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Redaktøren har ordet
Kjære lesere,  

Sommeren er i anmarsj og nok en utgave av 
Norske Konserves er klar. Restriksjonene vi 
har levd med de siste årene har endelig blitt 
opphevet og vi håper at dette har medført en 
lettere arbeidshverdag for oss alle.   

I mars mottok vi med sorg budskapet om 
Erling Skaugs bortgang og våre tanker går til 
de etterlatte. Skaug og hans uvurderlige 
arbeid for konserveringsutdanningen blir 
minnet i en nekrolog skrevet av Douwtje van 
der Meulen, med bidrag fra Ida Bronken på 
side 15.   

I årets første utgave har vi et vidt spenn av 
tekster. Vi har blant annet flere sammendrag 
fra seminarer og konferanser. Fra Anja 
Sandtrø får vi refleksjoner fra webinaret 
Ferske spor. Verdi og bevaring av plast i 
museet og samlinger (RAPMUS) på side 39. 
Marie Kleivane gir oss et referat fra møtet i 
NKF-Ns emnegruppe i bok, papir og foto ved 
Nasjonalmuseet på side 48. Fra Nina Kjølsen 
Jernæs får vi referat fra NKFs konferanse 
holdt i Stockholm i 2021 på side 44 og Tor Erik 
Skaaland skriver et sammendrag fra 
konferansen Understanding Munch and the art 
at the turn of the centuries, between the 
museum and the laboratory, avholdt ved 
Munchmuseet i mars i år på side 46. Slike 
bidrag er svært velkomne, da det er veldig fint 
å få muligheten til å se hva som skjer innen 
andre områder enn ens eget, og å få 
muligheten for små innblikk når man selv ikke 
har mulighet til å delta.  

Ellers kan vi tilby en liten bukett av essays, 
testresultater og refleksjoner. Masterstudent i 
malerikonservering, Helle Hallingskog-Hujala, 
gir oss på side 35 en innføring i bruk av 
forhåndsmettet evolon for fernissrensing, med 
utgangspunkt i behandling av et maleri i 
forbindelse med sin masteroppgave. I teksten 
Refleksjoner om bokkonservering i Norge på 
side 25, får vi Linda Barones refleksjoner 
omkring status på konservering av bøker i 
Norge samt viktigheten av at praktisk  

 
konserveringskompetanse ikke blir 
nedprioritert. Nina Kjølsen Jernæs gjør oss 
kjent med testing av brannbeskyttende 
tekstiler ved NIKU på side 31. Fra Ingrid Skard 
Skomedal får vi på side 18 lese et essay om 
restaurering og re-forgylling av Oslopiken på 
Oslo Rådhus, og på side 7 avslutter Kristin 
Våge føljetongen om flyttingen av 
Nasjonalmuseet med en tekst om arbeidet 
med montering av gjenstander i det nye 
museet. I anledningen av det siste bidraget, vil 
vi benytte anledningen til å gratulere 
konservatorene ved Nasjonalmuseet med 
deres langvarige arbeid, og vi ser nok alle frem 
til endelig å få besøke det nye museet.  

Marie Kleivane avslutter med denne 
utgivelsen sitt verv hos oss for denne gang, og 
jeg vil benytte anledningen, på vegne av hele 
redaksjonen, til å takke for hennes arbeid med 
Norske Konserves. Også Helene Skoglund-
Johnsen, som fungerte som layout-ansvarlig 
fra 2017 og til 2021 skal ha stor takk for sitt 
arbeide med bladet.   

Da gjenstår det bare å takke alle bidragsytere 
for flotte tekster og å ønske en god sommer til 
alle lesere.  

Med vennlig hilsen,  

Oda Grønnesby  
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Lederen har ordet 
 
 
 
Vi ønsker å takke det gamle styret for deres 
innsats gjennom pandemien og ønske nye 
styremedlemmer hjertelig velkommen. I tillegg 
vil vi ønske alle våre nye medlemmer 
velkommen til NKF-N.  
 
Styret har mottatt noen forespørsler om 
hvorfor vi ikke har vært mer aktive med å 
arrangere digitale møter og aktiviteter for våre 
medlemmer under pandemien. Det er flere 
ulike årsaker til dette, hovedsakelig 
personlige, så vi håper at vi møter forståelse 
for dette. Har dere ønsker og ideer til 
arrangementer, er dere mer enn velkomne til 
å sende forslag til oss.  
 
Etter en turbulent tid håper vi at 2022 vil bli året 
vi kommer på rett kjøl igjen.  
 
Nylig gikk en ildsjel i norsk 
konserveringsverden bort og styret ønsker å 
sende våre kondolanser til Erling Skaugs 
familie og nære venner.  
 
På vegne av styret, 
 
Benedicte Nilssen 

 

 

 
 

Styreleder 
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Nasjonalmuseet flytter:    

Nasjonalmuseet monterer  
 

Kristin Våge  
Gjenstandskonservator NKF-N  
Nasjonalmuseet  
 

På Nasjonalmuseet er vi nå inne i sluttspurten 
av monteringen av den nye 
Samlingsutstillingen. Etter en lang 
flytteprosess nærmer vi oss endelig mål. Dette 
har vært en intens og utfordrende periode, 
samtidig som den har vært utrolig morsom og 
lærerik. For å avslutte føljetongen 
«Nasjonalmuseet flytter» som begynte i 
Norske Konserves i 2016, vil vi fortelle dere litt 
om hvordan denne siste fasen har vært med 
utgangspunkt i monteringen av gjenstander.     

Nasjonalmuseets samling er stor og variert, og 
i den nye samlingspresentasjonen vil ca. 
10000 verk stilles ut over to etasjer. 
Halvparten av disse går inn under 
samlingskategorien «gjenstand» og er 
ansvarsområdet til gjenstandskonservatorene 
ved museet. Området spenner vidt både i 
materialer, størrelse og kompleksitet. Dermed 
er det duket for mye variasjon i 
monteringsarbeidet og mange 
spesialtilpassede og spennende løsninger.   

Samarbeid   

Monteringen av samlingsutstillingen har 
involvert en hel rekke personer fra ulike 
fagavdelinger i museet i tillegg til ekstern 
ekspertise. Konservatorer, utstillingsteknikere, 
kuratorer og prosjektledere har samarbeidet 
tett med eksterne utstillingsdesignere, 
støttemakere, lysdesignere, teknikere og 
kunstnere for å nevne noen. Samarbeid på 
tvers kan være  

 

 

 

 

 
utfordrende med så mange involverte, men er 
samtidig helt nødvendig for å lykkes. Et godt 
resultat er helt avhengig av at alle involverte 
parter får bidra med sitt (bilde 1 til 3).   

 
 

Bilde 1: Gjenstandskonservator Christina Iversen 
monterer en Nøstetangen pokal. Foto: Frode 
Larsen.  

 

Bilde 2: Utstillingsdesigner Cristina Rizzello og 
kurator Inger Helene Stemshaug diskuterer 
plasseringen av glass i monter. Foto: Kristin Våge. 
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Bilde 3: Gjenstandskonservator Mari Sørgulen 
Evensen monterer en flisvegg sammen med 
utstillingsteknikere Katia Origiana, Espen 
Lomsdalen, og monteringsleder Anders Engnæs. 
Foto: Andreas Harvik.  

Monteringsplanen har utgjort grunnlaget for 
hvordan monteringen har forløpt, men 
underveis har det skjedd en del endringer. Det 
har vært utsettelser i byggeprosjektet, 
forsinkede leveranser og sist, men ikke minst, 
en pandemi å forholde seg til. 
Monteringsteamet har møttes hver dag til et 
morgenmøte hvor dagens plan har blitt 
gjennomgått (bilde 4). Prosjektledere, 
konservatorer, utstillingsteknikere og -
designere har alle vært til stede. 
Gjenstandene som skal monteres leveres til 
de aktuelle rommene av museets 
logistikkseksjon. Konservatorene har ansvaret 
for å pakke ut gjenstandene og plassere de i 
monter eller på podier. Dette gjøres i 
samarbeid med utstillingsteknikk avhengig av 
størrelse og kompleksitet på verkene.   

Monteringsarbeidet følger tegningene for 
utstillingen rom for rom og monter for monter. 
Gode utstillingstegninger er en nødvendig 
forutsetning for arbeidsflyten i 
monteringsarbeidet. Men selv med gode 
tegninger kan det dukke opp overraskelser 
underveis. Det er mye som kan se fint ut på en 
todimensjonal tegning, som kan vise seg ikke 
å fungere like godt i virkeligheten. Dermed har 
justeringer og endringer av de opprinnelige  

 
Bilde 4: Monteringsmøte under en pandemi.  
Foto: Maren Midtdal.  

tegningene vært en naturlig del av 
monteringen. Det har gjerne vært nødvendig 
med en prøvemontering for å vurdere helheten 
i monteren, før montering av verk på bakvegg 
og endelig plassering har blitt gjort. Dermed 
har gjenstander blitt tatt inn og ut av monter en 
rekke ganger. Selv om dette har vært 
tidkrevende har det vært helt nødvendig for at 
sluttresultatet skulle bli bra. Kuratorer og 
utstillingsdesignere har samarbeidet tett for å 
få gjenstandene og komposisjonen til å 
fremstå best mulig (bilde 5 og 6).     

 
Bilde 5 og 6: Utstillingsdesigner Kamiran Olcayto, 
og kuratorer Ole Høeg Gaudernack og Denise 
Hagströmer diskuterer komposisjonen. 
Gjenstandskonservator Kristin Våge justerer etter 
utstillingsdesigner og kuratorenes ønske. Foto: 
Ina Wesenberg  
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Montering av store, komplekse verk   

Keramikeren Torbjørn Kvasbø er en av mange 
kunsthåndverkere som er representert i den 
nye samlingspresentasjonen. I rom 28 henger 
hans store og komplekse verk Vaseklase. 
Som navnet tilsier er dette rett og slett en klase 
av vaser, nærmere bestemt 200 vaser i ulike 
former og størrelser. Verket er 1,2 m høyt og 
veier ca. 190 kg. Her var vi så heldige å få 
hjelp av kunstneren selv til monteringen.   

Det hele starter med en vase, deretter legges 
det på nye vaser lag for lag (bilde 7 til 11). 
Vasene festes til kjettingen med vaier og 
vaieren sikres med sukkerbiter. Opphenget er  

utviklet av kunstneren og er også brukt på 
hans andre vaseklaser. Torbjørn Kvasbø har 
lagd flere vaseklaser av ulike former og 
dimensjoner, den største er på flere tusen 
vaser! Formen på de ulike vasene stammer fra 
Porsgrunds Porselænsfabrik og har alle vært 
en del av fabrikkens designutvalg.   

Et slikt samarbeid med kunstner er uvurderlig 
for oss på museet. Det gir oss et nytt blikk på 
verket og en større forståelse for kunstnerens 
intensjon. I tillegg lærer vi mye om 
kunstnerens materialvalg og hvilke erfaringer 
som ligger til grunn for utvikling av 
produksjonsmetode og teknikk.   

          
Bilde 7: Monteringsleder Anders Engnæs og 
utstillingstekniker Lars Erik Svensson monterer 
oppheng til Vaseklasen. Foto: Frode Larsen.  

 

 
 

 

 
Bilde 8: Kunsthåndverker Torbjørn Kvasbø 
monterer første vase. Foto: Frode Larsen.  
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Bilde 9: Vaseklasen bygges opp lag for lag.  
Foto: Maren Midtdal. 
 

 

 
Bilde 10: Gjenstanskonservator Maren Midtdal 
overrekker en ny vase til Torbjørn Kvasbø, mens 
Lars Erik Svensson forbereder neste. Foto: Frode 
Larsen.  

 

  

Bilde 11: Vaseklasen 
sett ovenfra.  
Foto: Maren Midtdal  
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Støtter  

I tillegg til store og komplekse verk, består 
samlingspresentasjonen av mange små og 
mellomstore verk. Felles for mange av disse 
er at de trenger spesialtilpassede støtter for å 
komme helt til sin rett. Som en del av 
forberedelsene til samlingsutstillingen dro en 
liten gjeng fra museet høsten 2018, på The 
Sixth International Mountmakers Forum i 
London. Dette er en årlig konferanse hvor 
støttemakere og museumsfolk fra hele verden 
møtes og utveksler erfaringer. Konferansen 
var utrolig nyttig og ga oss for alvor forståelsen 
av hvordan støtter kan løfte en utstilling og 
fremheve enkeltgjenstander, samtidig som de 
sikrer og støtter skjøre gjenstander. 
Konferansen ble også startskuddet for 
«støtteprosjektet» ved museet og en 
gjennomgang av alle gjenstander som hadde 
behov for støtter i utstillingen. Charlotte 
Hubbard kom inn som prosjektleder med 
ansvar for å koordinere det hele. Med en 
bakgrunn innen konservering og lang 
museumserfaring, ble hun et uunnværlig 
bindeledd mellom gjenstandskonservatorene 
og støttemakerne. Størrelsen på prosjektet 
gjorde at det var helt nødvendig å knytte 
ekstern kompetanse til oss for å komme i mål. 
Det tyske firmaet Fissler und Kollegen, 

støttemaker John Dowling og metallarbeider 
Trond Kaareng Johansen var noen av de 
sentrale bidragsyterne i utviklingen av 
støtter.   

Pandemien skapte nødvendigvis utfordringer 
også for dette prosjektet. Innreisekarantener 
og begrensning av fysisk tilstedeværelse på 
jobb var til tider krevende. I tillegg skulle 
støttene utarbeides og tilpasses 
gjenstandene, samtidig som hele samlingen 
skulle pakkes ned og flyttes. Dermed ble 
logistikken til tider også utfordrende.   

Støttemakerne fra Fissler und Kollegen har 
vært mye involvert i montering av mindre 
gjenstander som smykker og figurer, men 
også store og små tallerkener. Målet har hele 
tiden vært å lage gode og solide støtter som 
stabiliserer gjenstandene, men som samtidig 
er diskrete og lar gjenstandene komme til sin 
rett. Utvikling og tilpasning av støtter har vært 
en langvarig prosess. Vi har vært så heldige at 
vi har hatt flere representanter fra Fissler und 
kollegen inne og jobbet hos oss i lengre 
perioder. I disse periodene har støttene blitt 
tilpasset hver enkelt gjenstand, i tett 
samarbeid med gjenstandskonservator og 
prosjektleder (bilde 12 til 16). 

      
                      Bilde 12 og 13: Skisse av støtten til Veggforbindelser og støtten montert på  
                        bakveggen i monteren. Foto: Kristin Våge.  
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Bilde 14: Baksiden av Veggforbindelser. Foto: Maren Midtdal.  

 

 
Bilde 16: Veggforbindelser trygt montert på bakvegg i 
monteren. Foto: Kristin Våge.  
 
 
 
 

 
Bilde 15: Støttemaker John Dowling monterer verket. Foto: 
Maren Midtdal.  
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Støttene er i all hovedsak lagd i stål eller 
messing som senere pulverlakkeres (bilde 
17). Deler som kommer i direkte kontakt med 
gjenstandene kles med silikonstrømper eller 
med ethafoam. Støttene er verksspesifikke og 
vil per definisjon ikke kunne brukes til andre 
verk (bilde 18 og 19). Men mange av de 
frittstående støttene er lagd etter 
standardstørrelser hvor basen kan gjenbrukes 
mens delen som holder selve gjenstanden kan 
tilpasses eller byttes ut.   

 

 
Bilde 17: Støtter på rekke og rad.  
Foto: Frode Larsen.  

 

Bilde 18 og 19: 
Støttemaker Frank 
Lustig finjusterer 
støtter ved 
montering. Foto: 
Annar Bjørgli  
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Bilde 20, 21 og 22: Støttemaker Jan Dunkel 
prøvemonterer et smykke. Foto: Ina Wesenberg.  

Bildene viser monteringen av et smykke til rom 
27 (bilde 20 til 23). Alle smykkene til dette 
rommet er montert med spesialtilpassede 
støtter. Hvert smykke har sin egen mal hvor 
støtten og festepunktene er tegnet inn. 
Sluttresultatet er smykker som nærmest ser ut 
til å sveve i monteren.   

 

 

 

 

Avslutning   

I skrivende stund er monteringen inne i sin siste 
fase; nummer og etiketter skal plasseres. 
Samtidig tørkes det støv og en aller siste justering 
gjøres der hvor det er nødvendig. Vi er i ferd med 
å avslutte en helt spesiell periode for museet. Det 
føles godt å skulle bli ferdig med dette store 
prosjektet, som til tider har virket som om det 
skulle vare evig, men det er samtidig ganske 
vemodig. For vi mister også mange kollegaer som 
har vært med helt fra starten og som vi har jobbet 
tett og godt med over lang tid. Men en spennende 
og ny arbeidshverdag venter på oss. Etter en 
forhåpentligvis vellykket åpning, skal vi inn i en ny 
normaldrift i et helt nytt bygg med flotte fasiliteter 
og muligheter. Mest av alt gleder vi oss!  

 
Bilde 23: To av monterne i rom 27 med svevende 
smykker. Foto: Ina Wesenberg.  
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Til minne om Erling Sigvard Skaug  
Douwtje van der Meulen, med bidrag fra Ida Antonia Tank Bronken

Erling Sigvard Skaug døde 7. mars, 83 år 
gammel. Erling var Norges første professor 
ved konserveringsutdanningen på Universitet 
i Oslo. Han vil bli husket for sitt uendelige 
engasjement og sin entusiasme for faget. 
Inngangen til konservering var en 
aspirantstilling på Nasjonalgalleriet under 
veiledning av malerikonservator Leif Einar 
Plahter i 1963. Ifølge Erling foregikk intervjuet 
for stillingen på følgende måte: Plahter spurte 
om Erling kunne høre hva hans assistent 
nynnet. Det var lett nok, annen sats av 
Beethovens femte, og han fikk til svar: «OK, 
jeg ringer deg». Etter hvert har både elever og 
kolleger fra Erling måtte svare på spørsmålet 
om de spilte et instrument eller sang i kor, og 
han kunne ikke skjule sin skuffelse om en ikke 
gjorde det med selvtillit.   

Gjennom årene bygget Erling seg opp en rik 
portefølje med konserveringserfaring fra både 
inn- og utland. I studieårene besøkte han 
Institut Royal du Patrimoine Artistique i 
Brussel og Instituto Centrale del Restauro i 
Roma. Etter endt utdanning fikk han en fast 
assistentstilling ved Nasjonalgalleriet. Det var 
her interessen for stempelornamentikk i 
italiensk middelaldermaleri ble vekt. I 1966 
inntraff den katastrofale oversvømmelsen i 
Venezia og Firenze, og fra 1968-69 ledet han 
konserveringsarbeidet for de nordiske landene 
i Firenze. I denne perioden etablerte han 
viktige italienske kontakter som hjalp ham å 
åpne dører for hans forskningsarbeid i 
stempelornamentikk. Det som begynte som en 
hobby, endte med en kartlegging av 
stempelbruk mellom 1330-1430 ved vel 60 
verksteder i Firenze, Sienna og Pisa og en 
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doktorgrad i kunsthistorie i 1995.  I 1972 tok 
Erling en konservatorstilling ved Norsk 
Folkemuseum, og etter 20 år returnerte han til 
konservering av middelalderkunsten ved å ta 
en stilling ved Oltidssamlingen i 1993. Han 
endte sin karriere med å tiltre som professor 
ved det nyopprettede konserveringsstudiet i 
1998.  

Selv hadde Erling blitt utdannet i en tid hvor 
utdanningen var i stor endring. Inntil 1960 
hadde malerikonservatorer en tradisjonell 
kunstnerbakgrunn, fulgt av praksis hos en 
mester og kanskje noe erfaring fra et 
utenlandsopphold. I 1960 ble opptakskriterier 
til NKF-N endret for å formalisere hva som 
inngår i en malerikonservators fagområde. De 
formulerte minimumskravene dannet Nordens 
første offentlige rammeplan i konservering. 
Prosessen mot en formell 
konserveringsutdanning ble satt i gang av 
Paul Coremans fra Institut Royal du 
Patrimoine Artistique (IRPA). Etter å ha sett 
tilstanden til middelaldersamlingene i Bergen 
og Oslo i 1961, anbefalte han for norske 
myndigheter opprettelsen av en 
konservatorutdannelse. I første omgang førte 
dette til ekstratiltak for kulturvernformål som 
finansierte et titalls praktikantstillinger fra 
våren 1963. En av disse gikk til Erling. Som en 
oppfølging av Stortingets vedtak ble 
konserveringsmiljøet bedt om en 
utdanningsplan som Kirke- og 
undervisningsdepartementet tiltrådte i juli 
1965. Den såkalte ‘1965 planen’ bestod av 2 
års utdanning ved kunsthåndverkskole eller 
godkjent malerskole fulgt av 3-4 år med 
praksis ved ett eller flere godkjente 
konserveringsatelierer i inn- eller utland. Det 
første året var et prøveår. Videre ble en del av 
tydeligere selvstudium erstattet med en fast 
pensumliste, forelesningsrekker og kurs. 
Utdanningen ble fra nå også tilbudt til papir- og 
tekstilkonservatorer.  

I 1972 ble det nedsatt et utvalg som utredet 
muligheten for en felles nordisk 
konservatorutdannelse. Det ble konkludert 
med at dette ikke var ønskelig, men at hvert av 
de nordiske landene heller skulle ha sin eget 
utdannelse. Så gikk det igjen en del år før 
departementet oppnevnte et utredningsutvalg, 
Kolsrudutvalget, for å vurdere konservering av 
gjenstander ved norske museer. Erling Skaug 
ble foreslått av NKF-N som deltager i dette 
utvalget og var den eneste med 
konserveringskompetanse. Her måtte han 

kjempe en kamp om nivået på utdannelsen. I 
tråd med eksisterende hierarki ved 
universitetsmuseene ville noen medlemmer i 
utvalget ha en kortere ikke-akademisk 
utdannelse for teknikere/preparanter. Svaret 
fra Erling var en henvisning til kravene stilt til 
malerikonservatorer i 1965-planen. Videre 
hadde både Erling og Leif Plahter fått sine 
publikasjoner vurdert av Universitetet i Oslo og 
fått tilbakemelding på at disse var av høy 
kvalitet og til dels krevde kunnskaper utover 
en magistergradsavhandling i 
kunsthistorie.  Utvalget landet til slutt på 
høyskolenivå. Grunnen til at det ikke ble 
universitetsnivå var en oppfatning om at faget 
lett kunne drukne i de eksisterende fag og at 
det var vanskelig å få godkjent nok praksis i 
akademiske studieprogrammer. Utredningen 
NOU 1983:33 fikk året etter et svar i form av 
en innstilling i Stortingsmelding nr. 66 som 
anbefalte en universitetsutdanning med 
kulturhistorisk konservering i Bergen og 
kunstkonservering i Oslo. Igjen fulgte en 
periode med taushet. I mellomtiden kjøpte 
departementet studieplasser hos 
Konservatorskolen i København. Etter tre år 
ble det tydelig at departementet hadde lagt 
planene på is.   

Det ble skrevet nok et nytt utdannelsesforslag 
i 1994, denne gangen rettet mot ledelsen av 
daværende Institutt for arkeologi, kunsthistorie 
og numismatikk ved UiO. Hvor mye Erling var 
involvert i dette arbeidet er ikke tydelig, men 
arbeidet til Unn og Leif Plahter var 
instrumentelt. I desember 1995 ble planen 
godkjent av Det akademiske kollegium. Når 
midlene uteble fra departementet tok UiO 
kostnadene for etablering, drift og lønn. 
Utdanningsløpet bestod av to år «storfag» og 
et betalt turnusår. Studiet fikk fire faste 
stillinger og et budsjett for eksterne 
hjelpelærere. Jobben som undervisningsleder 
for kunstkonservering og leder for studiet var 
som skreddersydd for Erling, og han ble ansatt 
våren 1997. September 1997 begynte jeg, 
Douwtje van der Meulen, i jobben som 
laboratorieteknikker. Jeg husker at jeg fikk 
plass i brakka til kulturhistorisk konservering 
fra Oldsaksamlingen, ettersom lokalene til 
studiet ikke var ferdig bygget. jeg husker en 
mann som trippet over gårdsplassen med en 
stor bukett. Blomstene viste seg å være til meg 
og mannen var Erling, som hilste meg 
velkommen. Snart etter kom Mimi Koppang 
som sekretær. Det viste seg vanskeligere å 
fylle undervisninglederstillingen til 
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objektkonservering (fra 2009: 
gjenstandskonservering). Både Chris Caple 
og Gordon Turner Walker ble invitert til Oslo 
og takket nei. Tiden begynte å renne ut. 
Universitetsdirektøren forventet at studiet 
skulle ta inn sitt første kull i januar 1998, men 
mye var ikke på plass. Lokalene var nesten 
ferdige, men manglet mye av innredningen, 
utstyret og læringsmaterialer. Budsjettet var 
for lavt, kjemiundervisningen ikke på plass, 
turnusåret holdt på å ryke og hovedfag var ikke 
etablert. Lange brev gikk fra Erling til 
forskjellige ledere innenfor 
universitetssystemet. Til slutt kom selveste 
universitetsdirektøren på besøk til 
konserveringsstudiet og konkluderte med at 
studiestart i januar ikke var mulig. Oppstart ble 
utsatt et semester. Januar 1998 tiltrådte Kristin 
Sigurdardottir som leder for objektlinjen og i 
august 1998 kom undervisningen i gang. 
Studiet ble innviet av Erling med 
demonstrasjon av påvirkning fra relativ 
fuktighet på gjenstander ved hjelp av en 
brødskive, en skive ost og et ark 
matpakkepapir.  

Erling var med på å utdanne to kull i 
malerikonservering, i totalt 9 studenter. Hans 
studenter fikk oppleve en engasjert lærer som 
var ekstra begeistret når han underviste om 
middelalderkunst, forgylling og 
verktøysmerker. Erlings synsvinkel trakk linjer 
som naturlig knyttet norsk og internasjonal 
kunst sammen i undervisningen, og med 
eksempler fra hans egen forskning som 
minnet om et detektivarbeid.  Ved siden av 
undervisningen, kjempet han for tilrettelegging 
av kjemiundervisning, turnusår og en 
forståelse hos universitetet at to år 
konserveringsutdanning var altfor kort. 
Erfaringen viste at for mye stoff måtte presses 
inn på for kort tid, noe som var utmattende for 
både studenter og lærere. Men budsjettkutt for 
alle norske universiteter stopper en etablering 
av hovedfag på kort sikt og i tillegg begynner 
departementet å komme tilbake på 
finansieringen av turnusåret. Lange 
brevvekslinger og møtearbeid fulgte, og det 
endte med at de første to kull får turnusåret 
betalt av UiO.  

Bortsett fra den norske utdanningen, 
engasjerte Erling seg også i utviklingen av 
opprettelsen av en europeisk organisasjon for 

konserveringsutdanninger, ENCoRE. Han tok 
del i FULCO-prosjektet (A Framework of 
Competence for Conservator-restorers in 
Europe) og utfallet av dette arbeidet var 
Dokumentet av Vienna fra 1998. I 1999 kom 
Bologna-deklarasjonen som vektla viktigheten 
av samarbeid om utdanninger for stabile, 
fredelige og demokratiske samfunn. Det 
europeiske området for høyere utdanning 
(EHEA) ble etablert og det adopteres et 
system bestående av to sykluser: 3 år 
bachelor og 2 år master. Dette var muligheten 
for å få på plass den andre delen i 
konserveringsutdanningen. I 2001 presenterer 
Erling et forslag for revidert 
undervisningsprogram på et møte av ENCoRE 
i Munich. Planen innebærer fremdeles et 
turnusår etter endt master. Dette ble godkjent 
av instituttstyret fra Institutt for arkeologi, 
kunsthistorie og konservering, men senere 
avvist av studiedekan for det historisk-
filosofiske fakultet. De ville ikke betale for 
studentenes turnusår. Erling ble fryktelig 
skuffet over denne avgjørelsen. I løpet av 
2001 forlot Kristin Sigurdardottir 
konserveringsstudiet og Erling fikk Jeremy 
Hutchings først som vikar, senere i en fast 
stilling. Erling hadde i den tiden en del 
sykefravær og arbeidet med det reviderte 
studieprogrammet ble da stort sett drevet frem 
av Jeremy i samarbeid med Alan Phenix, da 
ansatt på Courtauld Instituttet, som vikar for 
Erling. Det nye programmet startet i 2003 med 
Erling i en 20% undervisningsstilling. I 2004 
var det nok. Erling førtidspensjonerte seg.   

Ovenstående tekst har ingen 
litteraturhenvisninger, men det meste av 
informasjon er hentet fra Erlings eget tekst 
Konserveringsstudiet 20 år fra 2018 og noe fra 
egen hukommelse. I nevnte tekst har Erling 
beskrevet sin egen konserveringskarriere, 
men også utviklingen av faget og ikke minst 
utdannelsen. Med mange fakta og mange 
henvisninger. Dette er kanskje den viktigste 
arven han etterlater det norske 
konserveringsmiljøet. Om vi alle fulgte Erlings 
eksempel ville det Norske 
konserveringsmiljøet sitte igjen med en rik 
konserveringshistorie.  

En svært forkortet versjon av denne teksten 
ble publisert som nekrolog i Aftenposten 26. 
mars 2022. 
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Restaurering av Oslopiken:  
Er det kunstneren eller arkitektene sin 
visjon som skal styre?  
 
 
Ingrid Skard Skomedal  
Skulpturkonservator NKF-N   
Fagområde: Monumentalkunst; skulptur og bygningsintegrert kunst  
Studerer videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved AHO 2021-2023  
 

  

 
 
 
 
 

 

  Oslopiken oppstilt til behandling og Oslopiken forgylt. Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust.

Denne teksten var et essay skrevet til en 
studieoppgave under tema eksperimentell 
bevaring, i en modul for moderne 
arkitekturstrategier. Teksten er tidligere 
publisert på kunstsamlingen.no.   

 
 

 

 

Oslopiken er en bronseskulptur som troner 
over hovedinngangen i borggården på Oslo 
Rådhus. Skulpturen ble laget av kunstneren 
Joseph Grimeland (1916-2002) i 1950. 
Opprinnelig var skulpturen forgylt med 
bladgull. Dette ble fjernet omkring 1970. I 
denne teksten rettes oppmerksomheten mot 
hvordan vi skal forholde oss til to opprinnelige 
og diametralt ulike syn på kunstnerisk uttrykk 
når det skal bestemmes tiltak i et  
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restaureringsprosjekt. Er det kunstneren eller 
arkitektene sin visjon som skal styre? Hvilken 
stemme skal man lytte til i et slikt prosjekt? Når 
man tar stilling til å legge ny forgylling, gir det 
følger for resten av fasaden, og andre 
kunstverk knyttet til bygningen. Oslo rådhus er 
ikke fredet, men står på Byantikvarens Gule 
liste og trer frem som et sekulært 
høystatusbygg.  

Eksperimentell bevaring  

Eksperimentell bevaring er en gren innenfor 
arkitekturteori hvor sentrale spørsmål tar for 
seg hva som tas vare på, hvorfor og hvordan 
det gjøres (Otero-Pailos 2019). Det kan også 
kalles utforskende bevaring, fordi det vekker 
«grubling og fundering i vel så stor grad som 
ren eksperimentering» (Wergeland-Smith 
2017). Tradisjonelle konvensjoner rundt 
hvordan vi forholder oss til bevaring og 
bevaringsverdi blir utfordret. I eksperimentell 
bevaring ligger en frihet til å løfte frem objekter 
som har blitt glemt eller utelatt av offisielle 
fortellinger. Objektene som blir utpekt til 
bevaring er ofte uten offentlig beskyttelse og 
mangler merkelappen «kulturminner» (Otero-
Pailos 2019). Oslopiken har gått fra å være et 
synlig forbilde, en gallionsfigur på toppen av 
fasaden, til å bli ignorert i en mørk nisje. Denne 
problemstillingen opptok også kunstneren. 
Han skrev: «bortsett hva motivet måtte 
symbolisere, var det min mening å få figuren 
til å overvinne avstanden og det veldig rom 
mellom tårnene hvor den ellers lett kunne 
forsvinne» (Grimeland 1952:171).  

 

Oslopiken  

I 2020 ble det gjort en gjennomgang av 
sikkerheten på innfestingen av 
bygningsintegrerte skulpturer på Oslo rådhus. 
Det viste seg at Oslopiken hadde en sprekk i 
bronsen i en fot. Nærmere undersøkelser 
kartla et behov for en mer omfattende 
betongrehabilitering på fasaden bak 
skulpturen. Oslopiken er montert 30 meter 
over bakkenivå, måler 4,3 meter og veier om 
lag 800kg. Det ble derfor raskt besluttet at 
skulpturen måtte demonteres, restaureres og 
ny innfesting måtte sikres. Ved den 
innledende besiktigelsen ble det observert 
rester av gull på skulpturens rygg. Dette var 
forenelig med opplysninger om at skulpturen 
tidligere hadde vært forgylt. Det ble derfor 
bestemt at ved demontering skulle ny 
overflatebehandling utredes. Den russiske 
konservatoren Evgenii Vasi l'evich 
Mikhailovskii kaller dette en analytisk metode 
(Mikhailovskii 2011:8) – det innebærer at når 
vi står ovenfor et utvidet spekter av mulige 
alternativer bevisst vektlegger og velger tiltak. 
I dette konkrete tilfellet med Oslopiken, ble 
den strukturelle stabiliteten prioritert, og den 
estetiske verdien vektlagt ved å re-forgylle. 
Resultatet ble at skulpturen fremstår langt mer 
synlig for publikum og dermed har gjenvunnet 
sin posisjon som mer betydningsfull for den 
arkitektoniske helheten. Dette samsvarer med 
det Mikhailovskii hevder; at restaurering viser 
at noe verdsettes av samfunnet (Mikhailovskii 
2011:8). I forkant av prosjektet med Oslopiken 
ble det utført intervjuer og grundig arkivsøk for 
å få historisk belegg og opplysninger som 

 

Fra åpningen av Oslo rådhus i 1950.  
Fotograf: Ørnelund, Leif/ Oslo Museum.  
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kunne gi relevant informasjon. Hovedmålene i 
undersøkelsene var å se på bakgrunnen for 
forgyllingen i 1950, hvorfor gullet ikke holdt 
seg, ble fjernet og ikke re-forgylt. Vi fikk 
adgang til arkivmateriale etter Joseph 
Grimeland, og fant frem informasjon om 
utsmykningsprogrammet til rådhuset. En slik 
dybdeundersøkelse var avgjørende for valg av 
retning i restaureringen. Grimeland selv valgte 
ikke forgylling, og det hevdes at det ble utført 
mot hans iherdige protester (Andersen et al 
1996:25). Han uttalte i et intervju i Dagbladet 
23.mars 1950: «Jeg aner ikke hvordan hun 
kommer til å virke. Hun må på plass først, få 
det rette perspektivet. Slik som hun ligger nå, 
på ryggen med et grønt ben og fire forgylte tær 
– det er nærmest vondt å se henne». Noen 
dager senere, i Dagbladet 27.mars, står det: 
«Oslo-piken skal skinne – det er endelig 
bestemt at Joseph Grimelands Oslopike skal 
forgylles – ikke patineres. Det har vært 
adskillig diskusjon om hva som ville ta seg 
best ut, men Rådhuskomiteen er kommet til at 
Oslopiken skal skinne der oppe fra sitt 
podium.» Det virker ulogisk at Grimeland var 
så imot forgylling, og samtidig var så opptatt 
av synlighet. Han skriver selv i en bok fra  

1952: «Det er i det hele tatt de arkitektoniske 
forhold som er avgjørende for den skulpturelle 
utsmykningens karakter. Ikke slik at det blir 
tale om noe stilistisk tilpasning til arkitekturens 
formspråk, men slik at avstanden, 
lysforholdene og plassen i ensemblet stiller 
bestemte krav med hensyn til valget av sujett 
og komposisjonsform» (Grimeland 
1952:171).  

Arkitekten Magnus Poulsson, som tegnet 
Rådhuset, skriver at Oslopiken er et meget 
godt arbeide: «Igjen ser vi, som her ved 
Oslopiken, hvordan en skulptur selv om den er 
helt naturalistisk utformet, kan knyttes til å bli 
en integrerende del av arkitekturen. For likeså 
avgjørende som det er at kunstverket må ha 
nerve og sin store egenverdi, like viktig er det 
at det på sin plass får den riktige målestokk og 
skulpturale styrke i forhold til arkitekturen» 
(Poulsson 1950:224). Han skriver videre: 
«skulde jeg ha noe ønske, måtte det være at 
det blev anvendt mer gull, da det står så 
vakkert mot den røde teglstenen» (Poulsson 
1950:224).  

 

 

 

 

N
orske K

onserves 1/2022 |Skom
edal| R

estaurering av O
slopiken 



 
21 

  

Patina eller gull?  

I 2021 ble to behandlingsforslag for 
restaurering fremlagt. Det første forslaget 
innebar en rens av bronsen med etterfølgende 
påføring av et lag beskyttende voks. Siden 
dette forslaget ville videreføre den anonyme 
fremtoningen, ble det anbefalt å montere ny 
belysning for å fremheve skulpturen. Det 
andre behandlingsforslaget var konseptuelt 
fundert og innebar en bevisst prioritet av de 
ulike verdiene knyttet til kunstverket. I dette 
konkrete tilfellet ble estetikken fremhevet, som 
et virkemiddel for å skape en visuell dialog: 
gjennom økt kontrast mellom skulpturen og 
arkitekturen.  

En vellykket forgylling av bronse utendørs 
krever full isolering mellom bronse og gull på 
grunn av kjemisk reaksjon. Gullet skal ikke 
overflatebehandles fordi hverken lakk, ferniss 
eller liknende vil holde utendørs. Det ble raskt 
klart etter arkivsøk at gullet hadde tidligere 
vært dekket med et lag ferniss. Overflaten 
viste tegn til slitasje og ble beskrevet som 

flekkete i en artikkel i Dagbladet 18.august 
1970. Trolig var slitasjen årsaken til at gullet 
ble fjernet. Det ble utført ved å spyle 
skulpturen forfra, uten å komme til på 
baksiden. Derfor så vi restene av forgyllingen 
bak på ryggen.   

At det ikke ble valgt å re-forgylle kan forklares 
med at det var dette som var kunstnernes 
ønske. Det kan også ha sammenheng med 
økonomi. Det var rett å slett rimeligere å la 
være å gjøre noe. Det er uklart om rådhusets 
forvaltning faktisk var i kontakt med Grimeland 
da skulpturen ble renset.   

Tidligere rensing av overflaten har blitt utført 
kun av estetiske årsaker, uten hensyn til 
stabilitet eller konserverende formål. Dette har 
resultert i ujevn overflate.  

Stort sett bevares patina på bronseskulpturer i 
uterom i Norge da det ses på som en del av 
skulpturens aldersverdi.  

 

  
 

Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust 
 

N
or

sk
e 

K
on

se
rv

es
 1

/2
02

2 
|S

ko
m

ed
al

| R
es

ta
ur

er
in

g 
av

 O
sl

op
ik

en
 



 
22 

Kunst i det offentlige rom – en annen 
tilnærming til bevaring  

I møte med offentlig kunst jobber 
konservatorer utenfor museumsrammer og 
må inkorporere eventuelle begrensinger som 
betingelsene gir i ethvert behandlingsforslag. 
Det er ikke uvanlig at monumenter har blitt 
endret eller fremstår endret fra opprinnelig 
tiltenkt tilstand og kontekst. Offentlig kunst 
utendørs skal fungere estetisk, teknisk og 
trygt. Samtidig er de utsatt for vær, vind, og i 
enkelte tilfeller hærverk. Hyppig og 
rutinemessig vedlikehold er en del av 
offentlige monumenters liv. Krav om 
reversibilitet er ofte ikke relevant i slike 
restaureringsprosesser.  

Når et verk er grundig undersøkt og 
dokumentert kan tilføyelser og rekonstruksjon 

aksepteres. Det gjelder i saker der det er 
nødvendig for å bevare det opprinnelige 
visuelle uttrykket av et kunstverk. Slik står 
konservatorer som jobber med offentlig kunst 
ofte ovenfor problemstillinger som nærmer 
seg eksperimentell bevaring – 
«utgangspunktet for eksperimentell bevaring 
er tvil» (Otero-Pailos 2016: 20). Det er ikke 
uvanlig i forbindelse med arkivsøk å oppdage 
at elementer ved et utendørsverk har mangler, 
eller er vesentlig endret fra opprinnelig 
tilstand. I slike tilfeller må man ta valg som 
fremstår eksperimentelle, fordi uttrykk, 
intensjon, sanseerfaringer og stemning er 
gjenstand for tolking av hva vi som 
konservatorer velger å bevare. Konservering 
og restaurering krever grundig 
forundersøkelser av historikk og teknisk 
kunsthistorie for å ta riktige og veloverveide 
valg, særlig om man skal reprodusere noe 
som engang var laget i en ustabil form.  

         

Konservering og arkitektur  

I forhold til Oslopiken hevder jeg at valget om 
å forgylle var et unikt prosjekt. 
Undersøkelsene stadfestet kunstnerens  

 

 

visjon: den estetiske funksjonen til skulpturen 
var viktig i relasjon til fasadens artikulasjon.  
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Når det gjelder kunstnerens preferanse med 
hensyn til overflatebehandling, måtte den vike 
for arkitektenes intensjon. Dette betyr at ny 
forgylling ikke bare tilbakefører skulpturens 
kraft som identitetsmarkør, men også ivaretar 
en arkitektonisk integritet. Den historiske 
kvaliteten ble sikret, både i materialitet og i 
utførelse. Etiske, estetiske og tekniske valg 
ble løst i samarbeid med et knippe dyktige 
håndverkere som gav innspill i prosessen. Det 
var risiko involvert i demontering og 
nymontering. Den grundige analysen og 
omfattende planleggingen i forgrunn av 
prosjektet gjorde tiltaket vellykket.  

Valget om å forgylle ga en drastisk endring av 
fasaden til Oslo rådhus. Gjenoppdagelsen av 
detaljer i eksteriøret som tidligere har vært 
forgylt, blir fulgt opp i en ny strategi for å 
gjennomgå endringshistorien og velge ut hva 
man skal prioritere videre. Flaggstangkulene i 
oppgangen mot rådhuset blir nå forgylt, og det 
vurderes om svaneparet i fontenen også skal 
tilbakeføres.  

I et fritt valg, sett i lys av eksperimentell 
bevaring, kan man kuratere 
bygningselementene enten man vil fremheve, 
eller nedtone enkelte elementer. Her kan man 
gjøre individuelle tilpassede vurderinger over 
tid, og eventuelt få frem flere sider av fasaden 
suttrykk. Imidlertid må det bemerkes at 
individuelle tilpasninger også kan være 
problematisk om det blir en utakt i tilstand, 
hvor for eksempel noen elementer blir renset, 
mens andre partier står urenset. Som 
konservator er man opptatt av å bevare patina, 
og rense til et jevnt stabilt nivå. Helt rent er ikke 
alltid målet. Hvordan gjenstander fremsto for 
tidligere generasjoner er ikke slik de fremstår 
for oss i dag, selv etter en omfattende 
tilbakeføring eller restaurering. Sanseinntrykk 
og oppfattelse er ulik for oss alle.  

Konservering - ingen statisk prosess  

Det er økonomiske, kognitive og emosjonelle 
grunner til hvordan kunst og kulturminner blir 
bevart. Rådhuset i Oslo er en viktig bygning.  

 

 
 

Fotograf: Ingvild Brekke Myklebust 

Restaureringen av Oslopiken fremmer nå 
igjen en estetisk dimensjon i fasaden som 
utfordrer tilskuere. De møter en strålende pike 
som kan beundres, pirre, forarge eller 
misunnes: «… hun fyller så presist det rom 
hun har fått tildelt, og lever samtidig sitt eget, 
festlige liv» (Brochmann 1950:188).  

Tilbakeføring av den forgylte overflaten var en 
stor beslutning å ta, men etter omfattende 
arkivundersøkelser kan det virke som at 
kunstnerens motstand mot forgylling ikke var 
så uttalt som først antatt. Eksperimentell 
bevaring inspirerer oss til å revurdere, 
utforske, og tolke aspekter ved kunstverket og 
dets historikk. Resultatet kan bli en annerledes 
vektlegging av hensyn til vern av de originale 
materialene- som jo ofte er det overliggende 
formålet med nye rekonserveringsteori. 
Konserveringslitteratur er ofte ikke tilpasset 
verk utenfor en tradisjonell museumskontekst. 
Konservering og restaurering er ikke statiske 
eller universelle prosesser, alle tiltak må 
avpasses den aktuelle situasjonen.  

Arkitekter og konservatorer har tilknyttede 
arbeidsfelt, men ulike faglige perspektiver når 
det gjelder bygningsintegrert kunst og vern. 
Eksperimentell og utforskende bevaring stiller 
spørsmål som er anvendbare i flere fag. Økt 
dialog mellom interessefelt kan bidra til gode 
diskusjoner og utvikling i kulturminnevern, 
særlig innenfor behandling av 
bygningsintegrert monumentalkunst i offentlig 
rom.
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Refleksjoner om 
bokkonservering i Norge   
  

Linda Barone   
Konservator NKF-N (bok)   
Selvstendig næringsdrivende   
 

Hvordan kan vi utvikle forståelsen for 
bokkonservering i Norge? Jeg stiller 
spørsmålet fordi det virker som at praktisk 
konservering av bøker i liten grad utføres av 
bokkonservatorer samtidig som det er liten 
offentlig bevissthet om hvorfor konservering 
av bøker burde gjøres av en med 
konserveringskompetanse. Det er lett å tenke 
at mangelen på riktig kompetanse kan påvirke 
fremtiden for Norges boksamlinger. I denne 
artikkelen vil jeg drøfte hvilke muligheter vi har 
for å sikre posisjonen til faget, blant annet ved 
å utvikle en mer presis terminologi samt 
forståelse når bokkonservering skal 
kommuniseres med publikum.   

I Norge ser det ut til å eksistere et uklart skille 
mellom bokkonservatorer og bokbindere.1 
Bokbindingstradisjonen er like lang og dyp i 
Norge som i andre land, men i andre land har 
mange bokbindere tatt videreutdanning for å 
bli bokkonservatorer. I Norge er det derimot 
vanlig at håndbokbindere fremdeles reparerer 
bøker. Når noen tar fatt på en behandling som 
de ikke har tilstrekkelig kunnskap om, skaper 
dette en stor risiko for kulturgjenstanden.   

Vi ser også institusjoners økte vektlegging på 
samlingsforvaltning, digitalisering og/eller 
utstilling, og i mindre grad på praktisk 
konservering. Den fysiske reparasjonen av 
bøker virker å bli nedprioritert når det gjelder 
konservatorens tid, og dette kan føre til at den 
kulturelle verdien til bokens sammensetning 
og materialer blir oversett.   

  
  

 

 

 
 

 

Sammenligning av bokbinding og 
bokkonservering   

Mange bokkonservatorer har bakgrunn som 
bokbindere, men bokbindere derimot mangler 
mye kunnskap som gjør dem til kompetente 
bokkonservatorer. Generelt lager bokbindere 
nye bøker mens bokkonservatorer reparerer, 
restaurerer, og konserverer gamle bøker (se 
tabell 1). Selvfølgelig finnes det unntak, men 
ofte er bokbindere mer som kunstnere som 
først og fremst konsentrerer seg om estetikk 
mens bokkonservatorer er mer som forskere. 
Som et tankeeksperiment, ville det ikke virke 
upassende om malerier i institusjoner 
fremdeles ble konservert av kunstnermalere?   

Fordi bøker er gjenstander med bevegelige 
deler har de en rik og variert historie med 
strukturelle løsninger for å flytte disse delene. 
Strukturen og materialet i gamle bøker er 
verdifulle bevis som er viktige å bevare.2 
Bokkonservatorer er utdannet spesielt til å 
gjøre dette, mens bokbindere ikke har denne 
opplæringen. Bokbindere følger ikke 
konserveringsfaglige aksepterte standarder, 
og deres ulike ferdighetsnivåer spenner fra 
pensjonister som driver med bokbinderi som 
hobby til dyktige og erfarne håndverkere. 
Bokbindere har utviklet de varierte 
bokbindstrukturene gjennom århundrene og 
deres ferdigheter bør overføres til fremtidige 
generasjoner, akkurat som kunnskapen og 
ferdighetene til bokkonservatorer bør 
beskyttes og overføres. Poenget er derimot 
hvordan vi best kan bevare kulturarven med 
den kunnskapen, de faglige standarder og 
utdanningsprogrammene som er tilgjengelig i 
dag.   
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Konservatorens rolle  

Konserveringsyrkets hensikt om å ta vare på 
historiske kulturarvsgjenstander tilsier at 
bevaring av deres materielle autentisitet er av 
størst betydning. Våre mål innebærer å 
stabilisere gjenstandens struktur og beholde 
så mye som mulig av dets fysiske og historiske 
bevis, for å sikre at den er tilgjengelig for 
fremtidige generasjoner. Våre metoder og 
materialer er forankret i kjemisk stabilitet, 
kompatibilitet og reversibilitet, og har blitt 
undersøkt og testet for å oppfylle disse 
kravene.  

Vårt arbeid innebærer også forebyggende 
konservering for å kunne holde gjenstanden 
stabil så lenge som mulig gjennom kontroll av 
miljøet og ved å instruere de som håndterer 
gjenstandene. Konservatorer av 
arkivmaterialer (bøker og dokumenter) 
vurderer hvordan gjenstanden skal håndteres, 
sammenlignet med konservatorer på museum 
der gjenstandene vanligvis ikke skal berøres 
(som for eksempel malerier og andre 
kunstverk). Bøker er laget for å bli lest, og 
dette gjør at bokkonservatorer må tenke litt 
annerledes i sin fremgangsmåte enn andre 
konservatorer. Bøker er dynamiske objekter 
hvis strukturer er utviklet med bevegelse i 
tankene.   

 

Vi tar vare på historiske og kulturelle objekter 
for at fremtidige generasjoner kan oppleve 
dem, og for bøker betyr dette å berøre eller 
lese i dem. Ja, teksten kan digitaliseres, men 
innholdet er bare en del av opplevelsen. 
Tilgang til informasjonen i boken er viktig, men 
ektheten til en gammel bok er viktigst. Den 
digitale kopien er bare et surrogat for å 
multiplisere tilgjengeligheten – kopien har 
ingen historisk verdi. Det fysiske bokbindet er 
derimot et kulturelt objekt som i kraft av sin 
historiske verdi er bevaringsverdig. Dette 
burde ikke være nødvendig å si, men den 
nåværende situasjonen er at vi digitaliser alt 
mens det sjeldent fokuseres på konservering 
av de fysiske bøkene lengre.3 Bokbindet er 
verdifullt fordi dens struktur og materieller er 
autentiske eksempler på tidligere kulturuttrykk, 
og det er det vi konservatorer gjør: bevarer 
kultur.   

Aktuelle trender innen konservering peker på 
bruken av analytiske instrumenter for å forske 
på en bok som om det er en 
museumsgjenstand med arkeologiske 
informasjonslag. Disse nye verktøyene hjelper 
konservatorer, og deretter kuratorer, 
historikere og forskere med å lære så mye 
som mulig om en bok og omstendighetene 
rundt dens produksjon.   

Bok-konservatorer vanligvis: Bokbinder vanligvis: 

fullfører en mastergrad, noen ganger med 
avhandling

har videregående opplæring og lærlingstilpasset 
opplæring omtrent som en lektor eller bachelor 

er opplært til standarder utviklet gjennom 
internasjonale foreninger og følger en etisk 
kodeks ~ inkluderer registrering av bevis før/
under/etter 

følger en lang tradisjon for håndverk 

er som leger: diagnostiser skader og ta 
behandlingsbeslutninger fra sak til sak 

gjentar de samme handlingene til perfeksjon 

fokuserer på struktur og funksjonalitet fokuserer på estetikk, dekorative elementer 

konserverer både bindet og sidene pleier å erstatte bindet / dekslene & ikke gjør 
papirreparasjon 

har prioriteringer for å beholde originaldeler 
(bevare ektheten) og bruke reversible teknikker 

prioriterer ikke autentisitet eller reversibilitet 

vil gi råd om forebryggende konservering / 
sikker håndtering 

lager også tilpassede skap / esker 

Tabell 1: Sammenligning av bokbinding og bokkonservering   
 

N
orske K

onserves 1/2022 |B
arone| R

efleksjoner om
 bokkonservering i N

orge 



 
27 

Terminologi kan bidra til å tydeliggjøre for 
resten av samfunnet hva vi gjør  

Ordforrådet er viktig for forståelsen av et fag. 
Utøvelsen av et yrke krever bruk av et 
profesjonelt og standardisert ordforråd overfor 
hverandre og med omverden. Her møter vi 
våre første hindringer for bokkonservering i 
Norge.   

Reparasjon av bøker krever fingerferdighet, 
og derfor kan både bokbindere og 
bokkonservatorer kalles håndverkere. Flere 
konservatorer i Norge synes kanskje at 
begrepet «håndverker» bagatelliserer de 
akademiske kravene til konservering og gir feil 
assosiasjoner, og derfor ikke bør brukes. Som 
konsekvens er det ikke så vanlig å bruke 
begrepet «håndverker» for å kommunisere 
med publikum hva bokkonservatorer er.  

Ordene «å reparere» og «å restaurere» kan 
også forvirre publikum og andre i omverden. 
På engelsk blir det sagt at en bokkonservator 
«repairs» bøker, mens «reparasjon» i Norge 
er forbundet med noe håndverkere - som 
rørleggere eller snekkere - gjør for å fikse en 
skade. Det kan få publikum til å tro at 
konservatoren har et lavere utdanningsnivå 
enn det som er tilfellet. Derfor bør bruk av 
begrepet «reparasjon» på norsk unngås av 
samme grunner som at «håndverker» er 
problematisk og gir feil assosiasjoner. Et annet 
ord som kan forvirre er «å restaurere». I 
engelsktalende land er «to restore» knyttet til 
bokbindingstradisjonen. I Europa for øvrig er 
derimot restaurering akseptert ved siden av 
konservering, siden vi ser en sidestilling i 
begrepet Conservator-Restorer. Dette er den 
offesielle tittelen i E.C.C.O. og andre 
organisasjoner, som ERC-BPCR (European 
Research Center for Book and Paper 
Conservation-Restoration), men også noen 
ganger benyttet i IADA (International 
Association of Book and Paper Conservators). 
Å bruke «to restore» på engelsk betyr at man 
begynner å blande bokkonservering med 
håndbokbinding, noe som ikke hjelper med å 
tydeliggjøre noe som helst. Kanskje «å 
restaurere» på norsk tydeliggjør at aktiviteten 
er forskjellig fra «å reparere»?  

Det kan imidlertid være best å bruke begrepet 
praktisk konservering, eller aktiv konservering. 
På norsk kan dette kanskje passe bedre med 
måten «preservation» kommer til uttrykk: 

forebyggende konservering. Så vi har både 
faktisk konservering av gjenstander og 
forebyggende tiltak rundt dem definert på en 
måte som forhåpentligvis gjenspeiler våre 
aktiviteter.   

Et annet langvarig ordforrådsproblem i Norge 
er at konservator også kan bety kurator. 
Yrkestitlene «konservator» og 
«førstekonservator» innenfor kultursektoren 
refererer ikke nødvendigvis til det som har 
med den fysiske reparasjonen/restaureringen 
av gjenstander å gjøre. Dette ser ut til å forvirre 
allmennheten ytterligere om hva vi 
konservatorer faktisk gjør. Det ville være nyttig 
hvis denne pågående språklige konflikten 
kunne løses. Vi bør kunne ha vår egen tittel.   

Historie om praksis  

For å forklare hva bokkonservatorer gjør, kan 
man se på hvordan yrket vokste ut av 
tradisjonelt bokbinderi. Bokbindingens historie 
er et forskningstema i seg selv, men et raskt 
overblikk viser hvordan bokbindingsbransjen 
er delt inn i to hovedkategorier, avhengig av 
om boken er ment å bli lest eller skrevet i 
(Vaughan 1996). Poenget er at begge disse 
kategoriene har til hensikt å lage nye bind. 
Reparasjon, eller restaurering, av gamle 
brukte bind fra hver kategori ble utført av 
bokbindere før utviklingen av 
bokkonservering. Historisk sett var bokbindere 
de eneste med ferdighetene til å reparere 
bøker, akkurat som kunstnermalere reparerte 
malerier før det fantes malerikonservatorer. 
Med utviklingen av konserveringsfaget 
begynte håndverkere som for eksempel 
kunstnermalere og bokbindere å bli 
konservatorer.  

Responsen på flommen i Firenze i 1966 var 
begynnelsen på konserveringsyrket (Skaug 
2016). Katastrofen startet prosessen der 
bokkonservering ble skilt fra det tradisjonelle 
bokbindingsyrket, da heltene i redningen av 
Firenzes skatter vendte hjem og ble den første 
generasjonen bokkonservatorer (Conway og 
O’Hara 2018, DeStefano og Campagnolo 
2019). Denne generasjonen ble lærere av 
senere generasjoner bokkonservatorer. Etter 
flommen i Firenze ble det opprettet 
opplæringsprogrammer for bok- og 
papirkonservering rundt om i verden parallelt 
med at nasjonale og internasjonale 
konserveringsforeninger ble etablert.   
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Utdannelse av bokkonservatorer  

Når jeg sier opplæring i bokkonservering, 
mener jeg konservering av arkivmateriell som 
hovedsakelig finnes på biblioteker og arkiver. 
Bøker består av materialer som papir, 
pergament, lær, lerret, metallkomponenter og 
blekk. For å reparere/restaurere en bok riktig, 
må man være utdannet og opplært i 
håndtering av disse materialene, forstå kjemi 
og ha studert materialenes historiske 
bruksområder i bokbind. 
Bokkonserveringsutdanninger inkluderer 
komponenter av 
papirkonserveringsutdanning, men 
papirkonservering er et eget fagområde – som 
å ta vare på dokumenter, kunstverk på papir, 
store gjenstander som kart, og alle 
gjenstander laget av papir.   

Etiske standarder er et av de viktigste 
tilskuddene som skiller utdanning av 
bokkonservatorer fra tradisjonelle bokbindere. 
De samme standardene er også en viktig del 
av de organisasjoner som konservatorer er 
med i. Eksempler på hva disse standarder 
fordrer4:  
• respekt for å bevare ektheten og bruke 

reversible reparasjonsteknikker   
• bruke materialer som har blitt undersøkt 

og ikke skader originalt materiale   
• holde seg oppdatert med ny forskning   
• det grunnleggende som er inkludert i 

etiske retningslinjer, som å registrere 
tilstand i   dokumentasjon    

Å følge en etisk kodeks, og opprettholde 
etablerte standarder, er et krav for å være et 
profesjonelt medlem av for eksempel AIC 
(American Institute for Conservation).  

Forebyggende konservering er en annen 
sentral komponent i 
konserveringsutdannelsen som skiller 
bokbinding fra konservering. Et eksempel er 
fra min egen utdannelse ved University of 
Texas i Austin, hvor jeg gikk Preservation and 
Conservation Studies-programmet innenfor 
Master of Library and Information Science-
graden. Vi hadde Book Lab og Paper Lab som 
fokuserte på praktisk arbeid. Den første 
perioden av Book Lab inkluderte en 
gjennomgang av grunnleggende 
bokbindingsferdigheter. Vi hadde 
undervisning i forebyggende konservering og 
jeg tror at mange av de emnene nå ville blitt 
ansett som samlingsforvaltning. Den 

nåværende trenden med at 
samlingsforvaltning har presedens over 
praktisk konservering hos institusjoner, 
medfører en annen trussel mot undervisning i 
praktisk konservering: Hvis disse praktiske 
ferdighetene ikke lenger verdsettes, vil de 
fortsatt bli undervist? Man lurer på hva som 
skal skje med de fysiske gjenstandene (bøker, 
dokumenter, dvs. Bibliotek- og arkivsamlinger 
generelt) etter at digitaliseringsmanien har gått 
forbi.   

I Norge er det ikke en 
konserveringsutdannelse for arkivmaterialer 
(eller papir), samtidig som utdannelser for 
bibliotekarer og arkivarer utelater begrepene 
konservering og forebyggende konservering. 
Bokbinderne i Norge fortsetter å gjøre 
bokreparasjon/restaurering uten denne 
opplæringen. Forvirringen mellom 
håndbokbinding og ordentlig bokkonservering 
blir verre av nettsteder som dette: 
utdanning.no.5 Jeg tror dette bidrar til 
misforståelse av funksjonen og verdien av 
bokkonservatorer, og setter gamle bøker i 
fare.   

Konklusjon   

Det er få bokkonservatorer i norske 
institusjoner. Kanskje dette er et resultat av at 
bøker ikke blir verdsatt som historiske 
kulturelle gjenstander, men bare blir sett på 
som bærere av innhold. Kanskje det har vært 
et sirkulært problem, hvor det har vært få 
bokkonservatorer for hånden, som har ført til 
at institusjoner og private samlere kom til å 
stole på bokbindere som nå utfører flertallet av 
bokreparasjonene. Dette fører igjen til en 
redusert verdsettelse av bokkonservatorer, en 
misforståelse av rollen sine, og en manglende 
vilje til å akseptere nye utviklinger.   

Situasjonen i Norge ligner på den som var i 
andre land for tretti år siden der bokbindere  

utviklet seg til bokkonservatorer: den såkalte 
andregenerasjonen etter Firenzeflommen. 
Bokbindere er den naturlige forløperen til 
bokkonservatorer. Saken er hvordan man kan 
oppmuntre bokbindere til å ta videre opplæring 
innen bokkonservering og utdanne publikum 
om bokkonservering.  

De vanligste stedene hvor bokkonservatorer 
finnes er på biblioteker og arkiver, men i Norge 
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er dette sjelden tilfelle. Institusjonenes ansatte 
gjør det de kan med forringede samlinger og 
får opplæring slik de kan klare. Det er 
bokbindere, og noen ganger 
papirkonservatorer, som fyller hull i behovet 
for reparasjon av bøker. Ellers blir bøkene og 
annet materiale rett og slett ikke reparert i det 
hele tatt.6 Er det ingen måte for 
konserveringsfagfolk å få lov til å hjelpe denne 
situasjonen? Hvordan kan vi opplære 
publikum og ledere i relevante institusjoner om 
viktigheten av å ta vare på de fysiske 
materialene?  

Hvordan kan vi utvikle en utdannelse for 
bokkonservatorer i Norge for å møte disse 
behovene og bremse nedprioriteringen av 
undervisning i praktisk bokkonservering? 
Disse ferdighetene bør ikke gå tapt fordi tiden 
kan komme når digitalisering ikke lenger er 
den utbredte trenden og det norske samfunnet 
verdsetter den materielle autentisiteten mer. 
Det er mange modeller vi kan lære av, både 
innenfor og utenfor universitetsmiljøet.7 Det 
kan være en idé å utstyre Interkommunale 
Arkiver med et konserveringslaboratorium og 
konservatorer. En annen idé er et nasjonalt 
konserveringssenter for å tilby 
reparasjonstjenester, opplæringskurs, og 
være klar til å hjelpe i katastrofer. Alle vi som 
er involvert i konservering kan samarbeide for 
å finne løsninger. Tilstanden til verdifulle 
kulturgjenstander er i fare og vi kan være 
enige om at det er motivasjon for handling.  

Noter  

1 Begrepet bokbinder pleier å bety 
håndbokbinder, til forskjell fra de som er 
maskinbokbindere og som siden den 
industrielle revolusjonen har brukt bruker 
maskiner til å lage bøker. I denne artikkelen 
omtaler jeg bokbindere som håndbokbindere, 
altså de som utfører tradisjonell innbinding av 
bøker.   

2 For eksempler, vennligst se: Foot, Mirjam, 
editor, 2004. Eloquent Witnesses; 
Bookbindings and Their History, Bibliographic 
Society, London.   

McKitterick, David, 1994. «Evidence in the 
Printed Book and the Avoidance of Damage; 
A Bibliographer’s Viewpoint». Conservation 
and Preservation in Small Libraries. Parker 
Library Publications, Cambridge, s. 23-28.  

Middleton, Bernard, 1978. A History of 
English Craft Bookbinding Technique, 
Holland Press, London.   

Middleton, Bernard, 2000. The Restoration of 
Leather Bindings 3rd edition, Oak 
Knoll/British Library, Delaware/London, s. 
273-277.   

Pickwoad, Nicholas, 1995. «The 
Interpretation of Bookbinding Structure». The 
Library s6-XVII(3), Bibliographical Society, 
London. Også tilgjengelig fra:  

https://academic.oup.com/library/article-
abstract/s6-
17/3/209/1009412?redirectedFrom=fulltext   

Szirmai, J. A., 1999. The Archaeology of 
Medieval Bookbinding, Ashgate, Aldershot 
England.   

3 Se et nylig eksempel på fokuset på 
digitalisering her: Kristensen, Mette og 
Rustad Carlsen, Marianne, 2021. 
«Landssvikarkivet digitaliseres», tilgjengelig 
fra: www.nrk.no/norge/landssvikarkivet-
digitaliseres-1.15522254, oppsøkt: 
21.09.2021.  

4 Etiske standarder er nedfelt i:  American 
Institute for Conservation Code of Ethics, 
tilgjengelig fra: 
https://www.culturalheritage.org/about-
conservation/code-of-ethics, oppsøkt: 
21.09.2021.   

European Confederation of Conservator-
Restorers Organisations, Professional 
Guidelines II. Code of Ethics, tilgjengelig fra: 
https://www.ecco-eu.org/resources-2/, 
oppsøkt: 21.09.2021.  

5  Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse, 2021. tilgjengelig 
fra: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/han
dbokbinder   

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/konser
vator  oppsøkt: 21.09.2021.  

6 Dette er et nylig eksempel på at forringede 
samlinger og kulturgjenstander ikke blir 
reparert selv om alle involverte ønsker å ta 
bedre vare på dem:   
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https://academic.oup.com/library/article-abstract/s6-17/3/209/1009412?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/library/article-abstract/s6-17/3/209/1009412?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/library/article-abstract/s6-17/3/209/1009412?redirectedFrom=fulltext
http://www.nrk.no/norge/landssvikarkivet-digitaliseres-1.15522254
http://www.nrk.no/norge/landssvikarkivet-digitaliseres-1.15522254
https://www.culturalheritage.org/about-conservation/code-of-ethics
https://www.culturalheritage.org/about-conservation/code-of-ethics
https://www.ecco-eu.org/resources-2/
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/handbokbinder
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/handbokbinder
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/konservator
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/konservator
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Firing Lunde, Anders og Belgaux, Christian, 
2018. «Møllspiste museer», Morgenbladet 
18.5.2018, Oslo. Også tilgjengelig fra: 
www.morgenbladet.no/kultur/2018/05/18/moll
spiste-museer, oppsøkt: 13.11.2021.   

7 For eksempler, vennligst se:  

Chassaing, Pauline, 2020. «From the Ecole 
nationale du patrimoine to the INP: 30 Years 
of Encouraging the Dialogue between 
Heritage Professionals in France». Journal of 
Paper Conservation 21(2), International 
Association of Book and Paper Conservators, 
Germany, s. 72-77.  

The Montefiascone Conservation Project, 
tilgjengelig fra: http://monteproject.co.uk/en/, 
oppsøkt: 21.09.2021.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Northeast Document Conservation 
Center ligner et interkommunalt arkiv, 
tilgjengelig fra: www.nedcc.org, oppsøkt: 
21.09.2021.   
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Bruk av brannbeskyttende tekstiler for å 
minimere skader på kulturhistorisk interiør 
og gjenstander 
 
Nina Kjølsen Jernæs 
Malerikonservator NKF-N 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
nkj@niku.no 
 
 
Kan vi råde eiere og forvaltere av kulturhistoriske bygg til å bruke brannbeskyttende tekstiler som en 
del av en helhetlig brannberedskap? Det var behov for å gjøre seg noen erfaringer for å kunne 
besvare dette spørsmålet og NIKU har ledet arbeidet med å teste syv ulike brannbeskyttende 
tekstiler. Testene ble gjennomført ved tre ulike brannvesener. Målet med testene har vært å se på 
mulighetene for å bruke tekstiler ved tildekking av kulturhistoriske gjenstander for å minimere skader 
ved oppstått brann og/eller vannskader. Det har vært viktig å finne gode løsninger for å kunne 
beskytte store og veggfaste gjenstander. Testingen har vært tredelt og fokusert på beskyttelse mot 
varme og vann, samt håndterbarhet. Tre ulike brannbeskyttende tekstiler kom godt ut av testene og 
kan egne seg for bruk til å dekke til verdifullt materiale i en akutt situasjon. Dersom innkjøp av brann- 
og/eller vannbeskyttende tekstiler skal anbefales må det inngå i en samlet vurdering av bygningen 
og i et helhetlig sikkerhetsbilde. 
 
 
 
En kartlegging fra 2020 viste at svært få 
benytter brannbeskyttende tekstiler som en 
del av forebyggende rutiner ved historiske 
bygg eller til bruk i en verdibergingsinnsats. 
Det finnes lite relevant kunnskap om temaet, 
samtidig som mange forvaltere ønsker mer 
kunnskap (Kjølsen Jernæs 2020). Erfaringer 
fra flere prosjekter gjennomført i kirker har 
også avdekket et behov for mer kunnskap om 
brannbeskyttende tekstiler knyttet til tiltak for 
gjenstander som ikke kan evakueres ved 
brann, enten fordi de er veggfaste eller svært 
store.  
 
Gjennomføring 
 
Utgangspunktet for prosjektet var å spre 
kunnskap og erfaring til så mange som mulig, 
med et fokus på håndteringsutfordringer og 
reelle scenarier. Prosjektet ble gjort i 
samarbeid med KA Arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter, og vi valgte å 
involvere tre ulike brannvesen i testingen. De 
utførende brannstasjonene var Østre Agder 
brannvesen, Bergen brannvesen og Oslo 
brann- og redningsetat. Instruks som gjorde 
testene sammenlignbare ble utført av Rise 

Fire Research. Test-tidspunktet var fra mai til 
november 2021. 
 

 
Bilde 1: Testfelt ved Oslo brann og redningsetat 
september 2021. Foto: NIKU. 
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Bilde 2: Testoppsett var likt for alle tekstiler og for 
alle lokasjoner. Gjenstander som ble tildekket av 
tekstilene, var en europall, en hvitmalt trestol og to 
pappesker. Temperatursensor ble plassert under 
tekstilet og temperaturen ble målt på ulike 
overflater med IR kamera under branntestene. 
Foto: NIKU. 

 
Utvelgelse av produkter 
 
Ut fra informasjon fra produsent, så vi etter 
ønskede håndteringsegenskaper til det 
formålet å tildekke skjøre og verdifulle 
gjenstander innomhus. Arbeidsgruppens 
samlede nettverk ble benyttet for å finne 
aktuelle internasjonale produkter.  
Alle produktene som ble valgt ut, er 
kommersielt tilgjengelige på rull eller som 
ferdig produkt. Tekstiler som metervare ble 
bestilt i ønsket format. Oversikten over krav til 
produktene ble utarbeidet for prosjektet av 
Geir Jensen (branningeniør i 
referansegruppen), og sendt ut til alle 
produsenter på forhånd. Produsentene valgte 
selv ut det produktet de mente svarte best til 
oppgaven. 
 
 
 

  
Bilde 3: Her er Erik Angerman og Anne Bjørke ved 
Bergen brannvesen i samtale om de utvalgte 
brannbeskyttende tekstiler som skal testes. Foto: 
NIKU. 

 
Resultater 
 
Vi har tatt utgangspunkt i følgende scenarier 
som har vært førende for resultatene: En 
brann der brannmannskap har mulighet til å gå 
inn og dekke til gjenstanden/gjenstandene, og 
at man trolig har varmeutvikling og nære 
flammer; men sjelden direkte flammer. Et 
annet sannsynlig scenario er at brann i lokalet 
utløser sprinkleranlegg eller annet 
slokkeutstyr.  
 
Beskyttelse mot brann og varmepåvirkning ble 
av referansegruppa ansett som viktigere enn 
beskyttelse mot vann, siden skaden er størst 
ved en brann. Resultater fra branntest har 
derfor veid tyngst. 
 
Variasjonen var mellom 224°C og 270°C på 
tekstilenes overflate, og opptil 400°C i 
himlingen. Men høye temperaturer på 
overflatene og innsidene av tekstilet var ikke 
sammenfallende, så her ser vi klare tendenser 
til gode og mindre gode isolasjonsevner. For 
de to tekstilene som hadde best 
varmeisolasjon, ble det målt 72,5°C og 
114,5°C på innsiden. Tekstilene som skåret 
dårligst på isolasjon ved varmepåvirkning, 
målte 143,5°C og 148,5°C på innsiden. Av de 
syv produktene som ble testet, var det en 
mislykket test, fire som ikke gav god nok 
beskyttelse, tre som ga beskyttelse mot vann 
og varme, mens ett fikk meget gode resultater 
på varmeisolasjon.   
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Bilde 4: Testfelt ved Østre Agder Brannvesen der 
brannmester sjekker tekstilets overflatetemperatur 
og NIKU noterer. Foto: Neil Blandford, Østre Agder 
Brannvesen. 

 
Egnede produkter 
 
Vitrea: e-glass-vev med silikon-coating. God 
isolasjonsevne (114,5°C målt under tekstilet 
ved brann), vannbeskyttelse og 
håndteringsegenskaper. 
 
Hiltex (Klevers): Preox-fiber og aramid-fiber 
som tekstilduk med aluminiums-folie på en 
side. Nokså god isolasjonsevne (137°C målt 
under tekstilet ved brann). God 
vannbeskyttelse og håndteringsegenskaper. 
Hiltex-duken ble delvis ødelagt i produksjon av 
4 x 4 meter format, slik at den ble delvis sydd 
sammen med Klevers sin versjon av det 
samme produktet. De er identiske ifølge 
produsent, og vi fremhever derfor materialtype 
og ikke produsent. 
 
Dale Intertec; Fiberglass type e-glass, 
vulkanisert silikon-coating på begge sider. 
Nokså god isolasjonsevne (138 °C målt under 
tekstilet ved brann), god vannbeskyttelse og 
gode håndteringsegenskaper.  
 
Insulcon: Silikaglass med coating av 
poyurethane på en side, var meget god på 

varmeisolerende egenskaper (72,5 °C målt 
under tekstilet ved brann), men var lite god på 
vannbeskyttelse og nokså god på 
håndteringsegenskaper. Den kan likevel være 
relevant avhengig av bruk og behov. 
 
Punktvis oppsummering av erfaringer med 
håndtering av store formater 
 
Når det gjelder håndteringsegenskaper, så 
følger det noen erfaringspunkter: 

• Ved forskjell på innside og utside på 
tekstilet, bør det være tydelig merket.  

• Merking av senter på teppet gjør det 
enklere å plassere tekstilet riktig 

• Kvadratisk format sparer 
innsatspersonell for mye tid, da er det 
ingen tvil om hvilken retning som er 
hensiktsmessig. 

• Store formater på opptil 4x4 meter er 
håndterbare ved en innsats, men 
måten tildekkingen blir gjort på ser ut til 
å kunne påvirke resultatet. 

• De testede produktene på 4x4 meter 
lot seg greit håndtere av to personer. 

• Det er bedre om tekstilet er for stort 
enn for lite, det anbefales å velge 
format ut fra en av de større 
gjenstandene av høy prioritet. Da kan 
samme tekstilet også brukes til mindre 
gjenstander ved behov. 

Avslutning 
 
Etter testene kan vi konkludere med at det 
finnes tekstiler som vil fungere i en akutt 
situasjon der brannmannskap tildekker 
verdifullt inventar for å beskytte mot 
brannskader. Det finnes i tillegg produkter som 
også kan gi beskyttelse mot slokkevann eller 
vann fra sprinkleranlegg. Dersom innkjøp av 
brann- og/eller vannbeskyttende tekstiler skal 
anbefales, må det inngå i en samlet vurdering 
av bygningen og i et helhetlig sikkerhetsbilde. 
Ved anskaffelse av et slikt produkt, er det viktig 
å lage en verdibergingsplan som viser hvilke 
objekter som er viktigst å beskytte, samt hvor 
tekstilene ligger lagret. 
 
Det finnes fremdeles ubesvarte spørsmål når 
det gjelder tålegrenser for vann og varme i 
kombinasjon, og mulige avgassinger over tid. 
Vi håper på en fortsettelse der ytterligere 
tester kan gi oss et enda bedre grunnlag for 
anbefalinger. 
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En sak vi ikke tenkte på da vi planla og 
gjennomførte dette prosjektet, var relevansen 
av et slikt prosjekt og dets overføringsverdi til 
krigssituasjoner. NIKU bistår internasjonale 
organisasjoner med kunnskapsoppdatering 
om hvordan brannbeskyttende tekstiler kan 
brukes for å beskytte kulturminner og kunst i 
Ukraina, og vi deler de erfaringer vi har gjort 
oss gjennom testene. 
 
Praktisk gjennomføring og finansiering av 
prosjektet. 
 
Prosjektet har vært et samarbeid med KA. 
NIKU har hatt det overordnede ansvaret for 
gjennomføring av tester, prosjektledelse, 
koordinering og rapportering. Takk til Østre 
Agder brannvesen (ØABV): Preben Knarvik, 
Jan Olav Lundberg og Petter Vinje Svendsen, 
Bergen brannvesen (BB): Christian 
Hammersland, Haakon Rasmussen, Øyvind 
Fagermo, Sveinung Sivertsen og Erik 
Angerman, og Oslo brann og redningsetat 
(OBRE): Øyvind Greging, Øivind Mehammer 
for gode forberedelser og gjennomføring. Takk 

til Ragni Fjellgaard Mikalsen og Ole Anders 
Holmvaag ved Rise Fire Research for instruks 
og gode diskusjoner. Takk til 
referansegruppen som har bidratt med gode 
innspill underveis; Hanne Moltubakk Kempton 
(KA), Geir Jensen, Anne Bjørke (Bergen 
brannvesen), Susanna Björklöf (OBRE), 
Henrik Smith (Riksantikvaren) og Erika 
Hedhammar (Riksantikvarieämbetet). 
Takk til de som har bidratt økonomisk; KA, Knif 
Forsikring, Riksantikvaren og 
Riksantikvarieämbetet. 
 
Hele rapporten kan lastes ned her: 
https://niku.brage.unit.no/niku-
xmlui/handle/11250/2977142  
 
 
Referanser 
Kjølsen Jernæs 2020. Brannbeskyttende 
tekstiler for å minimere skader på 
kulturhistoriske gjenstander. Forprosjekt. 
NIKU Oppdragsrapport 143/2020.  
 

 

 
 

N
orske K

onserves 1/2022 |K
jølsen Jernæ

s | Bruk av brannbeskyttende tekstiler 

https://niku.brage.unit.no/niku-xmlui/handle/11250/2977142
https://niku.brage.unit.no/niku-xmlui/handle/11250/2977142


 
35 

Fernissrensing med forhåndsmettet Evolon® CR, 
et ikke-vevd tekstil  
 
Helle Hallingskog-Hujala  
Masterstudent malerikonservering  
Universitetet i Oslo  
helle.hujala@gmail.com  

 
 
 

 

 
Artikkelen handler om hvordan forhåndsmettet Evolon® CR, et ikke-vevd tekstil, ble benyttet til 
fernissrensingen av et oljemaleri på lerret som en del av forfatterens mastergradsprosjekt ved UiO. 
Maleriets overflate var tilslørt av blant annet støv, smuss og en misfarget ferniss, og en målsetting i 
prosjektet var å gjøre motivet mer lesbart. Det var ønskelig å benytte så lite løsemiddel som mulig 
for å redusere eksponeringen og behov for mekanisk bearbeiding med bomullspinner på 
fargelagene.   

En mye brukt metode for rensing av ferniss på 
malerier er å benytte løsemidler på 
bomullspinner og bearbeide overflaten 
mekanisk (Sutherland 2013:45; Baij mfl. 
2020a:1, 2020b:7). I en søken etter metoder 
som minsker behovet for mekanisk 
bearbeiding på sensitive malerioverflater har 
Evolon® CR, et ikke-vevd tekstil, blitt benyttet 
til fernissrensing. Løsemiddel kan tilsettes 
Evolon® på flere måter, for eksempel ved å 
legge biter av tekstilet på malerioverflaten og 
stryke på løsemiddel med pensel. En annen 
metode er å dyppe tekstilet i løsemiddel og 
klemme ut overskytende væske. Tekstilet kan 
så plasseres på malerioverflaten i en bestemt 
virketid, og oppløst ferniss og eventuelt smuss 
absorberes opp i tekstilet.  

Som en måte å kontrollere eksakte mengder 
løsemiddel som benyttes, har Lambert Baij 
med flere, forsket på forhåndsmetting av 
Evolon® (Baij mfl. 2021). Etter prinsippet om 
at Evolon® kan oppta opptil fire ganger sin 
egen vekt i væske, som produsenten oppgir, 
kan metningsgraden regnes ut for en gitt 
mengde løsemiddel (Deffner & Johann u.å.; 
Tauber mfl. 2018:46; Baij mfl. 2021:10). Med 
oppmålte mengder blir rensemetoden til en 
viss grad mer reproduserbar, og 
forhåndsmetning gjør at løsemiddelet blir jevnt 
fordelt i tekstilet. Dette prinsippet ble benyttet i 
fernissrensingen av et maleri som en del av 
forfatterens mastergradsprosjekt i 
malerikonservering, ved Universitetet i Oslo.   

 

Prosjektet tok utgangspunkt i et oljemaleri på 
lerret som er en del av Thaulow-samlingen 
ved Drammens Museum (bilde 1). Maleriet var 
preget av en rekke fenomener som tilslørte 
motivet. Det hadde en svært glansfull, 
sekundær ferniss som også var gulnet, og et 
utpreget krakeleringsmønster. Overflaten var i 
tillegg dekket av støv og smuss, og 
fargelagene var oppstykket av oppskallinger 
og fargetap. Samlet sett gjorde dette at 
oppfattelsen av motivet ble forstyrret, og 
betrakterens oppmerksomhet ble trukket mot 
skade- og aldringsfenomenene heller enn 
motivet. En målsetting i prosjektet ble dermed 
å gjøre motivet mer tilgjengelig for betrakteren 
gjennom behandlinger som rensing, utbedring 
av oppskallingene og visuell reintegrering av 
områder med fargetap.  

For å nå målsettingen om en mer lesbar 
malerioverflate, ble rensingen av den 
sekundære fernissen sentral. Til dette ble det 
benyttet Evolon® mettet med en oppmålt 
mengde aceton, hentet fra Baij med flere 
(2019:3). Evolon®-tekstilet ble oppmålt i gram, 
og tilsatt aceton (også oppmålt i gram) 
tilsvarende 51 % metningsgrad i en lukket 
flaske. Flasken fikk stå over natten (minimum 
tolv timer) slik at acetonen ble jevnt fordelt i 
tekstilet før bruk.   

Det forhåndsmettede tekstilet ble klippet til i 
biter på ca. 5 cm x 5 cm som ble lagt på 
malerioverflaten og dekket med Melinex for å  
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Bilde 1: Helopptak av maleriet før behandling 
2021-22. Foto: Helle Hallingskog-Hujala.  
 

forhindre at acetonen skulle fordampe for 
hurtig. Etter en forhåndstestet virketid ble 
tekstilet fjernet fra malerioverflaten. Noe av 
den oppløste fernissen hadde absorbert inn i 
tekstilet, og resterende oppløst ferniss ble 
fjernet med mekanisk bearbeiding med 
bomullspinne dyppet i aceton (bilde 2). Selv 
om Evolon® ikke kunne fjerne bruken av 
bomullspinne i dette tilfellet, ble likevel 
behovet for mekanisk bearbeiding redusert. 
Rensetester viste også at bruken av Evolon® 
kunne redusere mengden aceton som var 
nødvendig betraktelig, samtidig som metoden 
var mer tidseffektiv enn rensing med 
bomullspinner alene.  

Forhåndsmetting sørger for god kontroll med 
de eksakte mengdene løsemiddel som blir 
benyttet. Fordi løsemiddelet blir jevnt fordelt i 
tekstilet, blir det også jevnt fordelt på 
malerioverflaten. Dette kan gi bedre oversikt 
med den totale løsemiddeleksponeringen 
sammenlignet med rensing med 
bomullspinner. Det er likevel slik at fernissen 
ikke alltid er jevnt påført et maleri, og graden 
av rensing må derfor vurderes underveis.  

 
Bilde 2: Detaljopptak av fernissrensingen med 
Evolon® CR, et ikke-vevd tekstil. Foto: Helle 
Hallingskog-Hujala.  
 

En ulempe ved bruk av Evolon® er at tekstilet 
ikke er gjennomsiktig, som gjør at 
renseeffekten ikke kan observeres 
kontinuerlig. Tekstilet kan likevel løftes 
forsiktig i løpet av virketiden.   

I samsvar med prinsippet om å gjøre 
konserveringsinngrep minimalt inngripende 
følger det at løsemiddelbruk bør reduseres så 
mye som mulig under en fernissrensing 
(Phenix 1995:22; European Confederation of 
Conservator-Restorers‘ Organisations 
(E.C.C.O) 2003:2). Å redusere 
løsemiddelbruken er også et positivt 
miljøtiltak, og kan dessuten redusere risikoen 
for løsemiddelindusert nedbrytning i 
malerioverflaten (Sutherland 2001:74). Dette 
kan for eksempel gjelde svelling, ekstrahering 
og metallsåpedannelse i fargelagene (Stolow 
1961:123; Phenix 2010:69; Baij mfl. 2020a:3; 
Phenix mfl. 2021:552). For å ytterligere 
forhindre metallsåpedannelse viste 
forskningen til Baij med flere, at Evolon®-
tekstilet bør renses før bruk, enten med 
løsemiddeleksponering i korte intervaller eller 
en vaskesyklus på 60°C uten vaskemiddel i 
vaskemaskin (2021:5, 6, Additional File 1: 
Figur S4). Vaskesyklusen gjorde at løselige 
komponenter av tekstilet ble trukket ut som 
ellers kunne blitt deponert på malerioverflaten 
ved bruk og forårsake eller fremskynde 
metallsåpedannelse i oljefarger (Baij mfl. 
2021:10, 11, 12). Videre konkluderte 
forfatterne med at Evolon® ikke bør utsettes 
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for løsemidler over tid (mer enn syv dager), da 
dette kan forårsake nedbrytning av tekstilet, 
og som igjen kan medføre at løsrevne 
komponenter deponeres på malerioverflaten 
(Baij mfl. 2021:10). Ved bruk av løsemidler har 
dermed Evolon® begrenset kapasitet for 
gjenbruk. I dette prosjektet ble det forberedt en 
oppmålt mengde Evolon®-tekstil med aceton 
for hver dag, slik at det ikke ble benyttet 
Evolon® som hadde blitt utsatt for løsemiddel 
i mer enn 24 t. Fordi aceton fordamper relativt 
raskt er det også en problemstilling at noe 
løsemiddel vil fordampe hver gang flasken 
åpnes, som kan medføre at mengden aceton i 
Evolon®-tekstilet minker etter hvert som 
rensingen pågår. Fordi det kun ble klargjort én 
dags forbruk av Evolon® hver dag utgjorde 
ikke fordampningen av aceton en merkbar 
forskjell. Dette er likevel en feilkilde å være 
oppmerksom på.  

Resultatet av fernissrensingen med 
forhåndsmettet Evolon® i dette prosjektet var 
en malerioverflate som ikke lenger var tilslørt 
av smuss og en misfarget ferniss. Med 
påfølgende visuell reintegrering med en 
mindre glansfull ferniss og retusjering av 
fargetap ble også motivet mer fargesterkt, og 
kontraster og konturer kom tydeligere frem 
(bilde 3). På den måten var fernissrensingen 
med Evolon® medvirkende til at målsettingen 
om en mer lesbar malerioverflate ble nådd, 
samtidig som at mengden aceton ble redusert. 
Dette minsket både løsemiddeleksponeringen 
på fargelagene, og reduserte også forbruket 
av aceton.  
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RAPMUS i Norske konserves våren 2022  
 
 
Anja Sandtrø 
Konservator nye kunstformer                                                                                                    
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  
anja.sandtroe@nasjonalmuseet.no 
 
 
 
Webinaret Ferske spor. Verdi og bevaring av plast i museet og samlinger ble avholdt på Zoom 10. 
november 2021. I webinaret fikk vi møte Liv Ramskjær (Generalsekretær i Norges 
Museumsforbund, plasthistoriker), Finn Arne Jørgensen (Professor i miljøhistorie, UiS), Solveig 
Aasen (Forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO), Kira Wager 
(Kunstner), Fredrik Qvale (Konservator, KORO), Yvonne Hed (Seniorforsker, Norner) og 
Dominique Fromageot (R&D Director, CNEP, Centre National d’Evalution de Photoprotection), 
samt åtte partnere i forskningsprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plast 
i museer og samlinger). Deltakerne presenterte ulike problemstillinger og synsvinkler på plast, 
bevaring og samling. Siste del av webinaret var viet en panelsamtale mellom plastkjemikere og 
kunstner Kira Wager der resultatene fra forskningsprosjektet ble presentert.   
 
 
  
Webinar: Ferske spor. Verdi og bevaring av 
plast i museer og samlinger  

Hvilke aktive tiltak kan vi gjøre for å forlenge 
plastens levetid i museer?   

 10. november i fjor avholdt 
plastforskningsprosjektet RAPMUS (Redusert 
aldring og aktiv konservering av plast i museer 
og samlinger) et frokostwebinar for å belyse 
spørsmålet over og markere avslutningen av 
dette tverrfaglige samarbeidsprosjektet (bilde 
1).  

 
Bilde 1: Prosjektleder Jorunn Nilsen (Norner) t.v. 
og Kira Wager i hennes atelier i 2019. Foto: Anja 
Sandtrø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastens inntog i Norge  

Historiker Liv Ramskjær ga en grundig 
gjennomgang av plastens inntog i Norge med 
etablering av produksjonslinjer og utvikling av 
produkter. Hun trakk linjer fra de første 
plastproduktene i bakelitt på 1930-tallet, til 
innovasjon og utvikling i mellomkrigstiden 
(PVC og styrenprodukter), og plastoptimisme 
med bred produksjon av 
husholdningsprodukter i friske farger fra 50-
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RAPMUS: Redusert aldring og aktiv 
konservering av plastgjenstander i 
museer og samlinger  

Et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design, Norsk 
oljemuseum, Norsk 
industriarbeidermuseum, Norsk teknisk 
museum, KORO, Oslo kommunes 
kunstsamlinger, Museene i Sør-Trøndelag, 
Vestfoldmuseene IKS, Museumstjenestene 
i Rogaland, Norner Research og Centre 
National d’Evaluation de Photoprotection 
(CNEP) i Aubiere, Frankrike. Det tidligere 
Oslofjordfondet, som i dag er delt i 
Regionalt forskningsfond Vestfold og 
Telemark og Regionale forskningsfond 
Viken, støttet prosjektet med 4,5 millioner 
kroner.  
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tallet. Som petroleumsnasjon ble Norge også 
en solid råvareprodusent av plast på 80-tallet.  

Resirkulering, materiale og symbolverdi  

Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie, 
tok utgangspunkt i plast som materiale og med 
resirkulering som fokusområde. Med 
utgangspunkt i boken han ga ut i 2019 
«Recycling», ga han eksempler på plastens 
komplekse symbolske og materielle betydning 
i samfunnet, samt spenningsforholdet mellom 
plast som ressurs og plast som avfall. 
Jørgensen beskriver plast først og fremst som 
en egenskap, formbarhet, og representerer 
altså mange ulike materialer – ikke ett enhetlig 
materiale. Når plast resirkuleres, mister 
materialene stadig flere egenskaper. I denne 
prosessen endres plastmaterialet fra å være 
en ressurs til å bli et problem. Ansvaret for 
dette problemet er et politisk anliggende og del 
av et større system, nemlig forholdet mellom 
produsent, næringsliv og politikk. Han spør: 
«Er plast fremdeles framtida?». Jørgensen 
utfordret museene til å reflektere over hvilke 
fortellinger som formidles om plast – om 
hvordan vi har brukt og tatt ansvar for plast.  

Filosofisk persepsjonsteori og 
konservering  

Solveig Aasen, forsker, stilte spørsmålet: 
«Hva bør bevares i plastgjenstander ved 
kunst- og museumssamlinger sett i lys av 
filosofisk persepsjonsteori?». Hun ga en 
interessant presentasjon som krysset inn på 
hvordan vi som konservatorer tenker, eller 
ikke tenker, om bevaring av gjenstandene vi 
jobber med. Nærmere bestemt hva slags 
sanseerfaringer vi bevarer i gjenstanden. Hun 
refererte til begrepet kognitiv 
gjennomtrengelighet, det vil si hvordan 
kognitive bakgrunnskunnskaper vil påvirke 
hvordan vi oppfatter, sanser og leser en 
gjenstand. Videre stilte hun spørsmål ved om 
publikum evner å «se forbi» visse aldringstegn 
i gjenstanden, slik som for eksempel 
fargeforandring. Eller om man vil se på aldring 
(aldringstegn) som en tilleggsopplysning til 
gjenstanden. Eller om publikum må læres opp 
i å se aldringstegnene for å forstå at dette er 
spor av en prosess og ikke en del av den 
originale gjenstanden. Aasen antyder at 
filosofisk persepsjonsteori kan brukes som et 
verktøy for å undersøke, vurdere og reflektere 
over hva ved gjenstanden man ønsker å 

bevare, eller påvirke svarene på hva som 
bevares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling av utendørs 
vinylesterskulptur  

Fredrik Qvale, konservator ved KORO – Kunst 
i offentlige rom, beskrev utfordringer med 
bevaring av en utendørsskulptur av Knut 
Åsdam, og hvordan prosessen forløp med 
vurderinger og endelig behandling. Knut 
Åsdams skulptur Recombiant place: Cloaked 
Mirror Body fra 2002 er en høypolert 
geometrisk skulptur i glassfiberarmert 
vinylester over en skumkjerne. Skulpturen er 
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Hva er polypropylen?   

Polypropylen (PP) er en 
termoplast/mykplast som først kom i 
kommersiell bruk i 1958. Materialet brukes 
i matoppbevaring, rør, tau, isolasjon rundt 
strømledninger, støtfangere og dashbord i 
biler, kunstig gress, bokser, varmende 
klær, medisinske instrumenter for å nevne 
noe. PP kan forsterkes med kritt eller 
talkum. Uten å bli forsterket har 
polypropylen lite motstand mot støt. PP 
kan også forsterkes ved co-polymerisering 
med etylen eller ved å tilsette gummi eller 
glassfiber. Polypropylen har et 
smeltepunkt mellom 168-175 grader C, og 
kan brukes til å romme varme væsker og 
tåler sterilisering (Shashoua 2008:246-
247).  

 
Hva er hard PVC?   

Polyvinylklorid (PVC) ble oppdaget ved 
tilfeldigheter på 1800-tallet og 
videreutviklet på 1920-tallet slik at det 
også kunne mykgjøres. Hard PVC brukes 
i vindusrammer, vannrør, avløp og som 
erstatning for tre. PVC er en termoplast, 
men er stiv og fast uten mykgjørere. Med 
co-polymerisering med mer fleksible 
monomerer vil PVC bli mykere og lettere 
formbar. PVC brenner ikke og har et 
smeltepunkt på 212°C. Når PVC utsettes 
for høye verdier lys og varme over tid 
slippes den høyt syreholdige klorgassen. 
Denne gassen vil kunne korrodere 
metaller i nærheten (Shashoua 2008:251-
252).  
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plassert i uteområdet ved Arkitekthøgskolen i 
Oslo, og var utsatt for stor slitasje og skade. 
Det ble diskusjoner om hva ved skulpturen 
som skulle bevares: originalmateriale eller 
visuelt uttrykk. For å tåle utendørsforholdene 
bedre ble det valgt å gå bort fra 
originalmaterialer, og heller søke materialer og 
ekspertise i billakkeringsindustrien som 
benyttet seg av mer elastiske produkter og 
videre kunne bidra inn i en mer langsiktig 
vedlikeholdsplan.  

Panelsamtale: resultater  

Under webinaret kunne Wager fortelle om sin 
egen utforsking av malemediet og a-ha-
opplevelsen hun hadde da hun første gang 
malte på en PVC-plate uten den lett ruglete 
lerretsflaten. Maleteknisk jobber hun med 
tradisjonell oljemaling, og der hun plasserer 
PVC-platen midt på gulvet, maskerer ut deler 
av motivet og bruker platens glatte overflate 
og hvite valør for å få fram effekten hun er ute 
etter i motivet. Hun bearbeider malingen med 
hår-pensel og silikonpensel for å kunne skape 
pastositet eller kun et tynt slør av farge på den 
hvite platen. For henne har det vært 
interessant å se om valg av materialer har 
uante og uønskede konsekvenser for 
malerienes bestandighet. I forbindelse med 
plastforskningsprosjektet har hun laget flere 
små materialprøver med PVC-plater og ulike 
olje- og pigmentblandinger som så har blitt 
aldret under påvirkning av lys og varme i 
plastforskningslaboratoriene.  

Siste del av webinaret var viet samtale mellom 
Kira Wager, Yvonne Hed, polymeringeniør 
ved Norner og Dominique Fromageot, leder 
for forskning og utvikling ved CNEP. Ulike 
spørsmål og resultater vedrørende 
aldringsfenomener i plast og oljemedium, 
reversert fargeforandring i PVC, og tilføring av 
antioksidanter i polypropylen ble drøftet og 
presentert.  

RAPMUS-prosjektet valgte i første omgang å 
fokusere på to ulike plasttyper: polypropylen 
og hard PVC. Polypropylen ble valgt fordi det 
er en kjemisk ukomplisert plasttype, og fordi 
forskningsinstituttene i prosjektet har mye 
erfaring med denne. Hard PVC ble valgt fordi 
det er en svært vanlig plasttype brukt i en 
rekke ulike gjenstander og er bredt 
representert i museumssamlingene. Dessuten 
gjorde samarbeidet med kunstner Kira Wager 

- som bruker PVC som underlag for sine 
oljemalerier - det naturlig å se nærmere på 
dette materialet.  

Akselerert aldring av olje på PVC  

I forprosjektet var det allerede gjort 
undersøkelser for å kartlegge 
aldringsfenomener i PVC. I det videre 
hovedprosjektet (RAPMUS) ville man nå 
studere aldring idet plast og oljemaling møtes. 
Kira Wager laget flere materialprøver der hun 
reproduserte sin teknikk med sine materialer 
(hard PVC og oljemaling). Hun lagde prøver 
med to ulike oljer brukt med tre ulike andeler 
olje/terpentin, og påført PVC-plater i to ulike 
tykkelser (tykt og tynt). Den ene delen av 
studien foregikk med lysaldring med SEPAP 
12.24 (kammer for akselerert lysaldring) i 
innendørs klima (λ >330nm, 60° C). Den andre 
delen av studien foregikk med oppvarming i 
klimakammer på 80°C og 10 % RF. Seks 
prøver ble laget med Kremer “leinol nature”, 
og to prøver ble laget med Old Holland linseed 
oil bleached (Study Report R2021-0316 DF 
OP, upublisert). Tilsvarende laget Wager åtte 
prøver med olje/terpentinblanding og 
ultramarin.  

Alle prøvene ble undersøkt med UV-vis og 
FTIR-ATR før, under og etter aldring.   

I testperioden var man blant annet på utkikk 
etter reaksjoner mellom oljemalingen og PVC. 
Det interessante er at det ikke ble observert 
noen form for delaminering mellom olje og 
PVC. Dette ble tolket som en god indikasjon 
på at materialene ikke har en direkte negativ 
påvirkning på hverandre.  

Lysterapi for PVC  

I prosjektet så man at lys hadde en uventet 
virkning på PVC sammenliknet med andre 
plasttyper. PVC-prøvene ble nesten svarte i 
aldring i mørklagt ovn med forhøyet 
temperatur. Når prøvene deretter ble overført 
til lysaldring lysnet prøvene igjen. Forsøkene 
viste at behandling med UV-lys bryter de 
molekylstrukturene som absorberer lys, slik at 
materialet blir fargeløst igjen. Det unike her er 
at de mekaniske egenskapene i materialet 
ikke endres. Aldringstegn som mørkning av 
materiale kan dermed tenkes å kunne lysnes 
igjen ved hjelp av UV-belysning (bilde 2).  
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Bilde 2: PVC mørkner når den utsettes for varme, men lysner igjen når den blir belyst med UV-stråling. 
Illustrasjon: Yvonne Hed, Norner.

 

Hva er oksidasjon i plast?  

Et av hovedmålene i RAPMUS har vært å se 
om det er mulig å bremse eller redusere 
aldring av plast. Som ved det meste av 
organisk materiale påvirkes plast av lys og 
temperaturer. Sammen med oksygen vil disse 
faktorene aktivere prosesser i plasten som 
fører til at kjedestrukturer former 
kryssbindinger (materialet kan bli stivere og 
sprøere) og/ eller lenkebrudd (materialet går i 
oppløsning i form av pulverisering eller 
fragmentering). Samtidig frigjøres eventuelle 
produkter som ikke lenger er bundet i de 
opprinnelige kjedene, slik som for eksempel 
klorgass i PVC. Ofte vil oksidasjon kunne 
observeres med det blotte øye i form av 
fargeforandringer i materialene 

Antioksidanter  

Antioksidanter er stoffer som hindrer 
oksidasjon og beskytter materialet mot frie  

 

 

radikaler ved selv å oksidere. Når 
antioksidantene i et plastprodukt er brukt opp 
vil basisplasten begynne å brytes ned. 
Antioksidanter tilsettes basisplasten for å 
bremse eller utsette oksidasjonsprosessen i 
materialet. Det er sjelden plastprodukter 
produseres uten antioksidanter. Typen 
antioksidanter, samt mengde, bestemmes ut 
fra bruk og ønsket levetid i det endelige 
produktet.   

 Studien viste at ved å dyppe prøvene i en 
komposisjon av antioksidanter til nedbrutt 
polypropylen er det mulig å forlenge plastens 
levetid med opptil 400 %, og i et optimalisert 
system opptil 7000 %! Dette er svært lovende 
resultater, men vi vet allerede nå at det vil 
være vanskelig å benytte metoden på alle 
typer plast. Andre plasttyper med en mer 
komplisert sammensetning, flere 
tilsetningsstoffer, kanskje fargestoffer eller 
ulike overflatebehandlinger krever en mer 
tilpasset behandling, og vil trolig gi et noe 
lavere resultat enn den vi så i polypropylen 
(bilde 3 og 4).  
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Bilde 3: Når prøvene av PP ble dyppet i antioksidanter og deretter tørket rene viste resultater en økt levetid 
opptil 400%. Illustrasjon: Yvonne Hed, Norner. 
 
 

 
Bilde 4: Når prøvene av PP ble behandlet i et optimalisert system av antioksidanter viste resultater en økt 
levetid opptil 7000%. Illustrasjon: Yvonne Hed, Norner. 
 
Kilder:  
Shashoua, Yvonne: 2008. Conservation of  

Plastics, Routeledge.  
Store Norske leksikon https://snl.no/plast  
Study Report R2021-0316 DF OP, upublisert  
Study Report R2021-0317 DF OP, upublisert  
Study Report R2021-0318 DF OP, upublisert  
Study Report R2021-0319 DF OP, upublisert 

 

Se også  

Antioksidanter kan gi gammel plast et langt liv 
på museum    

Plast på museum – en vanskelig 
kjærlighetshistorie   
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https://snl.no/plast
https://forskning.no/de-regionale-forskningsfondene-kjemi-kunst/antioksidanter-kan-gi-gammel-plast-et-langt-liv-pa-museum/1941364
https://forskning.no/de-regionale-forskningsfondene-kjemi-kunst/antioksidanter-kan-gi-gammel-plast-et-langt-liv-pa-museum/1941364
https://museumsnytt.no/plast-pa-museum-en-vanskelig-kjaerlighetshistorie/
https://museumsnytt.no/plast-pa-museum-en-vanskelig-kjaerlighetshistorie/
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NKF XXII konferansen i Stockholm 2021:  
Et lite tilbakeblikk 
 
Nina Kjølsen Jernæs 
Malerikonservator NKF-N 
Norsk institutt for kulturminneforskning 
nkj@niku.no 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1: Åpning av konferansen. Ordstyrer var Lisa Nilsen. Foto: Linn Solheim, Kulturhistorisk museum. 

 

I september i fjor var det klart for NKF-
konferanse igjen og temaet var «Research 
and Review; Advancements in conservation 
and assessment of previous experiences». 
Konferansen var delvis digital, men med et 
fullverdig og flott opplegg for de som tok turen 
til Stockholm. Programmet over to dager var 
fylt med varierte innslag, og bidragsyterne 
presenterte et bredt spekter av faglige innlegg 
som på ulike måter vurderte tidligere 
materialer, metoder og erfaringer innen 
konserveringsfaget. Konservatorer fra NIKU 
var ikke til stede, men Anne Apalnes Ørnhøi 
(malerikonservator NKF-N) og jeg holdt et 
digitalt innlegg om behandling av limfarge.  

 

Presentasjonen “A complex conservation 
challenge. Consolidation of Norwegian 
distemper paint decorations” tok for seg 
utviklingen av behandling av 
limfargedekorerte interiører gjennom de siste 
30 årene. Vi presenterte utfordringer med 
behandlingen med særskilt fokus på 
størlimsbehandling. Vi presenterte resultater 
av analyser vi har gjort, som kan gi oss mer 
kunnskap om både limfargen i seg selv, og 
behandlingen av den. Arbeidet er en del av 
NIKUs nasjonale oppgaver som omhandler 
videreutvikling av materialkunnskap innenfor 
konserveringsfaget. 
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Foto 2: Digitalt innlegg fra NIKU. Foto: Linn 
Solheim, Kulturhistorisk museum. 
 

 
Foto 3: Limfargedekoren i Nore stavkirke er 
gjenstand for tilbakeblikk på behandling. Foto: 
Nina K. Jernæs, NIKU. 
 

Sammen med en poster fra kollega Karen 
Mengshoel (malerikonservator NKF-N NIKU) 
med temaet «Conservation treatment of 
medieval objects in situ or in studio – 
comparison of two case studies», var dette de 
norske bidragene på konferansen. Linn 
Solheim (malerikonservator NKF-N) fra 
Kulturhistorisk Museum var blant de norske 
konservatorene som var til stede i Stockholm, 
og det er hun som har tatt bildene fra 
konferansen. 

Norge var ikke så godt representert ved fysisk 
oppmøte, dessverre – det var overvekt av 
oppmøtte fra Danmark og Sverige. En 
antagelse er at koronapandemien som herjet 
landene våre, var en av årsakene til at ikke  

 
Foto 4: Detalj av limfargedekor i Nore stavkirke. 
Foto: Nina K. Jernæs, NIKU. 

 
Foto 5: Poster-session. Foto: Linn Solheim, 
Kulturhistorisk museum. 

 

flere reiste til Stockholm. Vi får håpe og tro at 
norske deltagere i større grad deltar på 
fremtidige NKF-konferanser, og tar del i dette 
flotte møtestedet som bidrar til å skape 
nettverk.  

På vegne av norske delegater digitalt og 
fysisk; tusen takk til NKF-S som gjennomførte 
en flott konferanse med tilhørende Preprint av 
alle bidragene. 
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Referat fra konferanse:  
Understanding Munch and the art at the turn 
of the centuries, between the museum and 
the laboratory 
 

Tor Erik Skaaland 
Malerikonservator 
Skagens Kunstmuseer, Danmark 
 
 
Det nye Munchmuseet med navnet 
MUNCH var vert for en tre dager lang 
konferanse mellom 21. og 23. mars i år. 
Konferansen ble arrangert i samarbeid 
med en rekke institusjoner i inn- og utland, 
men godt organisert og ledet av 
Munchmuseets egen 
konserveringskjemiker Irina Sandu. 
Fokuset var selvfølgelig på Edvard Munch, 
men også andre av hans samtidige 
kunstnere og på tverrfaglige studier av 
kunstverk, kunstnervirker og materialer.  
 
Fagfeller var samlet fra fjern og nær, og for 
mange var det kanskje den første 
konferansen eller faglige samlingen uten 
restriksjoner etter pandemien. Til tross for 
muligheten for fysisk oppmøte foregikk 
konferansen også virtuelt, og det var flere 
deltagere og foredragsholdere som var 
med via Zoom. Selv om det var enkelte 
dårlige forbindelser og tekniske 
utfordringer, så fungerte 
konferanseformatet overraskende godt 
takket være et dedikert støtteteam fra 
MUNCH. Noe godt har det altså kommet 
ut av pandemien, og nettopp muligheten 
for å inkludere flere deltagere som ellers 
ikke ville hatt muligheten for å delta, er en 
av disse positive tingene.  
 
Konferansen var oppdelt i seks forskjellige 
temaer, som hver hadde en halvtimes 
hovedtaler, 15 minutters foredrag og fem 
minutters presentasjoner av plakater, 
fordelt på tre dager. Det første temaet var  
 

 
 
 
 

 
 
kunsthistorisk forskning på Munch og hans 
samtidige, og ble etterfulgt av et tema som  
omhandlet forskjellige kunstteknologiske 
studier og modelleringer av moderne  
kunstmalermaterialer. Dag nummer to 
startet med det tredje temaet som var om 
konservering og evaluering av 
behandlinger på moderne malerier. Det 
fjerde temaet var om aldring og 
nedbrytningsmekanismer i moderne 
kunstmaterialer. Den siste dagen startet 
med historiske referansesamlinger av 
kunstmaterialer og forskning på disse 
samlingene som tema. Temaet som 
avsluttet konferansen var om 
museumsundervisning og digital 
innovasjon vedrørende formidling av 
forskning.  
 
Det var tre meget travle dager med et 
engasjerende program, men det faglige 
innholdet er det dessverre ikke mulig å 
gjengi i detalj her da det favnet så bredt. 
Presentasjonene var mange, og handlet 
om materialer som papir, foto, blekk, 
tempera, oljer, pigmenter, lerret, asbest 
som bærende underlag for maleri og 
digitale medier. Fagfeller innenfor 
samlingsforvaltning og registrering, 
konservering, kunsthistorie, 
naturvitenskap og formidling gikk på 
talerstolen og gjorde oss alle klokere på 
bevaringsproblematikker, autentifisering, 
materialebestemmelse og 
referansesamlinger, for å nevne noe.  
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Konferansens deltagere var vitne til flere 
diskusjoner, faglige misforståelser og 
oppklaringer. For eksempel om forveksling 
av kunstneres fargetuber, om mulig 
tilstedeværelse av fugleekskrementer på 
malerier som følge av Munchs opplagring 
av malerier utendørs og om hvilke oljer 
som faktisk var benyttet som bindemiddel 
i Munchs malerier. Andre foredrag som 
engasjerte inkluderte blant annet 
mikroorganismer som katalyserer 
saltutfellinger, kadmiumpigmenter eller 
lyseksponering og mikrofalmningstester.  
 
Det var daglig oppmøte i Festsalen i 
MUNCH som fungerte som konferansesal, 
men også som konsertscene for en 
åpningskonsert av pianist Dragos Cantea. 
Utover konserten og det faglige 
programmet med presentasjoner, ble det 
også avholdt forskjellige omvisninger for 
konferansens deltagere. På Munchmuseet 
ble det holdt omvisninger i salen med 
Munchs monumentale verk, 
forskningslaboratoriet og 
konserveringsatelierene til maleri- og 
papirkonservatorene. Det var flott å se de 

nye fasilitetene til museets konservatorer 
og kjemiker.  
 
Utenfor Munchmuseet fikk konferansens 
deltagere også mulighet for å bli vist rundt 
i Universitetet i Oslos aula, og på det nye 
Nasjonalmuseet var det også omvisning i 
konserveringsatelierer og malerimagasin. 
Sistnevnte kunne for øvrig også vise til 
imponerende fasiliteter.  
 
Den seneste tidens hendelser satt også 
sitt preg på konferansen, blant annet ved 
at involverte parter i krigen i Ukraina ble 
nevnt, noen foredragsholdere ikke kunne 
komme på grunn av krigen i Ukraina eller 
bare at situasjonens alvor satte sine spor i 
både direkte kommentarer og mellom 
linjene.  
 
Til tross for det alvorlige bakteppet, var det 
derfor fint å se hvordan konferansen var 
med på å bygge broer mellom faggrupper 
og institusjoner i inn- og utland. Utover 
dette var det også godt å kjenne på et 
faglig fellesskap igjen.  
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Emnegruppemøte for Bok, papir og foto 
Holdt den 19. november 2021 på Nasjonalmuseet

 
 

 

 

Bilde 1: Møtet ble avholdt i det nye papiratelieret på Nasjonalmuseet. Foto: Alexandra Pogost.

 
Marie Kleivane 
Papirkonservator  
Nasjonalmuseet 
 
Ekaterina Pasnak  
Papirkonservator 
Universitetsbiblioteket i Bergen 
 
Linda Barone  
Bokkonservator 
Selvstendig næringsdrivende 
 
 
 
 

 
Dette referatet ble også delt i 
Årsmøtepapirene til NKF-N 2022. 
 
19. november 2021 ble det første, fysiske 
møtet på to år avholdt for NKF-N sin 
emnegruppe for Bok, papir og foto. Møtet fant 
sted på Nasjonalmuseet, på det nye 
papirkonserveringsatelier. Møtet var ikke hel-
fysisk, men en hybrid, hvor tretten deltok fysisk 
og fire deltok digitalt (bilde 1). Deltagerne kom 
ifra: Nasjonalmuseet, Universitetsbiblioteket i 
Bergen, Riksarkivet, Statsarkivet i Stavanger, 
Preus Museum, Fylkessenter for 
Interkommunalt Arkiv for Digitalisering av 
Kulturarven og flere frilansere (bilde 1).  
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Omvisning av nye atelier på 
Nasjonalmuseet 
(Papirkonservatorene på Nasjonalmuseet) 
 
Tina Grette Poulsson og Kari Greve fortalte 
om de tidlige planleggingsfasene av atelierene 
på det nye Nasjonalmuseet, og kunne vise de  
aller første tegningene og hvordan de har 
utviklet seg. De første tegningene er fra 2011 
og 2012, og ble fulgt opp av arkitektene i stor 
grad, så atelieret ligner veldig på tegningenes 
utgangspunkt. 
 
Videre så vi på rammelager, 
monteringsverkstedet for papirkunst, samt 
noen av analyserommene konservatorene 
disponerer. Nasjonalmuseet disponerer en 
XRF, FTIR, Microfading og Visual spectral 
comparator, men har ikke kjemiker med 
fordypning i konservering til å utføre 
analysene. Enn så lenge er det  
konservatorene selv som er kjent med 
hvordan utstyret skal brukes. 
 
Full treatment of a water-damaged book  
(Innlegg holdt av Linda Barone, 
bokkonservator – frilanser) 
 
Linda Barone presenterte konserveringen av 
en vannskadet bok fra 16. hundretallet, 
nærmere bestemt Fredrik IIs Bibel fra 1589. 
Boken viste tegn på tidligere 
konserveringsbehandlinger og å ha vært 
heftet i flere omganger (flere ulike hull i ryggen 
på leggene). Arbeidet Barone foretok var 
svært omfattende med demontering av hele 
boken, vask av alle blad, alkalisering, 
gjenliming og papirreparasjoner. Boken ble 
deretter heftet sammen igjen. Behandlingen 
av permene viste en gammel inskripsjon som 
eier av boken ble veldig glad for å få frem i 
lyset.  
Boken hadde fått skadene på grunn av en 
vannlekkasje hos eieren. Og dette belyser 
hvor viktig det er å følge med forebyggende 
konservering og å ha en beredskapsplan for å 
unngå store skader som gir behov for store og 
krevende behandlinger. 
 
Ph.d. Forskningsprosjekt: Lippmann 
fargefotografi, dens materialitet og 
konservering  
(Innlegg holdt av Jens Gold, Preus Museum) 
 
Jens Gold startet med å gi oss en kort 
introduksjon av Preus Museum, som Norges 

eneste fotomuseum. Samlingen i seg selv er 
av stor internasjonal betydning. Av særlig 
interesse for denne presentasjonen, er 
samlingen de har av «interferensielle 
fotografi», en fotografisk teknikk utviklet av 
Gabriel Lippmann (1845-1921). Vi fikk en kort 
introduksjon til teknikken og hva vi skal se etter 
for å identifisere disse fotografiene. 
 
Svært forenklet så er interferensielt forografi et 
fargefotografi som dannes ved hjelp av 
interferens mellom lys og en film. Lyset faller 
direkte på filmen, og reflekteres ved hjelp av et 
speil bak filmen (Store norske leksikon 2021). 
Dette gjør at fotografiet ikke nødvendigvis er 
synlig på platen, før den vises på korrekt måte. 
Det er relativt få eksemplar av denne type 
fotografi som er kjent. Richard Neuhauss 
(1855-1915) skal ha produsert 2 000 plater, 
men en kjenner til 500 i dag. Det er veldig få 
Lippmann-plater som har overlevd – kanskje 
fordi teknikken er lite kjent, og det ikke er 
velkjent hva en skal se etter.  
 
Gabriel Lippmann fikk Nobelprisen i fysikk i 
1908 for sin metode, og Preus Museum hadde 
en utstilling høsten 2021, Sakte fotografi, der 
fotografi med denne teknikken ble vist (Preus 
Museum 2021). Visningstid ble forlenget til 
april 2022.  
 
Undersøkelser av Lippmann-platene og 
fremstillingen av disse, danner grunnlaget for 
Ph.D-prosjektet Gold har påbegynt ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Billedsamlingens flytteprosjekt: fra 
tilstandsrapport til nytt magasin 
(Innlegg holdt av Ekaterina Pasnak, 
Universitetsbiblioteket i Bergen) 
 
Ekaterina Pasnak presenterte kort sitt Ph.D-
prosjektet hun skal starte ved Universitetet i 
Lisboa, Portugal i 2022. 
 
Selve presentasjonen dreide seg rundt 
arbeidet gjort ved flyttingen av Billedsamlingen 
til Universitetet i Bergen. Det ble gjort en 
tilstandsvurdering av samlingen i 2018 som 
ble sammenlignet med den forrige 
gjennomgangen gjort i 1996. Det viste seg at 
tilstanden på samlingen var forverret, 
hovedsakelig på grunn av dårlig inneklima 
med stor variasjon i temperatur og relativ 
fuktighet. Dette førte blant annet til et 
digitaliseringsprosjekt, hvor de mest skadde 
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negativene ble, og er i ferd med å bli, 
digitalisert. 
 
Et nytt magasin ble bestemt bygget med fire 
forskjellige klimasoner. Ekaterina viste hvilke 
planer de hadde gjort for de nye magasinene, 
hvor inndelingen i magasinet ble gjort etter 
fotomaterialets karakter, fremfor 
samling/kunstner – dette for å ta hensyn til 
fotografienes egen karakter og 
bevaringsbehov. Likevel ble resultatet ikke 
helt som planlagt, magasinet ble ikke bygget 
med like mange klimasoner som opprinnelig 
bestilt. Det ble derfor nødvendig å gjøre noen 
omrokkeringer som påvirket hvor god plass de 
ulike typene fikk. Glassnegativ ble plassert 
stående, i spesialbygde esker, som et 
plassbesparende tiltak.  
 
Hva skjer i Interkommunalt Arkiv (IKA)  
(Innlegg holdt av Ottar A.B Anderson, SEDAK, 
Fylkessenter for Interkommunalt Arkiv for 
Digitalisering av Kulturarven) 
 
Vi fikk en kort presentasjon av hva IKA og 
SEDAK er og hva de arbeider med. Det er et 
fylkessenter for digitalisering av kulturarven, 
og SEDAK arbeider med digitalisering av 
papirbaserte gjenstander. De gjør også noe 
arbeid innen spektral-fotografering.  
 
Ottar A.B. Anderson viste hvor viktig nøye og 
korrekt bruk av digitaliseringsutstyr er – en 
dårlig opptagelse kan ødelegge/forringe den 
informasjonen som er ønsket dokumentert, og 
han viste noen gode eksempel på dette. Det 
er derfor viktig å følge opp standarder i 
digitaliseringsarbeidet, kvaliteten på bildene 
må være konstant og høy, sånn at samme 
type material fra ulike institusjoner kan 
sammenlignes og forskes på. Dersom 
kvaliteten er for lav, vil mange detaljer 
forringes eller skjules og viktig informasjon kan 
gå tapt. 
SEDAK driver også med spektral-
fotografering.  
 
Materialet SEDAK arbeider med kommer i 
mange ulike typer dokumenter, format og 
tilstand. Den siste siden i presentasjonen 
hans, hadde derfor et budskap som høstet stor 
applaus i forsamlingen (bilde 2). 
 
Diskusjon 
Etter foredragene hadde vi en livlig diskusjon, 
som dreide seg mye om kompetanseheving 
ute i mindre institusjoner og i arkivene.  

Arkivenes utfordring 
Det er mange arkiv i landet med en stor 
mengde av papirmateriale, men få eller ingen 
papirkonservatorer ansatt – Arkivverket har tre 
konservatorer. Selv om disse arbeider hardt 
for å gi råd og følge med på klimaforhold i de 
ulike statsarkivene i landet, er det et behov for 
utstrakt forebyggende konservering i disse 
institusjonene.  
 
Det ble påpekt at i det siste årene er det 
pågående økning av profesjonalisering i 
kulturarvsinstitusjonene, og at det har blitt en 
forbedring. For eksempel har det tradisjonelt 
vært ansatt bokbindere på arkivene, som har 
bundet inn arkivmateriale, laget esker og utført 
reparasjoner som ikke alltid har egnet seg for 
det originale materialet. Etter hvert som flere 
bokbindere har gått av med pensjon, er ikke 
stillingene blitt besatt i etterkant, og behovet 
for en konservator har blitt mer synlig. Spesielt 
innen arkivverket er det stort behov for styrket 
forebyggende konservering. Nytt 
arkivmateriale som kommer inn, er ofte infisert 
med skjeggkre eller må saneres for mugg. 
Dette er problem det trengs mannskap for å få 
kontroll på.  
 
I de siste årene har tendensen i Arkivverket 
vært at fokus ligger på digitalisering av 
materialet og ressursene er plassert der, mens 
arbeidet med det fysiske materialet blir mindre 
og mindre prioritert. 
 
Papirkonserveringssenter? 
Spørsmålet ble stilt om det hadde vært 
ønskelig å etablere et 
papirkonserveringssenter. Det er 
konserveringssenter på Salhus, utenfor 
Bergen, og på Hamar, med spesialisering 
innen tekstil og gjenstander. Og selv om 
konservatorer hjelper mye med rådgivning til 
institusjoner rundt om i landet, så mangler 
mange kompetanse innen papirkonservering.  
Preus Museum og Nasjonalmuseet har 
tidligere holdt kurs i gjenstandshåndtering, 
forebyggende konservering, identifisering av 
teknikker i fotografi og generell rådgivning, 
som har vært populært også blant mindre 
institusjoner. Det ble påpekt at Østlandet nok 
har flere institusjoner som kan bistå med 
denne typen veiledning.  
 
Flere påpekte at et konserveringssenter også 
har noen begrensninger, og er ikke løsningen 
på de store problemene. Institusjonene har 
behov for personal på stedet som kan 
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overvåke klima i magasinene, følge opp med 
forskjellige forebyggende tiltak og bedrive 
skadedyrbekjempelse. Det beste hadde vært 
om enhver kulturinstitusjon hadde en 
konservator i hus.  
 
 

 
 
 
 
 
 

   

             Bilde 2: Skjermbilde av det populære juleønsket. Foto: Tina Grette Poulsson. 
 
 
Avslutningsvis 
Diskusjonen ble rundet av med spørsmål om 
hvorvidt vi burde arbeide for å overbevise 
ABM-feltet (Arkiv, bibliotek og museum) at 
kompetanse innen papirkonservering er 
ekstremt viktig, og at alle store arkiv, bibliotek 
og museum med historiske bok-, papir- og 
fotomateriale burde ha noen med denne 
kompetansen i staben. Eller om dialog med de 
konserveringssentrene som allerede finnes, 
som Salhus, Hamar eller IKA arkiver (på 
Kongsberg og Ålesund), om å få inn 
papirkonserveringskompetanse som kan gi 
råd til flere institusjoner og utføre nødvendige 
tiltak innen forebyggende konservering.  
 
Fortsettelse følger? 
 

 
 
 
Takk til styret for sponsing av møtemat! 
 
Kilder  
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Richard Neuhauss og Hans Lehmanns bilder 
fra Preus museums samling. Tilgjengelig fra: 
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Store norske leksikon, 2021. Gabriel 
Lippmann. Tilgjengelig fra: 
https://snl.no/Gabriel_Lippmann (besøkt 
02.12.2021).  
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