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Redaktøren har ordet
Kjære lesere.
I denne utgaven er det tilsynelatende et variert
innhold, men det er likevel flere fellesnevnere.
Den tydeligste er kanskje fremtiden. Enten
bidragene fokuserer på norske forhold, eller
mer internasjonale utfordringer, viser det seg
at konservering er et mangesidig fag hvor
konservatorer må engasjere seg for å følge
med i utviklingen – men kanskje også for å
kunne påvirke fremtiden. Noen av temaene
som blir berørt i denne utgaven er flytting av to
museumssamlinger
i
h$€€€ovedstaden,
hvordan man som ung konservator møter et
utfordrende arbeidsliv, hvordan konservatorer
kan ta på seg antikvarroller i kulturminneforvaltningen, utvikling og forbedring innen
bok-, papir- og fotokonservering og noe så
stort som klimaforandringer.
Vi fortsetter føljetongen om flyttingen av
Nasjonalmuseet.
Tekstilkonservatorene
Hannah Vickers og Mariann Nestegard Vivelid
ved Nasjonalmuseet har skrevet om tekstilsamlingen og hvordan denne klargjøres for det
nye museet (s. 8). De tar oss gjennom
forberedelsene for en variert gjenstandsgruppe og diskuterer ulike problemstillinger de
står ovenfor.
Redaksjonen har intervjuet to konservatorer
som har arbeidsmessige roller som på hvert
sitt vis bidrar til å forvalte kulturarven vår Kjersti Marie Ellewsen og Barbara Ida de
Haan i henholdsvis Riksantikvaren (s. 16) og
prosjektleder ved flyttingen av samlingen til
Munchmuseet (s.14). Med disse to intervjuene
får vi et innblikk i to interessante forandringer
som fremover vil påvirke våre kollegaer,
nemlig
overføringen
av
ansvar
fra
Riksantikvaren til fylkeskommunene og
hvordan Munchmuseet forbereder seg på å
flytte inn i sine nye lokaler i Bjørvika.
Linda Barone skriver om faggruppemøtet for
bok-, papir- og fotokonservering som ble holdt
den 26. august i år. På møtet ble det drøftet en
rekke problemstillinger og utfordringer, men
også ideer om hvordan faget kan utvikle seg i
en norsk sammenheng (s. 29).

Susanne Kaun har skrevet to referater. Det
første referatet ble skrevet i samarbeid med
Elisabeth Andersen. Sammen arrangerte de et
seminar om norske kalkmalerier, som avsluttet
et pionerprosjekt om kalkmalerier fra
middelalder til 1850 i norske steinkirker (s. 26).
Det andre referatet Kaun har skrevet, er fra
NKFs symposium i København, som ble
arrangert av våre kollegaer i den danske
seksjonen (s. 31). Temaet var analyse- og
avbildningsteknikker.
Vi har også tatt med to opplysende engelske
tekster, hvor den ene er skrevet av Caithlin
Southwick, som er en av ildsjelene bak
«Sustainability in Conservation». Hun har
skrevet om bæredyktighet innen konservering,
og hvordan vi som konservatorer kan bidra i
vårt virke til en mer bæredyktig fremtid (s. 21).
Videre har Mariana Escamilla Martínez og
Charlotte Hoffmann, to av arrangørene av IIC
sin konferanse med fokus på studenter og
nylig utdannete konservatorer, skrevet et
referat om konferansen (s. 33). Her redegjør
de blant annet for utviklingstrender, diskuterer
hvordan vi som fag kan bidra til økt innflytelse
og synliggjøring.
En stor takk rettes til alle bidragsytere.
Redaksjonen og jeg vil også få ønske alle
lesere en god start på det nye året.
Med beste hilsen,
Tor Erik Skaaland
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Lederen har ordet
Kjære medlem,

NKF-dk holdt i år et tredagers symposium med
tittelen Analysis and Imaging Techniques in
Conservation of Art, Cultural and Natural
Heritage. Vi håper at flere av dere fikk
muligheten til å delta, og de som ikke gjorde
det kan glede seg til neste år da postprints vil
bli publisert i MoK.

Vintermøtet er ikke glemt og vil denne gangen
bli holdt i januar 2020! Dette for å unngå
konkurranse med de utallige julebordene og
arrangementene som finner sted i disse dager.
I tillegg har vi valgt en fredag for kanskje å få
medlemmer fra utenbys på besøk. Det er ikke
enkelt å skulle tilfredsstille alle, så vi håper at
dette faller i god jord. Følg med på grønn epost
for mer informasjon og gled dere til spennende
innlegg, god mat og drikke – og ikke minst godt
selskap.
Ellers ønsker vi 2020 velkommen og håper det
blir et produktivt år for alle.
På vegne av styret, ønsker jeg dere alle en
riktig god jul og et godt nytt år.
Norske Konserves 2/2019

Det nærmere seg allerede slutten på 2019, og
vi håper dere alle har hatt et fint og innholdsrikt
år så langt. Tidligere i år ble Facebook-siden
vår lukket slik at det nå kun er medlemmer i
NKF-N som kan få tilgang. Alle de nordiske
seksjonene bestemmer i hovedsak selv om de
vil ha åpen eller lukket Facebook-gruppe, og
Forbundsrådet er positive til at vår er lukket.
For alle interesserte – medlemmer eller ikke –
fins det flere emnegrupper gjennom NKF-dk
sin Facebook-side, hvor enhver kan melde
seg inn. Styret håper at vår lukkede gruppe
kan fungere som et diskusjonsforum blant
likesinnede, hvor vi trygt kan diskutere ulike
spørsmål, problemer og løsninger på
situasjoner vi støter borti i hverdagen og
generelt i fagmiljøet.

Benedicte Nilssen
Styreleder NKF-N

I forbindelse med symposiet, ble årets
forbundsrådsmøte for NKF holdt, hvor alle
ledere for hver seksjon samt MoK redaktøren,
kom sammen for å presentere hvert lands
årsrapport for fjoråret og drøfte diverse
problemer eller situasjoner som kan ha
oppstått siden forrige møte. I år hadde vi også
en ny stilling som skulle fylles. Webredaktøren
for NKF har i fem år vært Ane Marte Ringstad,
og etter ønske fra henne, har forbundsrådet nå
funnet en ny redaktør i Sverige. Vi ønsker
Anna Stow velkommen og takker Ane Marte
hjertelig for all den tid, energi og velvilje hun
har viet forbundet.
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Nasjonalmuseet flytter
Tekstil og drakt
Hannah Vickers
Konservator (tekstil)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
hannah.vickers@nasjonalmuseet.no
Mariann Nestegard Vivelid
Konservator (tekstil)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
mariann.nestegard.vivelid@nasjonalmuseet.no

Norske Konserves 2/2019

Nå er tiden kommet for å gi et innblikk i
tekstilprosjektet i føljetongen «Nasjonalmuseet flytter». I den nye samlingsutstillingen,
skal det stilles ut cirka 400 tekstiler. Av en
samling som inneholder ca. 18.000 tekstile
verk, utgjør dette bare litt i overkant av to
prosent. Gjenstandene som skal stilles ut
representerer hele samlingen og viser en stor
bredde. De omfatter alt fra 1600-talls-antrekk,
moderne norsk motedesign og koptiske

fragmenter til store europeiske billedtepper,
delikate vifter av silke- og skilpaddeskall og
enorme samtidskunstverk. Det er derfor
nødvendig med en rekke forskjellige
konserverings- og monteringsløsninger for å
gjøre alle disse verkene klare for utstilling. Her
har vi valgt ut noen få eksempler av
konserveringsarbeidet som er blitt utført i løpet
av det siste året.

Bilde 1: Fotografering av drakt (NMK.2019.0030). Tekstilkonservatorene Hannah Vickers og Salme Vanhanen. Foto:
Frode Larsen, Nasjonalmuseet.
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Bilde 2: Eksempel på et billedteppe som skal stilles ut er De hellige tre konger, vevet i Gudbrandsdalen i 1717 (OK01712). Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet.
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Billedtepper
En type tekstiler som skal stilles ut er
billedtepper av ulike slag, omtrent 20 i tallet.
Innen denne gruppen av gjenstander, varierer
alderen med nesten tusen år. Her finner vi den
kanskje mest kjente tekstilgjenstanden i
Nasjonalmuseets eie, nemlig riksklenodiet
«Baldisholteppet» fra andre halvdel av 1100tallet samt gamle norske billedtepper (bilde 2)
og nyere verk av blant annet Frida Hansen og
Hannah Ryggen.

Norske Konserves 2/2019 |Vickers og Vivelid| Nasjonalmuseet flytter: tekstil og drakt

I et tekstilkonserveringsperspektiv, er det
imidlertid mange fellestrekk ved måten å
behandle denne typen gjenstander på. Alle
trenger en form for behandling og oppheng
som gjør dem egnet for langtidsutstilling.
Museets tekstilatelier er godt utstyrt for
rengjøring av mange ulike tekstiler, men
størrelsen på noen av disse billedteppene
gjorde det til en komplisert oppgave. Det
belgiske firmaet De Witt har imidlertid utstyr til
å kunne rengjøre svært store tekstiler på en
skånsom måte med minimal risiko for
fargeblødning, og mange av teppene ble
derfor sendt dit for rengjøring.
De fleste billedteppene ble påsydd heldekkende bakstykker av tettvevd bomullsstoff
for å beskytte billedteppet mot støv og
insekter. Selv om billedteppene får særdeles
gode montre i det nye museet, vil de med dette
også være forberedt til eventuelle utlån på et
senere tidspunkt. Bakstykkene ble sydd på fra
forsiden med stingrekker jevnt over forskjøvet
i forhold til hverandre over hele flaten. Det er
viktig at bakstykket er romslig nok til at
billedteppet kan bevege seg fritt.
De fleste billedteppene vil bli stilt ut hvilende
mot en skrå bakplate. Dette er en måte å vise
fram teppene på som minimerer strekkingen
og belastningen på teppene over tid. For å
feste billedteppet til bakplaten, brukes
forskjellige metoder, blant annet borrelås og
magneter. Borrelås er overraskende sterkt, og
denne metoden er godt egnet fordi den
fordeler belastningen langs hele bredden av
teppet og gjør det enkelt å feste og løsne det
fra bakplaten.
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Det største billedteppet er mer enn tre og en
halv meter bredt og tre meter høyt. Det vil
kreve bygging av stillas og et helt team for å
montere. Men vi har også mange små tekstiler
som skal monteres, som for eksempel
kinesiske rangmerker.
Kinesiske rangmerker
Fargerike vevde eller broderte rangmerker ble
brukt i Kina i flere hundre år for å indikere rang
av
sivile
og
militære
tjenestemenn.
Nasjonalmuseet har en samling av omtrent 25
rangmerker i sitt eie, og flere av disse skal
stilles ut i det nye museet. Merkene avbilder
forskjellige fugler for å vise sivil rang, og
forskjellige firbeinte dyr for å vise militær rang.
Et eksempel på bildet nedenfor, er en
sølvfasan vendt mot venstre, noe som viser at
bæreren har en femte sivil rang (bilde 3). Hans
kone ville ha båret det samme rangmerket,
men med fuglen vendt mot høyre.
Rangmerkene dekket ryggen og brystet av
kappen.
De fleste merkene i samlingen vår ble laget i
en detaljert gobelinteknikk som kalles
«K’o-ssu» (Kesi). Bildet ble fremstilt ved å
veve sammen tynne, fargede silketråder.
Mange av eksemplarene i samlingen skinner
av innvevde gulltråder, og noen har til og med
en iriserende glans som oppstår fordi deler av
påfuglfjær er vevd inn i designet.
Rangmerkene krevde noe konservering for å
kunne stilles ut (bilde 4). Noen var blitt brettet
og trengte derfor å glattes forsiktig ut, andre
var blitt skadet og hadde behov for en påsydd
støtte for å forhindre ytterligere tap. Til tross
for at avbildningene er svært detaljerte, er
rangmerkene bare cirka 30 x 30 cm store.
Trådene i veven er så fine at «hårsilke» og en
kirurgisk buet nål (designet for øyekirurgi!) ble
brukt til konserverings-sømmen. For å stilles
ut ble merkene sydd fast til stive, syrefrie
bakplater trukket med stoff. Dette vil
minimalisere risikoen for skader på grunn av
bøyning eller stress.
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Bilde 3: Kinesisk rangmerke med sølvfasan før konservering (OK-10841A).
Foto: Hannah Vickers, Nasjonalmuseet.

Bilde 4: Rangmerke etter konservering (OK-10841A). Foto: Frode Larson, Nasjonalmuseet.
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Drakter
Museet har en formidabel samling av drakter,
og bare en beskjeden andel av disse skal
stilles ut. Det vil likevel være noe gammelt, noe
nytt, noe lånt og noe blått – og til og med en
brudekjole å finne! Draktutstillingen vil
inneholde alt fra strikketrøyer fra 1600-tallet til
designernes siste kreasjoner rett fra
catwalken. For at utstillingen skal være mest
mulig aktuell idet vi åpner dørene, har vi
fremdeles ikke mottatt alle antrekkene som
skal være med, så tekstilkonservatorene er
blant dem som fortsatt venter i spenning.
Norske Konserves 2/2019 |Vickers og Vivelid| Nasjonalmuseet flytter: tekstil og drakt

Draktene vil bli presentert på to ulike former for
byster. Alle draktene fra før 1950 vil få såkalte
«skredderbyster» som er trukket med stoff.
Materialene i bystene er testet syrefrie og
trygge å bruke i utstilling i et langtidsperspektiv. De leveres i mange ulike
størrelser, og selv om det er gjort en grundig
vurdering av hvilken størrelse som er best
egnet til hvert av antrekkene, må de likevel
tilpasses noe for at de skal passe perfekt. I
konserveringsøyemed er det viktig at bysten
fyller hele formen, men uten at noe av
materialet blir strukket.
Den andre hovedgruppen av byster er laget av
glassfiber og skal brukes til moderne drakter.
Dette er byster i en «utstillingsvindusstil». Ved
bestilling av disse bystene, ble det i fellesskap
med kuratorene vurdert hvilken positur som
var best egnet for å vise fram drakten. Tar den
seg best ut sett forfra eller kanskje vendt mot
siden? Er uttrykket i drakten mest i harmoni
med en avslappet positur, eller er det et
antrekk med mye energi som bør komme til
uttrykk?
Og hva gjør man med antrekk som rett og slett
ikke er laget for å vises på noe annet enn en
levende kropp? Glassfiberbystene er i
skrivende stund under produksjon, og skal om
kort tid være klare til levering.
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De kommer i separate deler (hode, kropp,
armer og ben), så det vil være muligheter for
enkelte forandringer hvis det skulle vise seg at
den planlagte posituren ikke fungerer som
forventet i praksis.
Selv om disse bystene ikke blir tilpasset på
samme måte som skredderbystene, har det
vært
nødvendig
å
gjøre
enkelte
spesialbestillinger for at de skal fungere for
alle antrekkene, for eksempel i tilfellet Per
Spook (bilde 5). Spook er kjent for å ha bragt
inspirasjon fra det nordiske til Paris, og laget
blant annet lave sko til antrekkene sine. Men
den nordiske inspirasjonen hadde åpenbart
ikke nådd fram til den britiske produsenten av
bystene, så vi ble nødt til å spesialbestille
føtter med hælene i bakken, for vi må
naturligvis følge de samme reglene for
bystene som Per Spook spesifiserte for
modellene.
Det er over hundre drakter som skal stilles ut
på byster, og etter planen er monteringen av
tekstiler noe av det som skal starte først og
vare lengst i monteringsperioden. Vi vil ha et
nært samarbeid med fotografene underveis,
for mange av antrekkene skal fotograferes i
360° når de er ferdig montert på byste, og før
de plasseres i utstilling.
Livet etterpå
Vi gleder oss til å flytte inn i det nye museet og
til å bruke tid på å bli bedre kjent med den
store og spennende tekstilsamlingen. I nye
lokaler, vil det være bedre tilgang til samlingen
fordi alt blir samlet på ett sted. En stor del av
tekstilsamlingen er dessuten fremdeles ikke
digitalisert. Målet er at med tiden skal
fotografier av hele samlingen bli gjort
tilgjengelig på digitale flater, slik at publikum
og forskere kan få oppleve hele vår fantastiske
tekstilsamling.

Norske Konserves 2/2019 |Vickers og Vivelid| Nasjonalmuseet flytter: tekstil og drakt
Bilde 5: Nuit polaire, nr 1, antrekk designet av Per Spook (NMK.2007.0484). Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet.
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Konservator i ulike roller:
intervju med Barbara Ida de Haan
Tor Erik Skaaland
Konservator (maleri)
Bevaringscenter Nord, Danmark
torskaaland@gmail.com
Hun driver sitt eget konsulentfirma, Collection
Care & Management, hvor hun holder kurs,
foredrag og utfører konsulenttjenester innen
samlingsforvaltning. Hun har blant annet
utredet samlingsforvaltningsplaner for en
rekke norske museer, og hun har stått for
planleggingen av magasiner. Hun har blant
annet vært nasjonal ekspert ved utarbeidelsen
av CEN/TC 346 - Europeiske standarder for
bevaring av kulturminner.
Norske Konserves 2/2019

Norske Konserves har vært så heldige å få
intervjue henne, om det som er stadig aktuelt i
den norske museumsverden, nemlig flytting av
samlinger og omorganisering av magasiner.
Kan du fortelle litt om flytteprosjektet ved
Munchmuseet som du leder?
Bilde 1: Barbara Ida de Haan.

Et tema som har gått igjen de siste årene er
flytting av museumssamlinger. Det er knapt få
konservatorer i Norge som har mer erfaring
med dette enn Barbara Ida de Haan.
Barbara har etterhvert opparbeidet seg bred
erfaring innen samlingsforvaltning ved en
rekke museer, og hun har vært prosjektleder i
forbindelse med flytting av både Nasjonalmuseets samling og nå ved Munchmuseet. I
bunn ligger en utdannelse innen papirkonservering fra Nederland, hvor hun også
studerte samlingsforvaltning og museologi ved
De Reinwardt Academie i Amsterdam.
I yrkeslivet har hun blant annet vært
praktiserende konservator, konsulent og
rådgiver samt ansatt ved AMB-utvikling samt
kultursjef i Sande og Asker kommuner.
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– Jeg er ansatt som prosjektleder for flytting av
kunstsamlingen til Munchmuseet. Etter å ha
jobbet i mange år med forberedelse til flytting
av Nasjonalmuseets samling er det ærefullt å
få lede også flytteprosjektet for Munchmuseet.
Det er noe eget ved å kunne bidra til bedre
oppbevaringsforhold for samlinger.
Flyttingen vil foregå i to hovedetapper. Den
første delen konsentrerer seg rundt flytting av
verk til alle utstillinger. Dette arbeidet skal
være verdigstilt 1. mai 2020. Deretter har vi
frem til 1. oktober 2020 til å flytte resten av
samlingen fra Tøyen til Bjørvika. Alle objekter
skal nå få plass under samme tak.
Vi har fire team bestående av en registrar og
to kunstteknikere i tillegg til en hovedregistrar
som til vanlig er fast ansatt som registrar hos
Munchmuseet og undertegnede.

Vi jobber også i tett samarbeid med de fast
ansatte kunstteknikere på huset. Under
rekrutteringen til prosjektstillingene har jeg i
tillegg til utdanning og arbeidserfaring, lagt
mye vekt på personlig egnethet og hvordan
jeg mente de enkelte søkere passet sammen i
team. Det betyr i praksis at jeg har ansatt alle
samtidig og ikke den ene yrkesgruppen før
den andre.
Prosjektet bruker Project place som
styringsverktøy. Vi har daglige møter med hele
prosjektgruppen for å holde oversikt over
arbeidsfordeling, hvem som til enhver tid er på
jobben og for å diskutere eventuelle
utfordringer og forslag til bedre arbeidsmetoder. Det faste møtetidspunktet gjør at
også alle våre kollegaer kan booke seg inn
eller kan stikke innom dersom de har noe å
spørre om eller diskutere med oss.
Flytteprosjektet har hatt hovedansvar for å
følge opp magasininnredningsprosessen fra
bestilling til montering.
Jeg har som mål at flytteprosjektet har en stor
overføringsverdi for drift i det nye museumsbygget. Blant annet innfører vi RFID/QR-kode
for hele samlingen. Dette vil blant annet spare
registrarer og kunstteknikere mye tid når det
kommer til plassregistrering i The Museum
System (TMS). Vi kan også merke traller og
annet utstyr slik at de er lett å gjenfinne i de 13
etasjene i nybygget. Alle plasseringer vises
digitalt i plantegninger.
Et annet mål er å være så bærekraftig som
mulig. Vi gjenbruker pakkemateriell og prøver
å tenke ut transportløsninger som også kan
brukes til magasinering. Vi ser at bærekraft
går hånd i hånd med lavere budsjettkostnader.

Du har hatt forskjellige yrkesmessige roller,
som kultursjef i Sande og Asker kommuner,
seksjonsleder ved Nasjonalmuseet, vært
rådgiver og drevet med konsulentvirksomhet.
Hvordan har din bakgrunn som konservator
påvirket deg i disse rollene?
– Som konservator lærer du å ha oversikt over
store og mindre store prosjekter. Samtidig må
en utvikle evnen å jobbe konsentrert. En skal
ha stor ansvarsfølelse, nøyaktighet og være
flink til å jobbe i team. Alle disse elementer har
jeg hatt god nytte av i mine stillinger. Jeg er
også
utdannet
samlingsforvalter
og
kombinasjonen har gitt meg en bredde som
gjør at jeg kan sette meg inn i daglig virke til
mange, med stor forståelse.
Er det noe annet du har på hjertet, som du
kunne tenke deg å dele med andre
konservatorer?
– For mange museer som blir større på grunn
av sammenslåing eller en naturlig vekst,
kommer det til nye stillinger og oppgaver som
opprinnelig var lagt til konservatorer. Her ser
vi registrarer, magasinforvaltere, kunstteknikere
med
flere.
Denne
profesjonaliseringen og spesialiseringen gjør
at
konservatorene
frigjøres
til
mer
konservering og forskning. Det er viktig å gi de
nye stillinger den anerkjennelse de fortjener.
Våre samlinger er tjent med denne utviklingen
i fagfeltet.
For øvrig er Barbara de Haan, sammen med
Vigdis Vingelsgaard, også aktuell med den
nye
digitale
håndboken
om
samlingsforvaltning, som kan nås via den
følgende link: https://handbok.ekultur.org
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Konserveringsavdelingen jobber selvsagt
også med konservering av verk til
utstillingsåpningene og stabiliserer objekter til
transport.

Intervju med Kjersti Marie Ellewsen,
seniorrådgiver hos Riksantikvaren
Helene Skoglund-Johnsen
Konservator NKF-N (maleri)
DHL Exel Fine Art
Helene.skoglundjohnsen@dhl.com

Norske Konserves 2/2019

Den gang var det ett års lønnet turnus som del
av
utdannelsen
og
jeg
jobbet
på
Vitenskapsmuseet, Trøndelag Folkemuseum
og Norsk Folkemuseum. Etter endt utdannelse
fikk jeg jobb på Kaupangundersøkelsen ved
Kulturhistorisk Museum (KHM), UiO, og
deretter gikk det slag i slag med flere
prosjektstillinger og til slutt fast stilling som
konservator ved KHM. Jeg jobbet mye med
arkeologiske funn iulike materialer, og var
også stedsansvarlig på det eksterne
magasinet i to år.

Bilde 1: Kjersti Marie Ellewsen i svalgangen på Urnes
stavkirke. Det er blitt mange turer dit i forbindelse med
masteroppgaven. Foto: privat.

I 2011 søkte jeg et vikariat hos Riksantikvaren
som bygningsvernsrådgiver og her har jeg
vært siden. For tiden skriver jeg prosjektbasert
masteroppgave om salter i treverk, med Urnes
stavkirke og skader fra flaggermusurin som
problemstilling.

Til en innledning, vil vi gjerne vite litt om din
bakgrunn.

Kan du fortelle om din stilling som
seniorrådgiver hos Riksantikvaren?

Jeg var ferdig uteksaminert på Konserveringsstudiet i 2001, på objektlinjen. Den gangen var
det et storfag, og før søknad til studiet måtte
man ha et par grunnfag og mellomfag fra før,
kjemi og noe praktisk erfaring. Det var en
opptaksprøve med praktisk innhold, og jeg
husker det var ganske nervøst å jobbe med
hendene foran en komite. Før jeg søkte meg
inn, hadde jeg to mellomfag i arkeologi og
sosialantropologi. Praktisk erfaring hadde jeg
fått som elev hos en porselsenskonservator i
Gøteborg og en malermester i København.

Min stilling er i Konserveringsseksjonen som
rådgiver innen bygningsvern og konservering.
Jeg har ansvar for teknisk rådgivning og
bygningsvern i Hedmark, Oppland, Østfold,
Vestfold, Akershus, Buskerud, Telemark og
Trøndelag. Jeg har mest kirkesaker, men også
rådgivning mot statlige bygninger og fredete
bygninger i privat eie. Det kan handle om alt
fra takomlegging, oppvarming og inneklima,
kalking av middelaldermur, maling av fasader,
ENØK, utbedring av råteskader, insektsangrep og mange andre temaer.
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I tillegg er jeg involvert i de fleste saker som
omhandler konservering av dekorer, fast og
løst inventar og metallgjenstander i alle fylker
og mange typer bygninger. Det er heller ikke
så mange hos oss som har kompetanse på
analyser, og jeg blir ofte involvert i saker som
handler om fargeundersøkelser, maling på tre
og mur, saltproblematikk og så videre.

I tillegg er jeg leder for Forum for
kriseberedskap og restverdiredning for kunst
og kulturminner (FORK), hvor vi blant annet
for tiden diskuterer hvordan 110-sentralen
best kan få informasjon om kulturminner under
en hendelse. På dette feltet er det mange
konservatorer i Norge som bidrar mye til en
positiv utvikling, og fire av seks medlemmer i
FORK er konservatorer.

Stillingen innebærer en del reising, ikke bare i
mine fylker, men i hele landet. Det er lærerikt
å arbeide med varierte problemstillinger på
stedet, men det er også utfordrende. Jeg
reiser ofte alene på befaringer, og da skal jeg
både representere Riksantikvaren, vurdere
tekniske problemstillinger, dokumentere og gi
råd. Ofte er det nødvendig og forventet at det
tas avgjørelser på stedet.

Fra 1.januar 2020 får vi en helt ny
organisasjon hos Riksantikvaren, og jeg blir
flyttet til en ny seksjon med ny ledelse. Jeg vet
ennå ikke helt hva mine arbeidsoppgaver vil
bli, men konserveringsspørsmål vil jo fortsatt
være en av mine hovedoppgaver vil jeg tro.

Ellers jobber jeg med utviklingen av
europeiske standarder på kulturminnefeltet,
hvor Riksantikvaren sitter i den tekniske
komiteen sammen med Standard Norge.
«Miljøovervåkning av arkeologiske kulturlag»
er eksempel på en av standardene som det
jobbes
med
nå,
etter
initiativ
fra
Riksantikvaren og med norsk ledelse.

Vi lærte ingenting om bygningsstrukturer og
restaurering på konserveringsstudiet, ikke i
min tid i alle fall. Mye av den kompetansen jeg
bruker hos Riksantikvaren har jeg lært av mine
erfarne og dyktige antikvarkolleger som har
bakgrunn som tømrere, arkitekter og
ingeniører.

Hvordan drar du nytte av din
konservatorbakgrunn i arbeidet ditt?
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Bilde 2: Limfargedekoren i Urnes stavkirke undersøkes. Foto: privat.
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Samtidig er vår bakgrunn så utrolig viktig og
nyttig på grunn av vår materialforståelse. Jeg
får god nytte av kjemien og materialteknologien
vi
hadde
under
studiet.
Forståelsen for hvordan treverk råtner er like
anvendelig på bygninger som på museumsgjenstander, og hva som får jern til å korrodere
i møtet med et kobberbeslag. Jeg hadde ikke
lært at takspon bør kløyves i stedet for å sages
før jeg startet hos Riksantikvaren, men den
kunnskapen er lett å ta til seg som konservator
fordi vi forstår hvorfor. Vi har mange knagger
å henge ny kunnskap på innenfor antikvariske
prinsipper. Samtidig har vi mye å bidra med,
ikke minst med å formidle forståelse for
materialers kvalitet og holdbarhet, eller
forståelse for nedbrytningsfaktorer.
Gjennom arbeidet for Riksantikvaren, erfarer
jeg at det er et stort behov for konservatorer
som jobber med bygninger. Etter min mening
kunne det vært større fokus på bygningsvern,
fargeundersøkelser og insektsanering på
konserveringsstudiet. Det burde vært en
tettere dialog mellom konserveringsstudiet og
Riksantikvaren når det gjelder behovene vi ser
på landsbasis innen kulturminnevern og
konservering.

Hos Riksantikvaren behandler dere saker som
involverer faggrupper med ulike perspektiver
og interesser - har du noen gode strategier for
å formidle viktigheten av konservatorens
kompetanse?
Jeg synes det er veldig viktig å ha stor respekt
for alle fag, og ved å vise respekt får man
respekt. Jeg opplever at konservatorfaget er
ganske godt kjent blant store bygningsforvaltere og konsulentselskaper, men mindre
kjent blant private eiere. Vi jobber mye med
kirker og statlige bygg, og jeg opplever sjelden
at det stilles spørsmålstegn ved kravet til
konservatorkompetanse. Samtidig er det
kanskje lite kunnskap om hva det vil si å
konservere noe, og at dette er et eget fag med
ganske få utdannede utøvere.
En konservator som samarbeider godt med
andre fag, enten det er en dekorasjonsmaler,
en murer eller en arkitekt, formidler sin
kompetanse på en utmerket måte.

Bilde 3: Tilstandsregistrering av inventar og kirkekunst i Ålesund kirke. Foto: privat.
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Du har ved tidligere anledninger oppfordret
konservatorer til å søke stillinger hos
Riksantikvaren, kan du si noe om hvorfor du
mener det er viktig med flere konservatorer
innen kulturminneforvaltningen?
Det er fordi vi har mye å bidra med. Vi er snart
redusert til én konservator hos Riksantikvaren
når min kollega Iver Schonhowd pensjonerer
seg til jul, og vår kompetanse er etterspurt
både innad i organisasjonen og utenfra. Det er
også få konservatorer i fylkeskommunene, og
det er nødvendig med en bemanning i
regionene. Kompetansen vi har er etterspurt,
og jeg mener den er nødvendig for å få et
fullverdig faglig antikvarisk miljø i tillegg til alle
andre viktige fag.
Jeg oppfordrer konservatorer til å være
proaktive og søke stillinger i fylkeskommunene, selv om det ikke nødvendigvis
spørres
etter
konservatorutdanning
i
utlysningstekster. Det går an å se på
bygninger som store museumsgjenstander, og
vår kompetanse er definitivt relevant i mange
sammenhenger.
I tillegg kan konservatorer i større grad være
tilstede i fagfora utenfor vårt eget, for
eksempel med innlegg på konferanser og
lignende. Vi som jobber i forvaltningen gjør
dette stadig vekk, og blir positivt overrasket
over at det er mange som kjenner til og
verdsetter vår fagkompetanse.

Vi må innom et tema som har skapt
engasjement innen fagmiljøet, nemlig Klimaog miljødepartementets utkast til ny
regionreform, som omfatter overføring av
oppgaver
og
funksjoner
på
kulturminneområdet fra Riksantikvaren til
fylkeskommunen fra 1.januar 2020. Noen er
bekymret for at kulturminnevern kan bli
nedprioritert dersom ansvaret flyttes til
Fylkeskommunene, og mange lurer på
hvordan ordningen skal foregå i praksis. Kan
du si noe om Riksantikvarens synspunkter om
eventuelle fordeler ved en slik oppgave- og
ansvarsoverføring?
Riksantikvaren har tilskuddsordninger som går
til ulike formål, så som fartøyer, middelalderhus, tekniskindustrielle bygninger, verdensarv
og fredete bygninger i private eie. Mange av
disse ordningene vil bli overført til fylkene,
mens sistnevnte ordning (tilskudd til fredete
bygninger i privat eie) har vært overført til
fylkene i mange år allerede. Det er derfor
ingen grunn til at kulturminnevern skal bli
nedprioritert som direkte resultat av
regionreformen.
Fordelen med at fylkeskommunene/regionene
har ansvar for flere kulturminner er nærheten
til kulturminnene. Fylkene kjenner selv sine
kulturminner best, og bedre enn det
Riksantikvaren gjør. Hvert fylke har en
kulturminnefaglig faggruppe og det finnes
mange dyktige folk i regionene.
Frem til 2020, har regionene hatt ansvar for
fredete hus i privat eie fra etter 1537. Det er
her vi finner de fleste kulturminner hvor det er
aktuelt
med
konserveringskompetanse;
interiører og dekorer.
Etter nyttår får de også ansvar for ruiner,
statlige bygninger, arkeologi og fredete hus fra
før 1537. Blant disse er det stort sett de
statlige bygningene som kan ha behov for
konserveringsfaglig
kompetanse.
Blant
statlige bygningsforvaltere opplever vi det er
god kunnskap om vårt fag.
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I tillegg er det vesentlig at vi som
konservatorer verner om vår profesjonalitet,
ved å levere gjennomarbeidede dokumenter,
tilbudsbrev og rapporter. Vi må være gode til å
formidle behovet for nøyaktighet og at det må
settes av nok tid og resurser til denne type
arbeid. Jeg tror det å utvikle europeiske
standarder,
for
eksempel
for
fargeundersøkelser, vil gjøre det enklere for
konservatorer å være profesjonelle. Samtidig
kan
vernemyndigheter
stille
tydelige
kompetansekrav til konserveringsjobben. Det
blir lettere å formulere vilkår der eiere med lav
bestillerkompetanse selv skal kjøpe tjenesten.

Det er behov for en forsterkning av
kulturminnekompetansen i noen fylker og vi får
håpe at de får rom til det. Riksantikvaren ser
at vi fortsatt i noen år fremover vil ha en viktig
rolle
som
faglig
rådgiver
for
fylkeskommunene,
og
der
er
konservatorkompetansen viktig. Vi mener
derfor at den kompetansen skal opprettholdes
hos oss da det ikke er realistisk at alle regioner
vil ha den kompetansen selv.
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Ved at Riksantikvaren reduserer sitt
førstelinjeansvar håper jeg at vi får mer tid til å
jobbe overordnet med kulturminnepolitikk, og
med veiledninger, utredninger, forskning og
analyse. Vi sitter på grunnlagsmateriale som
gjør at vi kan se utfordringene og jobbe med å
forbedre dem. Det har vi ikke hatt så mange
ressurser til mens sakene renner inn.

Hva er de bevaringsfaglige utfordringene ved
denne prosessen?
Utfordring vil ligge i kapasitet og kompetanse
hos fylkeskonservator og kolleger. De får en
mengde nye oppgaver som ennå ikke har vist
seg å komme i følge med økte ressurser.
Dermed er det en fare for at de ikke rekker
over alle oppgaver, og vil trenge mye hjelp fra
Riksantikvarens fagfolk for å løse saker.
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Blant
alle
norske
direktorater
har
Riksantikvaren vært det direktoratet som har
jobbet mest med førstelinjeansvar, og
overordnet arbeid er blitt nedprioritert.
Samtidig er det viktig med en viss nærhet til de
kulturminnefaglige utfordringene for å kunne gi
gode råd og veiledninger. Det er bra at
Riksantikvaren
foreløpig
skal
beholde
ansvaret for kirkene slik at vi opprettholder vår
kompetanse gjennom dette.

Til sist - er det noe annet du har på hjertet til
konservatormiljøet?
Ja, jeg vil gjerne benytte anledningen til å
oppfordre alle som jobber på det åpne
markedet om å framsnakke hverandre. Det er
fullt mulig å være faglig uenig uten å snakke
hverandre ned. Vi har fått innspill fra eiere av
fredete bygninger om at det er uenigheter i vårt
fagmiljø, og det skader oss alle. Det burde
være oppdrag nok til alle.
Samtidig er det viktig at det leveres etter gode
faglige standarder, og at vi sier klart ifra hvis vi
ikke får ressurser nok til det. Det går ofte
utover
dokumentasjonskvaliteten,
og
beslutninger blir derfor tatt på magert
grunnlag. Dette må vi ha faglig stolthet på, og
jobbe etter de etiske prinsipper vi er forpliktet
til.

Sustainability in Conservation:
A Sustainable Future for Conservation

Sustainability is in demand. ICOM adapted a
resolution at the 2019 Triennial in Kyoto which
recognizes
the
current
unsustainable
consumption in the world, and museums’
unique role in the path to a sustainable future.

acknowledging
and
reducing
our
environmental impact, including our carbon
footprint, and helping secure a sustainable
future for all inhabitants of the planet: human
and non-human» (ICOM, 2019).

The resolution implores museums to «assist in
all ways possible, the goals and targets of the
UN SDGs [ed: United Nations’ Sustainable
Developmenet Goals (image 1)] and […] to
incorporate sustainability into our own internal
and external practices and educational
programming […]. Empower ourselves, our
visitors and our communities through making
positive contributions to achieving the goals of
Agenda 2030 […]

The American Institute for Conservation
released a statement on climate change
acknowledging the need for the cultural
heritage sector to contribute to mitigating its
carbon footprint and advocate for sustainable
practices (AIC, 2019). The cultural heritage
sector has taken the first step and has
acknowledged the problem.
The desire is there. The question is how?

Image 1: The United Nation’s Sustainable Development Goals which outline the ways in which we can achieve the
Transforming Our World 2030 Agenda. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Sustainability in Conservation (SiC) is a
division of ANBI Stichting Ki Culture, a nonprofit organization based in Amsterdam which
is dedicated to promoting sustainability in the
cultural heritage field. 1 Ki Culture’s projects
and partners use the United Nation’s
Transforming Our World Agenda 2030 and the
Sustainable Development Goals as a
framework for contextualizing and addressing
sustainability.
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While Ki Culture addresses the bigger picture,
conservation is a unique field with particular
issues and therefore requires special
consideration. That is SiC. SiC is fully
dedicated to environmental responsibility in
conservation, creating and providing research,
programs, educational tools and resources for
conservators in any practice, anywhere in the
world. SiC’s programs are aimed at building
awareness and providing solutions that are
win-win. SiC is committed to finding solutions
that can provide care for cultural heritage
without compromise, holding the profession to
the highest standards, while maintaining
mutual respect for our cultural heritage and
our planet.
While becoming carbon neutral may not be
something that can be achieved overnight,
there are plenty of opportunities to mitigate or
reduce the environmental impact in daily
practice immediately. SiC emphasizes
educational outreach and research programs
to facilitate the transition to more sustainable
practice in cultural heritage.

SiC offers courses that are specifically
designed
to
educate
students
and
professionals about what sustainability is, how
it can be applied to conservation and what the
latest research and materials are
(for more information see
https://www.sustainabilityinconservation.com/
courses, or contact us at
sustainabilityinconservation@gmail.com).
Tailored consultations are also available.
Additionally,
workshops
and
research
programs such as the Green Solvents and
Gels Workshops are aimed specifically at
training conservators about using innovative
materials and methodologies for more
sustainable practice (image 2). These courses
are available internationally and are in the
process of being developed into free webinars.
Another key component for this transition is
sharing knowledge and providing a way for
conservators to know what their options are
and what is already available. There are many
incredible treatment options already in use,
but not many are well known. For example, the
Vatican Museums have been using essential
oils as a biocide to treat the statues in the
Pope’s Gardens (Ambrogetti 2017, Devreux
2017). The formula, which is now available
commercially as BioTersus, was designed to
ensure that the treatment effectively removed
the biological contamination from the stone
sculptures in the garden without affecting one
of the rarest botanical collections in the world.
This treatment, in addition to being just as
effective as any toxic chemical-based biocide,
is currently being tested for preventive
applications.

Image 2: Gels use in conservation, which lowers the amount of free solvents used during a treatment. The Gels
Handbook, which outlines the application and practicalities of gels in conservation is currently in development at SiC.
Photo: Bianca Gonçalves ©2018
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Image 3: Gloves collected through the Kimberly Clark
RightCycle glove recycling program at the University
of Amsterdam. Photo: Sustainability in Conservation
©2018

In Milan, a treatment to remove gypsum crusts
from stone substrates using bacteria was
developed (Balloi 2017). Testing showed
results which were more effective than any
other current treatment method. It not only
removed the black crusts without damaging
the surface of the patina, but the by-product of
calcium
carbonate
also
produced
a
consolidation effect for the object as well.
While this treatment seems ideal, more
development is needed for it to reach
commercialization. These types of win-win
solutions are what SiC aims to find and
promote. SiC’s international network offers
opportunities
for
partnerships
and
collaborations with international institutions
and universities to facilitate research and
develop sustainable solutions.
While development and research are ongoing
to find solutions to the complex problems of
conservation, there are already simple
everyday solutions that can be implemented
by anyone, anywhere.

SiC engages practitioners in every capacity,
and a major focus is on students. Students
learn habits during their education that will
continue throughout their career. To install
sustainable thinking during training, SiC
developed the Student Ambassador Program
(SAP).5 The SAP provides students with a way
to engage with sustainability and empowers
them to think about how they can improve their
practice and critical thinking skills. The SAP
provides step-by-step guidebooks which help
students identify areas for improvement and
find solutions. The guidebooks are divided into
topics (energy, materials/waste and water)
and provide self-assessment forms to track
progress and encourage creative thinking for
students to come up with their own solutions
which they can then share with the SiC and
SAP network internationally.
SiC believes that information should be easily
accessible and open to all, and has committed
to be open-source, with all information,
publications and digital material free to all
members- and membership is free. By utilizing
digital platforms and social media, SiC can
communicate research and innovative ideas in
real time, internationally. SiC’s social media
network communicates ideas to conservators,
including ongoing campaigns Tuesday Tips
and Tricks and Friday Forum. The Forum
(image 4), which can be found on the website
provides a platform for open dialogue, allowing
members to ask questions, share ideas and
exchange information with other professionals
around the world.6 Organizing information and
making it accessible is the key to effective
communication. SiC is currently building the
Guy Tree, which will outline all of the different
branches of sustainable research and
materials that can be used in conservation.
Our website houses an archive of information
and allows conservators to easily search for
the information they are looking for.
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Programs for recycling gloves (image 3), tips
and tricks for re-using wax cut offs, and energy
saving stickers around the lab to remind
practitioners to shut the sash when the fume
hood is not in use can save huge amounts of
waste and carbon.2-4
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Image 4: The SiC Forum page of the website, with various discussion groups where members can freely ask questions
and share ideas. https://www.sustainabilityinconservation.com/forum

One of the barriers to achieving sustainability
in conservation is that we are conservators.
We are not trained in sustainable practices
and therefore we do not have the expertise to
know how to implement sustainable changes.
SiC’s support from Ki Culture brings in
partners from other sectors to provide this
expertise and help build solutions that work for
our profession, and for the planet.

No museum is the same, and no practitioner.
Whether you are a student, a professional
conservator or a museum director, there are
ways that you can make an impact. Small or
large, all changes make a difference. And if
everyone contributes one small change, the
result will be great.

Programs such as The Museum Renewable
Energy Program, which is a partnership
between Ki Culture and U.S.-based non-profit
InOurHands is an example of the large-scale
solutions that the cultural heritage sector can
engage with to achieve sustainability.7 The
program’s mission is to achieve 100% clean
energy in the cultural heritage sector by 2030.
It does this by offering renewable energy
systems to museums and other cultural
heritage institutions at no up-front costs.

1

Other programs, such as the Sustainability
Ambassador Program, is a cross-sector
collaboration to provide solutions for
professionals in every capacity, and will
launch in January 2020.
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/forum
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http://programmrep.weebly.com/

ICOM, 2019. «Resolutions Adopted by
ICOM’S 34th General Assembly» Available at:
https://icom.museum/wpcontent/uploads/2019/09/2019Resolutions.pdf. Accessed 1 October 2019
AIC, 2019. «Position Statement on Climate
Change» Available at:
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/administration/governance/aicpositionstatementclimatechange_2019.pdf?sfvrsn=8. Accessed
1 October 2019.
Ambrogetti, A., 2017. «Gli olii essenziali per il
restauro nei Giardini Vaticani, una giornata di
studio» Available at:
https://www.acistampa.com/story/gli-oliiessenziali-per-il-restauro-nei-giardini-vaticaniuna-giornata-di-studio-6973. Accessed 20
November 2019.

Balloi, A., Lombardi, E., Troiano, F., Polo, A.,
Capitelli, F., Gulotta, D., Toniolo, L., Lucchini,
A., Daffonchio, D., 2017. «Sulfate Reducing
Bacteria
as
Bio-cleaning
Agents:
Development of New Methodologies and
Study Cases» in Conservation Science in
Cultural Heritage, 15 no. 2, 109-119.
Devreux, G., Santamaria, U., Rodolfo, A.,
Bellano, B. Giornata di Studio, 3 October
2017. Sala Conferenze, Musei Vaticani.
Available at:
http://www.museivaticani.va/content/dam/mus
eivaticani/pdf/eventi_novita/iniziative/eventi/2
017/83_restauro_opere_giardini_vaticani.pdf
and:
http://www.museivaticani.va/content/museivat
icani/it/eventi-enovita/iniziative/Eventi/2017/restauro-operedei-giardini-vaticani.html
Accessed 20 November 2019.

25

Norske Konserves 2/2019 |Southwick| Sustainability in Conservation

References

Referat fra seminar om kalkmalerier i
norske steinkirker
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«Kalkmalerier i norske steinkirker» var et todagers-seminar som fant sted i Nes kyrkje i
Telemark mellom 11. og 12. september 2019
(bilde 1).
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Aldri før har det blitt arrangert et seminar om
kalkmalerier i norske steinkirker, en gruppe
malerier som har fått ufortjent lite
oppmerksomhet. Helt spesielt var det at vi ikke
bare fikk høre og se bilder av denne typen
kirkekunst, men at vi også fikk oppleve den i et
kirkerom. Seminaret ble holdt i Nes kyrkje i
Telemark, som har Norges mest omfattende,
bevarte kalkmalerisyklus fra middelalderen i
koret, samt en romutsmykning fra 1700-tallet i
skipet.

Seminaret ble til i kjølvannet av vårt
forskningsprosjekt «Norske kalkmalerier fra
middelalderen til 1850», hvor vi kartla og
undersøker kalkmaleriene i norske kirker.
Særlig når man jobber med muralmalerier, er
et tverrfaglig samarbeid mellom konservator
og kunsthistoriker ekstra betydningsfullt.
Denne tverrfagligheten gjenspeilet også
seminaret, der de rundt 60 deltagere og
foredragsholdere
kom
fra
forskjellige
fagbakgrunner: kunsthistorikere, historikere,
konservatorer, forvaltere, teologer, kjemikere,
kunstnere og andre interesserte fra både
Norge, Sverige og Danmark.

Bilde 1: Seminaret fant sted i Nes kyrkje som er utsmykket med kalkmalerier fra flere perioder.
Foto: Jorid Martinsen, NIKU.
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Programmet gikk over to dager hvor første
dagen omhandlet middelalderen, og andre
dagen
den
etter-reformatoriske
tiden.
Innledningsvis ga Elisabeth Andersen en
oversikt over det vi finner av kalkmalerier i
Norge, etterfulgt av Susanne Kauns
gjennomgang av fremkalling og restaureringer
på 1900-tallet. Denne første bolken ble
avsluttet med Kristin Bliksrud Aavitsland
(professor i middelalderkultur og kirkehistorie
ved Menighetsfakultetet) sitt foredrag om
norske kalkmalerier som forskningsfelt, hvor
hun diskuterte begrensninger og muligheter
(bilde 2).
Margrete C. Stang (førsteamanuensis og
middelalderforsker ved NTNU og styreleder i
Fortidsminneforeningen) undersøkte hvorvidt
Peter Blix veggmalerier i Hove kirke er en
middelalderfantasi. Peder Böllingtoft (Nordisk
konservering,
Danmark)
fortalte
om
undersøkelser
og
dokumentasjon
av
kalkmalerienes bevaringstilstand i koret i Nes
kyrkje.

Andre foredrag gjaldt ulike kunsthistoriske
tema, som for eksempel kalkmaleriene i
Byneset kirke og Maria Magdalena i Enebakk
kirke, som ble holdt av henholdsvis Brigitta
Odén og Ragnhild Bø. Mens Hilde Berntsen
(Mur og mer) diskuterte utfordringene ved
kalkmalerikonservering i Norge. Fra Sverige
holdt Hanna Eriksson en presentasjon av et
pågående stiftsprosjekt: «Medeltida kalkputs
och kalkmålningar på kyrkvindar i Lund stift».
Sissel Plathe (Nationalmuseet i København,
Danmark), demonstrerte hvordan Nationalmuseets hjemmeside «Kalkmalerier i danske
kirker» er bygget opp - til inspirasjon og
kanskje etterfølgelse for oss her i Norge?
Festmiddagen fant sted på Evju bygdetun, et
frodig og fargerikt gårdmuseum. Her ble
seminardeltakerne skjemmet bort med en
fantastisk gårdsbuffet av lokale godbiter med
portugisiske innslag. Det ble en uforglemmelig
matopplevelse akkompagnert med sang og
hardingfele.
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Bilde 2: Kristin B. Aavitsland var en av de inviterte foredragsholderne som satte oss inn i forskningshistorikken.
Foto: Jorid Martinsen, NIKU.

Dette seminaret, og ikke minst den store
interessen rundt seminaret, viser at det er stor
interesse for de norske kalkmaleriene. Vi har
flere kalkmalerier å by på enn mange tror. Det
er fremdeles mange ubesvarte spørsmål
knyttet til kalkmaleriene som venter på å bli
utforsket, dokumentert og formidlet.
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Sist, men ikke minst, vil vi takke Norges
Forskningsråd for støtte til seminaret. En stor
takk går til Sauherad og Nes menighet som
åpnet kirkene for oss og hjalp til med det
praktiske. Spesielt må kirkevergen Trond
Haugen nevnes. Johannes Sand lot oss
smake plommer og epler fra Telemarks
frukthager, og en takk går til organist Bruno
Hageman for vakker orgelmusikk.

Bilde 3: I Sauherad kirke var det god tid til faglige
diskusjoner. Foto: Jorid Martinsen, NIKU.

Siste dagen ble avsluttet med en ekskursjon til
Sauherad kirke, bare en mil unna Nes kyrkje.
Sauherad kirke er også en steinkirke fra
middelalderen, som er rikelig dekorert med
etter-reformatoriske kalkmalerier. Her fikk vi
god tid til faglige diskusjoner, hvor særlig den
såkalte Demonveggen fenget deltakernes
oppmerksomhet (bilde 3). Til slutt ga Kjersti
Ellewsen
fra
Riksantikvaren
oss
en
oppsummering av seminaret og fortalte litt om
forvaltningens oppgaver og muligheter i
forhold til kalkmalerier.

Til slutt vil vi også takke våre kollegaer Tone
M. Olstad, Thomas Ragazzon Smedstad og
Brit Heggenhougen som hjalp oss med det
praktiske under seminaret. Kunsthistoriker
Elisabeth Andersen og konservator Susanne
Kaun, forskere ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU) og arrangører for
seminaret (bilde 4).
Hvis du vil vite mer om seminaret og
forskningen vår kan du følge disse lenkene:
https://www.niku.no/prosjekter/norskekalkmalerier/
https://www.niku.no/prosjekter/seminarkalkmalerier-i-norske-steinkirker/

Bilde 4: Kunsthistoriker Elisabeth Andersen og konservator Susanne Kaun samarbeider om forskningsprosjektet
«Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850» som en del av NIKUs strategiske satsing BygningsSIS, finansiert
av Norges forskningsråd. Foto: Gro Brigitte Røiland, Bø blad.
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Referat fra faggruppemøte:
bok-, papir- og fotokonservering
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Linda Barone
Konservator (bok)
privatpraktiserende
fifekat2@yahoo.com

Foto: redaksjonen.

Den 26. august i år, ble det første møtet i vår
nye faggruppe avholdt. Det var bare seks som
kunne delta: tre fra Nasjonalmuseet, én fra
Arkivverket, én fra Universitetsbiblioteket og
én fra privat praksis. Vi er takknemlige for at
Kari Greve gjorde det mulig for oss å møtes i
Nasjonalmuseets administrasjonsbygg i Oslo.
Vi begynte å snakke om aktuelle utfordringer
og positive utviklinger i hver vår situasjon.
Dette var en måte å komme fram til
spørsmålet: Hvilke mål skal gruppen vår
strebe etter? Det ble klart fra dette første
møtet, at vi trenger flere synspunkter for å få
et godt bilde av hva gruppen skal sikte mot.
Museumsverden
er
et
utsiktspunkt,
arkivverden (offentlige og private) et annet, og
bibliotekverden (akademiske, offentlige og
private) enda et.

Siden vi mener det er behov for å løfte
standarden innen papirkonservering i Norge,
snakket vi om å oversette E.C.C.O.s yrkesstandarder og gjøre dem mer tilgjengelige.
Med dette dukket det opp flere spørsmål: er
det virkelig nødvendig, og vil det bli forstått på
riktig måte? Hvis standardene skal oversettes,
er det ikke da styret i NKF-N sitt ansvar? Men
hvis det gjøres under myndighet av NFK-N,
kan ikke arbeidet da gjøres av faggruppen?
Diskusjonen vår svevde rundt følgende: En
måte å prøve og styrke de forebyggende
konserverings-standardene i Norge på, er å gå
ovenfra og ned, ved for eksempel å arbeide for
å få E.C.C.O.-standarder innunder Arkivloven.
En annen måte å forbedre bevaringspraksisen
i Norge, er å gå nedenfra og opp, ved å
opprette arbeidsgrupper, spre kunnskap og
tilby hjelp.
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Et forslag til hvordan det kan tilbys hjelp, er å
opprette en slags «konserveringsambulanse».
Tenk deg en akutt konserveringstjeneste som
kan hjelpe etter for eksempel en flom eller en
brann i et lokalt museum? Hva om Norge
hadde et (nasjonalt?) konserveringssenter
som håndterte mugne arkivmaterialer, avsyret
papir og tilbød forebyggende konserveringstjenester?
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Vi snakket om å utforme en norsk standardterminologi. Det finnes ingen utdanningsprogrammer i Norge for bok-, papir- og
fotokonservering
(BPF-konservatorer).
Norske studenter som tar utdannelsen i
utlandet, lærer dermed fagterminologi på
mange ulike språk. Også BPF-konservatorer
fra utlandet som får jobb i Norge, bruker sine
forskjellige språk. Har vi en felles norsk
terminologi innen BPF-konservering? Under
møtet var svaret på dette spørsmålet både ja
og nei. Hvis ja, er denne terminologien
tilgjengelig for alle? I forlengelse av dette, ble
det diskutert om vi er enige om hva som er vår
jobbeskrivelse, eller en standard for hvordan
vi skal/ ønsker å skrive vår tittel?

Vi snakket videre om hvordan vi kan bidra til å
øke forståelsen for konservering og
konservatorer innen andre faggrupper. Noen
ideer er: konserveringssentre, som allerede er
nevnt, som tilbyr tjenester innen forebyggende
konservering; skrive artikler i lokalaviser; delta
på konferanser der vi treffer andre kolleger
innen arkiv, museum og bibliotek og holde
innlegg på disse konferansene om temaer
innen
konservering/
forebyggende
konservering. Workshopper holdt av Jens
Gold, Nina Hesselberg-Wang og Kristin
Ramsholdt, ble beskrevet som gode
eksempler og ble satt stor pris på av alle
Dette var de viktigste av de mange temaene
som ble diskutert. Tusen takk til dem som kom
til vårt første møte! Det var en lærerik og
interessant begynnelse på vårt arbeid
fremover.
Konklusjonene våre dreier seg om: Vi må høre
flere stemmer. Neste møte vil skje i løpet av
de neste månedene, og vi håper flere kan
delta.

MOTHS
IN YOUR COLLECTION?

from art to architecture
www.thermolignum.com
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Referat fra NKF-symposium 2019:
Analysis and imaging techniques in the conservation
of art, cultural and natural heritage
København, 31.10. – 1.11.2019
Susanne Kaun
Konservator NKF-N
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
susanne.kaun@niku.no

Bilde 1: NKF-symposium i København. Foto: Tor Erik
Skaaland.

Å komme til København er alltid hyggelig.
Denne gangen var det NKF-symposiet som
trakk meg til den livlige byen, som i disse
dager var inntatt av små spøkelser og andre
skumle skapninger.
Symposiets tema var viet analyse- og digitale
avbildningsteknikker innen konservering av
kunst, kultur- og naturarv.
Den første dagen var konsentrert om digitale
avbildningsteknikker (imaging-techniques) og
ble startet med et glimrende hovedinnlegg av
Alexander D. Ball, leder av avdelingen for
Imaging and analysis ved The Natural History
Museum i London.

Innholdet i de andre 15 presentasjonene
spente fra bruk av sfærisk panoramafotografi,
fotogrammetri, 3D-scanning, multispektral
analyse til anvendelse av ulike analyseteknikker innen arkeometri, for eksempel
micro-fading og neutron-imaging studier.
Mange av case eksemplene gjaldt papir,
bøker og dokumenter. For eksempel kunne
forskergruppen Ulla Bøgvad Kejser, Birgit
Vinther Hansen, Mogens Bech og Peter
Thiesen (Danmark) imponere med å gjøre
skjulte tekster lesbare gjennom spectral
imaging, en digital undersøkelsesmetode hvor
gjenstanden
avbildes
under
ulik
elektromagnetisk ståling, fra ultrafiolett lys,
over ulike avsnitt i synlig lys til infrarødt. Andre
innlegg var om overvåkning av vikingskipene i
Oslo ved hjelp av gjentagende 3Davbildninger (David Hauer, Oslo), digital
dokumentasjon av et skulpturalt kunstverk
(Kendra Roth, Jesse Ng og Deepa Paulus,
New York), tredimensjonal presentasjon av
interiører (undertegnende) og undersøkelse
av arkeologiske funn.
NKF-dk har gjort en kjempefin jobb med et
spennende og internasjonalt program. Det
store antall deltakere som tilreiste fra Mexico,
Tenerife, USA, Storbritannia, Nederland,
Tsjekkia, Tyskland, Norge, Sverige og
Danmark med flere, viste at det er en stor
interesse for og et behov for mer kunnskap om
temaet.
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Symposiets andre dag tok for seg ulike
analyseteknikker innen konservering og
begynte
med
et
svært
spennende
hovedinnlegg om arkeometri (archaeometry)
og viktigheten av samarbeid mellom ulike
disipliner ved Karin Frei, professor i arkeometri
ved Nasjonalmuseet i Danmark.

Fordragene var ikke uventet teknisk fokuserte,
og enkelte problemstillinger var muligens ikke
like forståelig for en praktiserende hands-on
konservator, som ikke har tilgang til avanserte
undersøkelsesmetoder. Likevel var det
inspirerende
å
se
hvordan
ulike
undersøkelses- og dokumentasjonsmetoder
blir brukt (bilde 2).
For meg var anvendelser av fotogrammetri og
skanningsteknikker av særlig interesse.
Programvarene utvikler seg ekstremt rask.

Innen arkeologi, har 3D-modeller lenge vært
en anvendt dokumentasjonsmetode. Det er på
tide at disse også finner veien inn i
konserveringsfaget.
Jeg mener det er viktig å kjenne til muligheter
og begrensinger i nye teknologier, og ta dem i
bruk der det gir mening. Det viktige er å
definere hva man vil, og så velge metodene
deretter. En 3D-modell gir ikke svar på alt, og
er til syvende og sist også kun en avbildning.
Tusen takk til NKFs danske seksjon for en flott
gjennomføring av symposiet med inspirerende
foredrag om et viktig tema (bilde 3).

Norske Konserves 2/2019 |Kaun| Referat fra NKF-symposium

Bilde 2: Alba Fuentes-Porto og Esteban Amador-García fra Tenerife presenterer hvordan de optimaliserte støtte og
forpakninger for sårbare arkeologiske funn ved hjelp av 3D-skanning. Foto: Susanne Kaun.

Bilde 3: Komiteen fikk en stor applaus etter et velorganisert symposium. Foto: Susanne Kaun.
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IIC - Student and Emerging Conservator Conference 2019
The Afterglow: A Review from the Organisers
Charlotte Hoffmann
Master Student - Paintings Conservation
TH-Köln
charlotte.hoffmann@smail.th-koeln.de
Mariana Escamilla Martínez
Jr Paintings Conservator
Studio Redivivus
mcescamillam@gmail.com

From the 12th to the 14th of September, the
Fifth IIC - Student & Emerging Conservator
Conference was held at the Cologne Institute
of Conservation Sciences (CICS) in Germany.
Organised by and for emerging conservators
in collaboration with the International Institute
for Conservation of Historic and Artistic Works
(IIC), this conference offers a space for
encouraging relevant discussions regarding
current challenges, developments and
opportunities in our field.

It also offers an open platform for young
professionals to network with peers and more
experienced professionals.
The IIC-S&EC Conferences have taken place
in London (2011), Copenhagen (2013),
Warsaw (2015) and Bern (2017), and tend to
produce exciting discussions and international
connections. This year’s conference was no
exception seeing over 110 enthusiastic
participants from around the world (image 1).

Figure 1: Conference participants at the end of the conference. Photo: David Bijan Andree.
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Figure 2: Conference participants during the visit to the Rautenstrauch-Joest-Museum in Cologne. Photo: David Bijan
Andree.

In the 5th instalment of the IIC-S&ECC, we
had the pleasure of welcoming participants
from Australia, USA, Colombia, South Korea,
China, Turkey and Canada, as well as many
European countries. Furthermore, over 200
people followed the live stream on YouTube,
Facebook and IIC’s Community Platform.
During the conference, participants were able
to visit the workshops and laboratories of the
Cologne Institute for Conservation Sciences
(CICS) and enjoy guided tours at some of
Cologne’s finest museums and historic sites.
Some new features were included in this
year’s conference, as a student representative
was included on the speaker panel for the first
time. Furthermore, universities abroad actively
joined the discussion through the live stream
by officially registering to watch the
conference.
The title of this year’s conference, The
Conservator’s Reflection, was meant to be
ambiguous. How do we see ourselves as
conservation professionals? How are we seen
by others, including professional colleagues in
other institutions and the general public?
(Image 2).
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First Session: Conservators in Front of the
Mirror
The conference is traditionally divided into
three sessions – the first, Conservator Meets
Conservator, dealt with questions on the
potential development of the profession and
the path of students and recent graduates in
our field. Erma Hermens (Rijksmuseum /
University of Amsterdam), Gwendolyn BoevéJones (Studio Redivivus), Julian Bickersteth
(President of IIC), and Thomas Gnaditz
(Student, Fachhochschule Potsdam) shared
their personal experiences in short keynote
lectures and then discussed with the audience
under the moderation of Gunnar Heydenreich
(TH Köln).
Positive developments and current challenges
in the profession were considered during this
session. On the topic of payment in the
conservation profession, speakers and
participants agreed that it must be adapted to
the high level of academic education in
conservation. Conservators in general, but
specifically emerging conservators, should be
aware of their value and only accept tasks and
job offers that are paid accordingly.

3

This session also stressed the relevance of
visibility, outreach and public recognition of the
conservation profession. Professional and
open communication with the general public
will enable the differentiation between
educated and trained conservators and
practitioners
who
lack
appropriate
qualifications, thus supporting the profile of the
profession and the acknowledgement it
deserves (image 3).

Second Session: Conservators Analyse
Hierarchies
The second session, Conservator Meets
Institutions, concerned the current visibility of
the profession in institutions and museums,
and how it can be improved. Iris Schaefer
(Wallraf-Richartz-Museum
&
Fondation
Corboud), Sarah Staniforth (IIC-President
Emeritus),
Joanna
Phillips
(Restaurierungszentrum Düsseldorf) and
Vanessa Schmitt (Student, TH Köln) were
invited as speakers under the moderation of
Ester Ferreira (TH Köln).
Various topics were explored based on the
personal experiences and anecdotes of the
speakers. Some memorable points from the
discussion were related to the collaboration
and communication of conservators with
related professions. A common theme was
how problems in interdisciplinary projects and
institutions arise due to lack of understanding
of our field by other team members. The
challenge of making the profession more
visible should be addressed already in the
course of the professional training. It was
suggested that art historians and conservators
should sometimes be trained together,
encouraging communication and facilitating
future collaboration with mutual understanding
of each other’s expertise, roles, and
responsibilities.

Figure 3: Conference participants during the discussion. Photo: David Bijan Andree.

35 3

Norske Konserves 2/2019 |Hoffman og Martinez| IIC - Student and Emerging Conservator Conference 2019

Although volunteering is a common way of
getting into the field, networking and starting a
career, young professionals should insist upon
being paid what their degrees demand. There
are various difficulties to implementing this
specific to each country. The task of
advocating for adequate wages must be led by
regional or national organisations. The
collaboration and engagement of young
professionals is therefore of high relevance.
The need to further develop accreditation
systems of international relevance was once
again made clear. Our field needs to send a
professional and united profile to outsiders.
However, providing a definitive definition of the
role and skills of a conservator is challenging,
as requirements and expectations vary locally,
nationally and internationally. Such differences
are prevalent in the entry requirements, content
and structures for conservation education
programmes of each country.

A critical interdisciplinary discourse at the
same professional level with other experts is
necessary to further develop our field and
improve the conservator’s position in
institutions.
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During the discussion, it was mentioned that
PhD programmes for conservators are
currently more relevant than ever – the
achievement of higher academic degrees will
be a statement to show the capabilities of
conservators, but will also highlight the
scientific requirements of our subjects of
study.
Some more specific ideas on how to raise
conservators’ influence in institutions or
interdisciplinary projects were also mentioned.
Often, conservators struggle to persuade
project partners or even team members within
an institution, to do the right thing as far as
conservation is concerned. In such cases, it is
crucial to understand the organisation or
project structure and to know where and how
decisions are made. Through the discussion,
it was apparent that soft skills should be
integrated in the educational training to a
greater extent. It is also important to develop
external networks and not to restrict to the one
of a museum or institution, as well as to build
up self-confidence to negotiate and defend
one’s own position with other professions.

Again, regional differences were apparent.
Depending on the country, the officially
described roles and tasks of conservators will
vary,
sometimes
«lawfully»
hindering
conservators from making decisions that
should be in their area of expertise.
Conservators should make use of the current
enhanced visibility of the profession to force
development within institutions.
Third Session: The World is Watching!
The third panel discussion on the topic
Conservator Meets the General Public dealt
with public relations in restoration, how to
improve the profession’s image in the public
eye and how to represent our profession more
accurately. The invited speakers were Petria
Noble (Rijksmuseum), Hilkka Hiiop (Estonian
Academy of Arts), Ralph-Uwe Johann (Deffner
& Johann) and Isa von Lenthe (Stichting
Restauratie Atelier Limburg), moderated by
Amber Kerr (Smithsonian American Art
Museum). The increasingly important role of
communication with the public was discussed,
and
some
inspiring
and
informative
approaches were presented. Outreach in all
possible ways is important to raise visibility
and acknowledgement of our profession, but
also to accurately inform the public of our
expertise (image 4).

Figure 4: Speakers of the third session during the discussion. Photo: David Bijan Andree.
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The activity of conservators on social media
has become very relevant in the last couple of
years. It was stressed that every conservator
is
responsible
for
communicating
professionally by complying with copyright
regulations, paying attention to health and
safety while showing the work being done, but
also by choosing appropriate images. Sticking
to ethical and professional guidelines is a
must. As to the question of how to tackle
misrepresentative material of our field that go
viral online, the discussion concluded that the
best option is to meet the public’s interest in
conservation with alternatives that follow
professional standards of conservation.
To prevent misunderstandings with the press,
it was suggested that a document should be
prepared with an explanation of the most
important conservation terminology.

Our speakers shared experiences of working
with conservation in front of a public audience,
and provided examples of best practise. This
was met with enthusiasm among the
conference participants. The debate on how
much and what kind of information to reveal to
the public was brought up and discussed
thoroughly. To reach a clear conclusion in this
regard still seems to be an issue – previously,
conservators thought precise descriptions of
methods and materials were not of interest to
the public, however, multiple viral posts have
made clear that the general public is indeed
interested.
Another interesting question, posed by
Gunnar Heydenreich, was how the people
attending the conference first encountered
conservation. Contact with conservation
professionals was shown to have led a
majority of the conference participants to this
profession. Only a few became interested via
social media or exhibitions in museums.
Although it is encouraging to know that people
interested in pursuing a career in conservation
had good sources at hand, this does not
necessarily reflect how the general public
views our profession currently and which
sources are being taken as «professional».
Encouraged by the will and necessity of
presenting our profession to the public, a new
idea was formed from the discussion: having
an International Day of Conservation each
year, similar to the ‘European Day of
Conservation-Restoration’
which
was
established in 2018.

Figure 5: Local Organising Committee and IIC Council one day before the conference. Photo: Diana Blumenroth.
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A variety of possible communication channels
pose different challenges for conservators.
When choosing one it is important to consider
which audience is meant to be reached, and
which and how the message should be
communicated.
At
larger
institutions,
conservators might be able to collaborate with
the public relations department. Conservators
in private practice may consider collaborating
with national or international organisations to
enhance and promote the image of the
profession.

Conclusions and Acknowledgements
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All three sessions showed the importance of
networking and exchange of ideas and
developments in the international context. The
three discussions met topics of the other
sessions – highlighting the relevance of these
topics for our profession and their
interdependencies. Although it is hard to come
to a clear conclusion, the general feeling at the
conference was of motivation and hope for a
developing profession that is slowly but surely
gaining the recognition it deserves. The future
outcomes and the achievement of our
professional goals rely on our current
engagement as young professionals.
The IIC-S&EC conferences are and will
continue to be an important meeting platform
for young conservators, but also an interesting
archive of the development of our discourse as
professionals. The videos of these sessions
and those of the past conferences will remain
available on IIC’s channels. The discussions
are by far not finished, further comments and
ideas are always welcome on IIC’s community
platform (image 5).

The Local Organising Committee would like to
thank Graham Voce, Jo Kirby Atkinson, Mikkel
Scharff, Sarah Stannage and Kate Smith from
IIC for advising and supporting the
organisation of this conference.
At the Cologne Institute of Conservation
Sciences, the organisation of the event was
executed by the Local Organising Committee
composed of a team of eleven people:
Head
Organisers:
Mariana
Escamilla,
Charlotte Hoffman
Local Organising Committee: Hannah Pesch,
Leonie Korte, Charlotte Stahmann, Nadine
Schönhütte, Naja Staats, Malin Möhrke, Moritz
Geissmann.
CICS Committee: Prof. Ester S. B. Ferreira
and Prof. Gunnar Heydenreich.
We would like to thank all collaborators at the
various stages of this conference, as well as
the sponsors for their help in successfully
accomplishing this confer

Røntgenundersøkelser i konserveringsarbeid
NIKU forsker på røntgenmetoder og tilbyr røntgenundersøkelser som verktøy i konserveringsarbeid. Vårt mobile og digitale røntgenutstyr er egnet for undersøkelser i felt og samlinger.
Utstyret kan brukes på malerier, skulpturer, bygninger og jordfunn. Metoden kan brukes på
ulike materialer, som lerret, tre, stein, metall, bein og gips.

Prestefrueportrett datert 1663 i Kvikne kirke

Gustav Vigelands skulptur “Genisverm” fra 1912

Formål: I forbindelse med forprosjekt for behandling
av prestefrueportrettet ble det oppdaget at maleriet
var overmalt. Det var derfor ønskelig å røntgenfotografere det for å ﬁnne ut mer om underliggende,
originalt motiv, og om maleriets endringshistorikk og
tilstand.

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

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et mobilt
røntgenapparat og digitale billedplater.
Konklusjon: Maleriet er overmalt i den hensikt å
endre dets utseende. Størst endring sees i kvinnes
ansikt, i hodeplagget, en stor overmalt krage og i
bakgrunnen til venstre for kvinnen. Maleriet ser ikke
ut til å ha hatt skader av vesentlig betydning da det
ble overmalt.

Metode: Til undersøkelsen ble det brukt et mobilt
røntgenapparat og digitale billedplater. Røntgenplatene ble skannet på Vigeland-museet slik at bildene
kunne vurderes umiddelbart sammen med oppdragsgiver.
Konklusjon: Armeringsjernet er uten brudd. Det er
derfor ingen indikasjon på at deler av skulpturen kan
sige eller falle i gulvet. Dette gir museets skulpturkonservatorer bedre grunnlag for å vurdere nødvendige konserveringstekniske inngrep.

NIKU er et uavhengig tverrfaglig kompetansemiljø for kulturminner. Våre fag er blant annet kunsthistorie,
konservering, etnologi, arkeologi, arkitekt- og ingeniørfag. Vi leverer et bredt spekter av konsulenttjenester
og bruksorientert forskning til private og offentlige eiere av kulturminner.
www.niku.no
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