering, som 
inngår i alle konserveringsprosjekter MSc-
studenter får tildelt i løpet av det første året av 
programmet. UCLs rammeverk for 
konserveringsplanlegging setter gjenstanders 
kontekst (tilgjengelige ressurser, miljø, 
planlagt fremtidig bruk osv.) og verdi i fokus, 
på samme nivå som de praktiske aspektene 
ved å bevare de materielle komponentene til 
gjenstanden som skal behandles. Alle MSc-
studenter følger dette rammeverket gjennom 
dokumentasjonen vi produserer både før, 
under og etter behandlingen. Målet med 
verdivurderingen er å etablere verdi-
prioriteringer for valg av behandlinger, og i 
systemet klassifiseres verdi i forhold til fire 
hovedkategorier (tabell 1) (Cutajar et al. 
2016). Systemet gjør verdivurderingen effektiv 
og standardisert, selv om det også er en 
forenkling av de komplekse, dynamiske og 
foranderlige verdiene folk tilegner kulturarv. 
 
Gjenstandens kontekst og verdier former 
dermed grunnlaget for tilstandsvurdering. Ut 
ifra dette, defineres «skader» som faktorer 
som reduserer et eller flere aspekter ved 
gjenstandens verdi. Hvorvidt en skade utgjør 
en begrunnelse for behandling, kommer an på 
hvilke verdier som prioriteres i gjenstandens 
kontekst. For eksempel kan den 
fragmentariske tilstanden til en arkeologisk 
bronsekniv være et argument for 
konservering, fordi den reduserer knivens 
estetiske verdi ved å bryte opp knivens form. 
Samtidig kan tilstanden øke knivens 
informasjonsverdi, ved å gi visuell tilgang til 
tverrsnitt av knivens kjerne. Behandlingen av 
kniven tilpasses dermed i forhold til hva kniven 
er planlagt å bli brukt til, for eksempel: 
utstilling, hvor formidling av form er viktig, eller 
forskning, hvor tilgang til å studere dens 
metallurgiske struktur er av høyere prioritet.
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Etter å ha fullført det første året av MSc-
graden, har jeg lært en fleksibel og effektiv 
metode for å vurdere og behandle gjenstander 
av forskjellige materialer og kontekster. 
Dokumentasjonsformen vi har blitt opplært i å 
bruke ved UCL IoA er nok en del overdrevet i 
forhold til hva som er realistisk ved museer, 
universiteter og andre private og offentlige 
institusjoner. MSc-programmet krever at det 
avsettes mye tid til bakgrunnsundersøkelser 
og dokumentasjon av individuelle gjenstander 
før og under behandling, en prosedyre som i 
en profesjonell kontekst antagelig hadde blitt 
forkortet på grunn av tidspress. Likevel har jeg 
opplevd programmet som svært praktisk 
orientert, samtidig som det forbereder 
studenter på det brede og nyanserte spekteret 
av kunnskap, tekniske og sosiale ferdigheter 
som kreves for å jobbe med kulturarv-
gjenstander.  
 
Vi får også flere anledninger til å opparbeide 
oss erfaring med konservering utover det 
akademiske programmet. MSc-programmets 
koordinator, Dr. Dean Sully, har mange jern i 
ilden som studenter oppfordres til å delta i ved 
siden av studiene. I løpet av året har jeg blant 
annet vært med på å lede sosiale 
eksperimenter i offentlig rom hvor 
tradisjonelle, autoritære ideer om 
konservering av antikviteter sidestilles med 
såkalte «Repair Cafés», hvor folk reparerer 
personlige eiendeler etter kjerringråd og med 

kommersielle materialer. Jeg har også jobbet 
on site med rensing av mikrobiologiske 
plantevekster fra romerske mosaikkgulv ved 
Chedworth Roman Palace samt ledet en 
samlingsvurdering av anatomiske gips-
modeller fra 1700-tallet ved Royal Free 
Hospital (Christophersen 2018).  
 
Denne sommeren har vi fri, men oppfordres til 
å få mer praktisk erfaring gjennom kortere 
praktikantopphold som vi selv står for å 
arrangere. Målet for mange som går på 
konserveringsprogrammet ved UCL, er å 
opparbeide et bredt spekter av kunnskap og 
ferdigheter, selv om muligheten for å 
spesialisere seg innenfor et bestemt 
interessefelt også er mulig. Selv foretrekker 
jeg allsidighet, og har derfor avtalt å jobbe med 
samlingen av historiske musikkinstrumenter 
ved Royal College of Music i London, samt 
arkeologiske materiale fra Swiss School of 
Archaeology sin utgravning i Hellas. Til høsten 
begynner det siste året av MSc-programmet, 
som involverer ti måneder med 
praktikantopphold. Jeg har fått praksis ved 
National Trusts historiske eiendom Knole 
House1 i Kent og ved National Museums 
Scotland Collection Centre2 i Edinburgh. I 
løpet av dette året skal jeg skrive 
fremgangsrapporter samt en avhandling 
basert på praksisen, som leveres i september 
2019. Deretter gjenstår det bare å starte en 
profesjonell karriere innen konservering!  

Evidentiary significance Associative significance 
Aspects of value that provide evidence. 
Heritage is often valued for its potential to 
provide evidence for research or display. 
This may relate to the shape of an object or 
object feature, its material composition, the 
way it was constructed, how it has changed 
since its manufacture, etc. 
 

Aspects of value that are important by 
association. Things often become heritage 
because they are associated with people, 
other objects, events, practices or ideas that 
are of cultural significance. 

Sensory significance Functional significance 
Aspects of value that are pleasing to the 
senses. The identification of sensory 
aspects of value is perhaps the clearest 
with regards to intangible heritage. 

Aspects of value that perform a function. 
The functions heritage performs can be 
valued as evidence, by association or for 
pleasing the senses, but also for the 
function itself. A function can be the very 
reason for why something is considered 
heritage. 

Tabell 1: De fire klassene av verdi som er inkorporert i konserveringsplanlegging ved UCL IoA  
(reprodusert fra Cutajar et al. 2016, 90, table 2). 
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Noter 
 
1 Hjemmeside til Knole Conservation Studio: 
https://www.nationaltrust.org.uk/knole/conser
vation-studio. 
 
2 Hjemmeside: 
https://www.nms.ac.uk/collections-
research/research-facilities/national-
museums-collection-centre/. 
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Restaurering av 1700-tallsinteriøret i salen på Hovin gård, Ullensaker     
 
 
Brit Heggenhougen 
Konservator NKF-N (maleri) 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
brit.heggenhougen@niku.no 
 

 
Bilde 1: Hovin gård. Foto: Brit Heggenhougen. 

 
I 2017 gjennomførte NIKU en omfattende 
restaurering av interiøret i salen på Hovin 
gård, «Skrivergården», i Ullensaker. 
Restaureringen innebar fjerning av to 
overmalingslag ned til treinteriørets originale 
fargesetting og restaurering av et unikt 
lerretstapet fra 1700-tallet. Salen framstår i 
dag omtrent slik den så ut i 1762, som er året 
man antar den ble innredet. Gården er i privat 
eie, og de entusiastiske eierne har gjennom 
mange år gjennomført omfattende 
restaureringsarbeider av huset. I fjor sto salen 
for tur! 
 
Hovin gård – hovedbygningen og interiøret 
 
Hovedbygningen fra 1748 er en stor laftet to 
etasjes panelt tømmerbygning med saltak. 
Bygningen gjennomgikk en omfattende 
oppussing i 1762. Deler av eksteriøret og 
interiøret er i dag modernisert, men bygningen 
har bevart mange originale bygningsdetaljer.1 
Hovin gård ble fredet i 1923. 
 
 

Salens interiør skriver seg fra 1762, og når 
man trer inn, blir man møtt av et av de mest 
velbevarte rokokkointeriørene i Norge, som 
nærmest har stått uendret siden den tid. Det 
er helt på høyde med tidens smak i Europa. 
Salen ligger i bygningens første etasje mot 
sydvest og er et relativt stort rom som måler 
7,5 x 7,5 m og med en takhøyde på ca. 3,5 m. 
Bjelketaket har rikt profilert listverk og 
himlingspanelet mellom bjelkene er 
lerretsstrukket. Salens fyllingspanelte 
brystning er i vindushøyde, og over 
brystningen er veggene kledd med 
lerretstapet. Tapetet er bevart på alle fire 
vegger. Rommets originale fyllingsdør ble 
stjålet på 1990-tallet da huset sto tomt. Det 
finnes detaljtegninger av døren som hadde 
fyllinger med samme utforming som 
brystningens fyllinger, og kan derfor 
rekonstrueres. På østveggen er det en 
blinddør. 
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Bilde 2: Nordveggen i salen, før behandling. Foto: Susanne Kaun. 

Lerretstapetet er et godt eksempel på 1700-
tallets rokokkotapeter. Det er dekorert med 
sjablonger, blokktrykk og håndmalte motiver. 
Tapetet er antagelig importert fra Tyskland, 
som hadde stor tapetproduksjon på 1700-
tallet. Tapetet består av 21 sammensydde 
lerretsbaner. Tapethøyden er ca. 2,25 m og 
måler tilsammen ca. 52 m2. Både trykket og de 
malte motivene er utført med oljebasert 
maling. Bunnmaterialet er et løst vevet linlerret 
som er preparert med et mørkt og tykt 
grunderingslag. Over grunderingen ligger en 
mørk blå bunnfarge, og ornamentikken ble 
trykket på med blokktrykk og motivene malt 
med frihånd i de åpne feltene i ornamentikken. 
Den lyse blå ornamentikken er stilisert, mens 
de frihåndsmalte motivene er malt 
naturalistiske. 
 
Tapetbanene ble sydd sammen på stedet og 
tilpasset veggene i salen. De ble stiftet fast 
langs alle ytterkantene, og monteringskantene 
ble skjult under profilerte lister. To tapetbaner 
i nordvestre hjørne og feltene over vinduene 
har et annet trykk og andre motiver i de åpne 
ornamentikkfeltene, men fargebruken og 
trykketeknikken er lik. 
 
Tidligere oppussinger 
 
Salen har vært pent brukt, og det er gjort få 
oppussinger av rommet. Tapetet har stått helt 
utildekket, og treinteriøret har kun to 
overmalingslag over den originale 
malingsoverflaten.  

Brannmuren i nordøstre hjørne ble bygget om. 
Den originale brannmuren var en enkel mur 
som var bredere på østveggen og smalere på 
nordveggen enn salens nåværende ovnsnisje. 
Da tapetet ble demontert under restaureringen 
i 2017, ble det på østveggen synlig et ca. 40 
cm bredt veggparti med kalkrester etter den 
originale brannmuren. I ovnsnisjen som er 
bygget i klassisistisk stil, sto en jernovn fra 
Bærums verk. Denne var satt i produksjon i 
1786, og endringen må ha skjedd etter den tid.  
 
Rundt 1860 ble himlingen og treinteriøret 
overmalt med en monokrom lys blå oljebasert 
maling. Det blå pigmentet i malingslaget antas 
å være prøyserblått i blanding med blyhvitt.2 I 
denne perioden ser det ut til at tapetet har vært 
løsnet, reparert, stedvis beskåret og så stiftet 
opp igjen.3 Dateringen av perioden er gjort på 
grunnlag av informasjon som er funnet i 
avismakulatur som lå bak tapetet. 
 
Senere ble himlingen og hele treinteriøret 
overmalt ensfarget hvitt. Dette laget sto fram 
til i dag.  
 
P-XRF analyser har påvist blyhvitt i 
overmalingslagene4, et pigment som i liten 
grad ble brukt på grunn av giftighet etter at 
pigmentet sinkhvitt kom i bruk fra ca. 1850, og 
som gradvis erstattet blyhvitt i malingen.  
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Tilstand før behandling 
 
Treinteriøret 
 
Overflatene var skitne, og bjelketaket hadde 
rennmerker og skjolder etter fukt. De 
lerretstrukne himlingspartiene mellom 
bjelkene var ganske stramme og fine, men 
hadde enkelte revner og flere eldre 
reparasjoner. I himlingens nordøstre parti var 
det en del eldre lerretsreparasjoner med ulike 
typer lerreter som alle var festet med stifter til 
takbordene under. Lappingene var trolig ikke 
utført samtidig. Malingslaget hadde stedvis 
mye krakeleringer og områder med opp- og 
avskallinger.  
 
Brystningen og lister bar tydelig preg av 
bruksslitasje som skrapeskader og riss. 
Malingslaget hadde avskallinger, og treverket 
rundt spikerhodene hadde kittede skader etter 
tidligere demonteringer.  
 
Lerretstapetet 
 
Lerretstapetet var skittent. Det hadde skader 
etter direkte sollys, fukt og sot fra ovn og 
oljelamper. De originale fargene hadde falmet, 
og smuss hadde trukket ned i malingslaget. På 
alle veggene hadde tapetet rifter og hull, 
sømmene mellom tapetbanene var stedvis 
revnet, og det var strekkdeformasjoner i 
lerretet etter setninger i bygningen. Det hadde 
samlet seg mye skitt og rusk på baksiden, og 
dette bidro til å gi deformasjoner langs nedre 
del av tapetet. På vindusveggene mot syd og 
vest hadde fukt forårsaket nedbrutt lerret langs 
taklisten og rundt vinduene.  
 
Skadene på tapetet har tidligere blitt reparert 
med store og små reparasjonslapper, og disse 
var alle betydelig større enn selve skadene de 
skulle dekke. Enkelte skader var dekket av 
flere lapper. De fleste lappene var klippet ut av 
tapetrester av originallerretet, andre var tatt fra 
sekundære lerreter som hang mellom 
vinduene.   
 
Valg av behandling 
 
Det var ikke mulig å gjennomføre full 
behandling av skadene på lerretstapetet uten 
at det ble demontert, da det hadde behov for 
strukturell behandling fra begge sider. Dette 
medførte at også listene og brystningen måtte 
demonteres. Da tapetet var nede var det også 
mulig å undersøke lafteveggene bak. Øst- og 

vestveggen viste seg å ha tapphull etter fester 
for takbjelker ca. 60 cm under dagens bjelker, 
noe som viser at bjelketaket opprinnelig var 
lavere enn det nåværende.  
 
Demontering og frakt 
 
Til demonteringen av treinteriøret fikk vi god 
hjelp av snekker Göte Andersson, som over 
lang tid har arbeidet med restaurering av 
bygningen. De kraftige, smidde spikrene som 
festet brystningen og listene til veggen, ble 
trukket ut og brystningen kunne deretter løftes 
av. Delene ble lagt på hverandre med plater 
med Ethafoam mellom og pakket godt inn i 
bobleplast før frakten.  
 
Reparasjonslappene i tapetet ble fjernet før 
det ble demontert. Tapetet ble løsnet i 
veggenes fulle størrelser for å bevare de 
originale sømmene mellom banene. 
Demonteringen foregikk ved at tapetene ble 
rullet opp på store sylindre etter hvert som 
stiftene ble løsnet. Et lite rullestativ ble 
konstruert for å holde sylinderen i vertikal 
stilling og riktig høyde under opprullingen. 
Sylindrene med de opprullede tapetene ble så 
pakket inn i Tyvek og bobleplast som en 
beskyttelse under frakten. Delene ble fraktet til 
NIKUs restaureringsatelier i Oslo og 
bjelketaket ble behandlet på stedet. 
 

 
Bilde 3: Demontering av lerretstapetet. Foto: Hanne 
Moltubakk Kempton. 
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Avdekking av treinteriørets originale 
overflater  
 
Analyser av malingslagene ble utført med p-
XRF, og viste at både overmalingslagene og 
den originale malingen inneholder bly. 
Kvantitative analyser foretatt av laboratoriet 
Sintef Molab, viste at blyinnholdet i over-
malingen var høyt, og at det derfor var stor 
risiko for at produksjon av blyholdig støv under 
arbeidet ville overstige grenseverdien for det 
som regnes som helseskadelig. Det ble derfor 
gjennomført forskriftsmessige vernetiltak 
under arbeidet for å unngå eksponering for 
blyholdig støv, både for NIKUs ansatte og for 
husets beboere under rensearbeidet i salen. 
Det ble benyttet forskriftsmessige hansker, 
støv- og løsemiddelmasker, beskyttelses-
briller og vernetøy. Verneutstyret ble brukt 
under rensearbeidet på NIKUs atelier og i 
salen. Det ble også satt i gang tiltak for å 
hindre spredning av blyholdig støv ved å lage 
sluser i gangen utenfor salen, og å innføre av- 
og påkledningsrutiner ved arbeidet, både i 
NIKUs lokaler og på Hovin gård. 
 
Overmalingslagene ble fjernet med Duxola 
Power gel, et kommersielt malingsfjerne-
middel. Etter grundige utprøvinger av 
forskjellige midler viste det seg at det var dette 
som fungerte best. Duxola ble strøket på et 
begrenset område og fikk ligge og virke en viss 
tid. Den oppløste malingen ble deretter fjernet 
mekanisk med skraperedskaper og med 
bomull fuktet med et lavaromatisk løsemiddel 
(Exxol D60). Det var svært viktig ikke å la 
middelet ligge på for lenge, da middelet virket 
på alle malingslagene, også på den originale 
malingen. Duxola ble valgt på grunn av måten 
den virker på. Duxola løser opp malingen 
ovenfra og ned, og løser i liten grad opp 
malingen nedenfor før malingen lenger opp er 
fullstendig oppløst. Dette gir oss bedre kontroll 
enn ved bruk av flytende kjemikalier som 
trenger lenger ned i lagene før de begynner å 
virke. Rensingen ble foretatt med stor 
forsiktighet for ikke å påføre skader på den 
originale overflaten, og arbeidet var svært 
tidkrevende. Gamle kittinger og rester av 
overmalingslagene som lå nede i fordypninger i 
den grovhøvlede treoverflaten, ble ikke fjernet, 
men retusjert etter avdekkingen. På en del av 
listverket var den originale malingen så nedbrutt 
at det ikke lot seg gjøre å fjerne overmalingen 
uten også å skade originalmalingen. Listene ble 
i stedet retusjert eller overmalt. Dette arbeidet 
ble utført av dekorasjonsmaler Axel Dahlgren. 

Bjelketaket var opprinnelig malt i tre 
blånyanser med oljebasert maling.5 
Lerretstrekket mellom bjelkene var lys blå, de 
profilerte taklistene og listene langs bjelkene 
var blåhvite, og bjelkene var i en mellomblå 
farge.  
 
Brystningens 35 speilfyllinger har frihånds-
malte billedfelter med «kineserier». Dette er 
motiver som stilistisk var inspirert av kinesisk 
dekorasjonsstil som var en svært populær 
stilart i rokokkotiden. Typiske kjennetegn for 
kineseriene på brystningen er skikkelser med 
spisse hatter, lange kjortler, parasoller og 
pagoder i små fantasilandskaper med 
nåletrær og busker. Alle fyllingene har 
forskjellige motiver.  
 
Brystningen var malt i fem blånyanser; 
ramtrærne og brystningslisten var malt 
mellomblå, profilene var malt litt mørkere blå, 
frisene var lyseblå og bakgrunnsfargen på 
fyllingene var gråhvitt. Kineserimotivene var 
malt i blåtoner i ulik blanding med hvit. 
Kontureringene var malt ren blå. 
 

 
Bilde 4: Detalj av et kineserimotiv i en av 
speilfyllingene. Foto: Susanne Kaun. 
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Dørgeriktene var malt i en marmorerings-
teknikk, mens listene ellers var malt 
mellomblå. Brystningen var påbygget mot den 
sekundære brannmuren med to vertikale bord 
etter endringen av brannmuren. Bordene var 
malt med en illusjon av en brystning, med 
ramtrær og fylling og med kineseridekor for å 
harmonere med den originale brystningen.  
 
Alle skader ble retusjert. Til retusjeringen ble 
det benyttet harpiksbaserte tubefarger 
(Restauro Maimeri). Glansen ble justert med 
Dammar ferniss og aromatisk White Spirit. Alle 
de avdekkete flatene ble fernissert med 
Paraloid B72. 
 
Behandling av lerretstapetet 
 
På grunn av tapetets uhåndterlige størrelser 
ble tapetdelene behandlet ferdig på baksiden 
før de ble snudd og behandlet på framsiden. 
  
Baksiden 
 
Tapetene ble lagt med baksiden opp på et stort 
arbeidsbord. De ble renset med støvsuger, myke 
pensler og syntetiske  
 
rensesvamper. På flere av tapetbanene ble det 
funnet rester av små røde segl. Kun ett av 
seglene har leselige bokstaver som kan tolkes 
som SEIGL, og kan være et stempel fra 
tapetfabrikken. 
 
Bulker, bretter og løse tråder i skader ble planert 
med fukt og press. Lett fuktet trekkpapir ble lagt 
på begge sider av tapetet og deretter lagt i press 
under plater med vekter.  
 
På grunn av skadeomfanget ble det besluttet 
å dublere tapetet for å gi støtte. Dette for å 
stabilisere svake lerretspartier med nedbrutt 
lerret, rifter og hull, justere ujevnt skårne 
ytterkanter og danne underlag for nye lapper. 
Til dubleringen ble det anvendt et syntetisk 
lerret (polyester). Polyesterlerret har stor 
styrke og skal ikke krympe etter oppspenning. 
Dubleringslerretet ble klippet slik at det ble 10-
15 cm ekstra lerret langs alle kanter for å få 
ombrettskanter når tapetet igjen skulle 
spennes opp på veggene. Dubleringslerretet 
ble klebet til originallerretet med BEVA 371-
limfolie. Det ble benyttet strykejern og press 
for å feste delene. 
 

Framsiden 
 
Framsiden ble tørrenset med støvsuger, myke 
pensler og rensesvamper. Hull og rifter ble 
lappet med lerretsbiter som var tilpasset 
skadene. Til reparasjonene ble det benyttet 
linlerret med struktur som ligner original-
lerretet, og lerretsbitenes trådretning ble lagt 
riktig i forhold til originallerretet. De nye 
lappene ble klebet fast til dubleringslerretet 
med BEVA 371-limfolie. Lerretsbitene ble så 
påført en blåfarget grunning (innfarget gesso) 
som fungerte som bunnfarge for den senere 
retusjeringen. 
 
Malingen hadde stedvis løsnet fra det 
sekundære lerretet mellom vinduene på 
sydveggen. Den løse malingen ble festet med 
Lascaux medium for konsolidering (LMK). 
Konsolideringen ble utført ved at limet ble 
påført lokalt med pensel, og løs maling trykket 
på plass med varme (65°C) gjennom 
silikonpapir. Overflødig lim ble renset av med 
fuktet bomullsdott. 
 
Skadene i malingslaget ble retusjert med 
fernissbaserte tubefarger (Restauro Maimeri). 
Det ble valgt integrerte retusjer der retusjene 
er tilpasset de tilgrensende originale fargene. 
Glansen ble justert med Dammar ferniss og 
aromatisk White Spirit. Tapetets alder og 
tilstand gjorde at overflaten varierte veldig fra 
sted til sted, både i grad av bleking, 
krakeleringer og forurensing av fargene.  
 
Tapetmotivene ble rekonstruert på de nye 
lerretsinnfellingene. Misfargete områder på 
originaloverflatene ble dempet ved retusjering 
utført i strekteknikk. Noen svært slitte felt hvor 
mønsteret var vanskelig å lese, ble fernissert 
med en tynn løsning med 10% Dammar 
ferniss. 
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Bilde 5: Retusjering av skader på lerretstapetet. Foto: Hanne Moltubakk Kempton. 

 
Bilde 6: Et parti av lerretstapetet med fem lapper, før behandling. Foto: Brit Heggenhougen. 

 
Bilde 7: Samme utsnitt av lerretstapetet, etter behandling. Trykket er rekonstruert på innfellingen. Foto: 
Brit Heggenhougen. 
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Behandling av bjelketaket  
 
De gamle reparasjonene i lerretet i 
himlingsfeltene ble utbedret og erstattet med 
nye lapper av linlerret. 
Overmalingslagene i bjelketaket ble fjernet 
ned til original overflate med Duxola Power 
gel.  
 
Av de ni lerretstrukne himlingspartiene mellom 
bjelkene ble kun fire avdekket ned til original 
overflate. De resterende fem partier hadde så 
omfattende skader at det ble ansett som 
uhensiktsmessig å forsøke en avdekking. De 
ble i stedet malt opp i en farge tilpasset den 
avdekkete overflaten. Arbeidet ble utført av 
dekorasjonsmaler Axel Dahlgren. 
 
Remonteringen av brystning, listverk og 
lerretstapet 
 
Juni 2017 ble det ferdig restaurerte tapetet og 
interiørdelene transportert tilbake til Hovin 
gård for remontering. Tapetet ble returnert 
opprullet.  
 
 

 
Lerretstapetene ble hengt opp og festet på 
plass, vegg for vegg i motsatt rekkefølge som 
de ble tatt ned. Tapetet på hver vegg ble 
strukket ut og festet jevnt langs taket i nedre 
kant og langs vindus- og døråpninger med 
rustfrie stifteklemmer. Det ble lagt en bit tykt 
papir mellom stiftene og tapetet til beskyttelse 
av tapetets overflate. Det ble benyttet 
møbelstifter der monteringen skulle stå synlig 
langs hjørnene og rundt blinddøren på 
østveggen som opprinnelig. Brystningen ble 
montert etter at tapetet var på plass, og 
deretter ble listene satt på. Til monteringen av 
treverket ble det benyttet originale smidde 
spikre, og monteringen ble gjort i samarbeid 
med snekker Göran Andersson. Etter at 
monteringen var ferdig ble de siste 
retusjeringsarbeidene på lerretstapetet og 
treinteriøret utført.  
 
  
 
 
 
 
 

  

Bilde 8: Avdekking av de originale fargene i himlingen. 
Foto: Brit Heggenhougen. 

Bilde 9: De siste retusjeringsarbeidene ble utført på stedet. 
Foto: Brit Heggenhougen. 
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Bilde 10: Nordveggen, etter behandling. De avdekkete fargene har vært klarere og mye mer blå enn de er i dag. Foto: 
Susanne Kaun. 

Noter 
 
1 I Riksantikvarens arkiv finnes 
oppmålingstegninger av planer, snitt og 
detaljer utført av arkitekt Arno Berg i 1921. 
 
2 Prøyserblå er vurdert på visuelt grunnlag.  
 

3 Skader rundt spikerhoder på 
brystningslistene tyder på at listene har vært 
demonterte. Det ble funnet flere påsydde 
reparasjonslapper på baksiden av 
lerretstapetet under restaureringen. 
 

4 Blyhvitt er påvist ved grunnstoffanalyse tatt 
med håndholdt X-Ray Fluorescence (p-XRF). 

Røntgenfluorescensanalyse er en kjemisk 
analysemetode som brukes til nøyaktig 
bestemmelse av grunnstoffer og den kjemiske 
sammensetningen av blant annet legeringer, 
mineraler, bergarter, jordprøver og kunstig 
fremstilte materialer. Wikipedia. 
 
 
 
 
 

5 Det ble ikke foretatt pigmentanalyser av den 
blå malingen, men det antas at pigmentet er 
prøyserblå. Prøyserblå var rokokkoens 
pigment framfor noe, og i salen er det blå 
pigmentet benyttet fra ren til blandet med 
blyhvitt i varierende mengde.  
 
Referanser 
 
Thun, Terje, 2017. Dendrokronologi B-40 
Ullensaker, Hovin Østre gnr 138/1. NTNU 
Vitenskapsmuseet, Nasjonallaboratoriene for 
datering. 
 
Sintef Molab Rapport. Brystningslist Hovin 
gård 
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Håndholdt XRF - mer enn identifisering av grunnstoffer? 
 
 
Ruben With 
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Arkeologisk Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger 
ruben.with@uis.no 
 

 
Bilde 1: Noen av fragmentene som utgjorde kar S1100. Foto: Ruben With. 

Grunnstoffanalyse ved bruk av håndholdt 
røntgenfluorescens (portable x-ray 
fluorescence, heretter pXRF) har etter hvert 
blitt svært utbredt, også innen konservering, 
og mange i miljøet er derfor kjent med 
teknikken. Bruk av pXRF gir mulighet til å 
analysere et stort antall grunnstoffer samtidig, 
både hovedkomponentene i materialet og 
sporstoffer. Teknikken er ikke-destruktiv for 
materialet som analyseres og krever kun enkel 
eller ingen prøvepreparering. Følgelig er det 
mulig å gjennomføre et stort antall analyser på 
kort tid. Fordi pXRF er håndholdt, muliggjør 
dette analyser uten prøvetaking og i felt. 
Videre er gjennomføringen av en pXRF-
måling presentert som forholdsvis enkel: pek 
og trekk av, og i spektrene som dannes finner 
man informasjon om hvilke grunnstoffer som 
er tilstede i materialet som analyseres. I 
realiteten er det likevel mange feilkilder som 
må bli vurdert og tatt hensyn til før selve 
målingen kan tas,1 og heller ikke tolkingen av 
spekteret som dannes er helt uten 
utfordringer.2  
 
 

Imidlertid er utfordringene ved en måling i stor 
grad proporsjonale i forhold til hvilke spørsmål 
man ønsker besvart. I mange tilfeller er målet 
med analysen identifisering av enkelte 
grunnstoffer, metoden benyttes hovedsakelig 
kvalitativt og følgelig er det ikke behov for 
annen bearbeidelse av dataene. Den 
registrerte informasjonen benyttes som 
dokumentasjon i beskrivelsen av materialet 
eller gjenstand og eventuelt som grunnlag for 
behandling. Men i dataene som danner 
spektrene ligger det også et potensiale for 
ytterligere informasjon, utover det å bestemme 
tilstedeværelsen av de ulike grunnstoffene.  
 
Gjennom eksempler med keramisk materiale 
funnet ved arkeologiske undersøkelser, vil det 
i teksten beskrives muligheter for hvordan 
man kan få frem mer informasjon ved bruk av 
pXRF-analyse. Selv om teksten omhandler 
keramikk, vil det omtalte potensialet 
nødvendigvis ligge i metoden, som derfor 
også er aktuell for annet uorganisk materiale 
og organisk materiale som inneholder 
grunnstoffer tyngre enn magnesium. 
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Analyse av smeltedigel 
 
I Rogaland er det Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger (AM-UiS), som har 
ansvaret for vitenskapelige undersøkelser av 
fredede fornminner, med unntak av kultur-
minner fra middelalderen og de som befinner 
seg under vann. Når det ved arkeologiske 
undersøkelser gjøres gjenstandsfunn som har 
behov for konservering, er det ved 
konserveringsavdelingen på AM-UiS at disse 
blir dokumentert, konservert og i samarbeid 
med kjemiker, analysert. 
 
I 2015 ble det ved en arkeologisk 
undersøkelse på Nordre Sunde i Stavanger 
kommune, blant annet funnet tolv fragmenter 
av en eller flere smeltedigler. Når det gjøres et 
slikt funn, tar det ikke lang tid før spørsmål om 
hva slags metallurgiske prosesser som har 
foregått og hvilke metaller som kan ha vært 
bearbeidet i digelene dukker opp. Da kun få av 
fragmentene kunne sammenføyes, ble det 
som en del av dokumentasjonen og under-
søkelsen av materialet valgt å ta målinger av 
samtlige tolv fragmenter. Målingene genererte 
spektrene som vist i figur 1. 
 
I mange tilfeller ville identifiseringen av 
informasjonen med rød ring rundt, være det 
mest interessante og nok til å gi svar på en 
rekke spørsmål (fig. 1). Her ble det bekreftet at 
smeltedigelfragmentene hadde vært involvert 
i metallurgiske prosesser hvor de hadde 
kommet i kontakt med kobber (Cu), sink (Zn), 
bly (Pb), sølv (Ag) og tinn (Sn). Det viste seg 
videre, ved bruk av komplementerende 

analysemetoder (sveipelektronmikroskopi 
med energidispersivt spektroskopi og optisk 
mikroskopi), at også gull (Au) var tilstede, og 
det ble i tillegg funnet grunnlag for å gi en 
beskrivelse av det teknologiske nivået innen 
metallurgi (Gebremariam og With 2017). Ut 
ifra XRF-spektrene kunne man altså, med stor 
grad av sannsynlighet, bekrefte at man hadde 
å gjøre med rester av utstyr brukt av en 
finsmed.  
 
Satt i kontekst, kan dette bidra til bedre 
forståelse av den samtidige sosiale og 
økonomiske situasjonen i området. Dette er 
mye og viktig informasjon, men som det kan 
ses i spekteret under, er det betydelig mer 
informasjon i disse målingene enn bare det å 
kunne bekrefte tilstedeværelsen av fem 
grunnstoffer, altså den kvalitative analysen. 
Hva mer kan de resterende 16 grunnstoffene 
og det relative mengdeforholdet dem imellom, 
den kvantitative analysen, fortelle oss om 
materialet? 
 
Å sammenlikne visuelt de 32 spektrene er 
vanskelig nok i seg selv, og å legge dem over 
hverandre som vist i figur 1, gir et vel så 
forvirrende bilde av informasjonen spektrene 
gjengir. Det er ikke særlig leservennlig, 
spesielt ikke for personer som ikke er kjent 
med analysemetoden. Imidlertid kan det 
gjøres semi-kvantitativ analyse av rådataene 
ved hjelp av programvare for statistisk 
analyse, og brukes denne informasjonen til å 
plukke spektrene fra hverandre, vil den 
genererte informasjonen kunne utnyttes og 
illustreres noe bedre. 

 

 
Figur 1: XRF-spektrene generert ved analyse av smeltedigelfragmentene, hvor toppene for kobber (Cu), sink (Zn), bly 
(Pb), sølv (Ag) og tinn (Sn) er ringet rundt. Øverst til høyre ses smeltedigelfragmentene som ble analysert og til venstre 
for dette vises toppene for sporstoffene rubidium (Rb), strontium (Sr) og zirkonium (Zr) med røde ringer. Instrumentet 
som ble brukt var en Tracer III SD håndholdt XRF, levert av Bruker. Målingene ble gjennomført uten filter eller vakuum 
og med 40kV, 30µA og i 120 sekunder. Ruben With. 

N
orske Konserves 1/2018 |W

ith| H
åndholdt XR

F – m
er enn identifisering av grunnstoffer? 



 41 

 
Figur 2: Det relative forholdet mellom grunnstoffene aluminium (Al), silisium (Si), kalium (K), kalsium (Ca), titan (Ti), 
mangan (Mn) og jern (Fe) i smeltedigelfragmentene. For å lettere kunne sammenlikne resultatene fra målingene, er 
resultatene normalisert for det relative mengdeforholdet mellom de registrerte grunnstoffene. Ruben With. 

 
Figur 3: Det relative forholdet mellom rubidium (Rb), strontium (Sr) og zirkonium (Zr) i smeltedigelfragmentene. 
Normalisert for det relative mengdeforholdet mellom de registrerte grunnstoffene. Det ses i spekteret en noe høyere 
forekomst av strontium (Sr) i måling 3_2 og 3_3, hvilket kan komme av forurensning av materialet. Ruben With. 

Ses det bort ifra grunnstoffene som antas å 
være registrert som et resultat av 
metallurgiske prosesser, vil de resterende 
grunnstoffene hovedsakelig utgjøre 
grunnstoffsammensetningen i det keramiske 
materialet. Det er likevel viktig å huske på at 
faktorer som forurensning fra den 
arkeologiske konteksten, kan virke inn på de 
målte verdiene og at man må ta dette med i 
betraktningen når måleresultatene tolkes. Det 
blir da mulig å se likhetstrekk i den generelle 
sammensetningen av keramikkmaterialet, 
indikert ved aluminiumsilikater og tilhørende 
grunnstoffer (fig. 2).  
 
Trekker man frem sammensetningen av 
sporstoffene rubidium (Rb), strontium (Sr) og 
zirkonium (Zr) registrert i materialet, vises 
store likhetstrekk i det relative forholdet dem 

imellom, selv når en tar i betraktning at den 
originale keramikken kan inneholde 
forurensning fra bruk og jorden den har ligget 
i (fig. 3).  
 
Denne informasjonen gir dermed indikasjoner 
på at kilden til råmaterialet brukt i 
produksjonen av det keramiske 
smeltedigelmaterialet, antagelig har vært den 
samme. Hvorvidt fragmentene utgjør en eller 
flere digler, er ikke mulig å si ut ifra dette. Men 
hvis det er mulig å påvise at materialet 
antagelig kommer fra samme kilde, burde 
tilsvarende bearbeidelse av data fra analyse 
gjort av annet keramisk materiale, hvor 
analysene viser store ulikheter i sporstoffene, 
kunne påvise at det aktuelle råmaterialet 
kommer fra forskjellige kilder. 
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Figur 4: Bilde av keramikken sammen med spekterne. Målingene ble gjennomført uten filter eller vakuum og med 
40kV, 12,30µA og i 120 sekunder. Ruben With. 

 
Figur 5: Punktene på de ulike keramikkfragmentene hvor det ble gjennomført grunnstoffanalyse. Ruben With. 

Analyse av brukskeramikk 
 
Ved en annen utgravning, på Kåda i 
Rennesøy kommune i 2016, ble det funnet 
brukskeramikk hvor flere av fragmentene 
kunne sammenføyes til tre større leirkardeler. 
To av de større delene tilhørte med 
sannsynlighet et og samme kar (fig. 4).  
 
Det ble gjennomført pXRF-målinger av 
utvalgte fragmenter av dette materialet, på 
tilnærmet lik måte som med smeltedigel-
fragmentene (fig. 4 og 5). Igjen ble det dannet 
spektre som kan være vanskelige å 
sammenlikne og tolke. Imidlertid ble også den 
samme semi-kvantitative analysen gjort på de 
genererte dataene. Det interessante her var at 
grunnstoffene som har med den generelle 
sammensetningen av keramikkmaterialet å 
gjøre, ikke viste åpenbare forskjeller.  

Man skulle tro at kilden til råmaterialet brukt i 
produksjon av denne keramikken var ulik, da 
keramikken ble funnet på to ulike lokaliteter 
med ulike dateringer. Men til å begynne med 
kunne det fra diagrammet under altså se ut til 
at materialet hadde en grunnstoff-
sammensetning som ville tilsi at råmaterialet 
kom fra samme kilde (fig. 6). I forhold til de 
øvrige stoffene er det kun registrert svært små 
mengder aluminium, men mengden varierte 
lite når de ulike målingene ble sammenliknet. 
 
Det er ikke umulig at kilden har vært den 
samme, da avstanden i tid og rom heller ikke 
var større enn at dette godt kunne ha latt seg 
gjøre. Imidlertid kunne det ses klare forskjeller 
da det relative forholdet i sammensetningen 
av sporstoffene rubidium (Rb), strontium (Sr) 
og zirkonium (Zr) i materialet ble 
sammenliknet (fig. 7).
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Figur 6: Det relative forholdet mellom grunnstoffene jern (Fe), mangan (Mn), titan (Ti), kalsium (Ca), kalium (K), silisium 
(Si) og aluminium (Al) i det keramiske materialet fra Kåda. Normalisert for det relative mengdeforholdet mellom de 
registrerte grunnstoffene. Ruben With. 

 
Figur 7: Det relative forholdet mellom grunnstoffene rubidium (Rb), strontium (Sr) og zirkonium (Zr) i det keramiske 
materialet fra Kåda. Normalisert for det relative mengdeforholdet mellom de registrerte grunnstoffene. Ruben With. 

Her kommer forskjellene tydeligere frem. Vi 
ser at de to delene som var antatt å tilhøre 
samme kar (S1231_liten og S1231_stor), med 
ganske stor grad av sannsynlighet gjør 
nettopp det. Men vi ser også at forholdet 
mellom sporstoffene skiller de to karene fra 
hverandre, altså S1231_liten og S1231_stor 
fra S1100. Med andre ord kommer materialet 
disse karene er laget av, sannsynligvis likevel 
fra to ulike kilder. 

Til nå har vi kun sett på forholdet mellom 
spesifikke grunnstoffer i materialet. Det er 
imidlertid også mulig å benytte en annen 
statistisk analysemetode, såkalt principal 
component analysis (PCA). Denne metoden 
utnytter elementene som utgjør størst 
variasjon i datasettet og resultatet kan deretter 
presenteres slik det er vist under, som 
grupperinger (fig. 8). 
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Figur 8: Diagram dannet ved principal component analysis (PCA), de grønne og blå prikkene representerer målingene 
gjort på de to delene som antagelig hører til samme kar og de røde prikkene representerer det siste karet. Ruben 
With. 

Ved bruk av denne type analyse, ser vi at det 
ble dannet to klart adskilte grupperinger som 
samsvarer med grupperingen i diagrammet 
med sporstoffene (fig. 7). De to delene av det 
ene leirkaret som ble antatt å høre sammen, 
danner da én gruppering og målingene gjort 
av den andre keramikken danner en annen 
gruppering, nederst i diagrammet. Det er verdt 
å merke seg at de to delene som antas å være 
samme kar, faktisk ser ut til å skille litt mellom 
keramikkfragmentene som utgjør de ulike 
delene. Dette var ikke like åpenbart i de øvrige 
diagrammene (fig. 6 og 7), men har antagelig 
med bruk og forurensning fra jorden å gjøre. 
  
Ut ifra resultatene presentert over er det 
tilsynelatende mulig å skille keramisk 
materiale fra ulike kilder. Å spore kilden til 
keramikken er imidlertid en betydelig større 
utfordring, da dette ikke er mulig uten 
sammenlikning med referansemateriale hvor 
grunnstoffsammensetningen i kilden og dens 
beliggenhet er kjent. Tidligere forskning viser 
imidlertid at XRF-analyse kan benyttes i 
proveniensbestemmelse av obsidian 
(vulkansk glass) og det er per nå også et 
pågående prosjekt ved Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger, som ser på 
muligheter for proveniensbestemmelse av 
grønnsteinsøkser (Frahm 2013; Nyland, 
Gebremariam og With, 2017). 

Analysene beskrevet her er imidlertid semi-
kvantitative, og verdiene kan kun tolkes relativt 
innad i datasettet, ikke som normaliserte 
verdier i forhold til et referansemateriale fra en 
kjent kilde. Dette betyr at det som er beskrevet 
over fortsatt kun utnytter noe av informasjonen 
som ligger i pXRF-analyser og følgelig at 
metoden har et potensiale som strekker seg 
enda litt lengre 
 
En metode med spennende potensiale 
 
pXRF er i senere tid blitt mer tilgjengelig 
for bruk innen konserveringsmiljøet. 
Teknikken bidrar med mye og nyttig 
informasjon om materialet som 
undersøkes. Som vist i teksten, kan den 
for eksempel gi svar på metallurgirelaterte 
spørsmål og brukes til sammenlikning av 
keramisk materiale. Det er her vist at 
informasjonen som genereres ved pXRF-
målinger kan plukkes fra hverandre, og 
ved bruk av statistikk kan forholdene 
mellom grunnstoffene som utgjør 
hovedkomponenter og sporstoffer i 
materialet fremstilles på ulike måter.  
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Med andre ord kan informasjon som ikke 
kommer tydelig frem ved bare å 
sammenlikne spektrene visuelt og 
identifisere grunnstoffene, fremheves.  
 
I teksten vises det kort til at teknikken og 
metoden har et potensiale i undersøkelse 
og proveniensbestemmelse i arbeid med 
obsidian og grønnstein. I dette arbeidet er 
forståelse for metodens begrensninger 
svært viktig, men de forskjellige 
materialene som undersøkes har også 
ulike begrensende egenskaper som 
heterogenitet eller forvitringsprodukter på 
overflaten.  
 
Keramikken brukt som eksempel i denne 
teksten, har også egenskaper spesielt for 
dette materialet som setter sine 
begrensninger. Imidlertid er det her vist at 
det er et potensiale for bruk av pXRF i 
arbeidet med keramisk materiale som 
kommer inn fra de arkeologiske 
undersøkelsene, kanskje som en form for 
screening i katalogiseringsarbeidet? Ved 
mer arbeid med denne type analyser, blir 
det kanskje mulig å utnytte metoden enda 
litt til og samtidig finne potensiale for 
liknende utnyttelse av den genererte 
informasjonen på andre bruksområder og 
i sammenheng med undersøkelse og 
konservering av andre materialer. 
 
 
Noter 
 
1 Man må kjenne til instrumentets 
begrensninger, hvordan det er kalibrert fra 
produsenten, hvilke innstillinger som vil 
være optimale for den gitte analysen (tid, 
kV, µA), om området en ønsker å 
gjennomføre målingen på kan være 
dekket av materiale som ikke er 
representativt for materialet man ønsker å 
analysere, er det en jevn, homogen 
overflate, vil det målte materialet dekke 
målevinduet og hvilke spørsmål som 
ønskes besvart er blant det man må 
vurdere på forhånd. 
 

2 Når grunnstoffene skal identifiseres må 
man kjenne til utfordringer som såkalte 
skyggetopper, doble topper, at enkelte 
grunnstoffer registrert kan være fra 
instrumentet, at topper kan være gjemt i 
andre topper, overlappende topper, topper 
som kan være noe annet enn hva det til å 
begynne med kan se ut som, i tillegg til at 
enkelte grunnstoffer ikke kan måles med 
teknikken og at registreringen av enkelte 
grunnstoffer kan påvirke registreringen av 
andre. 
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Soft Particle Blasting Workshop med Bert Jaček på Munchmuseet 
 
 
Maren Nygaard Midtdal 
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Maren.Midtdal@nasjonalmuseet.no 
 
 
16-18. januar ble det arrangert tre Soft Particle 
Blasting kurs med Bert Jaček på 
Munchmuseet. Kursene var hovedsakelig 
tiltenkt papir- og malerikonservatorene på 
Munchmuseet, men de hadde noen åpne 
plasser for andre deltagere.  
 
Bert Jaček er papirkonservator og tilknyttet 
Cologne Institute of Conservation Sciences. 
Han har vært med å utvikle maskinen sammen 
med Deffner & Johann, som nå selger denne. 
Maskinen var i utgangspunktet utviklet for 
rengjøring av papir, pergament og andre 
lignende overflater, men har vist potensiale 
også for mange andre materialer. Maskinen 
har kun vært på markedet i noen få år, og det 
forskes på andre partikkelmaterialer som kan 
benyttes på blant annet plast.  
 

 
Bilde 1: Bert demonstrerer teknikken. Foto: Alexandra 
Pogost. 

 

 
Bilde 2: De ulike enhetene i systemet: kompressoren 
med luftpistol til venstre, Resko II med to kammer til 
partikkelmasse, med dysene i forkant og avsug med 
filter til høyre i bildet. Foto: Maren Dümmler. 

 

 
 
Hvordan maskinen fungerer 
 
Soft Particle Blasting Machine, er et apparat 
som kan brukes til å blåse «myke» partikler av 
ulik karakter på overflater (bilde 1). Det er 
samme prinsipp som sandblåsing, men 
maskinen og dysene er tilpasset veldig fine 
partikler. Det skal fungere som en mild form for 
tørrengjøring som kan brukes på mange ulike 
materialer og overflater og være et alternativ 
til mer tradisjonelle metoder som rengjøring 
med myke pensler, svamper, viskelær, kluter 
og så videre.  
 
Partikkelblåseren består av en enhet med to 
kamre som kan fylles med ulike typer partikler 
og som er koblet til en ren kompressor uten 
olje og med vann/oljeseparator (bilde 2). Fra 
enheten med partikkelmasse går det en 
slange koblet til en blåsepistol. Fra 
kompressoren går også en slange med 
trykkluft for å blåse vekk partiklene etter 
behandlingen. Det blir mye fint støv av 
blåsingen, så den bør utføres i avtrekk, og selv 
med avtrekk støver det endel. På 
Munchmuseet benyttet vi et vanlig 
avtrekkskap, men Deffner & Johann har 
utviklet et eget kabinett som har flere nivåer 
med filter og er koblet til et mobilt avtrekk.  
Det er flere parametere som kan benyttes til å 
tilpasse metoden til det materialet som skal 
rengjøres eller behandles. Man kan velge 
hvilke partikler man skal blåse med, stille på 
lufttrykket, tilpasse dysens diameter, samt 
justere arbeidsavstand og vinkel fra dyse til 
overflaten.  
 
Det er hovedsakelig fire typer partikler som 
benyttes i denne maskinen, med ulike 
egenskaper på grunn av størrelse, form og 
hardhet. Dette er Arbocel cellulose (den 
amorfe delen av cellulosen), hvetestivelse, 
mikrokrystallinsk cellulose (MCC) og 
valnøttskallgranulater (ikke egnet for sarte 
overflater). Vanlig praksis er å starte med de 
mykeste partikkelmassene først og gå opp i 
«styrke» om nødvendig. 
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På workshopen fikk vi mulighet til å teste 
metoden på ulike materialer og overflater, med 
alle fire partikkeltyper. Både maleri-, papir- og 
gjenstandskonservatorer deltok og her er en 
kort oppsummering av hvilke erfaringer vi 
gjorde oss på de ulike materialgruppene. 
 
Malerikonservatorens vurdering  
 
Dagheid Berg 
Norsk Institutt for Kulturminneforskning 
Dagheid.Berg@niku.no  
 
Det forskes fremdeles på bruken av denne 
metoden på malerier. Jeg ble med på denne 
workshopen, uten noe særlig forkunnskaper, 
men nysgjerrig på om dette kunne ha noe for 
seg. Tanken om å kunne fjerne inngrodd 
smuss og vanskelige fernisser kun ved 
tørrensing er besnærende. Jeg hadde med 
meg to malerier, ett med overflatesmuss og ett 
med et tykt lag ferniss, men på grunn av 
begrenset tilgang til det ene avtrekksskapet, 
endte jeg opp med å prioritere testing av 
fernissfjerning. 
 
Maleriet jeg hadde med er et ca. 50 år 
gammelt oljemaleri uten oppskallinger. Det har 
vært brukt til testing av utstyr for 
sprayfernissering gjentatte ganger, så 
fernissen var uvanlig tykk. Fernissen lar seg 
lett løse i mange vanlige løsemidler, og var 
begynt å flake av enkelte steder. 
 
Jeg forsøkte meg med de mykeste partiklene 
først, med 1 bar trykk, og forsøksvis jevn 
avstand til maleriet. Det ble ganske støvete i 
avsuget, og det var utfordrende å se hva eller 
hvor mye som ble fjernet. I begynnelsen var 
jeg naturlig nok litt for forsiktig, og det ble mye 
farting til og fra mikroskopet hvor jeg 
undersøkte resultatet av testene i UV-lys – 
inntil vi kom på at vi kunne rense i UV-lys. Da 
kunne jeg holde på til all fernissen var fjernet. 
Det var ganske lett å få et jevnt renseresultat, 
og jeg har ikke kunnet se at overflaten er 
endret på noen som helst måte ved bruk av de 
tre mykeste partiklene. Eneste forskjellen var 
at det tok mye lenger tid å rense med Arbocel 
cellulose enn hvetestivelse og MCC. Nærmest 
for moroskyld forsøkte jeg også valnøtt-
granulater; som er større og hardere partikler. 
Ikke overraskende freste den av fernissen på 
få sekunder, de lagde også hakk og skår i 
malingen. Ingen god rensemetode altså. 
 

Konklusjon: Jeg er betinget optimist med 
tanke på at denne metoden kan benyttes i 
enkelte tilfeller. Men det betinger at 
malingslaget ikke har oppskallinger og er 
relativt robust. Jeg likte det at jeg kunne rense 
meg jevnt nedover fernissen, med relativt stor 
grad av kontroll. Det åpner opp for muligheten 
for delvis rens av ferniss fra overflater som 
tåler mindre, kanskje i kombinasjon med mer 
konvensjonelle rensemetoder. Blåsingen 
genererer mye støv, og det krever derfor 
sterkere avsug enn det som trengs til 
løsemidler, det fører også til behov for fysisk 
avgrensing av arbeidsområde. 
 
Papirkonservators vurdering  
 
Alexandra Pogost 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Alexandra.Pogost@nasjonalmuseet.no 
 
Papirkonservatorene som deltok på 
workshopen hadde med seg litt forskjellig 
typer papir. Disse ble påført «smuss» i form av 
sot, lys oker, rå umbra og gips, både tørt og 
med 10% gelatin. Vi testet metoden på glatt og 
røft papir, samt japanpapir, med ulik avstand, 
vinkel og trykk. I tillegg påførte vi pastell og 
blyant under «smusset» for å se hvorvidt 
teknikken kan egne seg for media som er tørre 
og løse.  
 
Workshopen ga oss mulighet til å utforske 
teknikken og vurdere hvorvidt «soft particle 
blasting» kan være et nyttig alternativ til mer 
tradisjonelle tørrensmetoder med sotsvamp 
og Wishab svamp. Et hensyn med sistnevnte 
er at vi risikerer å føre smusset lenger inn i 
papirets struktur under tørrens. Ved å bruke 
lufttrykk hindrer man kanskje dette i noe større 
grad, noe som er særlig relevant for papir med 
røffere overflate, som japanpapir. Både med 
det blotte øyet og under mikroskop kunne man 
se hvordan smuss fremdeles var igjen i papiret 
etter rens med sotsvamp, mens det var så 
godt som borte der vi brukte blåsemetoden 
(bilde 3).  
 
Et annet hensyn ved tørrens er i hvilken grad 
man endrer papirets overflate på mikroskopisk 
nivå. Her kunne det også virke som denne 
metoden har et fortrinn fremfor for eksempel 
sotsvamp.  
 
 
 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
1/

20
18

 |M
id

td
al

| S
of

t P
ar

tic
le

 B
la

st
in

g 
w

or
ks

ho
p 



 48 

Det var imidlertid litt vanskelig å fjerne all 
partikkelstøvet etter endt behandling. Selv om 
dette skal være ufarlig for papiret, er det likevel 
noe som blir liggende igjen i og på papiret, noe 
som kan være uønsket. Blant annet «dempet» 
partikkelstøvet fargene på underlaget, også 
etter bruk av trykkluft. 
 
Konklusjonen blant papirkonservatorene er at 
teknikken antagelig kan være et godt alternativ 
til tradisjonelle tørrensmetoder på grafikk og 
papir som ikke er så glatte. Samtidig er det 
tydelig at soft particle blasting ikke egner seg 
for sarte media, som pastell, kull og blyant. På 
prøvene våre forsvant media og smuss i 
samme omgang. Det vil også kreve en god del 
øvelse for å ikke perforere papiret. Antagelig 
er dette en teknikk som best egner seg for 
snirklete tredimensjonale gjenstander (også 
de laget av papir), fremfor kunst på papir. 
 
 

 
Bilde 3: «Smuss» laget av rå umbra og 10% Gelatin, 
på papir med røff overflate. Prøven viser at «blasting» 
ga et bedre resultat enn bruk av sotsvamp og Wishab 
svamp. Det viser også at grovere partikler fjerner mer 
smuss. Foto: Alexandra Pogost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gjenstandskonservators vurdering  
 
Maren Nygaard Midtdal 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Maren.Midtdal@nasjonalmuseet.no  
 
Jeg så denne maskinen første gang på 
Exponatec i Köln i 2013 og har siden den gang 
hatt den på ønskelisten. Derfor var jeg veldig 
spent på hvor godt den ville fungere på 
testmaterialene som jeg hadde med meg på 
kurset. 
 
Jeg var spesielt nysgjerrig på om denne 
metoden kunne brukes til å rengjøre 
metallgjenstander med rester av pussemidler i 
fordypninger. Mange av sølvgjenstandene i 
samlingen vår har slike rester og det er en 
nitidig jobb å fjerne disse, og man risikerer å 
ripe opp overflaten ved mekanisk rengjøring 
med trepinner og lignende. Metoden ble testet 
på en lysestake av sølvplett med pussemiddel 
i fordypninger og viste seg å fjerne dette 
effektivt (bilde 4).  
 
Både Arbocel cellulose, hvetestivelse og MCC 
fjernet pussemiddelet, tilsynelatende uten å 
påvirke det underliggende metallet eller 
anløpningen. Jo hardere partikler, jo raskere 
blåste den naturlig nok bort pussemidlet. 
 
Personlig synes jeg det var bedre å bruke litt 
lengre tid og ha god kontroll over resultatet, så 
jeg foretrakk de to første. Med MCC gikk det 
litt for raskt. MCC ble også testet for å fjerne 
en dråpe stearinsøl på samme overflate, noe 
den gjorde til slutt, men det tok lang tid og den 
fjernet samtidig sølvlaget i det eksponerte 
området rundt dråpen. Man må med andre ord 
være forsiktig med å blåse for kraftig og for 
lenge på sårbare overflater, inklusive sølvplett. 
 
Metoden viste seg også effektiv på å redusere 
tykke lag med anløpning på en sølvkopp (bilde 
5). Alle partikkeltypene fjernet deler av 
anløpningen, og hastigheten økte med 
hardheten. Igjen synes jeg Arbocel og 
hvetestivelse var best å bruke, fordi de brukte 
lengre tid, gav et relativt jevnt resultat og var 
dermed lett å kontrollere. Metoden var derimot 
ikke særlig effektiv på å fjerne anløpning i 
tynnere lag. Jeg tror på ingen måte at blåsing 
kan erstatte mer tradisjonelle pussemetoder 
på sølvobjekter, men metoden kan kanskje 
være et alternativ for å fjerne anløpning på 
eksempelvis metalltråder i tekstiler. 
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Bilde 4: Sølvplett med pussemiddelrester, til venstre 
en urenset side, til høyre en side renset med 
Arbocel. Foto: Maren Midtdal. 
 

 
Bilde 5: Fire rensetester på en svært anløpt sølvkopp. 
1. Arbocel, 2. Hvetestivelse, 3. Mikrokrystallinsk 
cellulose (MCC), 4. Valnøttgranulater. Halve koppen 
er i tillegg renset med en blanding av Arbocel og MCC. 
Foto: Maren Midtdal. 
 

 
Bilde 6: Rensetest med Arbocel på forgylt gips, renset 
område til høyre for streken. Slitasje og skade i gips 
var der allerede før behandling og var uendret etter 
behandling. Foto: Maren Midtdal. 

Også andre metaller ble forsøkt renset for 
korrosjon. En jernlås med overflatekorrosjon 
ble blåst med Arbocel og valnøttgranulater. 
Begge typene hadde mer eller mindre lik effekt 
og fjernet begge mye av korrosjonen En 
messingpotte med et jevnt oksidasjonslag og 
noe ujevnt irrlag i bunnen ble også blåst med 
de ulike partiklene, og her synes jeg valnøtt ga 
det beste resultatet. Den fjernet irrlaget uten å 
påvirke det underliggende oksidasjonslaget. 
Oksidasjonslaget lot seg også fjerne, men da 
tok det betydelig lengre tid.  
 
Tilslutt testet jeg metoden på forgylt gips og 
forgylt (bronsert) tre. Også på dette materialet 
synes jeg det ga gode resultater med Arbocel. 
Overflaten ble renset uten at det ga noen 
synlige skader i forgyllingen. Forgyllingen 
fremsto som blankere, nærmest polert (bilde 
6). Overflaten på rammen i bronsert tre hadde 
et tykt irrfarget smusslag enkelte steder, og 
den ble også effektivt fjernet tilsynelatende 
uten å skade underliggende overflate.  
 
For å oppsummere synes jeg «soft particle 
blasting» absolutt viser stort potensiale 
innenfor konservering og rengjøring av 
gjenstander og kan trolig benyttes på mange 
materialer og overflater. Særlig er den god til 
rengjøring i fordypninger som ikke er lette å 
komme til på annet vis. Også på å fjerne 
korrosjon eller andre «sprø» smusslag på 
overflater viser den seg effektiv. Metoden har 
helt klart begrensninger med tanke på at den 
kan skade overflater dersom den brukes feil 
eller på for skjøre materialer og krever 
sannsynligvis endel trening før man blir god. 
Det trengs mer forskning på hvilken effekt den 
har på ulike materialer på mikronivå.  
 
Uansett ble jeg overbevist nok til at 
Nasjonalmuseet nå har kjøpt inn denne 
maskinen og vi har akkurat fått den i hus. Jeg 
håper å kunne teste den på mange forskjellige 
materialer og gjenstander i tiden som kommer 
(innimellom all pakkingen) og håper å 
arrangere et nytt kurs med fokus på 
gjenstander om ikke alt for lenge.  
 
Takk til Munchmuseet og Bert Jaček for et 
lærerikt og godt gjennomført kurs! 
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3D-workshop og konferanse i Dresden «3D - Durchblick oder Datenmüll» 
 
 
Susanne Kaun 
Konservator NKF-N (mural) 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
susanne.kaun@niku.no 
 
 

 
Bilde 1: Dresdens skyline med den gjenreiste Frauenkirche til venstre. Foto: Susanne Kaun.  

 
3D-scanning er en veletablert metode innen 
industri, og har også blitt brukt innen arkeologi. 
Kan denne teknikken også anvendes 
meningsfullt innen konservering? Eller 
genererer vi bare en overflod av unødvendige 
data? Konferansen «3D - Durchblick oder 
Datenmüll» (norsk: «3D - klarsyn eller 
datasøppel») satt 3D-scanning innen 
konservering over tre dager i tre dager. 
Konferansen ble organisert av det tyske 
konservatorforbundet Verband der 
Restauratoren (VDR) og ble avholdt 1.-3. mars 
2018 i Dresden. Fra Norge var vi to 
konservatorer som deltok: Katharina Kruck og 
undertegnede. 
 
Den første dagen fikk vi sammen med nesten 
40 deltakere muligheten til å delta på en 
workshop. Her fikk man en teoretisk og 
praktisk innføring i 3D-scanning. Blant annet 
ble ulike scan-metoder samt viktige begrep 
som punktskyer, mesh, ulike programmer og 
filformater forklart. Vi ble også demonstrert 
anvendelse av en handbårne 3D-scanner. 
Etter lunsj ble hele gruppen undervist i 
kartlegging av virtuelle 3D-modeller. Fokus 
GmbH fra Leipzig har videreutviklet sitt 
kartleggingsprogram Metigo Map med 
muligheten til å kartlegge på digitale 3D-
modeller.  
 

Det var veldig gøy, og vi var begge enig i at 
dette verktøyet, som fortsatt er i 
utprøvingsfasen, virker lovende for skade- og 
behandlingsdokumentasjon av skulptur og 
andre tredimensjonale objekter. 
De følgende to dager hadde et tett program 
med foredrag som ga et mer detaljert innblikk 
i selve scanningsteknikken, samt utfordringer, 
begrensninger og anvendelsesmuligheter 
innen konservering.  
 
Videre ble det holdt foredrag om flere 
konserveringsprosjekter hvor 3D-scanning ble 
anvendt for ulike formål som for eksempel 
dokumentasjon, hjelpemiddel ved 
rekonstruksjoner, studier av 
overflateendringer, overvåkninger av tilstand, 
kopier og undersøkelse av sårbare objekter. 
Det kanskje mest imponerende fra et teknisk 
perspektiv var rekonstruksjonen av 
manglende deler av den barokke Lukas-
skulpturen i Theatiner kirken i München. 
Skulpturen var delvis brent opp i slutten av 
andre verdenskrig. Menighetens sterke ønske 
om komplettering av kirkeinteriøret førte til at 
de manglende delene av skulpturen ble 
gjenskapt. Den skadete skulpturen ble 
scannet, og basert på historiske bilder ble de 
manglende delene digitalt rekonstruert, frest i 
tre, etterbehandlet av treskjærere og montert 
på originalen.  
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En veldig anvendelig bruk av 3D-scan-
teknikken var visualisering av den 
opprinnelige fargesettingen og en senere 
fargesetting funnet på en middelaldersk 
kristusfigur i Lehnbachhaus i München. To 
mindre 3D-prints av skulpturen ble malt basert 
på funn. Disse henger nå i museet ved siden 
av originalen. Ifølge foredragsholderen kunne 
man på 3D-modellene tydeligere vise 
maletekniske finesser sammenlignet med 
fargesatte tegninger. 
 
Et annet eksempel viste muligheten til å 
studere svært sårbare arkeologiske funn, i 
dette tilfellet perler, på virtuelle 3D-scans. 
Foredragsholderen viste også 
begrensningene, altså der scannene ikke ga 
den ønskede informasjonen slik originalen 
ville gjort. 
 
 
 

Det var imponerende å se hvor mye 3D-
scanning allerede er i bruk innen 
konservering, og flere eksempler kunne vise 
en svært nyttig anvendelse. Men det ble også 
vist begrensninger. De største utfordringene 
ligger i scanning av blanke overflater, 
transparente materialer og svært komplekse 
gjenstander, hvor ting ligger over hverandre. 
F. eks er det så godt som umulig å få et godt 
resultat hvis man skanner hår.  
 
En veldig inspirerende konferanse! 
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Arkeologisk Museum, Stavanger • Østsamisk Museum • NTNU Vitenskapsmuseet • Prøysenhuset • Setedalsmuseet • Eidsvollsbygningen 
Referencer:

Ringve Museum • Vest-Agder Fylkeskommune • Vestfoldmuseene • Østfoldmuseene • Bergen Museum • Nordvegen Historiecenter m.fl.

MUSEUMSMONTRER ETTER DINE ØNSKER

System Standex tilbyr montrer til små og 
store oppgaver, inkludert sikkerhetsmontrer,  
klimastyring og lys.
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