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Redaktøren har ordet
 
Kjære alle lesere, 
 
Det stunder mot jul og vi håper førjulstiden har 
vært god mot dere, med mer hygge enn 
stress, og at julen kommer med like mye 
hygge og med ro for dere alle. 
 
Styret i NKF-N fikk i år gjennomført sitt første 
høstmøte etter to år med nedstengning. Dette 
foregikk på flotte Linderud gård i Oslo, hvor vi 
samlet oss i høstmørket for hygge, tapas og to 
fine presentasjoner. Jeg vil tro alle kjente på 
gleden av å igjen kunne møte både kjente og 
ukjente kollegaer, få omvisninger sammen i 
flotte omgivelser, og samles om et hyggelig 
måltid. Mer om dette på side 17. 
 
Dette er en noe slank utgave av Norske 
Konserves, med mindre innhold enn det vi 
helst ønsker å tilby. Vi håper at vi har greid å 
kommunisere hvor avhengige vi er av å få 
bidrag fra lesere for å kunne tilby et blad med 
godt og interessant innhold. Vi gjennomførte i 
vår en spørreundersøkelse, og resultatene av 
denne kan leses om på side 20. 
Tilbakemeldingene er verdifulle og vi skal 
imøtegå de som best vi kan, men her vil vi 
altså sende ballen også tilbake: det er 
begrenset hvor mye vi i redaksjonen selv kan 
bidra med, så om du har noe som kunne blitt 
et bidrag, eller har tips til noen vi kan kontakte, 
si gjerne ifra. Vi tar også gjerne imot tips på 
hvordan vi kan inspirere til mer skriveglede 
blant dere. 
 
På side 13 kommer en rettelse fra forrige 
nummer og Nina Kjølsen Jernæs’ tekst om 
brannbeskyttende tekstiler. Her har det rett og 
slett kommet med noen tastefeil på 
temperatur, som nå er rettet opp i forrige 
utgave, og som også presiseres her. 
 
Ellers kan vi også by på Kaye Asuncions tekst 
på side 7 om bruk av stjernediagrammer som 
 
 
 
 

 
 
 
verktøy for å vurdere rensetester. Her tar hun 
utgangspunkt i en diagramfunksjon i Excel 
og forklarer hvordan hun benytter ulike 
parametere på sine rensetester og hvordan 
resultatene kan presenteres i et lett forståelig 
diagram. 
 
NIKU gjennomførte tidligere i høst et webinar 
på deres arbeid med metodeutvikling i 
konserveringsfaget. Referat herifra kan leses 
på side 14. 
 
Kristine Y. Amundsen har avsluttet sitt verv 
som annonseansvarlig. Vi vil takke Kristine for 
et godt samarbeid, og ønsker henne lykke til i 
fortsettelsen av arbeidet i webredaksjonen. 
 
Da gjenstår det bare å takke bidragsytere 
og å ønske alle lesere en riktig god jul og et 
godt nytt år! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Oda Grønnesby 
Redaktør 
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Lederen har ordet 
 
 
 
.  
 
Kjære medlemmer, 
 
Nok et år går mot slutten. Vi i styret ønsker å 
vite mer om våre medlemmer slik at vi på sikt 
kan arbeide for et bedre samhold og fungere 
som et bedre støtteapparat for våre 
medlemmer. 
 
Det er mange spørsmål som kommer til oss 
om lønn, om vår tittel «konservator». Jeg tror 
vi alle vet hvor vanskelig denne veien er 
fremover, men vi er i startfasen av en 
kartlegging av landet og håper dere er villig til 
å svare på spørreundersøkelser når de 
kommer ut. 
 
Gjennom året har webredaksjonen arbeidet 
hardt for å få grønn epost på beina igjen, og 
endelig kan det se ut til at de har funnet en 
løsning som inntil videre vil bli gjeldende. 
Styret mottar fremdeles en del eposter som 
gjelder dette og vi oppfordrer alle til å sende 
dette direkte til webben. I tillegg vil vi oppfordre 
til å sjekke eposter til de ulike undergruppene 
i styret for svar på spørsmål. Selvsagt er vi 
behjelpelige med videresending av eposter, 
men det er helt klart at svar kommer fortere om 
det sendes direkte til de det gjelder. 
 
Det er høst og snart vinter, og styret har invitert 
til vintermøte på Linderud gård. Vi er spente 
og håper det faller i smak for våre medlemmer. 
Sakte, men sikkert kan vi møtes igjen. 
 
Vi minner også på om at det er igjen tid for å 
søke ordinært medlemskap, og vi håper dere 
oppfordrer andre venner og kollegaer til å 
søke (frist i januar). Selvsagt ønsker vi alle nye 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
studentmedlemmer og assosierte medlemmer 
som kontinuerlig tas opp, hjertelig velkommen 
til NKF-N. 
 
Styret ønsker alle en hjertelig god jul 
og et godt nyttår. 
 
 
På vegne av styret 
Benedicte Nilssen 
Styreleder NKF-N 
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Stjernediagram: Et visuelt 
formidlingsverktøy for testresultater  
 
 
Kaye Asuncion 
Malerikonservator 
DHL Exel Fine Art 

 
 
Et stjernediagram er et visuelt formidlingsverktøy til framlegging av testresultater. Artikkelen 
tar for seg bruk av denne formidlingsformen på rensetester utført på et maleri i forbindelse 
med eget masterprosjekt fra høsten 2021 til våren 2022. Mange av figurene nedenfor er 
dermed hentet fra egen masteroppgave. Videre i artikkelen er det en kort steg-for-steg 
veiledning i hvordan å utforme et enkelt stjernediagram i Microsoft Excel.  
 
 

 
Introduksjon 
 
Stjernediagram, også kalt radardiagram, er et 
sirkulært linjediagram som brukes til 
visualisering av et sett verdier med ulike 
kvantitative variabler. Det er viktig å poengtere 
at valg av diagram først og fremst bør være 
preget av informasjonen man vil formidle, og 
det som er den mest passende og logiske 
måten å presentere sine resultater på 
(Kristiansen 2002:15). Nedenfor i figur 1 er et 
radardiagram som viser en tenkt økonomi i 
2013.  
 

 
Figur 1: Radardiagram som viser en overordnet 
oversikt av tenkt inntekt og forbruk for hele 2013-
året. 

 
 
 
Fra dette diagrammet er det mulig å dedusere 
at i 2013 gikk økonomien ganske bra. Det er 
tydelig at økonomien har gått i overskudd 
siden nettoinntekten (blå linje) forble større 
enn forbruket (rød linje). Diagrammet gir en 
god, men grov, oversikt for dette året. Ved 
behov for å angi informasjon om hvor mye av 
forbruket som faktisk går til mat, klær og 
leie/boliglån, er dette diagrammet lite 
informativt, ettersom det blir umulig å 
sammenligne forbruk i de ulike utgiftspostene. 
Et stablet stolpediagram ville da være mer 
passende å bruke siden dette vil kunne gi et 
helhetlig inntrykk av økonomien, vise 
omfanget av flere utgifter samtidig, samt 
muliggjøre sammenligning av disse.  
 
Bruk av stjernediagram i masteroppgaven 
 
Bruk av stjernediagram til framlegging av 
resultater fra renseprøver har i de siste årene 
blitt brukt av flere, blant annet Chung med flere 
(2017); Ormsby med flere (2020); og 
Stoveland med flere (2021). Daudin-Schotte 
med flere (2013) var de første i konservering 
som har brukt radardiagram som 
formidlingsverktøy for resultater av sine 
rensetester.  
 
Utformingen av stjernediagram i forbindelse 
med renseprøver i masterprosjektet krevde 
nøye planlegging (Asuncion 2022:190). For å 
oppnå en mest mulig systematisk tilnærming i 
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       Figur 2a: Beskrivelse av poengskalaen brukt under renseprøvene i masterprosjektet (Asuncion  
                        2022:193). 

 
 
evalueringen av rensetester måtte 
parameterne for undersøkelsen være både 
definert og beskrevet i forkant av dette (figur 
2a).  
 
I masteroppgaven ble rensemetodene vurdert 
opp mot fem parametere: 1) hvor effektiv 
rensemetoden var til å fjerne smuss, 2) hvor 
mye bearbeiding med håndrullet bomullspinne 
som var nødvendig til etterrensing, 3) 
pigmenttap som følge av rensemetoden og 
etterrensing, 4) glans- og fargeendring, og 5)  
 

 
blanching. Planlagte testområder på maleriet 
og ulike rensemetoder ble også bestemt på 
forhånd. Rensemetodene som ble testet var 
følgende: Nanorestore geler fra CSGI: 
Peggy 5, Peggy 6, MWR og HWR, og i tillegg 
til disse, bruk av Evolon CR som en av 
rensemetodene. Disse ble forhåndsmettet i 1 
% (w/v) triammoniumcitrat i minst 12 timer før 
bruk etter anbefaling fra CSGI. Parameterne 
og rensemetodene ble plottet inn i en tabell i 
Excel (figur 2b).  
 

     
Figur 2b: Tabellen viser hvordan resultatene ble lagt inn i Excel, før utformingen av et stjernediagram. 
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Figur 3a: Illustrerer hvordan å utforme et stjernediagram i Excel. 

 
Ved hjelp av disse parameterne kunne 
rensetestene endelig settes i gang. 
Poengskalaen gikk fra 1 til 5, der det laveste 
tallet tilsvarte metoden som ga dårligst resultat 
ut ifra de satte kriteriene, og omvendt. 
Dermed, jo større, mer fullstendig, og 
stjerneformet diagrammet var, desto mer 
lovende var rensemetoden. I poenggivningen 
var det viktig at bedømmelsen gikk på  
 
 
 
 
 

 
desimaler, og ikke hele tall. Dette er vesentlig 
for å unngå overlappende linjer i 
stjernediagrammet i tilfelle to eller flere av 
rensemetodene får samme poeng på samme 
parameter. Videre i Excel-arket, markeres det 
ferdige testområdet med resultater (figur 3a), 
hvor det deretter velges «fossefall-ikonet» 
(som ligger under «sett inn») for å kunne 
opprette et radar- eller stjernediagram (figur 
3b). 
 
 
 

Figur 3b: Et stjernediagram som viser visuelle resultater fra et testområde.
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Fordeler og ulemper med stjernediagram til 
framlegging av resultater fra renseprøver 
 
Et hvilket som helst diagram skal kunne 
øyeblikkelig gi et helhetsinntrykk og overblikk 
(Kristiansen 2002:5). Ved å benytte 
stjernediagram til visuelt å formidle 
testresultater fra renseprøver som illustrert 
ovenfor, blir nødvendig informasjon raskt 
registrert og lett forstått av leseren. Dette er 
imidlertid med forbehold om at en poengskala 
eller hvilken som helst skala som i 
utgangspunkt blir brukt i et diagram er godt 
beskrevet. Et visualiseringsverktøy som 
stjernediagram er ikke tilstrekkelig for å kunne 
gi en omfattende forståelse av en 
undersøkelse. Diskusjon av resultater må 
derfor til, samt refleksjon over hva et 
stjernediagram prøver å poengtere.  I 
sammenheng med masteroppgaven var 
samspillet mellom rensemetodene og hvordan 
de måltes opp mot de ulike parameterne 
vesentlig å diskutere. Et diagram trenger ikke 
nødvendigvis å være den rette 
framleggingsmetoden for alle testresultater, 
men det er den mest praktiske måten å 
formidle flere sett med resultater på uten å 
bruke unødvendige mye tall og tekst. 
Framlegging av resultater med noen tall og 
tilstrekkelige beskrivelser er bedre enn 
usystematisk og kun skriftlig diskusjon av 
resultater på en kvantitativ undersøkelse.  
 
Parameterne i figur 2a var sentrale i 
evalueringen av de ulike rensemetodene og 
dermed i tolkningen av stjernediagrammene. I 
figur 3b framlegges resultatet fra ett 
testområde. Stjernediagrammet viser at 
gelene MWR og HWR ga dårligst resultater. 
Peggy 5, 6, og Evolon ga bedre resultater. 
Peggy 6 var den mest effektive metoden for å 
fjerne smuss i dette testområdet, etterfulgt av 
Peggy 5 og Evolon. Peggy 6 rangerte 
derimot lavest på parameterne: 3) pigmenttap 
som følge av rensemetoden og etterrensing, 
4) glans- og fargeendring, og 5) blanching, 
hvor Evolon rangerte høyest, med Peggy 5 
like bak.  
 
Ut ifra dette stjernediagrammet kan det 
konkluderes med at Peggy 5 ga de mest 
optimale resultatene målt mot parameterne, 
og uten behov for like mye bearbeiding med 
håndrullet bomullspinne til etterrensing som 
Peggy 6 og Evolon. Likevel ble 

forhåndsmettede biter av Evolon CR i 1 % 
(w/v) triammoniumcitrat med eksponeringstid 
på 5-10 minutter på malerioverflaten den 
rensemetoden som ga best resultat på flere 
testområder. Denne rensemetoden ble derfor 
benyttet til rensing av maleriet med hensyn til 
andre aspekter ved materialet, samt egne 
ønsker og øvrige problemstillinger forbundet til 
rensingen av maleriet.  
 
Utformingen av et stjernediagram er 
uanstrengt å utføre i Microsoft Excel. Det 
krever at inntasting av tester og resultater blir 
plottet inn i programmet som igjen bidrar til at 
behandling av data blir gjort på en 
systematisk, organisert og ryddig måte. 
Stjernediagram kan også anvendes til 
evaluering av tester gjort på andre objekter, og 
i andre sammenhenger utenfor konservering. 
En ulempe med stjernediagram er at jo flere 
parametere det er i diagrammet, desto høyere 
er sannsynligheten for at det kan virke 
uoversiktlig på grunn av mulig overlapping i 
linjene. Det er derfor viktig å begrense antall 
parametere, men dette i seg selv kan være en 
ulempe.  Bruk av farger i sine resultater 
generelt kan ha en ulempe for lesere som har 
nedsatt evne til å se forskjell på farger. Det er 
uansett alltid viktig å velge en fargepalett hvor 
det er kontraster i fargene, som gjør det lettere 
for lesere å differensiere mellom ulike verdier. 
Selve inntastingen av poeng i Excel og 
utformingen av et stjernediagram er ikke 
tidkrevende. Det er planleggingen bak dette 
som tar tid, nemlig å ha ferdigetablert 
parametere med beskrivelser før 
undersøkelsen er essensielt – for at det skal 
være et fellesgrunnlag for poenggivingen i 
evalueringen. En så omfattende renseprøve 
med stjernediagram som ble utført i 
masteroppgaven, kan dermed være lite 
hensiktsmessig å benytte seg av i daglig bruk, 
men som kan være aktuelt ved behov for en 
mer detaljert dokumentasjon av renseprøver.  
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Rettelser til Nina Kjølsen Jernæs’ tekst om NIKUs testing av 
brannbeskyttende tekstiler i Norske Konserves 1/2022    
 

I forrige utgave av Norske Konserves ble 
teksten «Bruk av brannbeskyttende tekstiler 
for å minimere skader på kulturhistorisk 
interiør og gjenstander» av Nina Kjølsen 
Jernæs publisert. Vi har blitt gjort 
oppmerksomme på at det er oppdaget en 
tastefeil på temperatur målt under tekstil på en 
av de som kom best ut i test. De tre tekstilene 
som besto testene innen varmeisolasjon, 
vannbeskyttelse og håndteringsegenskaper, 
er fremdeles de samme, men vi retter her 
oppmerksomhet mot feilen, slik at dette ikke 
blir misvisende. Dette er også korrigert i forrige 
utgave.  

For de to tekstilene som hadde best 
varmeisolasjon, er de riktige temperaturene 
72,5°C og 114,5°C og ikke 72,5°C og 73,5°C 
slik det står i teksten.  

Av de syv produktene som ble testet gjennom 
åtte testrunder, var det altså en mislykket test, 
fire som ikke gav god nok beskyttelse, og tre 
tekstiler som gav beskyttelse mot vann og 
varme, samt gode håndteringsegeskaper. Ett 
av tekstilene som ikke ga god nok beskyttelse 
samlet sett, var likevel best på 
varmeisolerende egenskaper. Som en følge 
av dette, oppsummeres de tekstilene som 
besto de gjennomførte testene: 

 

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. Vurderingen på denne som god, og ikke 
ok som i forrige utgave. 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 
materialtype fremheves derfor, ikke 
produsent.  

Dale Intertec; Fiberglass type e-glass, 
vulkanisert sikikon-coating på begge sider. 
Nokså god isolasjonsevne (138°C målt under 
tekstilet ved brann), god vannbeskyttelse og 
gode håndteringsegenskaper. 

Insulcon: Silikaglass med coating av 
polyurethane 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.  
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Referat:  

NIKUs webinar om 
metodeutvikling 
 
 
 
Oda Grønnesby 
Malerikonservator  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIKU inviterte den 4. november i år til et 
frokost-webinar for å presentere arbeidet de 
gjør på metoder og praksis i 
konserveringsfaget. I innledningen fra leder for 
konserveringsavdelingen, Kjersti Ellewsen, 
presiseres det at webinaret følger opp NIKUs 
formidlingsplikt, men også oppstod som et 
ønske om innspill fra det brede fagmiljøet på 
de ulike områdene. Fire av NIKUS prosjekter 
ble presentert, samt det arbeidet som gjøres 
på beredskap.   

 

Malingsfjernere og nye miljøforbud – hva 
kan brukes til avdekking ved 
fargeundersøkelser 

 

Først fikk vi en presentasjon av Hulda Blix på 
fargeundesøkelser: «Malingsfjernere og nye 
miljøforbud – hva kan brukes til avdekking ved 
fargeundersøkelser». Dette hadde 
utgangspunkt i et ønske om å finne ut hva som 
benyttes ved fargeundersøkelser: benyttes det 
kommersielle malingsfjernere, mekaniske 
verktøy eller er det andre materialer som 
benyttes? Vi blir informert om at kommersielle 
malingsfjernere lenge har vært i bruk, men at 
ulike forbud samt fjerning av enkelte 
virkestoffer har gjort disse mindre effektive. 
Hos NIKU benyttes de derfor sjeldent og slik 
oppstod ønsket om finne ut hva som benyttes 
andre steder. Et utvalg av konservatorer i 

Skandinavia fikk derfor tilsendt en 
spørreundersøkelse. Vi ble fortalt at svarene 
de fikk inn varierte, og til tross for de negative 
sidene ved kommersielle malingsfjernere, er 
det flere som fremdeler jobber med disse. Det 
ble også opplyst om at de svarene de fikk inn, 
samsvarte med NIKUs egne erfaringer og 
undersøkelser.  

 

Mekanisk avdekking er tidkrevende og lager 
lett skader og NIKUs Elana Platania har gjort 
litteraturundersøkelser for å finne ut hvilke 
metoder som kan erstatte dette. Løsemidler i 
geler synes å utmerke seg, i alle fall for enkelte 
malingslag. NIKU etterspør dermed webinar-
deltageres erfaringer med dette.  

 

Konsolidering av limfarge i norske 
stavkirker; Størlim 

 

Neste i rekken var Anne Ørnhøi med 
presentasjonen «Konsolidering av limfarge i 
norske stavkirker; Størlim». Her fortelles det 
om Riksantikvarens stavkirkeprogram og 
arbeidet med konsolidering med størlim i 
norske stavkirker, samt enkelte tilfeller hvor 
løs maling etter noen år har blitt observert i 
etterkant av konsolidering. I løpet av 80-tallet 
ble det utført registrering av dekor i 
stavkirkene og som følge av dette ble det også 
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gjennomført tester av konsolideringsmidler i 
løpet av 90-tallet. Testene ble utført av NIKU 
og viste gode resultater på konsolidering med 
størlim. Det er i forlengelsen av dette blitt satt 
i gang et nytt prosjekt hos NIKU for å 
undersøke hvordan størlim fungerer og når det 
ikke gjør det. Dette prosjektet startet hos NIKU 
i 2014 og tar sikte på å finne ut hvorfor størlim 
ikke alltid gir gode resultater på matt 
limfargedekor. Hypotesen er at limet trekker 
inn i selve treverket og dermed ikke gir godt 
nok feste for malingsstrukturene. Noen av 
spørsmålene som måtte besvares var da om 
de kunne finne konsolideringsmiddel i 
malingslagene og hvor i strukturen størlimet 
befinner seg etter konsolidering.  

 

Vi fikk så en gjennomgang av den 
gjennomførte datainnsamlingen samt 
metodikken. Deler av metodikken innebar å 
sende ifra seg malingsprøver for analyser. 
Disse viste at det var størlim i strukturene og 
Immuno-Fluorescence Microscopy (IFM) 
kunne også gi indikasjoner på at størlimet 
legger seg i de øverste lagene. En midlertidig 
konklusjon fra NIKUs side er dermed at det 
kan se ut som størlim fungerer bedre på tynne 
malingsstrukturer enn på flerlagsstrukturer. 
Det opplyses også om at det vil komme flere 
resultater på dette prosjektet og at det i tillegg 
vil komme en artikkel i MOK før jul.  

 

Alternative materialer til flatekonsolidering 
av limfargedekor: Methylcellulose og andre 
celluloseetere 

 

Vi fikk så presentasjonen «Alternative 
materialer til flatekonsolidering av 
limfargedekor: Methylcellulose og andre 
celluloseetere» av Karen Mengshoel. 
Prosjektet om methylcellulose ble startet i 
2021 og har som mål å undersøke hvilke typer 
metchylcellulose som fungerer til ulike formål. 
I prosjektet inngår: å kartlegge hva som 
benyttes i andre land, om det har noe å si for 
resultatet at påføring skjer gjennom japanpapir 
og om klima og påføring spiller inn. Sentralt i 
prosjektet er også å sikre at methylcellulosen 
har gode aldringsegenskaper.  

Som en del av arbeidet har NIKU gjennomført 
tester i atelieret på håndteringsegenskaper, 
både på mock-ups og på originale 
limfargestrukturer. Ifølge litteraturen er 
aldringsegenskapene på methylcelluloce 
generelt gode, og testene sirklet derfor inn på 
å finne de typene som fungerer best på ulike 
overflater. Siden methylcellulose er et produkt 
som anvendes svært bredt (blant annet i 
matvareindustrien), vil det føre med seg noen 
spesielle problemstillinger ved bruken i 
konservering og på limfarge: hvordan jobber 
man best på store overflater (som vegger og 
tak) og hvordan gis en best arbeidsflyt, med 
andre ord hvordan jobbe best med 
methylcellulose i den helt spesifikke 
sammenhengen NIKU gjør det? 

 

I tillegg til å holde egne workshops har de også 
vært tilbake i kirkene for å sjekke tilstanden der 
hvor methylcellulose har blitt brukt. Tverrsnitt 
har også vært benyttet for å undersøke hvor i 
strukturen middelet befinner seg etter 
påføring. Det poengteres at på ulike overflater 
trenger ulike typer lim inn forskjellig, og at det 
vanskelig lar seg gjøre å finne det ene perfekte 
limet for alle overflater. Avslutningsvis 
informeres vi om at dette er work-in-progress 
og at ytterligere tester vil bli gjennomført.  

 

Effektivisering av feltarbeid: Frysing av 
vandige rensemidler og holdbarhet 

 

Fra Dagheid Berg fikk vi så presentasjonen 
«Effektivisering av feltarbeid: Frysing av 
vandige rensemidler og holdbarhet». 
Utgangspunktet for prosjektet er NIKUs 
feltarbeid- og befaringsbaserte virksomhet. 
Det er mye som kan være aktuelt å teste ute i 
felt og med dette kommer behovet for å spare 
tid på å blande og frakte de rensemidlene som 
benyttes. Hovedproblemstillingene handler 
om at det er mye som har noe kort holdbarhet 
og også tar tid å lage (for eksempel justering 
av pH eller konduktivitet). Det er også viktig å 
kunne reise i felt på kort varsel og dermed 
slippe å bruke mye tid på å blande 
rensemidler. De har derfor testet nedfrysing 
som en metode og i første omgang fryst ned 
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tre bufferløsninger. Denne testingen er tenkt å 
ta fire år, og både vann justert på pH og 
konduktivitet skal testes.  

 

Flammer, flom eller sprinkler? Nasjonal 
bistand ved akutte hendelser 

 

Til slutt ble det gjort et lite hopp fra 
metodeutvikling og over til beredskap, og vi 
fikk presentert «Flammer, flom eller sprinkler? 
Nasjonal bistand ved akutte hendelser» ved 
Nina Kjølsen Jærnes. Det innledes her med 
NIKUs særskilte ansvar i Norge for å bistå med 
rådgivning etter krisehendelser. Som alle 
konservatorer er kjent med, kan det oppstå 
uopprettelige skader på kulturminner ved 
hendelser som brann, hærverk, flom og 
lignende, og å få inn riktig kompetanse raskt 
etter slike hendelser kan minske behovet for 
konservering. Akutt krisebistand i form at 
rådgivning og/eller befaring kan være aktuelt, 
og NIKU bistår med førstehåndsrådgivning for 
kulturminneforvaltningen i Norge og for 
private. Eksempler hvor NIKU har utført slike 
tjenester er Flom kirke, Dombås kirke, 
Grimstad kirke og Stor-Elvdal kirke, hvor NIKU 
har samarbeidet med blant annet lokalt politi 
eller brannvesen i etterkant av krisehendelser.  

 

Som et ledd i arbeidet med den nasjonale 
beredskapen inngår også internasjonale 
samarbeid. Dette ble aktuelt tidligere i år med 
Russlands invasjon av Ukraina og i den 

forbindelse har NIKU deltatt som en del av et 
større internasjonalt fagmiljø som har ønsket 
å bistå det krigsrammede landet. Gjennom 
Miljødepartementet og Riksantikvaren, skal 
NIKU bidra med materiale og samarbeid med 
internasjonale organisasjoner. Det har for 
eksempel blitt gjennomført et webinar med det 
ukrainske kulturminnevernet.   

 

I tillegg jobber NIKU mye med forebygging, og 
utarbeider verdibergingsplaner i samarbeid 
med kirker og brann- og redningsetatene. 
NIKUs rolle er å hjelpe kirkene i gang, og da 
særlig kirker med middelalderinventar. Det 
opplyses om at det fremover skal legges mer 
vekt på forebygging og at NIKU er i en 
pågående diskusjon med Riksantikvaren rundt 
dette. Det har også kommet på plass en 
beredskapstelefon fra mai av som 
døgnbemannes av to av NIKUs konservatorer. 
Denne er myntet på råd og veiledning i en 
akutt fase til brannvesen, eiere og forvaltere.  

 

Til slutt fulgte en kort spørsmålsrunde og en 
oppfordring fra Kjersti Ellewsen om å ta 
kontakt med NIKU dersom noen ser behov for 
nye prosjekter på metodeutvikling.  
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NKF-Ns høstmøte 
 

 

Oda Grønnesby 
Malerikonservator 

 

 

 

 

 
 

Bilde 1: Deler av styret i NKF-N. Fra venstre kasserer Ingrid Fitje Apneseth, sekretær Linn Solheim, FORK-
representant og arrangementsansvarlig Stephanie Backes, styremedlem Vilde Dalåsen, styremedlem og 
arrangementsansvarlig Kristin Våge og styreleder Benedicte Nilssen. Foto: Oda Grønnesby 

 

NKF-N holdt den 10. november sitt første høstmøte etter korona-nedstengningene på Linderud 
gård i Oslo. Etter en rask velkomst fra styret ble møtet innledet av Kari Greve, papirkonservator 
ved Nasjonalmuseet, som fortalte oss om Linderud gårds historie, inkludert restaureringshistorie, 
med en påfølgende omvisning i et flott bygg! 
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Bilde 2: Kari Greve viser frem et frokostservise i 
porselen fra Den Kongelige Porcelainsfabrik ved 
Linderud gård. Foto: Oda Grønnesby. 

 

Deretter presenterte Susanne Kaun fra NIKU, 
arbeidet som nå gjøres på Kommunens hus i 
Oslo, hvor NIKU er i gang med konservering 
av fasademosaikken, i samarbeid med 
konservator Ana Vrdoljak. Vi ble fortalt at 
mosaikkbildene er skapt av Alf Rolfsen i 1957 
og at disse består av to separate bilder, med 
fliser fra Italia og på henholdsvis 60 og 105 
kvadratmeter. Her er det altså snakk om store 
overflater å ta fatt på! NIKU var til stede også i 
2011 for lokale reparasjoner. 
Problemstillingen da var at det stedvis datt ut 
stein, med følgende bekymring for at dette 
kunne treffe forbipasserende. Stein ble da tatt 
ut lokalt og montert på ny. I denne omgang har 
det i innledende fase blitt involvert 
betongekspertise fra Multiconsult, hvilket 
resulterte i at de raskt forstod at arbeidet 
denne gang kom til å bli mye mer omfattende 
og strukturelt.  

Mosaikkene består av 84 støpte 
mosaikkbetongplater og ca. 225 000 
mosaikkfliser i glass. Hovedproblemstillingen 
er at det ikke er noe vedheft på baksiden av 
flisene. Skadene var mest utpregede på 
vestfasaden, og dette kan ha en mulig 
sammenheng med at det er her mosaikkene  

 
Bilde 3: Susanne Kaun forteller om konservering 
av fasademosaikken på Kommunens Hus i Oslo. 
Foto: Oda Grønnesby.  

 

er mest utsatt for sollys. To 
konserveringsløsninger ble presentert: en 
lokal fjerning og remontering eller en 
totalrestaurering av hele mosaikken, med en 
betongrehabilitering i underlaget og 
remontering med moderne materialer. Til et 
lite gisp fra forsamlingen fikk vi opplyst at det 
siste ble valgt. Deretter fulgte en 
metodeutvikling og tester med to ulike typer 
lim. I et testfelt ble mosaikkplatene demontert 
ved hjelp av forsidebeskyttelse. Det ble så 
gjort et arbeid for å undersøke betongen og 
sørge for at armeringen ikke ruster i fremtiden. 
Der det manglet mosaikkfliser, ble disse 
erstattet med moderne glassmosaikkstein. 
Susanne fortalte så at arbeidet med testfeltet 
var vellykket og at arbeidet med resten av 
mosaikkene nå fortsetter.  

 

Vi fikk deretter presentert arbeidet ved 
Nasjonalmuseet, som handlet om museets 
nye avvikssystem, CIM. Det nye museet 
består av store mengder gjenstander over 
flere etasjer og etter tre måneder med nytt 
museum, hadde de behov for å gjøre noen 
vurderinger. Avvikssystemet brukes egentlig i 
forbindelse med HMS for å dokumentere og 
treffe tiltak før andre avvik kan inntreffe. Her 
ble det altså oppdaget at dette kunne benyttes 
for også å registrere avvikshendelser mot 
gjenstandene. Statistikken sier 10-15 
hendelser inntreffer per dag og at de fleste 
avvik gjelder kunstverkene, særlig 
samtidskunsten.  
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Avvik som kan inntreffe er for eksempel at en 
gjest setter seg på eller snubler i en skulptur. 
Og en av møtedeltagerne kunne melde om at 
en av gårsdagens meldinger sannsynligvis 
skyldtes henne – til latter og applaus fra 
forsamlingen.  

Ved hjelp av dette systemet har 
konservatorene greid å identifisere enkelte 
sårbare punkter i utstillingene og gjort 
endringer deretter. De har nå en statistikk som 
fungerer som ammunisjon for å planlegge nye 
utstillinger. Siden de gamle museumsbyggene 
nå er sammenslått til ett, innser de også at de 
har et annet, og kanskje smalere publikum enn 
tidligere blant samtidskunstutstillingene. De 
benytter også systemet til å se på hvordan 
enkelte av formidlingsløsningene muligens er 
noe ustrategisk plassert i forhold til andre 
museumsgjenstander. 

Det kom også inn et innspill fra forsamlingen, 
om erfaringen fra eget museum på at vaktene 
der i mange år hadde sittet på denne 
informasjonen uten å dele den med 
konservatorene. Det spilles derfor inn en  

 

oppfordring om å gå i egne museer og sjekke 
hva som finnes av slik informasjon, for 
eksempel blant museumsvakter. Slik kan man 
identifisere at avvik ikke nødvendigvis skyldes 
barn som plukker på ting, men at det like 
gjerne kan være menn med kamerabag. 
Dagen etter møtet ble det også meldt om at 
miljøaksjonister fra Stopp Oljeletinga hadde 
forsøkt å lime seg fast til Nasjonalmuseets 
«Skrik». Såkalte «avvik» kan skyldes så 
mangt og da er det viktig at det finnes gode 
systemer for å reagere på disse.  

 

Etter presentasjonene fikk vi servert nydelig 
tapas og rommet ble fylt av summingen fra 
glade fremmøtte. Takk for et fint møte og for 
flotte bidrag fra Susanne og Mari! 

 
 
 
 
 
 

Bilde 4: Mari Sørgulen Evensen kan 
engasjert fortelle om suksessen med 
nytt avvikssystem ved Nasjonalmuseet.  
Foto: Stephanie Backes. 
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Resultater fra spørreunderøkelse om 
Norske Konserves 
 
 
Kjære lesere av Norske Konserves, 
 
 
I vår gjennomførte vi en spørreundersøkelse, 
med bakgrunn i et ønske om å kartlegge hvor 
mange som leser bladet, hva som fungerer og 
hva som kan bli bedre. Takk til alle som svarte! 
Vi ønsket også å få innspill på om dere 
opplever at det fungerer med pdf-formatet som 
bladet publiseres i, og om vi kunne nådd ut til 
flere med et papirformat. Det er veldig 
verdifullt for oss med tilbakemeldinger fra dere 
som leser bladet.  
 
Vi fikk inn 34 svar, som er en liten 
prosentandel av NKF-Ns medlemmer. Vi er 
selvfølgelig usikre på hvor representativt dette 
gjør undersøkelsen, men vi håper og tror at vi 
likevel kan se noen tendenser. 90% av 
respondentene svarte at de leser Norske 
Konserves, og av disse svarer 100% at de ikke 
leser hele fra «perm til perm», men heller blar 
igjennom og leser det som hver enkelte finnes 
interessant. 94% av respondentene svarer 
også at de synes det er viktig at NKF-N gir ut 
et fagblad for norske konservatorer.  
 
Angående pdf-formatet synes 85% at dette 
fungerer helt fint, mens 15% synes det er et 
kinkig format å lese bladet i. 59% ønsker at vi 
går tilbake til å publisere i papirformat mens 
41% ønsker å beholde den digitale utgivelsen. 
Noen av de positive tilbakemeldingene på det 
digitale formatet handler om at dette gjør 
bladet gratis og tilgjengelig for alle. Det er flere 
som peker på at flere kommer til å lese dersom 
Norske Konserves kommer i papirformat, fordi 
papirformatet gjør at man lettere husker at det 
foreligger en ny  

 
 
 
 
 
utgave og at fysiske eksemplarer generelt 
leses mer en digitale utgivelser. En av dere 
skriver også om en tendens til å  
utsette lesning av digitale filer og at 
papirformat da blir enklere tilgjengelig.   
 
Vi ser selv at det kan være en stor gevinst i å 
øke synligheten ved å publisere på papir. 
Dette vil selvfølgelig komme med en kostnad, 
noe vi er i gang med å undersøke. 65 % av 
respondentene svarer at de er villige til å 
betale ekstra for å få bladet tilbake i 
papirutgaver (fig. 2). Et tredje alternativ er å 
sette publikasjonen over på en annen digital 
plattform, som er enklere tilgjengelig enn 
dagens pdf-format. Dette forutsetter at det ikke 
innebærer for mye arbeid i redaksjonen, da alt 
arbeid foregår på frivillig basis, noe som 
begrenser oss litt i tid og muligheter.  
 
Angående innholdet som publiseres svarer litt 
over halvparten at de stort sett er fornøyde, 
mens 12% er veldig fornøyde (fig. 1). 33% 
synes innholdet er helt greit, mens 1 person er 
misfornøyd. Det respondentene ønsker mer 
av er artikler, case studies og praktiske tips og 
råd. Deretter kommer informasjon og 
oppdateringer og essays/debattinnlegg. Det 
dere ønsker minst av er «nyheter» og 
intervjuer. De tilbakemeldingene vi får er 
ønsker om at Norske Konserves bedre greier 
å fremme faget, hva ulike folk jobber med og 
hva som foregår i de ulike 
museene/institusjonene. Det foreligger også 
ønsker om mer stoff på materialgrupper som 
papir og sten.  
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Figur 1: Spørsmål nummer 8 i undersøkelsen, hvor hensikten var å avstemme tilfredsheten med innholdet i 
bladet. 
 
 

Figur 2: Figur 2 handler om de økonomiske forutsetningene og diskusjonene som vil komme om det 
besluttes å gå tilbake til fysiske papirutgivelser. 
 
 
Vi i redaksjonen opplever det som en 
utfordring å få inn bidrag til våre utgivelser, så 
her er det bare å avslutte med en sterk 
oppfordring til det brede konserveringsmiljøet 
om å sende inn tekst dersom man sitter på 
noe man tror kunne vært interessant for 
andre å lese om. Det trenger ikke å være 
langt eller omstendelig. Har du funnet en 
smart  
 

 
 
praktisk løsning på noe, eller testet noen nye 
materialer: send det gjerne inn! Vi blir  
veldig takknemlige for bidrag fra dere alle. Og 
som en av dere skriver: «jo flere som bidrar, 
jo bedre blir Norske Konserves og da vil flere 
ønske og bidra».  
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Av de som har svart er det 62% som tidligere 
har bidratt med innhold. Som svar på 
spørsmålet om hva dere tror må til for å få inn 
bidrag er at bladet må bli et mer relevant 
tidsskrift, kanskje også utenfor fagmiljøet. 
Dette går igjen hos en av dere som også 
skriver at bladet må få økt oppmerksomhet 
og høyere status. Det er dessverre ikke 
aktuelt å gjøre NK til et fagfellevurdert 
tidsskrift. Til dette har vi heldigvis MoK, og vi 
ser det som en fordel i seg selv å ha et 
lavterskel-fagskrift som kan brukes til så 
mangt.  
 
Norske Konserves skal med andre ord  
være et blad for å holde seg oppdatert på hva 
som skjer i det norske konserveringsmiljøet. 
Flere svarer også at det handler om tid. I 

redaksjonen har vi selvfølgelig forståelse for 
at de fleste har travle hverdager og også mye 
som skal gjøres på jobb. Det er mange 
faktorer som bidrar til at det er vanskelig å 
prioritere NK, og det har vi selvfølgelig 
forståelse for. En av dere skriver også at det 
hadde vært en fordel om assosierte 
medlemmer også kan bidra, og her må vi 
bare spesifisere at hvem som helst, uansett 
medlemsstatus i NKF-N, har anledning til å 
sende inn et bidrag til oss.  
 
 
 
Vennlige hilsener fra, 
 
Oda Grønnesby           Tor Erik Skaaland 
 (Redaktør)                    (Medredaktør)  
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