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Kære Læsere

Dear Readers,

Meget nyt er sket for MoK siden sidst. Vi har ikke alene fået nye redaktionsmedlemmer -jeg selv er også ny i rollen som chefredaktør,
idet vi med MoK17 sagde farvel til chefredaktør siden 2013, Loa
Ludvigsen. Loa har blandt andet fået udbredt kendskabet til tidsskriftet som ‘MoK ’ fremfor det mindre mundrette ‘Meddelelser om
Konservering’ og givet tidsskriftet det layout, som vi kender i dag.
Vi sagde samtidigt farvel til vores kasserer Karen Esser, der siden
2016 har holdt styr på MoK's økonomi og de mange retursendinger, så medlemmer, der ikke har fået rettet deres adresser, alligevel
får leveret MoK. I stedet byder vi Nina Wajnman Køie velkommen
som ny kasserer. Christine Løvdal afløser Mirjam Lui som norsk
redaktør. Mirjam har haft posten siden 2015 .

Much has happened in MoK within the last year. New people have
joined us in the editorial team including me as the new Editor-inchief. Our previous editor, Loa Ludvigsen, had run this publication
since 2013 and wished to pass the job on after MoK17. Loa has done
much for modernising the publication by changing the name from
‘Meddelelser om Konservering’ to the recognisable MoK and updated
the layout. Our treasurer, Karen Esser, who has overseen our finances
since 2016 also wished to pass the job on. Karen has put a lot of effort
in to making sure MoK reached all our members, even when addresses were incorrect, and issues needed to be re-sent. We welcome Nina
Wajnman Køie as new treasurer. Christine Løvdal is our new Norwegian editor and replaces Mirjam Lui, who held the post since 2015.

Vi benytter lejligheden til at sige tak for deres indsats og bringer
bagest i dette nummer et kortere portræt af redaktionen, nye såvel
som mere erfarne medlemmer. Sammen arbejder vi for at opretholde og videreføre MoK som det stærke fagtidsskrift, det er for vores
fag; ikke blot i medlemslandene men også i det øvrige udland. På
årets Forbundsrådsmøde i Reykjavík blev naturhistorisk konservering indlemmet i retningslinjerne for MoK. På den baggrund har
det været naturligt at udvide redaktionen med en redaktør med
baggrund i naturhistorisk konservering, Maiken Ploug Riisom
(NKF-dk).

We thank them all for their hard work and effort. With all the changes
to the editorial team you can find profiles of all members of the
team – new and old - on the last pages of this issue. Our intention
is to ensure that MoK continues to be a recognised peer-reviewed
publication not only in the Nordic countries but also farther afield. At
this year’s Confederations committee’s assembly in Reykjavík Natural
History Conservation was written into the guidelines for MoK. To give
this field a strong representation in the publication we have welcomed
Maiken Ploug Riisom (NKF-dk), Natural History Conservator, to the
editorial team.

Som et led i at styrke MoK's profil som videnskabeligt tidsskrift
har vi sammen med NKF's Forbundsråd besluttet, at MoK18 bliver
det sidste, som bringer ikke-fagfællebedømte indlæg. Det betyder i
praksis, at rubrikken 'Meddelelser' falder ud. Der henvises i stedet
til de enkelte NKF-organisationers medlemsblade, hvor vi vil glæde
os til at læse de spændende og alsidige indlæg.

To maintain and improve MoK’s profile as a significant scientific
publication the editorial team in collaboration with the NKF’s confederation commitee has decided that MoK18 will be the last issue
that contains non-peer-reviewed contributions. This means that the
short notices ‘Meddelelser’ will no longer be a part of this publication.
All these diverse and interesting short notices can be found in the
national NKF-magazines.

Vores ønske er også i fremtiden at fremstå som en væsentlig publikation i konserveringsfaget med artikler på højt fagligt niveau.
I den henseende er det vigtigt, at MoK også kan fungere som
platform for tværfaglige artikler, der afsøger vores fags grænser. Et
fag, der ustandseligt synes at vokse sig større.
Afslutningsvis vil redaktionen takke vore bidragsydere -tidsskriftets hjørnesten, samt vore anonyme fagfællebedømmere, korrekturlæsere og Tina Lindgren for ‘yhteenveto’, de finske resuméer af
artiklerne.

Rikke Rohden Melin
chefredaktør

MoK18_20181122_2030.indd 3

Our wish and goal for the future is to continue to be a recognised
Conservation publication with a high standard in our written articles.
To ensure this, MoK wants to promote and interdisciplinary collaborations that increases our knowledge of conservation – a field that
continues to expand.
Last but not least, a thank you to our contributors - the core of our
publication - our anonymous peer-reviewers, proof-readers and Tina
Lindgren for ‘yhteenveto’, the Finnish article summaries.

Rikke Rohden Melin
Editor-in-chief

21/11/2018 20.43

SHIELD
DAMAGE CONTROL

Stop an accident – before it becomes a disaster

The trolley is a disaster preparedness kit
on two wheels. The lightweight, sturdy
and ergonomic trolley contains three
red boxes with various items that can be
used to confine, remedy and document a
sudden accident.
This preparedness kit is developed
by www.museumstjenesten.com
in collaboration with conservators,
Blue Shield Denmark, archivists and
librarians.

Be prepared!
Order this PREPAREDNESS KIT on the
website www.museumstjenesten.com

MoK18_20181122_2030.indd 4

21/11/2018 20.43

2018

BRIDGING CONSERVATION
PRACTICE AND SCIENCE
A STUDY ON ENCAPSULATION THEORY AND KNOWLEDGE
TRANSFER IN THE EDUCATION OF CONSERVATORS
Abstract

Conservation students often find science challenging to relate to conservation treatments when applying
theory to practice. Inspired by both the theory of encapsulated knowledge used in the medical field and the
active learning theory, a new strategy was tested in an attempt to make third year paintings conservation
students at the School of Conservation in Copenhagen more aware of material properties of the products
used in paintings conservation. The purpose of the class, our case study, was to enable students to make
educated choices between available products and materials to better understand their degradation properties in different environments.

Keywords
learning, encapsulated knowledge, material science, script building, conservation

through training that builds on a certain understanding
of the students’ cognitive processes as they learn. One of
the fields that may be useful in such an incorporation is
materials science, as it explores the structure and properties of materials1 in order to choose the most appropriate
material and method of application for a certain purpose.
We found that the methodology of this discipline was ideal to explore the possible improvements in the endeavour
to connect conservation practice to hard science in the
process of teaching.

Cecil Krarup Andersen, Associate Professor
cka@kadk.dk (corresponding author)
Royal Academy of Fine Arts,
School of Conservation, Copenhagen, Denmark
Beate Knuth Federspiel, Associate Professor
bkf@kadk.dk
Royal Academy of Fine Arts,
School of Conservation, Denmark
Pia Clemmensen, Information Specialist
piac@kea.dk
Copenhagen School of Design and Technology, Denmark

Introduction

Conservation students must learn to apply science to
their practical treatment of objects and continue to make
an effort to apply theoretical science to conservation
practice throughout their careers. However, no matter
how familiar students are with chemistry, physics, and
biology they can only learn how to use science in practice

In our experience, conservation students often find it difficult to apply scientific concepts to actual conservation
practice. Previous research (Clemmensen 2012) showed
that, on solving specific conservation problems, published
scientific literature seems to play a minor role in lifelong
learning compared to the direct sharing of professional
knowledge amongst colleagues. Considering the challenge
of ensuring that science and practical solutions are linked
in our teaching strategies, we have looked to the medical
field where substantially more research has been con-
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Methodological steps

Medicine

Conser vation

Anamnesis

History of the patient

History of the object

(physical/preliminary)
examination/paraclinical examination

visual and technical
laboratory tests

visual and technical
laboratory tests

Documentation

written and/or photographic

written and/or photographic

Diagnosis

identifying the problem
(signs and symptoms)

identifying the problem
(signs and symptoms)

Therapy/treatment

proposals for treatment

proposals for treatment

Table 1: Methodology and approaches – similarities of medicine and conservation

ducted on learning and teaching strategies as it is a field
that uses hard science to back decisions on how to intervene. Medicine may be considered similar to conservation
in terms of methodology and approaches (See table 1).
This methodological approach rests on the understanding of the underlying chemical, physical, and biological
processes resulting in ‘diseases’ in objects which may be
paralleled to the pathophysiological processes in humans.
The didactic challenges in both fields are similar (see
table 2).
In the field of medical education, research shows that certain approaches to teaching will support the development
of mental structures described as “causal networks that
explain the causes and consequences of disease” (Smith &
Rikers 2007: 1134). Developing expertise in conservation
is parallel to the stages in developing medical expertise.
In this respect, theory of encapsulated knowledge from
the field of medicine may be applied in the education of
conservators where the challenges are similar. Students
must learn to apply scientific knowledge to practice,
drawing on “causal networks” as described in Smith and
Rikers (2007) - in terms of conservation referring to the
various kinds, causes and consequences of deterioration
in heritage objects.
In the endeavour to further explore the possibilities of
applying theory of encapsulation and script-building in

6
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conservation education, we have in particular drawn on
the research published in the following articles: Rolfe and
Sanson-Fisher (2002) and Schmidt and Rikers (2007) as
well as Boshuizen Schmidt (1992). Further, we have leaned
on research on transfer of knowledge from Wahlgren
(2009).
Aim
The aim of the article is to investigate if the learning
theory on knowledge encapsulation as a learning mechanism helps to improve the education of conservators,
with a special view to bridge the gap between science
and conservation practice and to promote motivation
and self-efficacy in relation to conservation practice. In
pursuing this aim, we have tentatively applied the theory
on a case study that encompasses scientific knowledge
with practical skill through active learning strategies and
problem-based learning.
Theory
According to E.C.C.O. 2 , the conservator-restorer is obliged
to contribute to the perception, appreciation, and understanding of cultural heritage in respect of its environmental context and its significance and physical properties (E.C.C.O. Professional Guidelines I, 2002). Throughout the education, the conservator-restorer acquires the
knowledge, skills, competences, experience, and understanding to act within these aims. Entering the profession
of conservation requires a master’s degree from a univer-
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sity (or recognized equivalent): full-time 5-years study of
conservation-restoration, followed by the possibility to
earn a PhD (E.C.C.O. Professional guidelines III, 2004).
Conservation is a relatively new academic field which
might explain some of the didactical challenges we are
facing. Traditionally, skills in conservation rested on
practical training through hands-on treatments and
the gradual built-up of tacit knowledge. With the transition from a craft to an academic field, the approach
to problem solving and understanding of causes and
mechanisms in the physical structure of heritage objects
changed radically (Viñas 2005, chapters 1-3). Contemporary conservation approaches heritage objects in the
same way as a doctor would approach patients: history
taking (anamnesis), examination, documentation, diagnosis, treatment, and/or possible preventive measures, as
shown in table 1.

This methodological approach rests on the understanding of the underlying chemical, physical, and biological
processes resulting in ‘diseases’ in objects which may be
paralleled to the pathophysiological processes in humans.
The didactic challenges in both fields are similar (see
table 2): Both require knowledge structures developed
through transitory stages (Smith and Rikers, 2007: 1136)
during the education which enable the practitioner (doctor or conservator) to build a coherent structure of knowledge that can be easily accessed (Smith and Rikers, 2007:
1137).
Conservation students often express that they face difficulties in linking scientific knowledge to practice. The
theory of knowledge encapsulation may prove to be beneficial in considering didactic principles during the education of conservation students. The encapsulation theory
analyses how clinical knowledge is understood and used
by novices, intermediates and experts. It postulates that

Table 2: Transitory stages in the development of medical expertise and expertice in conservation
(Schmidt and Rikers, 2007; Schmidt and Boshuizen, 1993)

Stages

Development

Description in
Medicine

Description in
Conser vation

Development of elaborate declarative networks explaining

Accumulation of knowledge of deterioration processes in obje-

the causes and consequences of disease in terms of general

cts, their causes and consequences and interrelated synergies.

underlying pathophysiological processes.
Encapsulation of these declarative networks into a limiEncapsulation

ted number of diagnostic labels, syndromes or high-level,

Sorting and labelling deterioration factors into a limited

simplified causal models explaining signs and symptoms.

number of labels, syndromes or causal models explaining how

Thus, Encapsulation is a cognitive mechanism enabling

each of them has arisen, how they can be analysed, and what

transition from elaborated knowledge into simplified

the signs are (e.g. colour change, cracks, distortion etc.).

causal models or causal networks.

Transition

Transition into ”illness scripts” through the acquisition

Through case studies of different objects and their treatment,

of experience-based contextual or ”enabling conditions”

the encapsulated knowledge is sorted into “scripts” that inclu-

knowledge. “Illness scripts” can be defined as narrative

de both theory and practice.

structures of knowledge.

Storage

Storage of interpreted instances of these scripts as exemplars

Practical experience of seeing and treating objects with diffe-

of the particular illness.

rent conditions helps the building, expanding and contextualising of “scripts”
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the expert in medicine has encapsulated her clinical
knowledge and organized it in so-called ‘illness scripts’,
which are described as “’packaging’ of lower-level, detailed
concepts and their interrelations, under a smaller number
of higher-level concepts with the same explanatory power”
(Schmidt and Rikers 2007: 1134).
The scripts can be seen as a subdivision in the memory
of the expert corresponding to different medical conditions in which relevant theory and practical experience is
stored. The theoretical knowledge has become less directly accessible compared to that of the experienced student
(the intermediate), but the encapsulation in scripts allows
the expert to make quick decisions and put forward
qualified diagnoses (Boshuizen and Schmidt 1992). The
formation of these scripts that encapsulate scientific
knowledge, is therefore crucial in understanding how experts are able to diagnose faster and more precisely than
the novice and the intermediate.
The development of these scripts seems to happen more
or less spontaneously over time, as the student becomes
increasingly experienced and is presented with numerous
practical cases in which he/she applies theoretical knowledge (Schmidt and Rikers 2007: 1136). However, certain
elements can either promote or hinder students’ ability
to learn. Current research on “transfer of knowledge” discusses how acquired knowledge is transferred from one
situation to another, and how the facilitation of this process could take place in a learning situation (Illeris 2009,
Wahlgren 2009). According to Wahlgren three particular
factors may promote the transfer of knowledge: student's
motivation and desire to learn, student’s self-efficacy, and
the ability to master what is learned (see table 3).
The question is then if certain didactic strategies may
encourage the formation of scripts in the memory of
future doctors or conservators. Clinical experience and
exposure to a high number of specific cases “learning by
numbers” (Rolfe and Sanson-Fisher 2002) are known to
promote pattern recognition and are, therefore, important
elements in translating learning principles into practice
(Rolfe and Sanson-Fisher 2002). General knowledge and
experimental knowledge must furthermore be combined
by actively matching the two components in the curriculum (Boshuizen and Schmidt 1992). An abrupt transition
from a theoretical learning style to a learning style based

8
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on practice will not result in a combination of the two
and will therefore not promote encapsulation (Boshuizen
and Schmidt 1992: 167-168). Likewise, and based on
teaching experience, it appears that a student in conservation may have a thorough scientific knowledge but
may not necessarily learn how to apply this knowledge in
practice if it is not used actively while training conservation treatment strategies.

Student's motivation
and desire to learn

Student’s self-efficacy

To master what is learned

This is a basic need for a progressive outcome, enhanced by
ensuring that the student have
a clear vision of the connection
between what should be learned in relation to a future need.

The student must be confident
of own abilities, which of course is much harder to facilitate,
but can be strengthened by
a supportive and committed
teacher, who has the ability to
create a trusting relationship
with each individual student

For the student to develop new
skills and enhance script building it presupposes that the
learning situation is organized
with exercises and practices
interweaved with scientific
knowledge

Table 3: Factors that promote knowledge transfer and script
building (Wahlgren 2009; Bandura 1997).
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Case study

The application of a gradual integration of scientific
knowledge with practical skills through active learning
strategies and problem-based learning is a necessary
prerequisite to build a coherent structure of knowledge
(Boshuizen and Schmidt 1992). The following case study
demonstrates one way of activating theoretical concepts
in a practical context in order to teach students the importance of the scientific concepts in their everyday work
with the conservation of paintings. The theory of encapsulated knowledge, as well as the active learning theory,
have both proven to be effective strategies in teaching
medical students and is expected to be beneficial for conservation students too (Rolfe and Sanson-Fisher 2002).
In order to explore how students could be encouraged
to seek, use, and remember theoretical knowledge, a
strategy was tested in an attempt to make paintings conservation students at the The Royal Danish Academy of
Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation (KADK), School of Conservation in Copenhagen
more aware of the practical use of scientific concepts. In
this case study material properties of products used in
paintings conservation were studied. The purpose of the
teaching was to enable students to make educated choices
between products and materials available and to improve
their understanding of the impact these materials could
have on the degradation of the object in different environments.
In order to test ways to ease the transition from compiled
theoretical knowledge to knowledge encapsulated in
scripts, lectures in applied materials science were given.
In the following, a specific lecture and the following
plans and evaluation will be discussed. The test lecture
described here is an example of an approach designed to
ease the encapsulation of knowledge. The lecture was given as part of a practical course and was meant to ease the
integration of theory into practice in that particular context. Knowing that one lecture does not make a significant difference, this lecture was merely an example of the
new approach that has become a more integrated part of
the curriculum. The lecture was given on November 11th ,
2015 to 10 third-year bachelor students in the pictorial
arts department at the KADK, School of Conservation
in Copenhagen. This was part of a seven-weeks course in
restoration of canvas paintings embracing the cleaning,
filling, retouching and varnishing in practice and theory.

The subject of the lecture was materials science, which
was to give students tools and approaches to choosing
appropriate materials for conservation. The first intuitive
thought when teaching such a class is to go over the most
commonly used materials and provide the students with
some numbers for strength, viscosity, hardness, refractive
indexes for each material. However, the aim was to teach
the students how to gain and apply knowledge. It therefore became obvious that the approach would be to teach
students to locate, interpret, and apply information on
materials.
The lecture therefore began with repeating some of the
well-known concepts of material properties and discussing them in the relevant praxis-based context. Relevant
material properties were listed and the relevance of each
of them was discussed with the class while relating to the
paintings the students had been working on. Conservation materials already familiar to the students were discussed and the personal experiences of the students were
related to material properties, e.g. the question of penetration of a certain binder into a paint layer were related to
the concepts of viscosity, molecular weight, and polarity
of the solvent.
The students were asked to list materials that were relevant to conservation (adhesives, retouching colours,
fillers, varnishes etc.) and to list the relevant properties
of each material. They were provided with advice on articles, books, and websites with relevant information. This
procedure was supposed to enable the students to expand
the list of materials later on and look for more information on their own. The lists that they had produced were
then compared and discussed with the class.
The students were enthusiastic and showed great interest.
They were active in the discussions and the fact that we
were discussing materials they had already been applying
on objects, made them able to use their own experience in
the discussions and share knowledge.
To evaluate the lecture and the approach of linking understanding of material properties to their everyday life
as a conservator, the outcome of the course was discussed
with the students. The students felt that the approach
had given them a better appreciation of the relevance of
classes in chemistry and physics, and the importance of
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being well acquainted with the properties of conservation
materials.
The idea of making a list of materials for use in their
later professional life was well received amongst the students, and they suggested that it could be expanded into
a portfolio with material samples and recipes as well.
As a consequence, a portfolio of materials and methods
has now become part of the curriculum throughout the
three-year bachelor program at the Pictorial Department.
Despite their good intentions, none of the students had
worked further on their lists when asked two months later
and they had not used the approach in their subsequent
reports on their conservation work. In their opinion, this
was due to lack of general understanding of chemistry
and the reason why it was important. Also, the lack of follow-up was mentioned and the short duration of the focus
on the topic. The students argued for more of this kind
of integration of theory and praxis in the education. The
available time has therefore been expanded and integrated as a more permanent feature in the practical courses
as a follow-up to this study.

Discussion

The argumentation we have put forward when comparing learning in medicine and conservation exposes some
weaknesses, of which the most important may be that the
theory of knowledge structures and ‘scripts’ originates
in the normal individual. When dealing with heritage
objects, the materials and degradation patterns are not
so easily predictable – especially when dealing with contemporary art and ethnographic objects. In conservation,
materials that are added to an object most often stay in
the structure of the item where a drug given to a patient
will be metabolised. This implies numerous combinations of complications in the structures and/or materials
of the original object. Material science is the only useful
approach to this challenge. However, the basic issues and
the theory of encapsulation of knowledge from novice to
expert has proven valid in other fields like law studies
(Krieger 2006) and mental health counselling (Strasser
and Gruber 2015).
When going through the theory of learning and comparing with the students’ comments after the test class,
several issues has become clear. A greater focus on having
lessons in science close to the lessons in conservation
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treatment, both timewise and in terms of subject matters
discussed, will help the students get a better understanding of the use of science in conservation. Teachers in
science and conservation should therefore be working
closely together in planning the study structure, exams,
and evaluating students. Self-efficacy in applying science
to conservation was difficult to master for the students in
this study. They displayed apprehension towards applying
materials that might have an adverse effect and showed a
lack of confidence in own abilities that is known to hinder knowledge transfer (Wahlgren 2009).
Ideas and thoughts from this project have resulted in an
extended focus on this type of classes in the new curriculum for the next bachelor students in pictorial art
conservation at KADK. Further, an active use of exam
formats in the endeavour to test the student’s awareness
of the integration of science and conservation practice
has been used by including conservation reports into the
written exams. One single lecture, as presented here, does
not honour the idea of a gradual integration of theoretical
knowledge with practical skill put forward by Boshuizen
and Schmidt. It should merely be seen as an example
of an integrated approach. Overall, the students receive
more lectures in materials science, application and properties throughout the bachelor program and these are
linked directly to the classes in active conservation. The
fact that students go through a decision-making process
when choosing the appropriate materials make them able
to use the scientific knowledge that they have been introduced to and build scripts to be able to advance from
novice to intermediate. And then, after years of training
(Ashley-Smith 2016), when the knowledge becomes more
intuitive and theory is embedded in scripts, they will advance to experts with a solid science background embedded in their knowledge. This development will be further
pronounced if the students have seen many examples,
discussed tentative diagnoses, analyses and treatments,
as suggested by Rolfe and Sanson-Fisher (Rolfe and
Sanson-Fisher 2002).

Conclusion

Theory on didactics from the medical field can provide
the conservation field with new tools to improve educations for conservators since the methodology of the two
fields are comparable as shown here.
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Linking theory to practical application has proven to
be difficult for conservation students even if they do
have strong science backgrounds. To ease this transition,
the theory on encapsulated knowledge as well as active
learning strategies were implemented in the teaching of
third year bachelor students as an example of a changed
teaching strategy. In the class, students were looking at
products and materials they were familiar with and had
used in practice. This made them enthusiastic about the
task of understanding the materials better and the difficult scientific concepts could be linked directly to their
experiences with practical work as conservators. This
improved the potential for indepth learning and made
materials science more meaningful to the students who
were able to understand both materials science and conservation products better.
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konservointikoulun kolmannen vuoden maalaustaiteen
konservointiopiskelijat saataisiin paremmin tiedostamaan maalauskonservoinnissa käytettävien tuotteitten
materiaaliominaisuuksia. Tarkoitus oli saada opiskelijat
tekemään valistuneita valintoja saatavilla olevien tuotteitten ja materiaalien välillä ja että he ymmärtäisivät
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RELIGIOUS ART
IN A SOCIAL CONTEXT
HOW TO INVOLVE STAKEHOLDERS

Abstract

Since the early 20th century, there has been a growing need to identify and measure the value of cultural
heritage; the “experts” are no longer perceived as the only ones deciding on an artefact’s heritage value.
Involving the local community makes it possible to grasp the potential social value of the assessed object.
This article focuses on the value of stakeholders’ participation. It presents how to best involve stakeholders
and possible new knowledge implied in the democratization of decision-making. The case study is based on
a questionnaire completed by local church communities in Norway about the collections of paintings with
the “The Passion Clock” theme, shows differences in the stakeholders’ and the experts’ defined values. This
finding indicates the need for a range of voices in the decision-making process and suggests how to do so. By
involving the local communities, this study provides a broader understanding of the Passion Clock’s role in
democratizing decision-making and preserving the local sociocultural heritage.

Keywords

value analysis, democratization process, stakeholders, religious paintings, cultural heritage
Nina Kjølsen Jernæs, nina.k.jernaes@niku.no
Paintings Conservator & researcher
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo

Introduction

Throughout history, religious art has held a never-ending
transitional significance regarding how people reflect on
the art objects’ role in both Church and society. Heidegger
(1971, quoted in Walter 2014: 640) states that humanity’s
fundamental experience of reality changes over time and
suggests that works of art explain the basic mechanism of
this historical transformation of intelligibility. With this
point as a fundament, it can be claimed that the valuing
of an artwork makes it in some way meaningful, and the
reason for making it meaningful for today’s community is
changing through time.
When working with preservation of religious artworks,

the social aspects are becoming more apparent in the
expert’s evaluation of significance. It is apparent in
numerous conventions, charters, guides and research that
defining art in its social context is viewed as crucial for
the expert to gain a full understanding of the object’s value or significance. Especially when it comes to religious
objects. Nonetheless, relevant research has not dealt with
how such knowledge is obtained.
This article introduces the history behind involving stakeholders in the definition of values of artworks. It also
attempts to find answers to how to do so. The challenging aspects are highlighted before the case study will
be introduced. The case study contains an assessment of
an expert and stakeholders’ valuation of paintings with
the Passion Clock motif in Norwegian churches. Social
value has been used to refer to some or all the following
elements: community identity, attachment to a place,
symbolic value, spiritual associations and social capital
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(Jones 2017: 22). In this article, social value is defined as a
collective attachment to an object that embodies meanings and values that are important to a community or
communities. Stakeholders are defined here as individuals, groups or communities that attach a special value
to a place; a building, an item or a collection, a current
attachment to or an interest in the work of art.

Development of democratization processes
in cultural heritage

Consulting the local communities and stakeholders is
included in the work on preserving cultural heritage by
the World Heritage Convention from 1972 (UNESCO
2005a: 42). This much needed democratization process is
apparent in the Nara Document on authenticity (UNESCO 1994: 3), and the Convention on the diversity of
cultural expressions by UNESCO (2005b: 7). The Council
of Europe (2017) established a framework convention
on the value of cultural heritage for society (the Faro
Convention) in 2011. The guidelines to the Burra charter
(first adopted by Australia ICOMOS in 1979), describes
investigations of cultural heritage object’s locational and
social context as vital, for the community’s needs and
expectations (Burra Charter 1999: 16). The latest addition
to this work was the Delhi Declaration on heritage and
democracy, as the closing session of the ICOMOS 19 th
General assembly in New Delhi in 2017 (UNESCO 2017).
This is not an exclusive list but shows how the international board for cultural heritage has focused on this matter
for a long time.
Parallel to this, the value methodology in cultural heritage studies has evolved since the early 20 th century with
the need for a systematic assessment of heritage sites,
ruins and buildings. It is based on art historian Alois
Riegl’s (1903) specifications of the different values that
provide artworks with some sort of classification. One
can find the classifications modified through the texts of
different conventions and governing documents, as the
Nara Document on Authenticity (UNESCO 1994: 3). The
social value has become one of several values regarding
protection and conservation of cultural heritage.
In studies of the management of cultural heritage and archaeology, there is a current trend to engage stakeholders,
professionals and non-professionals (UNESCO 2005a:
58; Henderson and Nakamoto 2016: 68; Mason 2002: 6;
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Schofield 2014: 1–2; Westerlaken 2016: 36–37). While
experts focus on the hard facts, stakeholders may contribute with “soft facts”, such as associations, reflections,
feelings and other values that is ascribed to a building
or an object. Heritage officials (experts) must find better
ways of listening to people’s opinions and thoughts and
accommodate those views in heritage practices and policy
formulations (Schofield 2014: 8). This evolving methodology has broadened the focus on a democratization
process when assessing cultural heritage.

Social aspects of conservation methodology

The concept of social value closely follows the notion of
social capital. The social values of heritage enable and
facilitate social connections, networks and other relations
in a broad sense (Mason 2002: 12). Through their numerous conventions, UNESCO is working towards making
culture and heritage an integral part of the human development, and support governments and local stakeholders
in safeguarding heritage (UNESCO 2018). The Nara
document links the importance of authenticity to cultural
heritage and stresses the need for a review of authenticity
within the given cultural contexts (UNESCO 1994: 3). In
other words, the identity, the social values, the cultural
pluralism and the social and human capital, is dependent
on the evaluation within the current cultural context.
At a first glance, this concept functions better in assessing cultural heritage sites rather than objects. However,
there has been a paradigm shift in the conservation field
from hard science (material based) to understanding
the intangible characteristics of objects – such as the
significance that cultural heritage holds for individuals
and groups. In the second half of the 20 th century, the
social value of heritage became an explicit component of
conservation practices and policies (Jones 2017: 23). This
development is especially apparent in the Faro Convention of 2011 and ICOM’s codes of ethics (ICOM 2011: 3),
as well as in several books and articles (e.g., Jones 2017;
Mason 2002; Myklebust 2017; Smith 2006; Taylor 2013).
Figure 1 combines statements on value thinking derived
from cultural heritage and objects/ collections. The figure
shows that the number of experts ranking social value as
important is the same as those ranking the educational
value, aesthetic value and rarity as important factors
when making a value assessment (6 out of 11 value
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Figure 1 Value typologies

assessment versions). One can therefore state that there is
a urgent need for an awareness beyond the expert’s own
discipline to obtain a full picture of the value of cultural
heritage, especially regarding the social aspect.1
The Getty Conservation Institute (GCI) has undertaken thorough work on values implemented in heritage
conservation (Avrami and Mason 2000; de la Torre 2002;
Mason 1999). One of GCI’s intentions was to explore
excisting methods that could be applied or modified to
draw attention to the social value within conservation
management. It is stated, that experts too often determine
significance based on a limited number of established
criteria (Mason 2002: 5). This implies that there is a need
to explore new methods and a more elaborate value system. Both anthropologic and ethnographic methods are
mentioned to assess social value and to bring new groups
of stakeholders into the value identification process (de la
Torre 2002: 3; Jones 2017: 26, Low 2002: 31). Jones (2017:
27) and Mason (2002: 15) stresses the need for involvement of experts with a background in sociology or social
anthropology. In addition, Mason (2002: 14) focuses on

the values of the involvement process itself and not just
the results.
Russel and Winkworth (2009: 2) describe the need for
significance assessment in museum collections and stress
the value of social significance and democratic involvement:
“Best practice for collections recognizes that many people
may have an interest in a collection and contribute to an
understanding of its importance. Knowledge and relationships are enhanced by engagement with interested people
and communities”.
This has been tested in Agnes Etherington Art Centre
where the conservators wanted to investigate the visitors’
expectations of the objects on display to better understand the possible effect of the conservation treatment
(Florio 2013: 37). Russel and Winkworth state that items
and collections may hold different meanings and values for different groups and individuals (2009: 10). The
significance assessment process requires consultation so
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that multiple meanings and values, where they exist, are
documented and recognised in the assessment. Anticipating the involvement of stakeholders, the authors suggest
conducting a survey or hosting an event to understand
how the community values the collection (Russel and
Winkworth 2009: 26). No further description of such a
survey or event is however apparent in the paper.
O’Connor, Williams, and Durrant (2013: 102) state that
an object’s significance to different stakeholders when
making decisions has become an integral part of the conservation process. Experts are no longer perceived as the
only ones who can decide on the value of heritage. Rather,
their role has shifted to being facilitators. By using their
knowledge and skills, the experts should encourage and
enable others to learn about, value and care for the historic environment. Experts can also help people to refine
and articulate the values they attach to places and objects
(Historic England 2008: 20).
Although the value analysis system is a widespread
method applied in decision-making processes, it can be
argued that the apparent value analysis and gathering
of information from stakeholders are not intentionally
and systematically used (Jones 2017: 24; Mengshoel and
Jernæs 2017: 221). 2 Inviting non-professional stakeholders
to participate in a value analysis assessment or to have a
voice in the decision-making process is somehow foreign
to the conservation field in Northern Europe. When a
large number of leading experts’ states that it is a good
idea, why is it unfamiliar to most conservators making
assessment reports on artworks? And why not involve
people more often? Perhaps the challenges of involving
the local community highlights some of the reasons why
the methodology is theoretically more widespread than
practically applied.

Challenging aspects of stakeholder
involvement

There is a growing criticism against using the value-based methodology of the heritage studies on conservation
issues without modification. However, most critical voices
agree on the positive aspects of making an assessment
significant by involving stakeholders. The question is
rather how and when to do so.
The values ascribed by members of the community, the

16

MoK18_20181122_2030.indd 16

people or the congregation are always personal opinions.
These statements are made at a specific time and can be
verified neither backward nor forward in time. They are
statements that express the attachment between today’s
community and the object, under the current conditions
and context. This is viewed as a complex matter in the
assessment of significance by writers such as Fredheim
and Khalaf (2016: 470). How are today’s opinions relevant
in 50 years or 100 years?
The discussion about the increasing focus on value
assessments and democratization of the decision-making
process reveals the lack of an adequate language to identify and communicate cultural heritage (Fredheim and
Khalaf 2016: 476). Instead of providing a bridge between
experts and non-experts and between the management
and the local community, a language gap occurs, making
it even more difficult to operate across professions and
social roles. Mason (2002: 9) focuses on this and suggests
a vocabulary of heritage values as a guide to understand
each other better. Fredheim and Khalaf (2016: 474)
pinpoint the challenges of only identifying how and by
whom heritage values are identified; researchers and
practitioners should also question why. Why is this object
important to take care of? Why do the stakeholders consider this significant? This issue implies that researchers
and practitioners should not only categorise objects under
a value system but also state what these values imply for
future preservation (Myklebust 2017: 47).
When planning parts of the decision-making process that
are available for input, it is essential to consider the target
group and how conflicting views can be managed. Henderson and Nakamoto (2016: 69) present 28 case studies
where stakeholders were consulted to evaluate the impacts of conservation decisions. These effects did not have
positive implications as the stakeholders’ requests were
not in line with the conservators’ requirements, and the
stakeholders’ inputs were therefore disregarded. In Våge’s
(2009) study, stakeholders were also consulted about the
specific conservation decisions. Due to the oppositions
of the stakeholders and the expert’s requirements, she
concludes that direct public involvement in the exhibition
of a museum collection do not promote preservation of
the objects but only offers a short-lived enjoyment (Våge
2009: 76–77). Some challenges are tied to when in the
decision-making process the stakeholders are invited. In
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Figure 2: “The Passion Clock” from Tranby church. Signed: Anno 1764 Tunmarck. Photo: NIKU
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GCI’s planning process methodology, the stakeholders are
involved in the first part of the documentation process
(Mason 2002: 6).
Satterfield’s (2001: 340) research presents a method of
involving stakeholders by making them write narratives
describing photographs of the actual cultural heritage
site. This way, the input can be included early in the
process, in addition to avoiding vague language. Jones
(2017: 26) and Walter (2014: 645) also recommend the
use of free text rather than expert-driven modes of value
assessments like tick-off boxes. Another issue to be aware
of is that the chosen stakeholders should have a relationship to the object and be categorised into stakeholder
types, including religious groups, indigenous communities, artists and professionals (Henderson and Nakamoto
2016: 68–69).
The next section draws on a specific project as a case study to explore how local communities belonging to parish
churches can contribute to a better understanding of a
collection of paintings with the Passion Clock motif.

Case study:
The Passion Clocks in Norwegian churches
The author was fascinated by the focus on social value in
the conservation theories without examples of how such
values can be ascribed. The issue is important because it
might raise a new connection between the local community and visitors and the objects in question. This might
be hard to undertake on a regular basis for a conservator
or other scholar in a museum without having to launch
a vast research project. The challenge was therefore; can
I involve stakeholders as a part of a condition survey
of a chosen group of paintings in Norwegian churches
without establishing a vast bi-project?

Background: the Passion Clocks and transitional use
The paintings on The Passion Clock are only found in
Denmark and Norway, whilst in Sweden and Denmark,
five woodcuts with a slightly different scheme exist. The
earliest known painting is dated 1737, and the latest
1765, so it can be assumed that this motif was painted
during the 1730–1770’s (von Achen 2005: 120). It excists a
total of approximately 40 paintings in both Denmark and
Norway, where around 30 of them are found in Norway
(Jernæs and Andersen 2014: 22). 10 of the Norwegian
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paintings are located in churches around the country. 3
The Passion Clock is a religious motif that tells the story
of the Passion of Christ through pictures and texts (Figure 2). The Crucified Christ is flanked by two columns
and surrounded by Passion scenes around the face of the
clock. Texts from the Bible and from different hymns are
included. The Passion medallions depict scenes starting
from “Christ before Caiaphas” to the last scene of “the
burial”.4
The Passion Clock must be viewed in the light of pietism
and how the Church embraced devotional practices. Von
Achen (2005: 123) ties the Passion Clock with the Catholic devotional practice known as the “Way of the Cross”.
He also examines contemporary Christian texts and
suggests the use of the paintings as an instrument to pious reflection and mental re-enactment of the Passion of
Christ. This spiritual exercise could be performed by the
congregation or by any individual gazing at the painting
(von Achen 2005: 132). To the author’s best knowledge, no
one has investigated the current use or perception of the
Passion clock motif. It might be a transitional use considering the drastically changing religious landscape in
Western Europe in the 21st Century (de Beyer and Takke
2012: 5). De Beyer and Takke (2012: 7) and Urstad (2017:
74) write about the steady decline in religious affiliation
in Norway as well as in other western European countries, and secularization is a major reason for this.

Method

Questionnaire forms were distributed in all the churches
that possessed a visible Passion Clock -in addition to the
painting in Skånevik, which is mantled in a side room in
use. The data derived is based on the voluntary answers
of church parishioners and visitors. The objective was to
obtain knowledge of each local community’s thoughts
about the church’s interior and especially the Passion
Clock. Making a no-probability selection to answer the
questionnaire facilitated reaching as many respondents
as possible who could answer the questions about the
Passion Clock. 5 In this case, the respondents were a
self-selected group of respondents; any person who visits
a church in possession of a Passion Clock is an eligible
respondent. Thus, the results are limited and cannot be
used to generalise the findings (Jacobsen 2005: 292). Since there are neither logs of visitors to the seven churches
during the period of study (in this case, the theoretical
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Age
< 20: 1

21–39: 9

40–59: 28

60–79: 54

> 80: 12

Empty tick-box : 1

Have you noticed this church’s interior decoration?
Yes: 95

No: 10

How interested would you say you are in your church’s religious art?
Very interested: 29 Interested: 63 A little interested: 12

Not interested: 1

Don’t know: 0
Have you noticed the painting called the Passion Clock?
Yes: 78

No: 26

Empty tick-box : 1

If yes: Have you at any time wondered about the motif?
Yes: 45

No: 32

Empty tick-box : 1

The painting shows the Passion of Christ, from Caiaphas’ condemning Christ to death to
The burial. Have you heard the story of the Passion of Christ in a homily or conveyed in
another way?
Yes: 64

No: 38

Empty tick-box : 3

Tick off the word you find most suitable for describing the painting:
Nice: 14 Ugly: 0 Substantial: 61

Suggestive: 12

Old fashioned: 6

Different: 7

Banal: 0
Empty tick-box: 5
Your own words to describe the painting:
Very interesting, beautiful, profound, moody, don’t know, too dark painting, links us to

population) nor an overview of funerals, weddings
and other special occasions that might attract
groups of respondents other than members of
the local community, the question of reliability
is not adjusted for. This would easily have been
taken care of with a tick-of box for the reason
for visiting the church. This will be dealt with in
future work.
The questionnaire included a photo of the
church’s own version of the painting, and the
forms were available in the church’s narthex. The
questionnaires were collected after three months.
Totalling 105 answered forms; the breakdown
per church is as follows: Asak (22), Haug (15),
Langestrand (22), Skånevik (6), Strandebarm (4),
Tranby (19) and Vassenden (17).
The case study also involved reviewing the contract and the finished condition report written
by the author for each of the nine Passion Clocks,
together with the questionnaire forms answered
by the congregation and the visitors to the actual
church (Table 1). The method of deciphering the
values could by no means be done as thoroughly
as in the case study undertaken by Satterfield
(2001). However, the same approach was applied,
by coding the answers in tick-off boxes and free
text, and transferred into a spreadsheet.

the church tradition and other church communities, fantastic, gloomy, sad

When a study is conducted in the researcher’s
own culture or institution or based on one’s own
material, awareness of certain issues is recom16 replies
mended. There is an increased need for precise
Tabel 1: Questionnaire
descriptions rather than ascribing value to the
source material (Repstad 2014: 39). The researcher should also establish a perspective where one can observe one’s own culture from a different view (Thaagard
2013: 86). The author has been aware of these issues when working with this material. There are also positive aspects
of conducting research in one’s own field. Studying material of which a researcher has a solid understanding is an
advantage when interpreting the sources (Repstad 2014: 39), and the ability to identify the needs for improvement in
one’s own field of study is also valuable.
Other things you would say about the painting:

Results

Of the 105 respondents, 38 had not noticed the painting at all. Out of those who did, 58 % had at some time wondered
about the motif, whilst 41 % had not done so. Additionally, 87% of the respondents were very interested or interested
in the church’s art. Around 60 % of the respondents had heard of the Passion of Christ in a homily or conveyed in another way, while 36 % responded “no”; most of the positive responses were from Skånevik and Strandebarm. Nine out
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of 10 respondents from those two churches reported that
this story had been told, but in the rest of the churches,
only 58 % replied affirmative.
Amongst seven words describing each painting, the
majority found it substantial (58 %), followed by nice (13
%) and suggestive (11 %). Approximately 6 % thought
the painting was old fashioned, whilst 7% categorised it
as different from other types of religious art. Nine of the
replies added free text describing the Passion Clock, comprising positively loaded terms, such as very interesting,
beautiful, fantastic and profound, and slightly negatively
loaded adjectives, such as gloomy, moody and sad.
At the end of the questionnaire, the respondents could
freely add text about the painting. Out of the 105
respondents, 15 added comments (16 % of the respondents). Some called for extensional use of the painting, for
example, “It should be used in [the] education of the children”. Others commented on the viewing of the painting:
“It should be displayed in a visible place in the church”, “It
should be restored” and “This should be viewed up close”.
Some comments suggested that this focus on the painting
was an eye opener: “It seems like the painting has a hidden

message” and “I would like to learn more about the painting!”. One respondent considered the larger perspective:
“It relates us to the church tradition and other religious
communities”. Again, other comments revealed some sort
of absent interest in the painting: “I’ve heard the story,
but not thought about the meaning of the painting” and
“Interesting, but..?”

The answers converted into values

To validate all the statements derived from the questionnaire, the description of a statement of significance
is made as a foundation; it is a concise summary of the
values, meaning and importance of an item or a collection (Russel and Winkworth 2009: 11). The answers were
coded and put into a spreadsheet to look at the concurrent values. Some answers did not only point out one value, for example, the description “fantastic!” . The implied
value might be aesthetic, rarity or experience. However, in
this case, the respondent was asked to describe the motif,
and the answer was categorized as having an aesthetic
value. When coding and formatting answers such as this,
misunderstandings might occur.
When the descriptions were converted into different

Figure 3: Values implied in questionaire answers

Values implied in questionnaire answers
70

60

50

40

30

20

10

0
Historical

20

MoK18_20181122_2030.indd 20

Experience

Commemorative

Educational

Aesthetic

Symbolic

Negative news

Rarity

Bequest

ARTIKEL MED PEER REVIEW

21/11/2018 20.43

2018

values, the description of the painting and especially the
free text, in addition to the free text comments, revealed
the different additional values. The most apparent values
that were interpreted from the responses were symbolic
value (67 % of the respondents), aesthetic value (18 %) and
commemorative value (14 %) (Figure 3). Other apparent
values were rarity and experience, historical and educational apects as well as bequest for future generations (the
request for improved condition and conservation of the
painting) and negative viewpoints (the description “old
fashioned”).

Making conservation assessments:
The expert’s unintentional use of values

From a preservation perspective, several documents
show unintentional valuing of an object. The contract for
undertaking condition assessments of the known Passion
Clocks in Norwegian churches, signed by The Directorate
for Cultural Heritage and the Norwegian Institute for
Cultural Heritage Research (NIKU) is examined more
closely for such hidden values. The reason given for assessing the condition of the Passion Clocks is formulated as
follows6:
"There are in all 32 painted versions of the Passion Clocks
in Norway and Denmark, and except for the four woodcuts
in Sweden, this motif does not exist in other places. The
motif is therefore treated as a Scandinavian phenomenon.
The rarity of this motif is a reason for focusing on the
preservation of the paintings that still exist in Norwegian
churches. [...] Many versions are found in private homes
and museums. Until now, NIKU, together with H. von
Achen, has tracked seven paintings in Norwegian churches.
[...] "(Jernæs 2015: 7).
When examining my own text in retrospect, some hidden
values become evident. Only one is deliberately explicit,
that is, rarity. This focus on the rarity of the motif can be
questioned since there are 32 known versions. Most often,
there is only one version of a motif when referring to artistic works. Thus, here are some indirect values concealed
in the text. The fact that this motif exists in so many
versions, is in itself a rarity. Therefore, the ensemble value
is present, an important value stated by the two museum
guides (Figure 1).
Although many versions exist (32 known paintings), only

a limited amount are left in the original context. This
indicates several values, specifically, experience, origin
and use. The experience of seeing a Passion Clock in the
church can be different from looking at one in a museum.
The context/origin affects the experience and therefore
becomes a value. As Russel and Winkworth state, “keeping items in their place of use, and understanding their
context within it, and in relation to wider social and historical movements and events, broadens [the] understanding
of their significance” (2009: 34). The use of the painting
is also different in the church and in the museum. In the
church, it is an earlier liturgical prop pointing at the use
of painting for praying and devotional practices, as opposed to a museum, where it becomes a representative of an
18th-century religious painting.
Regarding the expert’s actual condition assessment report, the present condition and the treatment proposal for
nine Passion Clocks are stated in free text. The introduction is written as follows:
“With the basis of the dated versions, there is reason to
believe that this phenomenon is limited to the period
1730–1770. It is out of the ordinary that a motif is produced in such a limited time period and geography. Because
of this, there should be a focus on this motif in Norwegian
churches” (Jernæs 2015: 7).
When the motif is limited geographically, one can claim
an origin value in the Scandinavian context. The limited
time period links the motif to the Catholic legacy and the
introduction of the pietistic movement with focus on the
text. This reflects a historical value.
Examining one’s own work might cause complications
when conducting an analysis; hence, it was an active
choice to rely solely on the written text of the description
of the paintings and the condition survey as it turned out
to have some unintentional omissions in the descriptions
of the objects. The contract and report were written before this research started. The author’s texts were treated
the same way as the source material from the questionnaires. This way, the analysis would be as little affected
or biased as possible. One might object that one expert
report and one project contract form a limited data set,
compared to the 105 self-selected samples. When drawing
conclusions, one might also think that another expert
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Implied values, stakeholders and expert

Figure 4: Implied values, stakeholders and expert
Stakeholders

would have given a different outcome. Therefore it is
important to treat this case study as an attempt to look at
the project as a pragmatic version of the many theoretical
projects handling the same issues.

Discussion: Involving the local community

The author wanted to see if there were any possibilities
for involving stakeholders without an additional vast
project. It was outside the scope to look for differences in
the experts and the stakeholders’ value ranging. However,
through the project these discrepancies became apparent.
I hadn’t problematized the inherent social values and
therefore missed out on the “soft facts”. Furthermore, the
importance of the free text answers and the difficulties in
using the tick off answers also came as a surprise.
Reviewing the value analysis terminology with a focus on
the social value and the need for stakeholders has given
access to relevant and interesting material. Based on case
studies from the literature (Jones 2017, Satterfield 2001),
it seems that projects aiming to involve both the local
community and experts in the field in assigning value to
objects of cultural value tend to become large and costly.
But is it possible to include both the local community and
experts in assigning value to cultural heritage objects
within the boundaries of a smaller project? The history
of the Passion Clock sheds light on the close relationship
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Expert

between the motif and the beholder. Intentionally, the
painting was probably not perceived as high art but a
motif used for contemplation. Some thoughts, meditations, feelings and its divine aspect were related to its
previous use. Values that become apparent in this case
study of the local communities’ perceptions can somehow
be related to this historical use. The symbolic and the
commemorative values are apparent, together with the
aesthetic value.
When comparing the implied values from the stakeholders’ answers and the expert’s statements, only two congruent values are apparent – historical and rarity values
(figure 4). This finding suggests that the congregation has
an understanding of these paintings that the expert does
not take into account when writing about the importance
of managing and preserving this ensemble of paintings.
The case study was undertaken without focusing on inherent or additional values. The questionnaire form had
both predefined tick-off choices and free-text answers.
Both types of answers were used to determine the implied
values. When studying the answers, it became apparent
that the free text answers involved more implied values
than the tick-off options. This outcome is mirrored in the
literature describing how to involve stakeholders (Jones
2017, Satterfield 2001, Walter 2014); the narrative appro-
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ach reflects a better understanding of the stakeholders’
contributions.

ders in conservation processes is no doubt a challenge for
both present and future conservation.

This research should therefore be considered a starting
point for further involvement of stakeholders in value
assessments of painting collections by conducting surveys, holding a discussion in front of a collection and/or
writing associative stories when viewing photographs of
parts of a collection.

This article reveals the gap between the proposed theory
and the lack of community participation in assessing artworks, e.g. museum collections and public religious art.
The importance of social value and the need for involving
stakeholders is discussed, and the article emphasises these ways of working for the preservation of objects of art
for future generations. Some positive aspects and challenges of increased democratization have been presented, as
well as how stakeholder’s engagement might be carried
out. As a case study, this paper has attempted to use the
value analysis assessment on a collection of paintings
with the Passion Clock motif in Norwegian churches. The
local church communities’ responses in the questionnaire
show that some information can be turned into values in
a value analysis for painting collections. The stakeholders’ and the expert’s defined values differ, implying the
need for a range of voices in the decision-making process.
This finding is supported by the proposed literature
(Mason 2002; de la Torre 2002, Jones 2017, Russel and
Winkworth 2009, Satterfield 2001, UNESCO 2005a: 58,
UNESCO 2017). The literature and the experience from
the case study indicate some aspects which a project
manager should be aware of when involving stakeholders
in heritage valuing. In the implementation of democratization, it is important to be proactive in selecting
stakeholders. Involvement should start at an early stage, a
vocabulary that bridges the relationship between experts
and non-experts should be emphasised, and everyone
should have clear roles.

UNESCO has through the years focused on democracy
in a broad sense with the development of an international
program on democracy in 2002 (UNESCO, SHS Strategy:
2), and amongst others emphasized the participation of
civil society in protecting and promoting the diversity of
cultural expressions (UNESCO 2005b: 7). This aims for
building communities, increasing inclusion and the value
of diversity. UNESCO’s work needs to be read together
with research articles to grasp how to involve stakeholders within conservation management.
Case studies reveal ethical issues and other obstacles
when consulting stakeholders on the determination of
the treatment, as found in the examples provided by
Henderson and Nakamoto (2016) and Våge (2009). Here,
the conservators were challenged by the stakeholders’
thoughts that did not cohere with the experts’ own codes
of ethics. Unsurprisingly, the involvement of stakeholders
is more common when investigating the understanding
of the objects, as in the case study of the Passion Clock
presented here.
For the values to be easily accessed, the expert should
have a heightened awareness of their significance. The
value system should be a working tool for clarifying the
importance of the collection. The system should work as
a guideline and not be used too rigidly and thus adapted
to every project. An adapted typology is smart to use in
order to avoid possible misunderstandings and estrangement. Moreover, a decision-making process should involve
stakeholders to include all the important factors that the
expert cannot obtain otherwise.

Conclusion

For the last 20 years international institutions have
worked on democratization processes in cultural heritage
and conservation. Nevertheless, involvement of stakehol-

The project team members should ideally also have experience in the methods of sociology or social anthropology,
although this is hard to achieve without vast research
projects. It is possible to include both the local community and experts in assigning value to cultural heritage
objects within the boundaries of a smaller project. Independent of the size of the project, one should focus on free
text answers, narrative stories and interviews to gain the
broadest understanding of the sociocultural values.
There should be a greater focus on involving the local
community, and the best matched methodology of each
project should be taken one step further. It is an important contribution towards a better understanding of
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the objects of art and how to preserve them for future
generations.

Without the stakeholders answering the questionnaire
I wouldn’t have any data to work with; thank you for
spending your time on this project! To all of you working in the churches treasuring a Passion Clock; thank
you for the cooperation and for helping with practical
details regarding this project. The project is a part of the
strategic institute research program Cultural Heritage
Management (SIS-project); Interfaces of research, Management and Society. Thank you to the project coordinator
Torgrim S. Guttormsen and those reading along the way.
A special thanks to Joar Skrede for the useful readings
and comments.

Heritage (1997), Burra Charter (1998), all presented in de la Torre
(2002, 9). Values of objects/collections: Appelbaum (2007), Russel
and Winkworth (2009), de Beyer and Takke (2012), Cultural Heritage
Agency Netherlands (2014), Art Council Norway (2016), Myklebust
(2017).
2 This refers to the Norwegian conservator’s use of value-based methodology. The review of the decision-making process for retouching
medieval sculptures in Norwegian churches was obtained from
conservation treatment reports from 1970–2016.
3 This list of Passion Clocks in churches is not final; several might
still be unidentified.
4 See Andersen and Jernæs (2015, 121) for further studies of the
iconography.
5 A no-probability selection refers to a chosen group that is not
known beforehand (Jacobsen 2005: 291).
6 The text is translated from Norwegian by the author.
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Tarve identifioida ja määrittääkulttuuriperinnön
arvoaon ollut kasvava 1900-luvun alusta lähtien. ’Asiantuntijat’ eivät ole enää ainoita,jotka päättävät taideteoksen kulttuuriarvosta. Lähiyhteisöjen osallistaminen
mahdollistaa arvioitavan kohteen mahdollisen sosiaalisen arvon määrittämisen. Tämä artikkeli keskittyy
sidosryhmien arvoihin. Artikkelissa esitetään miten
sidosryhmät saaparhaitenosallistumaan ja tämän myötä
mahdollisestisaadun uuden tiedon mukaan päätöksenteon demokratisoinnissa. Norjalaisissakirkoissa tehdyssä
tapaustutkimuksessakirkonkävijöiden täyttämät kyselylomakkeetliittyen ”The Passion Clock” –maalauksiinnäyttävät eroavaisuuksia sidosryhmien ja asiantuntijoiden arvojen välillä.Näistä tuloksista on pääteltävissä
että päätöksenteossa on kuunneltava eri sidosryhmiä.
Lähiyhteisöjen mukaan ottaminen tuo,tämän tutkimuksen mukaan, sekälaajemman ymmärryksen tutkimuksessa käytetyn ”The Passion Clock” -maalauksenmerkityksestä päätöksen teon demokratisoimisessaettä
lähiyhteisöjälähellä olevan sosiokulttuurisen perinnön
säilyttämisestä.

UNESCO: United Nations, Educational, Scientific and Culture Organization
ICOMOS: International Council on Monuments and Sites
ICOM: International Council of Museums
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IRMA SALO JÆGERS
KOMPOSISJON OKTOBER 64
Sammendrag

I denne artikkelen diskuteres resultatene fra den nylig avsluttede konserveringen av Irma Salo Jægers staffelimaleri Komposisjon Oktober 64. Funn fra konserveringsprosjektet 2016-2017 ved Konserveringsstudiet, Universitetet
i Oslo, har blitt sammenlignet med et intervju med kunstneren våren 2017. Prosjektets undersøkelser, analyser
og tolkninger, og svarene fra intervjuet har utvidet vår forståelse av Salo Jægers materialvalg og maleteknikk
på 1960-tallet. Kunstneren har også delt sine tanker om pynterammer og om dagens og fremtidens bevaring av
hennes oljemalerier på lerret fra samme periode.

Nøkkelord

ufernisserte oljemalerier, lerret, maleteknikk, pynterammer, kunstnerintervju
Hus, Oslo, 1965). Maleriet har ikke blitt fotografert,
gjennomgått konservering eller blitt beskrevet og drøftet i
litteraturen før nå.

Lena Porsmo Stoveland (corresponding author)
l.p.stoveland@iakh.uio.no
Malerikonservator og Ph.D-stipendiat,
Konserveringsstudiet (IAKH), Universitetet i Oslo.

Etter fullført magistergrad i kunsthistorie, og et studieopphold i München, bosatte den finskfødte kunstneren Irma
Salo Jæger (f. 1928) seg i Norge. Her begynte hun sin karriere som maler og utviklet ganske snart et nonfigurativt
formspråk som lå nært opptil kubismen (Dæhlin 2002:
12-14). Utover i 60-årene ble fargene sterkere og mer
kontrasterende enn de tidligere maleriene med dypstemte
jordfarger (Dæhlin 2002: 22-25). Komposisjon Oktober 64
ble til i løpet av denne stilistiske utviklingsperioden.

Tine Frøysaker, tine.frøysaker@iakh.uio.no
professor i malerikonservering
Konserveringsstudiet (IAKH), Universitetet i Oslo.
Francesco Caruso, francesco.caruso@iakh.uio.no
Førsteamanuensis, konservering
Konserveringsstudiet (IAKH), Universitetet i Oslo.

Innledning

Høsten 2016 ble Irma Salo Jægers oljemaleri Komposisjon
Oktober 64 (fig. 1) lånt inn til masterstudentens praksisundervisning ved Konserveringsstudiet, Institutt for
Arkeologi, Konservering og Historie (IAKH), Universitetet
i Oslo (UiO). Maleriet eies privat og har tilhørt samme
familie siden slutten av 1960-tallet. Det har blitt stilt ut
minst én gang (7 unga från Norge, Göteborg Konstmuseum, 1965),1 (Dæhlin 2002: 138), ifølge kunstneren, trolig
to ganger (separatutstilling, Permanenten, Kunstnernes

Når Konserveringsstudiet låner inn bilder fra private
eller offentlige eiere er maleriene gjerne langt eldre enn
50-60 år. De har ofte flere skader og har vanligvis blitt
utsatt for større forandringer enn hva som var tilfelle for
Komposisjon Oktober 64. Bare én gang tidligere har det
vært mulig å intervjue kunstneren selv i forbindelse med
en slik konservering, og da av ett av Carl Nesjars malerier fra samme tiår (Moltubakk-Kempton 2007). I tillegg
foreligger det kun én bacheloroppgave fra 2016 om Salo
Jægers blandingsteknikk (olje og egg) i et lerretsmaleri

ARTIKEL MED PEER REVIEW

MoK18_20181122_2030.indd 27

27

21/11/2018 20.43

MEDDELELSER OM KONSERVERING

Figur 1. Irma Salo Jæger, Komposisjon Oktober 64, 1964. Olje på lerret, 88 x 140 cm. I privat eie. Etter behandling. Foto: L. P. Stoveland
Figure 1. Irma Salo Jæger, Composition October 64, 1964. Oil on canvas, 88 x 140 cm. Private collection. After treatment. Photo: L. P. Stoveland

datert 2011 (Sundt-Hansen 2016), samt to behandlingsrapporter fra siste masterkull om den første rensingen av
Komposisjon Oktober 64. 2 Eieren ønsket at maleriet skulle
undersøkes og behandles slik at det kunne bli aktuelt å
gi det en ny pynteramme. Først etter behandling ble det
anledning til å utvide undersøkelsene av dette verket
til teknologiske analyser samt foreta et intervju av Salo
Jæger, våren 2017. Hensikten med intervjuet var å kunne
diskutere våre resultater og å få klarlagt hva hun mener
om bevaring, både når det gjelder dette maleriet og de
øvrige oljemaleriene hennes.
I denne artikkelen blir funnene fra undersøkelsene av
Komposisjon Oktober 64 sammenlignet med informasjon
fra intervjuet med Salo Jæger. Selv om intervjuet i dette
tilfellet ble gjennomført i etterkant av behandling, blir
det lagt vekt på kunstnerintervju som metode for å kunne
foreta informerte beslutninger om bevaring og utstil-
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ling av samtidskunst, samt utfordringer forbundet med
konservering og rensing av ufernisserte oljemalerier. Hensikten er å gjøre flere kjent med dette maleriet av Salo
Jæger, og det oppfordres til at kunstnerens meninger blir
tatt høyde for i spørsmål om presentasjon og bevaring av
hennes egne verk.

Metoder

Undersøkelsene av maleriet besto av visuelle undersøkelser, instrumentelle analyser, og intervju med kunstneren.
Selv om det anbefales at tekniske analyser og kunstnerintervju gjennomføres i forkant av behandling slik at
informasjonen kan brukes til å veilede konservatoren i
beslutninger angående behandling, er dette i realiteten
ikke alltid mulig. Behandlingen av Komposisjon Oktober
64 ble påbegynt som del av undervisningen til konserveringsstudenter, og behovet for ekstra analyser ble klart
først etter deres erfaring med rensing av fargene. På
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denne tiden var Salo Jæger opptatt med planleggingen av
en separatutstilling (Henie-Onstad kunstsenter, Høvikodden), og intervjuet fant derfor sted noen måneder etter
behandlingen av Komposisjon Oktober 64. Resultatene
fra analyser og intervju ansees imidlertid for å ha verdi
utover behandlingen av dette verket.
Visuelle undersøkelser og ikke-invaderende analyser
For å forstå maleriets opprinnelige utseende, originale
materialer og teknikker samt daværende tilstand før
behandling, valgte vi kun ikke-invaderende metoder og
begynte med visuell observasjon og mikroskopi (60×200×). Maleriet ble også undersøkt i sidelys, gjennomlys
og i ultrafiolett belysning (UV).
Etter rensing ble majoriteten av fargene undersøkt med et
håndholdt røntgenapparat (pXRF: Thermo-Niton XL3t
(GOLDD+) spektrometer med Si-Drift detektor og Ag
anode røntgenrør (6-50 kV/0-200µA) i mining mode), som
gav indikasjoner på hvilke uorganiske grunnstoff fargene
består av. Selv om Si-Drift detektoren gjør pXRF-instrumentet mer sensitivt for identifisering av lette grunnstoff
som Mg, Al, Si, P og S (McGlinchey 2012: 131-158), så kan
det i tilfeller med lav pigmentkonsentrasjon likevel være
behov for komplementære identifikasjonsmetoder. Da
en av blåfargene, som ikke tåler vann, ikke kunne tolkes
ved hjelp av pXRF alene, ble også et portabelt FTIR
apparat (pFTIR, Aglient 4300 FTIR i Diffus Refleksjon,
utstyrt med deuterert triglysinsulfatdetektor), benyttet
for å undersøke om dette kunne gi bedre indikasjoner
(fig. 11). FTIR er en analysemetode som gir informasjon
om bestanddelene i et materiale, gjennom å tolke karakteristiske molekylvibrasjonsfrekvenser i det infrarøde
spektrum.
For å lage en oversikt over alle farger og påføringsmåter
ble samtlige fargeområder kartlagt (fig. 10), beskrevet
og ført i en tabell (tabell 1). 3 Tolkningene er basert på
resultater av visuelle undersøkelser, pXRF og pFTIR, og
kunstnerens egne uttalelser. I utvalgte blå og røde områder ble det i tillegg gjort fargemålinger (Konica Minolta
CR-400 Chroma meter), som et utgangspunkt for å spore
fargeendringer over tid (tabell 2). Fargemålere karakteriserer farge basert på hvor mye lys som absorberes av den
fargede overflaten, og er uavhengig av instrument-type
(Cheung 2012: 162-164). Basert på anbefalinger i litteraturen ble både SCI (Specular Component Included)

og SCE (Specular Component Excluded) modus brukt
til å rapportere resultatene (Johnston-Feller 2001: 101).
Fargemåleren tar utgangspunkt i fargemodellen CIE
L*a*b* (CIELAB). Verdiene indikerer hvor mye lys molekylene i en farget overflate absorberer, og påvirkes ikke av
belysningen i rommet for øvrig. De tre fargekoordinatene
(L*a*b*) representerer lyshet/valør (L*) og fargetone/kulør på en skala mellom rødt og grønt (a*), og mellom blått
og gult (b*).
Kunstnerintervju
Intervjuet av Salo Jæger ble lagt opp etter gjeldende
internasjonale standarder i konserveringsfaget (Sheesley
2007; Beerkens et al. 2012; Rivenc et al. 2017) så langt det
lot seg gjøre. Intervjuet fant sted i Konserveringsstudiets
studentatelier foran et nylig renset Komposisjon Oktober
64. Den muntlige dialogen ble tatt opp på båndopptager
og transkribert. Kunstnerens kommentarer til maleriets
opprinnelig utseende, intensjon og virkemidler, samt
dets forandringer og aldring, ble vektlagt. Både Konserveringsstudiet og kunstneren har beholdt den siste og
godkjente versjonen av intervjuet, og det vurderes om intervjuet på sikt kan gjøres tilgjengelig gjennom nettsidene til INCCA (International Network for the Conservation
of Contemporary Art).
Kunstnerintervjuer og dialog med kunstnere har blitt
langt vanligere innenfor konserveringsfeltet de siste 20
årene (Rivenc et al. 2017: 2), og foretas jevnlig ved flere
museer og institusjoner som arbeider med samtidskunst.
Selv om kunstnere i stadig større grad anerkjennes som en
viktig kilde til informasjon om egen produksjon, er bruken
av denne informasjonen likevel ikke uten utfordringer. For
eksempel kan kunstnerens holdninger til egne verk endre
seg over tid, eller de kan være i strid med eierens ønsker
eller med grunnleggende konserveringsetikk (Beerkens
et al. 2012: 100, 108). I intervjuet med Salo Jæger viste
imidlertid den nå 90 år gamle kunstneren en imponerende
hukommelse og selvrefleksjon, og kom med informasjon
som bidrog til å kaste nytt lys over dette verket. Samtidig påpekte Salo Jæger at hun ikke lenger er den samme
personen som hun var da hun malte Komposisjon Oktober
64 og at svarene hennes må forstås i lys av dette. Nedenfor
blir kunstnerens respons på spørsmålene sammenlignet
med resultatene fra våre undersøkelser av samme maleri.4
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Tabell 1. Fargestrukturtabell med oversikt over pXRF-og pFTIR-resultater. Table 1. Colour tablesummarizing the pXRF-and pFTIR-results.
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Tabell 2. Femten fargemålinger ble tatt fra hver av de fem fargeområdene (tre blå: analysepunkt 1, 3 and 4, og to røde: analysepunkt
15 og 17) basert på CIELAB fargerom. Resultatene vises i følgende
tabell i form av gjennomsnittverdi og standard avvik. nsamples = 15 for
alle målinger. Avvikende verdier ble fjernet ut i fra den ISO-anbefalte
Grubbs-testen med P=0.05 (Miller og Miller 2010: 49-50).
Table 2. Fifteen measurements were acquired on each of the five different
coloured zones (three blue: points 1, 3 and 4, and two red: points 15 and
17) according to the CIELAB space. The results are expressed as the
mean value and the standard deviation. nsamples = 15 for all the measurements. Deviant values were discarded according to the ISO-recommended Grubbs’ test with P = 0.05 (Miller and Miller 2010: 49-50).

Originale materialer, teknikker og tilblivelse
I følge Salo Jæger ble Komposisjon Oktober 64 malt høsten 1964 mens hun bodde i kunstnerkolonien på Bøler
i Oslo. Maleriet måler 88 × 140 cm. Malerioverflaten er
uten ferniss og består ifølge kunstneren av oljefarger på
grundert linlerret.

Blindramme
Blindrammen er en tidstypisk, rektangulær ramme i tre
med en rund opphøyning langs ytterkantene og med kiler
i hjørnene. Den har flere blyantinskripsjoner på baksiden:
‘Denne side opp’; ‘Irma Salo Jæger, Nøklesvingen 2, Oslo –
Bryn’; ‘Komposisjon okt 64’ og ‘selluloselim 1/2 olje, 8/9-64’
(fig. 2). På baksiden er det i tillegg festet en hvit papirlapp
med følgende sorte, maskinskrevne tekst: ‘Riksförbundet
för bildande konst. Utstälning: 271 Sju Unga från Norge,
Konstnär: Irma Salo Jæger, Titel: Komposisjon okt-64,
olja, 2.500.’ I følgje Salo Jæger ble blindrammen kjøpt i
Bilenberg rammebutikk i Oslo, og samtlige inskripsjoner
er hennes egne.
Lerret
Lerretet er vevd i toskaftbinding (den enkleste lerretsbindingsteknikken) med én tråd i den horisontale retningen
og to tråder i den vertikale. Det består av lin-tråder som
sannsynligvis opprinnelig hadde en trådtetthet på 10
× 20 tråder/cm 2 . Lerretet har jarekanter på begge sider,
hvilket viser at de horisontale trådene er innslag og de
vertikale er renning. Langs motivets nederste kant kan
det observeres oppspenningsgirlandere som vitner om at
oppspenningen er original da slike fremkommer etter at
oppspente malerier har blitt grundert (van de Wetering
1997). I tillegg har samtlige oppspenningskanter kun spi-

kerhull som tilhører de originale stiftene som fremdeles
står i rammen. I følge Salo Jæger er lerretet tykt (angivelig tykkere enn de samtidige norskproduserte lin-lerretene), og det kom fra Polen. Hun spente opp lerretet og
påførte et lag med limdrenking (100 gram lim i 3/4-deler
vann) før grunderingen ble påført med en blanding som
hun også laget selv.
Grundering
Grunderingen er hvit og matt og synlig i flere mindre
områder i motivet og på den øverste oppspenningskanten. Målinger med pXRF i disse områdene viste sterke

Figur 2. Baksiden av Komposisjon Oktober 64, med detalj av inskripsjon. Foto: L.P. Stoveland.
Figure 2. The reverse of Composition October 64, with detail of inscription. Photo: L.P. Stoveland.
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Figur 3. Detaljer, etter rensing. a) Område
med udekket, hvit grundering. b) Signert
‘Irma Salo Jæger -64’ i gult, i høyre, nedre
hjørne. c) Uttynnet, blå farge påført med
klut. d) Et sort fargefelt som gir assosiasjoner til fløyel.
Foto: L.P. Stoveland.
Figure 3. Details after cleaning. a) Area of
bare, white ground. b) Signed ‘Irma Salo
Jæger-64’ in yellow, in the right, lower
corner. c) Thinned out, blue colour applied
with a piece of cloth. d) A black colour
area that gives association to velvet. Photo:
L.P. Stoveland.

signal for grunnstoffene sink og kalsium, noe som tyder
på sinkhvitt og kritt på den øverste oppspenningskanten
og tilsvarende i et udekket grunderingsområde i motivet
(fig. 3a). Mineralet kalsitt (bestanddel i bergarten kritt)
ble også påvist med pFTIR. I tillegg viste de samme målingene svake signal for kobber og jern, samt også titan,
men den siste kun for den bare grunderingen i motivet.
Dette kan bety små tilsetninger av kobber- og jernholdige
pigmenter eller fyllstoffer, samt titanhvitt. Disse kan ha
blitt tilført ufrivillig eller med hensikt, enten som rester
på verktøy eller palett, eller som justeringer fra fargeprodusenten(e) av sinkhvitt og kritt. På grunn av grunderingens matte utseende er pigmentene bundet i en mager olje
eller i et vannfortynnet lim, eller i en blanding av disse.
Påskriften på baksiden av blindrammen angir ‘selluloselim 1/2 olje’ (fig. 2), og i følge Salo Jæger brukte hun
en blanding av 1 del kritt, 1 del sinkhvitt, 1 del limvann
(celluloselim) og 1/2 del kokt linolje, da hun grunderte
lerretet den 8.9.1964. 5 Årsaken til at hun har skrevet opp
denne datoen på blindrammen er at da kunne hun vite
når grunderingen var blitt tilstrekkelig tørr slik at hun
kunne begynne å påføre farger.
Farger
De hånd-revne fargene som Salo Jæger benyttet på
1960-tallet ble kjøpt i løsvekt fra butikkene til Alf Bjerke
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og Christ Engebretsen & Søn (igjen i Oslo). I løpet av
samme tiår rev hun dem selv i rå linolje. Ifølge kunstneren var egg-tempera i kombinasjon med olje noe hun
begynte med senere.
De første blå fargelagene ble tynnet ut med terpentin
(terpener av destillert harpiks) og lagt på som lokale
underlagsfarger. Målinger med pXRF i noen av disse blå
områdene gav utslag for kobolt med kun svake signal
for kobber, noe som kan tyde på et koboltblått pigment
(Klockenkämper et al. 1993: 244). I de samme områdene var det også klare signaler for jern, som heller ikke
utelukker prøyssisk blå, men som kun kan bekreftes med
komplementære identifikasjonsteknikker (Berrie 1997:
191-217; McGlinchey 2012: 155). Salo Jæger foreslo at hun
kan ha benyttet en syntetisk ultramarin, som består av
grunnstoff som kan være vanskelig å påvise med pXRF
(McGlinchey 2012: 154-155). I flere av de tynne, mellomtykke og matte blå områdene er imidlertid blåfargen
særdeles vannløselig, noe som er typisk for syntetisk
ultramarin (Bay et al. 2017; Cooper et al 2014). Her ble
det også benyttet pFTIR, som viste tilnærmet like spekter
fra tre ulike blå fargeområder (fig. 11). Spektrene ble sammenlignet med et tilsvarende spekter tatt av rent løspigment av syntetisk ultramarin, som referanse. Disse, samt
referansen, hadde alle et karakteristisk intensitetsband
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i frekvensområdet rundt 1175 cm-1, som er typisk for
asymmetriske Si–O strekk i syntetisk ultramarin (Miliani
2012). Resultatene støttet dermed kunstnerens antagelse
om at blåfargene inneholder syntetisk ultramarin.
Spektrene fra de blå fargeområder viste også et komplekst
karbonyl-band rundt 1740 cm-1, som antyder tilstedeværelsen av en ester-gruppe (Derrick et al. 1999: 94). Det er
kjent at linolje inneholder en stor andel ester-grupper, og
dette bandet stammer antageligvis fra oljebindemiddelet
som Salo Jæger mener å ha brukt. For å bekrefte dette,
ville det imidlertid vært nødvendig med prøvetakning og
analyse med bruk av for eksempel GC-MS. Siden det ble
fokusert på ikke-destruktive teknikker i undersøkelsene
av dette maleriet, og fordi det ikke finnes en GC-MS på
konserveringsstudiet, ble det valgt ikke å analysere bindemiddelet videre.

utslag for kvikksølv, som indikerer Sinober. Sistnevnte
har blitt assosiert med utviklingen av et mørkt, sølvgrått
overflatebelegg som kan oppstå fra klimatisk eksponering
for kloridioner (Spring og Grout 2002: 50). En slik type
aldringsfenomen kunne ikke observeres i Komposisjon
Oktober 64. Fargemålinger fra et område med Sinober
ble likevel gjort, som grunnlag for å spore en eventuell
formørkning av fargen over tid. En formørkning vil hovedsakelig gi utslag i form av en lavere L*-verdi sammenlignet med tidligere målinger. En gradvis tilsmussing av
maleriet fra luftbåren forurensing vil imidlertid også ofte
resultere i reduserte L*-verdier, og fargemålingene bør
derfor følges opp av undersøkelser av fargeoverflaten med
mikroskop.
Samtlige av de brune fargene gav utslag for jern. Dette
peker i retning av jordpigmenter som gul og brun oker.
Noen brunfarger viste også kvikksølv, hvilket kan bety at
Sinober har blitt blandet inn. I noen av de samme målingene var det også svake signal for mangan, som i kombinasjon med jern vanligvis antyder umbra eller Sienna

Tre grønnlige fargeområder ble undersøkt med pXRF. Én
grønn farge gav utslag for krom, som antyder bruken av
kromoksidgrønne pigment (Mantler og Schreiner 2000).
Kromgul (PbCrO 4) blandet med et blått pigment
er mindre sannsynlig siden det ikke ble påvist
Figur 4. Detaljer, etter rensing. a) Lange, oransje farge-’haler’. b) og c) Påføring av
bly i den grønne fargen. Det ble ikke funnet
oransje farger mens maleriet sto riktig vei, og de gangene det var plassert opp ned.
krom i grønnsorte fargeområder. De øvrige kan
Foto: L.P. Stoveland.
enten bestå av grønn jord, eller de kan ha blitt
Figure 4. Details after cleaning. a) Long, ‘tails’ of orange colour, b) and c) Application
tilsatt små mengder kopperholdig blå pigment
of orange colour while the painting was positioned the right way, and when it was
og gule jordpigment i tillegg til sort.
turned upside down. Photo: L.P. Stoveland.
Tre gule fargeområder ble undersøkt på samme
måte, og funn av grunnstoff som jern, kadmium
og svovel tyder på tre forskjellige gulfarger: gul
oker, kadmiumgul (Fiedler og Bayard 1986: 98),
og muligens en blanding av begge. Den gule
signaturen ser også ut til å inneholde kadmium
(fig. 3b). I de gulrøde (oransje) fargene viser
pXRF samme utslag som kadmiumgul og/eller
kadmiumoransje, enten som hoved-pigment
hver for seg eller i blandinger med gul oker.

a

b

c

De tykke, røde fargene gav sterke pXRF-signaler enten for kvikksølv eller kadmium og selen,
noe som sannsynligvis betyr bruk av Sinober
(Gettens et al. 1993) og kadmiumrød. I likhet
med de blå underlagsfargene ble også noen av
de røde fargene tynnet ut med terpentin. En
måling med pXRF i et slikt rødt område gav
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(Hradil et al. 2003: 229).
Det er store variasjoner i tone og matthet i de sorte fargeområdene. Det ble påvist jern i tre av dem, men ikke i
den fjerde. Det sterkeste signalet for jern kom i den mest
pigmentrike og matteste av de sorte fargene, og kan antyde bruken av sort jernoksid (Helwig 2007: 79). Salo Jæger
mente å huske at hun kan ha brukt tre forskjellige sorte
farger, såkalt ekte sort, elfenbensort og trekull.
Samtlige hvite fargeområder gav sterke pXRF-utslag for
sink og sterke og svake antydninger av kalsium (kritt),
men ingen for bly eller titan. Fraværet av de to sistnevnte
er en god indikasjon på at sinkhvitt er det eneste hvite
pigmentet i de hvite fargefeltene, noen ganger i kombinasjon med kritt (som får redusert hvithet i olje). Områdene med bar grundering gav også utslag for sink og
kalsium, men signalet for sink var svakere her. Grålige
fargeområder viste stort sett de samme grunnstoffene
som ble funnet i sorte og hvite fargeområder. Forekomsten av kvikksølv i en av de varme, grå fargene antyder at
Sinober ble blandet inn.
Maleteknikk
Materielle og taktile billedelementer skal ha vært viktige

målsetninger med Komposisjon Oktober 64. Ifølge Salo
Jæger var den magre, hvite grunderingen viktig som absorberende underlag for de selv-revne, pigmentrike fargene med lavt oljeinnhold. Slike farger var nemlig velegnet
for å oppnå alt fra meget tynne til pastose påføringer med
palettkniv.
De uttynnede, lokale blå og røde underlagsfargene ble påført med klut (helst av frotté) for å gi nesten transparente
lag der grunderingen fremdeles kan skimtes igjennom
(fig. 3c). For å lage de tykkeste teksturene tilsatte hun
gjerne kritt i flere av fargene, hvilket også kalsium i
flertallet av pXRF-målingene og kalsitt i FTIR-spektrene
kunne bekrefte. Styrken på XRF-signalet for kalsium i
fargeområdene sammenlignet med dem fra bar grundering, kan antyde at signalet ikke bare er et utslag av
krittet i grunderingen. Intensiteten til toppen rundt 2510
cm-1 i FTIR-spekteret fra de blå fargeområdene kan sannsynligvis også tilskrives mineralet kalsitt fra krittgrunderingen og fra andelen kritt i fargene.
Fra billedplanets laveste punkt (grunderingen) til det
høyeste fargeområdet er det en høydeforskjell på tre til
fire mm. I tillegg til den nevnte kluten for påføring av de
første semi-transparente fargene, og palettkniv for de et-

Figur 5. Digital rekonstruksjon av
opprinnelig utseende med ‘riktig’
type pynteramme, som ikke skjuler
motivets ytterkanter. Foto: L.P.
Stoveland.
Figure 5. Digital reconstruction
of original appearance with the
‘correct’ type of picture frame, which
does not cover the outer edges of the
motif. Photo: L.P. Stoveland.
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Figur 6. Detaljer. a) Synlig mørkning av hvite
fargeområder forårsaket av luftforurensing. b)
Mulig falmet blåfarge hvor fargen var mørkere og
mer intens langs ytterkantene som var skjult av
den sekundære pynterammen. c) Løs og oppskallet
sorte farge. d) Sort fargetap ned til grunderingen. e)
og f) Sannsynligvis ble den oransje fargen fjernet
av kunstneren med palettkniv, og er dermed ikke et
senere skadefenomen. Foto: L.P. Stoveland.
Figure 6. Details. a) Visible darkening of white areas
caused by airborne pollution. a) A possible faded,
blue colour which appeared darker and more intense
along the lower edge where it had been covered by
the non-original picture frame. c) Loose and flaking
black colour. d) Black colour loss, separated from the
ground. e) and f) The orange colour was probably
removed by the artist using a palette knife, and thus
not a damage. Photo: L.P. Stoveland.

terfølgende pastose, benyttet hun også pensel (eller lignende) for å kaste/sprute på de gulrøde, tykke fargedråpene
med lange, smale ‘haler’ (fig. 4a)6 , og både mens bildet stod
riktig vei og de gangene det må ha vært snudd opp ned
(fig. 4b,c). Salo Jæger knyttet bruken av dette virkemiddelet til Pollock-tendenser i tiden, og at de bidrar til å skape
livlighet og et ekstra sjikt ut i Komposisjon Oktober 64.
Maleriet ble ikke fernissert, og derfor har overflaten
fremdeles minimalt med glans, og dermed også mange
nyanser av matthet. Ett av de sorte fargeområdene er for
eksempel så matt at det gir assosiasjon til fløyel (fig. 3d).
Sannsynligvis skyldes dette at denne fargen nesten er
overmettet, særlig av pigment (sort jernoksid) men også
av fyllstoff (kritt), og at den knapt inneholder bindemiddel. Denne står i kontrast til de blassere, sorte fargene
som ble tilsatt enda mer kritt.

mellom de sorte og hvite feltene. I tillegg nevnte hun at
hoved-komposisjonen holder seg godt på plass. Med referanse til Vasilij Kandinsky (1866-1944) påpekte hun også
at motivet ‘holder flaten’.7

På spørsmål om hva som er bildets mest vitale komponenter la Salo Jæger vekt på maleriets uttrykk av bevegelse og samtidig dets balanse mellom kalde og varme
farger. Det siste gjelder særlig mellom de varme, jordfargene (gule, røde og brune) og de kalde, blå fargene, samt

Tilstand 2016 og tidligere forandringer

Original pynteramme
På spørsmål om den tapte, originale pynterammen forklarte kunstneren at bildet først var rammet inn med en
enkel tre-list uten profil i forkant (fig. 5). Denne enkle typen fikk hun første gang anskaffet i Paris i 1961. I ettertid har den da også vært hennes klare favoritt. Salo Jæger
insisterte i tillegg på at hun følger et absolutt prinsipp om
at pynterammer aldri skal skjule noe av billedplanet! Med
andre ord, når motivet går helt ut til bildets ytterkanter,
som i dette tilfelle, så skal ikke disse områdene dekkes av
rammelister.
Da maleriet kom til Konserveringsstudiet, var lerretet ikke
lenger stramt oppspent. Trådtellinger i de øverste hjørnene viste 12 × 22 tråder/cm2 , men i midten av motivet gav
tellingene 10 innslagstråder og 20 renningstråder. Sann-
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synligvis har lerretet utvidet seg noe i hjørnene og kanskje
krympet litt midt på, men med størst forandring øverst.
Både lerretsbaksiden og motivsiden var svært skitne av
luftforurensing, og begge hadde mørknet betraktelig. Fargeendringene som følge av luftforurensingene var spesielt
påfallende i de hvite fargeområdene (fig. 6a). Mest sannsynlig har en av blåfargene også falmet, siden ytterkanten
av fargen som var skjult av den sekundære pynterammen
fremsto mørkere og mer intens (fig. 6b). 8 Det ble derfor
gjort fargemålinger av denne, samt fire andre farger, som
et utgangspunkt for å spore eventuelle fargeendringer
(tabell 2).
Maleriet hadde også strukturelle tilstandsutfordringer
forbundet med noen relativt tykke, sorte fargeområder
som var løse og hadde begynt å skalle opp (fig. 6c). I den
samme fargen fantes det i tillegg noen små fargetap ned
til grunderingen (fig. 6d). Det kunne i første omgang se ut
til at dette også gjaldt noen av de relativt tykke gulrøde
(oransje) fargene som så ut som de var kastet på bildet.
Undersøkelser med forstørrelse kunne imidlertid ikke
bekrefte dette (fig. 6e-f). Sannsynligvis ble disse små

fargeområdene fjernet med palettkniv. Salo Jæger mente
da også at dette var riktig. En mulig forklaring på hvorfor de mest alvorlige skadene kunne observeres i sorte
fargeområder er at disse var spesielt bindemiddelfattige
samtidig som de ble lagt på tykt.
Senere års forskning har vist at bruken av sinkhvitt i
grunderinger og farger ofte er knyttet til rekke nedbrytningsfenomener som for eksempel dannelse av sinksåper (Osmond 2014: 264).9 Slike metallsåper reduserer
fleksibiliteten i maleristrukturen, og resulterer i skjøre og
sprøere farger som blir spesielt sårbare for behandling og
håndtering. Selv om denne nedbrytningsprosessen ikke
kunne bekreftes i Komposisjon Oktober 64, er det likevel
sannsynlig at metallsåper forekommer, men på et tidlig
utviklingsstadium. På nåværende tidspunkt kan det derfor ikke trekkes en direkte forbindelse mellom fargetap
og delamineringene i sorte fargelag og sink-innholdet i
grunderingen. En forverring av en slik sinksåpeutvikling
vil imidlertid kunne gjøre delamineringsproblematikken
mer kritisk, og dermed komplisere eventuelle framtidige
rensebehandlinger ytterligere.
Sekundær pynteramme
Salo Jæger kunne fortelle at bildets pynteramme ikke var
original (fig. 7). På begynnelsen av 1970-tallet kom en
rammemaker til atelieret og rammet inn noen av bildene
hennes med det han kalte ‘skikkelige rammer’. I ettertid
fant hun ut at hun ikke likte disse, og flere ble kastet. I
mellomtiden ble imidlertid Komposisjon Oktober 64 gitt i
gave til foreldrene til nåværende eier, og da med rammen
til den samme rammemakeren. Denne skjulte så mye som
7-8 mm av motivets ytterkanter.

Behandling 2016-2017

Figur 7. Detaljer av sekundær pynteramme som dekket 7-8 mm av
motivets ytterkanter. a) Sett forfra. b) Sett fra baksiden. c) Illustrasjon
av profilen. Foto/ill.: L.P. Stoveland.
Figure 7. Details of the non-original picture frame which covered 7-8 mm
of the edges of the painting. a) From the front. b) At the reverse side. c)
Illustration of the profile. Photo/ill.: L.P. Stoveland.
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Behandlingen bestod først og fremst av tilstandsforbedrende inngrep som fjerning av all overflateforurensing og
strukturell bearbeiding som konsolidering av løse farger,
stramming av lerretet samt montering av ny baksidebeskyttelse. Maleriet ble overflaterenset på baksiden og
forsiden. Støv og smuss er kjent for å akselerere naturlige
nedbrytningsprosesser i mange materialer, og beslutningen om å redusere mengden smuss var derfor basert
på både fysiokjemiske og estetiske argumenter. Kun de
hvite og lyse grå fargeområdene ble renset med bruk
av fuktighet. Visuell re-integrering, som retusjering av
lokale fargetap, ble utelatt fordi disse små tapene ikke ble
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Figur 8 a) Evolon®-papir fuktet
med TAC lagt over de tilsmussede
fargene. b) Etter rensing med Evolon® og TAC. Foto: L.P. Stoveland.
Figure 8 a) Evolon® tissue wetted
with TAC and placed over the
soiled colours. b) After cleaning
using Evolon® and TAC. Photo: L.P.
Stoveland.

oppfattet som forstyrrende. Selv om maleriet ble konsolidert og renset før de ikke-invaderende analysene og
intervjuet med Salo Jæger fant sted, ville informasjonen
fra disse sannsynligvis ikke ført til store endringer i de
beslutningene om beskrives nedenfor. Vi anbefaler likevel
som en generell regel at slike analyser og intervju foretas i
forkant av behandling når dette lar seg gjøre.
Maleriunderlaget
Slakt lerret kan gi uønskede skader i fargelagene. For
å oppnå en bedre oppstramming, ble blindrammens
hjørner kilt ut. Da oppspenningen er original og i god
tilstand, var det uansett ikke ønskelig å løsne denne for

å stramme opp bildet på nytt. Baksiden av lerretet ble
renset for overflatestøv og sot med polyuretan-svamper.
For å beskytte lerretet mot ny forurensning og eventuelle
fremtidige støt ble det montert en baksidebeskyttelse på
maleriet.10 Denne besto av polyestervatt, som ble tilpasset
området mellom blindrammen og tverrlisten, og sikret
med borrelåsbånd og rustfrie stifter til treverket. En
bakplate av gjennomsiktig kanal-plast ble deretter festet
på baksiden av blindrammen med rustfrie skruer. Vatten
fungerer isolerende, og hadde en oppstrammende effekt
på lerretet, mens en slik lett, men sterk plate virker avstivende og støttende for hele konstruksjonen.

Figur 9 a-d) Detaljer, etter rensing. Viser
forskjellige fargestrukturer med teksturerte overflater. Foto: L.P. Stoveland.
Figure 9 a-d) Details, after cleaning. Indicates different colours with varied and
textured surfaces. Photo: L.P. Stoveland.
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Malerioverflaten
På motivsiden ble løse, sorte, og relativt tykke farge-oppskallinger festet med størlim (fra oppdrettsfisk) løst i
vann 1 % (w/w). Deretter utførte konserveringsstudenter
rensetester på grundering og farger med tri-ammonium
citrat (TAC) i vann (Morrison et al. 2007), naturlig saliva
(Romão et al. 1990), Brij (Wolbers 2000) og Marlipal (Eipper 2017). Siden undervisningen på rensing med konserveringsgeler var lagt opp senere i undervisningsåret, ble
slike ikke testet i dette tilfellet. Av de testede materialene
var TAC mest effektivt. Denne ble påført i en i 0,5-1,0 %
konsentrasjon løsning gjennom et Evolon mikrofiberpapir (fig. 8). Siden TAC kan etterlate en surere overflate, ble
det brukt en så lav konsentrasjon som mulig. Virkningstiden var på ca. 10 sekunder før løsningen ble fjernet fra
fargeoverflaten med bomulls-pinner fuktet lett med rent
vann.
Det var imidlertid bare de hvite og de lyse grå områdene
som kunne renses forsvarlig på denne måten. Øvrige
farger var sensitive for rensing med fuktighet (spesielt
blå, men også gule, oransje, røde og sorte), og pigmenter
smittet av uansett rensemiddel. Det er mulig at rensetester med bruk av moderne geler, hvor interaksjonen
mellom vann og fargeoverflaten begrenes betydelig, ville
gitt bedre resultat (se Angelova et al. 2017). Samtidig ble
det antatt at bruken av en rigid gel på de mange varierte
fargestrukturene med teksturert overflate (fig. 9a-d) trolig
ville ført til et ujevnt renseresultat. Av samme årsak var
det forventet at en mindre rigid gel ville være vanskelig
å fjerne fra fordypningene, også fordi sårbarheten til
fargene begrenset muligheten for mekanisk bearbeiding
av malerioverflaten betraktelig. Innenfor undervisningsrammene for behandlingen ble det derfor bestemt å
gjøre en selektiv rensing av maleriet. Rensetester viste
at hvite og lyse grå områder hadde størst visuelt utbytte
av rensing med fuktighet. De øvrige fargene ble tørrenset med myk pensel og svakt sug, og med samme type
polyuretansvamp som på baksiden av lerretet, men det
ble trolig ikke fjernet like mye overflateforurensing her
som fra de hvite fargeområdene. I tillegg til en potensielt
forskjøvet fargebalanse kan en slik selektiv rensing derfor
bidra til en ujevn nedbrytningshastighet, og er noe som
bør holdes øye med ved fremtidige behandlinger. Totalt
sett ble imidlertid fargene og bar grundering både lysere
og mer like sitt opprinnelige utseende etter rensing (fig. 1,
3, 4 og 9), og resultatet ble godt mottatt av både eier og av
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Figur 10 a) Inndeling av fargestrukturer. b) Analysepunkter med
pXRF (samtlige), pFTIR (punkt 1, 3 og 4), og fargemålinger (punkt 1,
3, 4, 15 og 17). Områdeinndeling av fargestrukturene i tabellen: a =
Øverste, venstre side. b = Øverste, høyre side. c = Nederste, venstre
side. d = Nederste, høyre side. Illustration: L. P. Stoveland.
Modellering: mc = monokrom, m = modellert, d = linje.
Figure 10 a) Approximate division of colour structures. b) Measuring
points with pXRF (every point), pFTIR (points 1, 3 and 4), and colour
measurements (points 1, 3, 4, 15 and 17). Location of the colours structures in the table: a = Top, left. b = Top, right. c= Lower, left. d = Lower,
right. Illustration: L. P. Stoveland.

Salo Jæger.
Anbefaling for videre bevaring
For å redusere behovet for framtidige rensebehandlinger
anbefales det at maleriet glasses inn med et lavrefleksivt glass med UV-filter, samtidig med at det gis en ny
pynteramme. Glasset vil forhindre nedstøving og gjentatt
behov for rensing, redusere andelen skadelige UV-stråler
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som forårsaker falming, og i tillegg fungere som en fysisk
barriere mot mekaniske støt (Dixon 2012: 730-31).11

Salo Jæger om behandling og bevaring av
sine oljemalerier og deres pynterammer

Da nevnte undersøkelser, rensing og strukturell behandling, nesten var helt fullført, ble kunstneren forespurt
om resultatet. Etter lang diskusjon i studentatelieret, der
maleriet ble oppbevart, ble det klart at hun var positiv til
stramming av lerret og rensing av overflateforurensinger fra bildets for- og bakside. I tillegg kom det frem at
Salo Jæger var veldig opptatt av riktig belysning slik at
alle fargeforskjeller og ulike nyanser av overflatematthet
kan oppfattes tydelig av alle betraktere. Fernissering av
hennes malerier kan dermed betraktes som uakseptabelt,
siden dette vil tilføre glans og metning av fargene, samt
fjerne originale variasjoner av matthet. Som belysning
foretrakk Salo Jæger dagslys, kanskje helst ekte, men også
de kunstige variantene som er adskillig mer skånsomme
for malerier. I de internasjonale retningslinjene for belysning av malerier i museer anbefales tilpassede LED-lys
som det mest allsidige og skånsomme belysningsalternativet (Druzik og Michalski 2011).
På spørsmål om visuell re-integrering, det vil si å påføre
nye farger i de små områdene med fargetap, svarte hun ja,
og særlig hvis slike fargetap er veldig synlige og sjenerende for betrakteren. I tilfellet med Komposisjon Oktober
64 syntes hverken kunstner eller malerikonservatorer at
fargetapene var iøynefallende på vanlig betraktningsavs-

tand – og vi ble enige om å utelate retusjering.
Etter nødvendig utkiling av lerretet hadde den sekundære pynterammen blitt i trangeste laget. Noe treverk kunne
selvfølgelig fjernes fra rammens innside, men av flere
grunner ble vi enige i å foreslå en ny type innramming
for bildets eier. Både eier og kunstner har hevdet at bildets sekundære pynteramme ikke burde benyttes lenger.
Salo Jæger ønsket i tillegg at den nye pynterammen ikke
skal dekke noe av motivets ytterkanter og at den bør være
så enkel som mulig, dvs. uten profil i forkant. Samtidig
var hun helt enig i at både malerioverflaten og lerretets
bakside bør beskyttes bedre mot fremtidig luftforurensing (som gir økt risiko for kjemisk endring og gjentatte
rensinger). Vi foreslo gjennomsiktig kanalplastplate
på baksiden og refleksfritt glass på forsiden. Dette ble
bifalt, og Salo Jæger uttrykte et håp om at dette ikke vil
medføre at den nye pynterammen blir for dominerende.
Om avgjørelsen kun var opp til henne, så finnes det ingen
alternativer til en enkel, uprofilert list på bildene hennes.

Konklusjon

Ved Konserveringsstudiet er det uvanlig at kunstneren
kan intervjues og delta i avgjørelsen om hvordan et
maleri skal se ut etter endt behandling. Eiere blir ofte
forespurt, men disse kan sjelden bidra med opplysninger
om hvordan bildene ble laget og hvordan de så ut da de
var nye. Salo Jæger viste seg å være veldig opptatt av sin
egen materialbruk og selv av oljemaleriet, som hun forlot
som teknikk for flere tiår siden til fordel for olje i kombi-

Figur 11. pFTIR-spektrene fra blå fargeområder,
samt en referanse av Ultramarin løspigment
(ukjent forhandler) ble innhentet i diffus refleksjon
med et Agilent 4300 FTIR spektrometer (analysepunkt 1, 3 og 4). Spektrene ble plottet i pseudo-absorbans, og ervervet mellom 4000 and 650 cm-1
ved å akkumulere 16 skanninger med en oppløsning på 4 cm-1. Illustration: Francesco Caruso.
Figure 11. pFTIR-spectre from blue areas, as
well as from an Ultramarine pigment powder
(unknown manufacturer) as reference, was
acquired in diffuse reflectance, using a 4300 FTIR
spectrometer by Agilent (analysing points 1, 3 and
4). Spectra were plotted in pseudo-absorbance, and
acquired between 4000 and 650 cm-1. Illustration:
Francesco Caruso.
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nasjon med egg/oljetempera. I tillegg var hun opptatt av
sin egen rolle som ‘produsent’, og viste stor interesse for
hvordan den samme maleritypen bør belyses, behandles
og bevares. Slik ble betydningen av kunstnerintervjuet
tydelig, og det demonstrerer også viktigheten av dialog
mellom malerikonservatorer, eiere og nålevende kunstnere for å komme frem til så optimale behandlingsstrategier
som mulig. Intervjuet med Salo Jæger og våre undersøkelser og behandling av Komposisjon Oktober 64 har bidratt
til å løfte fram dette relativt ukjente verket. Det har i
tillegg ført til en bedre forståelse av Salo Jægers fremgangsmåter, materialer og preferanser for pynterammer,
og også gitt større adgang til hennes tanker om bevaring
og utstilling av sine egne verk. Det er rimelig å anta at
dette også vil være relevant for fremtidige behandlingsvalg for de øvrige maleriene hennes.

Takk til

Forfatterne ønsker å takke nåværende eier for å ha lånt
bort maleriet til Konserveringsstudiet (IAKH, UiO), Irma
Salo Jæger for det opplysende intervjuet foran maleriet,
masterstudentene samme sted, som har utført noe av
rensingen, samt for deres observasjoner, Susan Braovac
(KHM, UiO) for lån av fargemåler, Erik Stoveland for
korrektur, og til slutt også de anonyme fagfellene for
vurdering og kommentarer til innsendt tekst.

Materialer

Polyuretan svampblokk, 27 x 38 x 7 mm: Produktnummer: Q20120_6 Forhandler: Arkivprodukter AS
[10.6.2018]. https://www.arkivprodukter.no/verktoy-utstyr/rensing-og-rengjoring/svamper/polyurethane-svampblokk-27-x-38-x7-mm-6-x-40-pk

Evolon® CR på rull. Produktnummer: 2219012, Forhandler: Deffner & Johann [10.6.2017]. https://www.deffner-johann.de/evolonr-cr-auf-rollen.html

Sluttnoter
1. Utstillingen i Gøteborg var med Irma Salo Jæger, Inger Sitter,
Arnold Haukeland, Morten Krohg, John Anton Risan, Frans Wideberg og Williband Storn (Dæhlin 2002: 138).
2. Rapporter fra KONS4044 om rensing av Komposisjon Oktober
64 fra 2016, av Odd Erlend Lundsbakken og Pål Omholt-Jensen.
3. I Norge ble slike fargestrukturtabeller først foreslått av Unn
Plahter og allerede i 1987.
4. Salo Jæger har også lest igjennom artikkelen, og godkjent informasjonen som presenteres her.

40

MoK18_20181122_2030.indd 40

5. Først etter å ha begynt i professoratet på Akademiet i 1986
begynte Salo Jæger å bruke ferdigpreparerte lerreter.
6. Salo Jæger fortalte at hun har laget kun ett maleri til der maling har blitt sprutet på fargefeltene. Det heter Vind fra vest (115 x
150 cm) og er datert 1964 (Dæhlin 2002: 102).
7. Salo Jæger utdypet denne livsfasinasjon for billedskapende elementer i en rapport fra forskningsprosjekt om formteori, geometri
og farge som grunnelementer i billedkomposisjon ved Statens
Kunstakademi. Se Jæger & Eger (1991).
8. Ultramarin har blitt assosiert med falming i tilfeller hvor det er
brukt lite oljebindemiddel i forhold til pigmentpartikler, og hvor
fargen har blitt eksponert for enten svært basisk eller svært surt
miljø (del Federico et al. 2006).
9. Sinkhvitt ble introdusert på 1800-tallet og ble stadig vanligere
som pigment og tilsetning i oljefarger både for kunstnerisk og
industriell bruk utover på 1900-tallet.
10. Montering av bakplate og andre former for baksidebeskyttelse
av malerier anbefales i konserveringslitteraturen (Dixon 2012).
11. Med innglassede malerier er det spesielt viktig å unngå sterkt
lys og høy varme, da dette kan skape et skadelig mikroklima som
kan fremskynde dannelsen av sinksåper (Keune og Boevé-Jones
2014).

Yhteenveto

Tässä artikkelissa käsitellään Irma Salo Jaeger’in
maalaaman, äskettäin konservoidun taulun Komposisjon
Oktober 64 tutkimustuloksia. Oslon yliopiston Konservointilaitoksella vuosina 2016 – 2017 tehdyssä tutkimuksessa
saatuja tuloksia verrattiin taiteilijan vuoden 2017 keväiseen haastatteluun. Konservointiprojektin tutkimukset, analyysit ja tulkinnat sekä haastattelun vastaukset ovat lisänneet ymmärrystämme Salo Jaeger’in materiaalivalinnoista
ja maalaustekniikoista 1960-luvulla. Taiteilija on kertonut
ajatuksiaan koristekehyksistä ja hänen 1960-luvun aikana
kankaalle maalaamiensa öljyvärimaalausten säilyttämisestä nykypäivänä ja tulevaisuudessa.
Avainsanat
taiteilijahaastattelu, koristekehys, maalaustekniikka,
pellavakangas, vernissattu öljyvärimaalaus

Abstract

This paper examines the results gained during the recent
conservation research on Irma Salo Jæger’s easel painting
titled Composition October 64. Findings from the 2016-2017
conservation campaign at Conservation Studies, University
of Oslo, have been compared to an interview with the artist

ARTIKEL MED PEER REVIEW

21/11/2018 20.44

2018

in spring 2017. Examinations, analyses and interpretations
gained in the conservation project and the answers achieved
from the interview have expanded the knowledge on Salo
Jæger’s choice of materials and techniques during the 1960s.
The artist has also revealed her thoughts on picture frames
and on the current and future preservation of her own oil
paintings on canvas from the same period.
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BRANNSIKRING AV TRAPPEROMSDØRER I GAMLE BYGÅRDER
HVORDAN PÅVIRKER DET KULTURMINNEVERDIEN?
Sammendrag

På grunn av økte krav til brannsikkerhet er trapperomsdørene i gamle bygårder under press. Hvordan kan
dørene best bevares samtidig som krav til brannsikring innfris? For å svare på dette spørsmålet er det undersøkt
hvordan forskjellige løsninger for brannsikring av dører i trapperom påvirker dørene og trapperommets kulturminnefaglig relaterte verdier. Et utvalgt sett med verdier presenteres, og de enkelte løsningene vurderes deretter
opp mot de definerte verdiene. Undersøkelsen viser at ingen av løsningene bevarer alle verdiene uendret. Ved
oppgradering av brannsikkerheten må man definere hvilke av dørenes kulturminnerelaterte verdier som er de
viktigste og som bør endres minst. Undersøkelsen viser også at det er utfordrende for huseierne å finne brannkonsulenter og håndverkere som leverer kvalitetsarbeid både brannteknisk og kulturminnefaglig. Kulturminnevernet har derfor en viktig oppgave i å gjøre rådgivning lettere tilgjengelig.

Nøkkelord

bygårder; trapperom; speildører; passiv brannsikring; verdisetting

Barbro Wedvik, barbro.wedvik@niku.no
Forsker og malerikonservator,
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo

Innledning

I de større byene i Norge finnes det mange murgårder fra
perioden 1860-1920. I Oslo er de fleste av disse gårdene,
ca. 3000 i antallet, vedtatt bevaringsverdige, og i omtrent
halvparten av dem finnes det opprinnelige trapperomsdører bevart (Oslo kommune ved Byantikvaren og
Brann- og redningsetaten, 2015). Murgårdene har etasjeskiller med trebjelkelag, noe som øker risikoen for rask
brannspredning i bygningen.
Økte krav til brannsikkerheten1 gjør at trapperomsdørene
i de gamle bygårdene er under press. Hvilke løsninger har
man å velge blant når trapperomsdørene i en eldre bygård skal brannsikres? Skal man prioritere å utbedre de
gamle dørene, eller bør man erstatte dem med brannklas-

sifiserte kopidører? Hvordan fungerer det å sammenstille
gammelt og nytt? Brannsikring av murgårdene involverer
mange fagfelt, og en eventuell oppgradering av dørene er
ofte del av en større brannsikringsplan. Brann- og redningsetaten fører tilsyn med hele bygården, og kommer
med pålegg om utbedring. Dette medfører i mange tilfeller tiltak på trapperomsdører da utforming og tilstand på
dørene er viktig i forhold til brannspredning og sikring
av rømningsvei. Eier mottar krav om utbedring utført
innen en gitt tidsfrist og setter i gang en prosess, vanligvis ved å kontakte en brannrådgiver. Om gården er vernet
kontaktes ofte også antikvarisk myndighet, for rådgivning og i håp om å kunne søke økonomisk støtte.
Planlegging og utførelse av de enkelte sikringstiltak ved
brannteknisk oppgradering er tillagt private aktører, og
Brann- og redningsetaten har ikke formell anledning
til å utarbeide løsningsforslag eller til å stille konkrete
kompetansekrav til de private aktørene (Oslo kommune
Brann- og redningsetaten, 2015). Det har heller ikke
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antikvariske myndigheter, med mindre trapperommet er
fredet eller regulert til hensynsone bevaring. Erfaringer
fra Oslo kommunes tilsyn viser at oppgraderingene som
hittil er gjennomført er av svært varierende kvalitet og
standard. I mange tilfeller medfører oppgraderingene
omfattende og noen ganger lite hensiktsmessige endringer og store antikvariske tap. Mange boligsameier ønsker,
i utgangspunktet, å bevare de gamle dørene, uavhengig av
bygningens vernestatus. Det bør være et mål for kulturminneforvaltningen å ivareta dette engasjementet.
Målet med denne artikkelen er å presentere hvordan
utvalgte kulturminnefaglig relaterte verdier bevares ved
fire ulike metoder for oppgradering av dører med hensyn
til brann, og deretter diskutere hvordan man kan gjøre
det enklere for huseierne å få til en vellykket oppgradering. Jeg håper artikkelen kan være til hjelp for kulturminnevernets utøvere og forvaltere, for den brannfaglige
ekspertisen, for utførende håndverkere og for huseierne.

Kilder til brannsikring av trapperomsdører i
Norge

I Norge finnes skriftlige kilder om brannsikring av bygårder, trapperom og trapperomsdører hovedsakelig i form
av kommunale og statlige rapporter fra Oslo kommune og
Riksantikvaren samt oppgaver fra tekniske utdannelser
som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og
Høgskolen i Haugesund (Oslo kommune Brann- og redningsetaten 2002, 2007, 2011; Alne & Steig 2006; Jensen,
Andersson & Utstrand 2006; Dyrseth & Landrø 2014).
Disse har hatt hovedfokus på de tekniske aspektene.
Generelt kan man si at norsk tekstmateriale har lite fokus
på hvordan brannsikringen av dørene påvirker trapperommets ulike kulturminnerelaterte kvaliteter.
En retningsgivende tekst for oppgradering av eldre dører
har vært SINTEF Byggforsks anvisning Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører, først utgitt i 1983, sist
revidert i 2016 (Byggforsk 2016). I 2015 utgav Oslo kommune, i et samarbeid mellom Byantikvaren og Brann- og
redningsetaten, informasjonsarket Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører (Oslo kommune
ved Byantikvaren og Brann- og redningsetaten 2015).
Informasjonsarket baserer seg i stor grad på SINTEF
Byggforsks anvisning, men med noen endringer. Teknisk
rådgiver hos Byantikvaren i Oslo og medforfatter i Oslo
kommunes veileder, Andrè Korsaksel, har også skrevet
artikkelen Må dørene skiftes ut? (Korsaksel 2009).
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Metode

Fire forskjellige løsninger for brannsikring av dører i
trapperom er vurdert:
•

Byggforsks anvisning 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører (Byggforsk 2016)

•

Oslo kommunes informasjonsark Brannteknisk
forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører (Oslo
kommune ved Byantikvaren og Brann- og redningsetaten 2015)

•

Skifte ut eksisterende dører med brannklassifiserte
kopidører

•

Skifte ut eksisterende dører med preaksepterte brannklassifiserte standarddører

Til hver løsning er det presentert et eksempel med foto.
Vurderingens hovedmål er å se på hvorledes dørene og
trapperommets kulturminnerelaterte verdier påvirkes
av oppgradering basert på de fire forskjellige metodene.
Som grunnlag for vurderingen er det valgt ut og definert
et sett kulturminnerelaterte verdier som undertegnede
mener er de viktigste for å vurdere de ulike løsningenes
egnethet.
Undersøkelsens fokus har vært på brannsikringsløsninger som har blitt brukt og stadig brukes på trapperomsdørene i murgårder i Norge fra ca. 1860-1920. Undersøkelsen er kvalitativ. Forfatterens vurderinger av de fire
løsningene er basert på veilederne, på de presenterte eksemplene samt befaringer, litteratur og kommunikasjon
med ulike aktører. Sammenligningen er begrenset til
norsk praksis fordi veilederne er relatert til norsk lovgivning for brannsikkerhet, men internasjonale referanser er
benyttet i vurderingene.

Hva kjennetegner en trapperomsdør fra perioden?

I den gitte perioden var leilighetsdørene i trapperom vanligvis fyllingsdører. Tradisjonelle fyllingsdører ble satt
sammen av ramtre laget av hele bord. Rammen ble vanligvis tappet sammen med plugger eller kiler og er sjelden
limt. I Innanför porterna. Stockholms trapphus 18801940 (Antell, Cramér, Mandén-Örn & Wisth 1996) skrives
det at det meste av snikkerier i trapperommene er gjort av
furu, men at det også finnes eik og mahogny. Snikkeriene
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Tabell 1: Presentasjon og definisjon av de utvalgte kulturminnefaglig relaterte verdier.
Table 1: Presentation and definition of the selected cultural heritage-related values.

Kunnskapsverdier
Arkitekturhistorisk verdi

Dørene i bygningen kan være et bidrag til nasjonal, regional eller lokal arkitekturhistorie, og slik besitte arkitekturhistorisk verdi. Trapperomsdørene vurderes gjerne ut fra utforming og utsmykning, som ofte representerer en historisk
stilistisk retning eller byggeskikk. I et trapperom blir dørene særlig viktige som del av en arkitekturhistorisk helhet.
Dørene kan ha verdi gjennom representativitet; at dørene er en tydelig representant for en større gruppe, eller de
kan være unike, eller de kan, som særlig viktig i denne sammenheng, ha verdi som representanter for mangfold i et
kulturmiljø.

Historisk kildeverdi

Historisk kildeverdi gjelder objektets verdi som kilde til kunnskap om fortiden. Graden av materiell autentisitet har
vanligvis stor betydning for kulturminnets verdi som historisk kilde, også i denne sammenheng. Med stor grad av
materiell autentisitet menes at dørene har mye av de originale materialer og detaljer bevart og døren vil ha en verdi
som dokument og historisk kilde for materialvalg og håndverksteknikker. Graden av reversibilitet for senere tilførte
materialer er et viktig aspekt i bevaringen av kildeverdien. Patina kan betegnes som en dokumentasjon av tidens gang
og slik som en del av det autentiske, men er også en viktig del av den estetiske opplevelsen, se nedenfor

Opplevelsesverdier
Estetisk verdi

Estetisk verdi er koblet til romlige og visuelt opplevbare egenskaper. En vurdering ut fra estetiske aspekter vil i denne
sammenheng bygge blant annet på bedømmingen av et objekts arkitektoniske egenskaper.
Dørens arkitektoniske egenskaper kan handle om komposisjon, proporsjoner og lysforhold, detaljutførelse og materialtilvirking. Håndverksdetaljer som detaljeringen i profiler og forholdet mellom dimensjoner er av stor betydning for det
estetiske. Dimensjoner på ramtre, speil og listverk og dybdevariasjonene i en opprinnelig dør i et trapperom vil oftest
oppleves å være balansert og harmonisk sammensatt, både i seg selv og som en del av trapperommet. I et trapperom
vil dørene være kompletterende fordi de utgjør en stor del av veggflaten og en viktig del av helheten. Glassfelter med
gjennomslipp av lys vil være viktige for romopplevelsen.
Estetisk verdi i denne sammenheng innbefatter også patina, et resultat av aldring og bruk over tid, for eksempel
skjevheter og synlige slitasjemerker på overflater.

Identitetsverdi

Mennesker trenger tilhørighet for å oppleve trygghet og trivsel, og gjennom opplevelsen og erfaringen av tilhørighet
dannes også identitetsfølelse. En opplevelse av kontinuitet kan fremkalle opplevelsen av tilhørighet. De gamle dørene
kan blant annet med sin lange historie og materielle soliditet gi en opplevelse av kontinuitet og slik være viktig for et
miljøs identitetsdannelse.
Trapperommet med sine dører angår mange og brukes ofte, og representerer derfor en fellesskapsarena. Rommet kan
bidra til identitetsfølelsen gjennom en opplevelse av beboersamhørighet.
Rommet har også en halvoffentlig og representerende rolle. Et flott og godt bevart trapperom kan være identitetsskapende gjennom en opplevelse av stolthet, og kan fungere som et statussymbol.

Bruksverdier
Økonomisk verdi

God kvalitet er forbundet med høy økonomisk verdi. Den høye kvaliteten på dørene er en konsekvens av nøye utvalgte
materialer, solid håndverk og bevissthet om stil og estetikk. De fleste dører fra perioden er representanter for disse
kvalitetene, både i detaljutformingen og i trapperommet og bygningen som helhet. Dørene har kvaliteter som det vil
koste mye å produsere på nytt, om det i det hele tatt er mulig.
Den økonomiske verdien på dørene er, som alltid for kulturminner, vanskelige å tallfeste. Et aspekt ved økonomisk
verdi som diskuteres mye i det norske kulturminnevernet i disse dager er bevaringsverdige bygningers merverdi.

Livsløpsverdi

De ulike løsningene kan bidra positivt eller negativt til en bærekraftig bruk av materielle ressurser. Man kan se på
verdien i å bruke det allerede produserte i forhold til det å produsere nytt. Forventet levetid samt behov og mulighet
for vedlikehold for de ulike løsningene er viktig. Dette innbefatter tilførte konstruksjoners og materialers kompatibilitet med den eldre bygningen. Miljøødeleggende utslipp ved nyproduksjon, behov for transport og avhending av
materiale er faktorer som vil bidra i negativ retning.
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ble til ved snekkerfabrikker med maskinhøvler. Dørene
var gjerne ådret, det vil si malt som treimitasjoner, ofte
imitasjon av edlere treslag. Glass i dørene hadde en viktig
praktisk rolle før elektrisitetens gjennombrudd, ved å
slippe lyset gjennom. Glasset var ofte sandblåst eller etset
med dekorative mønster, noe som begrenset gjennomsiktighet samtidig som dekoren gav dybde og liv til flaten.
Mange dører hadde komplekse profiler i listverket og gjerne også andre forseggjorte snekkerdetaljer som tannlister
og dreide skjold og knapper.

Utvalg og definisjon av kulturminnefaglige
relaterte verdier

For å finne ut av hvilke verdier man ønsker å bevare må
dørenes verdier defineres. I Sverige ble det på 1990-tallet
skrevet om trapperom og trapperomdører i flere sammenhenger. I disse publikasjonene ble følgende verdier ved
trapperommene og deres dører vektlagt: I Lägenhetsdörrar: Underhåll, renovering och byte (Paues 1990) er det
gitt eksempler på metoder og løsninger som betraktes
som velfungerende teknisk og estetisk. I Klara Johanssons
Trapphusets Arkitektur: form och förändring (Johansson
1995) diskuteres utbedring og bytte av leilighetsdører
ved brannsikring opp mot praktisk, sosial og estetisk
bruk av trapperommet. I den tidligere nevnte boken om
Stockholms trappehus (Antell, Cramér, Mandén-Örn &
Wisth 1996) ser man på de velbevarte trapperommene
i Stockholm og deres verdi som historiefortellende og
-opplevende.
Utgangspunktet for denne artikkelen er dørenes verdi
som kulturminner. Det finnes ikke noe objektivt utvalg
av viktige eller riktige verdier, og i praksis vil det være
glidende overganger mellom verdiene, men som et grunnlag for vurdering og diskusjon har jeg forholdt meg til et
utvalgt sett med kulturminnerelaterte verdier. 2 Verdiene
er presentert og definert i tabell 1.

Beskrivelse av løsningene som inngår i
vurderingen

For å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå kan det for gårder med to trapperom være nok å gjøre dørene røyktette,
men i bygårder med kun ett trapperom vil det noen ganger være behov for både bygningsmessige og tekniske tiltak. For bevaringsverdige interiører kan det være aktuelt
å velge automatisk slokkeanlegg fremfor å utbedre dørene
(Oslo kommune Brann- og redningsetaten 2015). Det kan
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også være aktuelt å lage brannsluse innenfor opprinnelig
dørfelt, eller å lage en ny utvendig rømningsvei (Korsaksel 2009). Disse løsningene bør tas med i vurderingen ved
oppgradering, men i det følgende diskuteres kun inngripende løsninger med det formål å øke dørenes funksjon
som brannskille. Ved oppgradering av brannsikkerheten
i eldre trapperom vil en problemstilling for huseier da
ofte være om de eksisterende dørene skal beholdes og
utbedres eller om de skal byttes ut. Resultatet ved å
følge Byggforsks anvisning og Oslo kommunes veileder
for utbedring av eksisterende dører skal være tilnærmet
30 minutters brannmotstand, som er den yteevnen som
vanligvis kreves for leilighetsdører mot felles trapperom i
preakseptert løsning etter Byggeforskriften (Direktoratet
for byggkvalitet 2017).

Byggforsks anvisning 734.503 Brannteknisk
forbedring av gamle trefyllingsdører

Byggforsks anvisning beskriver en brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører: "Forbedring er aktuelt for
trapperomsdører i eldre bygårder hvor håndverksmessig
utførelse, estetiske hensyn og antikvarisk verdi gjør det ønskelig å beholde eksisterende dørblader." (Byggforsk 2016).
Anvisningen har som utgangspunkt en løsning der dørsiden mot leilighet dekkes av brannisolerende plate når
deler av døren - oftest speil, fris eller glass - ikke oppfyller
sikkerhetskravene, mens dørsiden mot trapperommet
bevares som den er. Byggforsks anvisning har også med
alternative løsninger som å sette inn brannklassifisert
innvendig glass og å male med brannhemmende maling,
men disse løsningene får lite fokus i anvisningen.

Oslo kommunes informasjonsark Brannteknisk
forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører
Oslo kommunes veileder har en tydelig appell om å
istandsette trapperomsdørene i de bevaringsverdige bygårdene fremfor å bytte dem ut. For disse bygningene vil
en brannteknisk forbedring gjort i henhold til kommunens veileder, kunne utløse økonomisk støtte fra Byantikvaren (Oslo kommune ved Byantikvaren og Brann- og
redningsetaten 2015).

Mens Byggforsk som primærløsning foreslår bruk av
platekledning på innsiden for å øke brannytelsen til
gamle trefyllingsdører, også for dører med glassfelt,
utelater Byantikvaren dette som et alternativ. For økt
brannmotstand på tynt treverk foreslås brannhemmende
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overflatebehandling. For dører med faste glassfelt som
ikke har tilfredsstillende brannyteevne foreslås det å
sette inn spesialglass i ramme på innsiden av det gamle
glasset, eller å oppgradere ved å bytte til brannsikkert
glass. Dørens lukkefunksjon kan alternativt sikres med
fjærbelastet spesialhengsel i stedet for dørpumpe.
Både hos Byggforsk og Oslo kommune står det at døren
må gjøres tett gjennom justering, eventuelt ved montering
av tettelister, og lukkefunksjonen må sikres. Dørhåndtak
må ha kjerne av metall. Låser, hengsler og beslag må
utbedres, suppleres eller erstattes.

Skifte ut eksisterende dører med
brannklassifiserte kopidører

Produsenter kan lage brannklassifiserte kopier av fyllingsdører. Produsenten må ha tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til krav i gjeldende norsk standard for
å få utstedt sertifiseringslisens. For at en dør skal kunne
merkes som branndør må, blant annet, ramtreet ha en
gitt bredde og tykkelse, og brannglass og fylling en gitt
tykkelse. 3 En produsent skriver i sin brosjyre at de har
et bredt utvalg av slaglister, ramtreprofiler, dekorlister
og profiler for innlisting av glass i sin produktoversikt.
Man kan enten benytte seg av disse ved kopiering, eller
produsenten kan tilpasse profiler etter ønske.4 Opprinnelig gjennomgående sprosser blir ved kopiering limt
utenpå glasset på begge sider av døren. Ved kopiering av
etset eller sandblåst motiv på glass blir dette fotografisk
overført på en film som lamineres først mellom vanlig
glass, deretter mellom brann- og isolerglass. 5

Skifte ut eksisterende dører med preaksepterte brannklassifiserte standarddører

Kategorien 'Brannklassifisert' standarddør defineres her
som en ikke-integrert glatt dør. Dørens brannytelse er
klassifisert gjennom standardiserte tester og er derfor
preakseptert; det vil si at man trenger ikke å analysere
seg frem til en løsning som tilfredsstiller brannsikringskravet for døren.
Dersom man velger å skifte ut dørene utløser dette
søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven § 20-1 fordi det
anses som et inngrep i brannskillebegrensende konstruksjon (Plan- og bygningsloven 2015). Med dør menes
både dørblad og karm, og nye karmer må monteres i
veggen. De brannklassifiserte dørene er tunge og krever
solid feste i veggen, nøyaktig montering og en relativt

kraftig dørpumpe.6

Hvordan ivaretar de ulike løsningene kulturminneverdiene?

Byggforsks anvisning 734.503 Brannteknisk forbedring
av gamle trefyllingsdører
Løsningen på de branntekniske utfordringene er å
montere en isolerende platekledning av kryssfiner, spon
eller gips på leilighetssiden av trapperomsdøren. Dette er
samme type løsning som presenteres i ulike varianter i
Lägenhetsdörrar (Paues 1990) og som nevnes i Innanför
porterna (Antell, Cramér, Mandén-Örn & Wisth 1996).
For bevaringen av historisk kildeverdi fungerer løsningen
med platekledning relativt godt. For en dør uten
glassfelt vil isolerende plater være en løsning som gir liten
endring av originalmaterialet fordi treelementer og eldre
malingslag kan beholdes og platene er reversible. Ofte må
imidlertid profillister fjernes for å kunne legge platen helt
inntil dørens ramtre. Disse kan remonteres på den isolerende platen for bevaring av det opprinnelige listverket.
På grunn av krav om isolasjon av hulrom mellom dør og
plate på leilighetssiden limes det steinull på glass- og speilfelter. Om man har en opprinnelig overflatebehandling,
som for eksempel ådring, vil denne bli værende på døren,
men kan bli skadet av lim.
Løsningen med dekkende plater er minst egnet for dører
med glassfelter. Tynnere glass fjernes for å erstattes med
plater, noe som representerer tap av originalmateriale og
er en estetisk dårlig løsning. Tykkere glass og trådglass
kan beholdes, men også da blir de estetiske verdiene
dårlig ivaretatt, fordi isolerende materiale vil bli synlig
gjennom glassfeltet fra trapperommet, eller glassflaten
dekkes med maling. Når lysåpningene lukkes mister
trapperommet gjennomfallende lys og brukernes romopplevelse endres. Den visuelle lukketheten kan også bidra
til å redusere fellesskapsfølelsen i trapperommet.
For ivaretagelsen av trapperommets rolle som halvoffentlig og representerende er trapperomssiden av døren
viktigst. På trapperomssiden bevares arkitekturhistorisk
verdi ved at døren beholdes i sin hovedform, og en dør
uten glassfelt kan med denne løsningen, sett utenfra,
fremstå som uendret. På leilighetssiden kan imidlertid
løsningen innebære store endringer for beboeren. Den
opprinnelige døren eller deler av denne dekkes til. Dørens
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Figur 1.1 (venstre): Eksempel på oppgradering av trapperomsdør etter Byggforsks anvisning, sett fra trapperommet. Eldre trådglass er beholdt
og sikret med plate på baksiden. Foto: Barbro Wedvik NIKU, 2017.
Figure 1.1 (left): An example of a door that was upgraded pursuant to the Building Research Design Guide guidelines. View from the stairwell side.
Photo: Barbro Wedvik NIKU, 2017.
Figur 1.2 (høire): Eksempel på oppgradering av trapperomsdør etter Byggforsks anvisning, sett fra leilighetssiden. I dette eksemplet er hele dørfeltet blitt dekket av plater. Opprinnelig håndtak, hengsler og profilert anslagslist er beholdt. I andre eksempler på oppgradering etter Byggforsks
anvisning er ofte kun glass og tynnere tredeler som speilfelter og fris dekket til. Foto: Barbro Wedvik NIKU, 2017.
Figure 1.2 (right): An example of a door that was upgraded pursuant to the Building Research Design Guide guidelines. View from the apartment
side. In this example, fire insulation boards were installed throughout the entire door area. The original handle, hinges, and astragal molding remain.
In other examples of doors that were upgraded pursuant to the Building Research Design Guide, fire insulation boards were only installed in the
door lite and in the thinner wooden parts of the door, such as the panels and panel profiles. Photo: Barbro Wedvik NIKU, 2017.

historiefortellende egenskaper reduseres og platekledningen gir for de fleste en negativ estetisk opplevelse. Se
Figur 1.1 og 1.2.
Fordi allerede produsert materiale med potensielt lang
levetid benyttes videre, og løsningen i en del tilfeller kan
betraktes som reversibel, har den en høy livsløpsvverdi.
Løsningen gir lite transportutslipp da utbedringen vanligvis gjøres på stedet. Platene er imidlertid nyproduserte
og må transporteres. Eventuelle senere innsatte dører
utbedres gjerne også, og man får ingen enhetlig tilbake-
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føring av trapperommet. Ved at nyere dører ikke byttes ut
blir trapperommets endringhistorie bevart, men løsningen kan oppleves som estetisk utilfredsstillende, noe som
igjen kan medføre at dens livsløp ikke blir så langt.

Oslo kommunes informasjonsark Brannteknisk
forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører
I Oslo kommunes veileder argumenteres det for å beholde
de gamle dørene blant annet fordi det er økonomisk mer
gunstig å istandsette og oppgradere eksisterende dører
med sine kvalitetsmaterialer enn å lage nye dørkopier. En
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veileder under utarbeidelse fra The Highland Council i
Storbritannia omtaler også oppgradering av eksisterende
dører som value for money (Historic Windows and Doors
2017). Om Oslo kommune med kvalitetsmaterialer mener
kun treverket, blir dette ivaretatt. Veilederen gir forslag
til løsninger som i stor grad vil kunne bevare arkitekturhistoriske verdier, fordi dørenes treverk og derfor form
hovedsakelig blir beholdt. Det presenteres løsninger som
også kan fungere relativt godt estetisk sett og som vil gi
en opplevelse av helhet i trapperommet. Montering av
varevindu eller bytte til brannsikkert glass og bruk av
brannhemmende maling istedenfor isolerende plater gjør
at begge sider av den opprinnelige døren vil være synlige.
Det legges opp til at lysgjennomfall og romopplevelse skal
beholdes. Se Figur 2.1.
Oslo kommunes informasjonsark sier ikke hvilke utformingskrav som bør stilles til utbedring eller kopi av
glassfelt. En løsning er at brannsikkert varevindu blir
lagt utenpå ramtreet og festet med lister på dørens innside. Sett fra utsiden kan dette fungere bra. Nye glass kan
leveres med laminerte fotografiske kopier av opprinnelig
sandblåst eller etset dekor. Noen brannglass kan også
påklebes en enkel frostet film for å hindre innsyn, men
slike filmer er helt glatte og jevne, noe som kan oppfattes
som fremmedartet i det eldre trapperommet. Utenpåklebede filmer er heller ikke så holdbare. Kopi av glass med
gjennomgående sprosser er problematisk da sprossene må
være svært kraftige for å være brannsikre.
I forhold til kildeverdi og bevaringen av det autentiske
blir det viktig hvordan utbedringen utføres. Profilene
er en viktig del av dørens stil- og produksjonshistorie,
men når listverk som for eksempel anslagslist og glassinnfesting blir byttet ut ser man ofte at detaljeringen i
profilen blir forenklet eller forsvinner.
Påføring av brannhemmende maling for økt gjennombrenningstid er vanligvis kun nødvendig på leilighetsiden av døren og kun på de tynneste partiene på døren,
det vil si frisen rundt speilene, eventuelt også speilene.
I det gitte eksemplet (Figur 2.1) er alle eldre malingslag
fjernet på begge sider av døren samt karmer før påføring av brannhemmende maling. I dette ligger tapet av
malingshistorikken, men også tapet av historiefortellende
negative fargespor, som for eksempel kan vise formen på
et tidligere brukt beslag.

Figur 2.1: Eksempel på oppgradering av trapperomsdør etter Oslo
kommunes veileder, sett fra trapperommet. Dør til høyre er utbedret med brannhemmende maling på alt treverk på begge sider og
brannsikre glass med folie påklebet på utsiden for å hindre innsyn.
Dør til venstre er ikke utbedret da det er laget en sluse med ny dør på
innsiden. Foto: Barbro Wedvik NIKU, 2017.
Figure 2.1: An example of a door that was upgraded pursuant to the
Oslo Council’s guide. View from the stairwell side. The door on the right
side has been upgraded by applying intumescent paint to all wooden
areas on both sides of the door. Further, fire-rated glasses with frosted
films for privacy were mounted on the stairwell side of this door. The
door on the left side has not been upgraded; however, a fire safe inner
door has been added. Photo: Barbro Wedvik NIKU, 2017.

Oslo kommune skriver at dersom de originale dørene
allerede er skiftet ut bør ny dør være lik den opprinneli-
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ge. Dette tolkes dithen at man ikke legger opp til å bevare
sekundære dører og at denne endringshistorien i trapperommet kan ofres. En helhetlig utbedring av trapperommet som anbefalt her vil høyne den estetiske verdien.
Siden dørene forblir relativt uendret i sin form antas
identitetsverdien å være ivaretatt for mange brukere.
Patina i form av slitasjespor som ikke utgjør noen fare for
brannsikkerheten kan beholdes, og slik bevares også en
opplevelse av historie og kontinuitet.
Informasjonsarket sier at dørhåndtak må ha kjerne av
metall. Dessverre fører dette ofte til at opprinnelige håndtak byttes ut, selv om det i en del tilfeller ville være mulig
å utbedre de opprinnelige håndtakene eller å lage kopier
med metallkjerne. Se Figur 2.2 og 2.3. Som dørlukker
nevnes muligheten for, i noen tilfeller, å bruke fjærbelastet spesialhengsel istedenfor dørpumpe. Dette vil gi et
bedre estetisk samspill mellom gammel speildør og nyere
tids mekanikk. Denne typen hengsel er imidlertid mest
aktuelt for enklere dører uten glass, da brannsikre glass
gjør døren tyngre.
I følge kommunen har de originale dørene potensiale for
fordobling av levetid ('god som ny'), noe som bokstavelig
forstått vil bety en levetid på 100-150 nye år. Ved å følge
veilederen ivaretas livsløpverdien ved gjenbruk av det
allerede produserte, men reduseres med transportutslipp
til og fra verksted og eventuell produksjon av nytt glass.
Stoffer i brannhemmende maling kan stå på EUs liste

over kjemikalier som er uheldige for miljøet. Virkestoffene
i det brannhemmende laget har ifølge produsentene lang
holdbarhet, men det er viktig at det beskyttende, tynne
toppstrøket holdes intakt slik at det brannhemmende
laget under ikke skades mekanisk eller er eksponert for
fukt. De brannhemmende produktene påføres i svært
tykke lag, noe som vil føre til gjengroing av detaljer som
profilering av listverk om de må påføres flere ganger.

Skifte ut eksisterende dører med brannklassifiserte kopidører

Såkalte dørkopier produseres i mange varianter og kvaliteter. I følge Oslo kommunes veileder bør nye dører være
lik de opprinnelige i materialbruk, størrelse, utseende og
slagretning. Men hva menes med 'lik' i materialbruk? At
de skal være i samme trekvalitet? Hva med konstruksjon?
Og hva er et likt utseende?
Innenfor kulturminnevernet snakker man gjerne om
prosessuell autentisitet i forbindelse med kopiering, for
eksempel i Autensitetens relevans: På sporet av et endret
fokus for kulturminnevernet (Egede-Nissen 2014). En såkalt prosessuelt autentisk kopi er laget med opprinnelige
teknikker og type materialer. Når nye branntekniske krav
skal oppfylles er det imidlertid begrenset hvor autentisk
prosessen kan bli. Den materielle autentisitetsverdien blir
sterkt forringet ved bytte fra opprinnelig dør til kopidør
da den opprinnelige trekvaliteten går tapt. Kopiene produseres i laminert tre i den materialkvaliteten som man
Figur 2.3 Detaljfoto av nytt
håndtak på dør til høyre.
Håndtaket er tidsriktig,
men ligner ikke på det
opprinnelige. Opprinnelig
anslagslist er byttet ut med
en enklere list. Foto: Barbro
Wedvik, NIKU, 2017.
Figure 2.3: Detail photo
of the new handle on the
right door. The handle is
contemporary in its style and
has little in common with the
original handle. The original
astragal was replaced with
a less elaborate one. Photo:
Barbro Wedvik, NIKU, 2017.

Figur 2.2: Detaljfoto av
opprinnelig håndtak i
sandstøpt messing og
ibenholt og opprinnelig
profilert anslagslist på
dør til venstre. Foto: Barbro Wedvik, NIKU 2017.
Figure 22: Detail photo of
the original brass and ebony door handle and the
astragal molding on the
left door. Photo: Barbro
Wedvik NIKU, 2017.
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Figur 3.1 (venstre): Eksempel på bytte fra opprinnelig dør til brannklassifisert kopidør. Figuren viser den opprinnelige dørensett fra trapperommet. Foto: Jømna Brug AS, 2007.
Figure 3.1 (left): An example of an original door that is being replaced by a fire-rated door copy. The figure shows the original door. View from the
stairwell side. Photo: Jømna Brug AS, 2007
Figur 3.2 (høyre): Eksempel på bytte fra opprinnelig dør til brannklassifisert kopidør. Figuren viser kopidør. Ved sammenligning med opprinnelig dør ser man at den grunne profillista rundt overlyset er borte. Karm mellom dør og overlys har fått enklere profil og er blitt tykkere.
Knappene på anslagslisten er borte. Tannlista på midtre horisontale ramtre er grovere. Terskelen er tykkere. Glassdekoren ligner, men er ikke
like detaljert som originalen. Håndtakene er byttet ut. Malingen er påført med sprøyte på fabrikk. Foto: Jømna Brug AS, 2007
Figure 3.2 (right): The figure shows the fire-rated copy of the original door. View from the stairwell side. When comparing the original door with the
new door, several important changes are apparent: the stick framing in the transom is gone, the mull cover is thicker and less detailed, the rosette on
the astragal is gone, the decorative dentil molding on the mid rail is coarser, and the sill is thicker. Additionally, the decorative glass resembles the
original—but is not equally detailed. The handle is contemporary in its style and it does not resemble the original handle. The door has been factory
painted. Photo: Jømna Brug AS, 2007

har tilgjengelig på dagens marked. Gjennom tapet av de
opprinnelige materialene går kildehistorien tapt, som
informasjon om treverket, utforming, sammenføyninger,
verktøyspor, malingslag og patina.
Kopier av trapperomsdører har hovedsakelig sin verdi,
i beste fall, som fortellende og helhetsskapende. Vellyk-

kede kopier kjennetegnes, arkitekturhistorisk sett, blant
annet ved at de opprinnelige proporsjoner er beholdt, og
en nøyaktig kopiering av proporsjoner vil vanligvis også
gi en god estetisk opplevelse. Men vanlige endringer ved
tilpasning til brannsikringskrav er at listverket rundt
glassfeltene blir tykkere og at dybdeforholdet mellom
speil og ramtre endres. Ofte kopieres heller ikke profiler
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og andre detaljer i treverket nøyaktig, eller de utelates.
En annen forringelse kan være at glassfelt med dekor
erstattes med glass uten dekor, eller med brannplater i
lysåpningene istedenfor glass.
I det gitte eksempelet, som i denne sammenheng er
en relativt god kopi, har døren for eksempel beholdt
størrelsen, slagretning og lysåpningene. Men proporsjonene er endret; man kan se at glassfeltene i dørbladene
og speilene i nedre del er blitt mindre mens ramtreet er
blitt tilsvarende bredere. Se Figur 3.1 og 3.2. Helhetlig
sett bevares trapperommets arkitekturhistoriske fortelling, men detaljeringen ivaretas ikke. Fordi døren ikke
har korrekte gjengivelser, hverken av dekordetaljer eller
konstruksjon, er den historiske kildeverdien i liten grad
ivaretatt. Estetisk sett har døren mistet noe av sitt lette
og elegante uttrykk. En 'troverdig' patina kan oppnås
med tidens hjelp om det benyttes tradisjonelle materialer og påføringsteknikker fordi disse eldes på kjent vis,
som for eksempel. overflatebehandlinger i linolje eller
tradisjonell lakk. En dørkopi med moderne overflatematerialer, derimot, kan ligne en ikke-aldret opprinnelig
dør ved montering, men aldres annerledes. Laminert tre
og brannplate vil også eldes annerledes enn helt tre.
I hvilken grad en kopidør vil være i besittelse av identitetsverdi er avhengig av kvaliteten på kopien og av den
enkelte brukernes sensibilitet. Gir dørene en opplevelse
av lang historie og materiell soliditet? For de fleste vil
trolig identitetsverdien synke noe sammenlignet med
den originale døren; helt bevisst for noen, mindre bevisst for andre. Men en god kopi kan bidra til at trapperommets karakter og status opprettholdes og kan trolig
ha en positiv effekt på boligens salgsverdi. Nyproduksjonen er i utgangspunktet ikke bra ressursbruk, men en
kopi av god kvalitet kan få en relativt lang levetid. En
ulempe er transporten av de nye dørene, og transport
og avhending av de gamle. Huseiere bør også være
oppmerksomme på at i en gammel og skjev murgård
kan bytte til nye dører by på utfordringer, fordi de nye
brannisolerte dørene kan bli svært tunge og krever en
nøyaktig montering.7 Selv om en dør ved montering har
en gitt brannmotstand, kan tyngden av døren i en eldre
murgård danne røykåpne sprekker.
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Skifte ut eksisterende dører med preaksepterte brannklassifiserte standarddører
Bytte til standardiserte dører gir ikke ivaretagelse av
noen av de oppsatte kulturminnerelaterte verdiene. Se
figur 4.1. Klara Johansson skriver om et ellers vel bevart
trapperom fra 1882 som har fått nye brannsikre dører;
helt glatte, i mørk finèr:

"Socialt ger dessa nya standarddörrar ett annat uttryck
än de ursprungliga. Den ståndsmässighet och status som
de höga profilerade och möjligen med speglar försedda
originaldörrarna gav, är helt förlorad med de nya anonyma dörrarna. De har förlorat sin betydelse såväl som ett
medvetet utformat mål som varje lägenhets entrè är, som
den formmässige betoningen i huset. Skönheten i profilering, speglar och glas är utplånad och dess samverkan med
fastighetens arkitektur, historia och uttryck är ett minne
blott." (Johansson 1995).
Estetisk sett ødelegger en standardisert dør den helhetlige opplevelsen av rommet, og identitetsverdien som
en opplevelse av tilhørighet i historiens kontinuitet, vil
reduseres. Opplevelsen av fellesskap rundt trapperommet
minskes ved at døren visuelt sett lukkes når lysåpningene
tas bort.
I forhold til økonomisk verdi og livsløpsverdi går opprinnelige materialer av høy kvalitet tapt. Det er lite
sannsynlig at den nye løsningen vil bidra til økt salgsverdi. Nyproduksjon og avhending av det gamle er dårlig
ressursbruk. Løsningen har også store begrensinger for
forlengelse av livsløp; på grunn av. utilfredsstillende
estetiske kvaliteter og helhetsopplevelse vil det gjerne snart oppstå et ønske om å bytte døren. Det finnes
likevel mange eksempler på oppgraderinger gjennom
bytte til moderne dører, også fra de senere år. Hvorfor
velges det standardiserte dører ved oppgradering i en
gammel bygård? De relativt lave direktekostnadene er
en selvsagt forklaring. Fordi krav om brannsikkerhet er
årsak til utbedringen vil preklassifiserte dører være et
enklere valg og kan kanskje fremstå som tryggere. Men
selv som brannsikring kan det å sette inn preklassifiserte enkle branndører virke mot sin hensikt. En redusert
identitetsverdi kan gi økt fare for forfall og mislighold, og
døren vil slik kunne bidra til å senke terskelen for rot og
hærverk som igjen øker brannrisikoen.
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De estetiske verdiene ivaretas både med Oslo kommunes
veileder og med gode kopidører, blant annet fordi begge
løsninger medfører enhetlige tilbakeføring av trapperommet, mens utbedringer etter Byggforsks veileder ofte er av
lavere estetisk kvalitet. I forhold til livsløpverdi kommer
Byggforsk og Oslo kommunes veiledere bra ut fordi de tar
vare på det allerede produserte, men for at dørene skal få
et fortsatt langt livsløp er de avhengige av god kvalitet på
nye materialer og nøyaktig tilpasning mellom gammelt
og nytt. En utfordring for vedlikeholdet for alle løsningene kan være økt tyngde og for de nye dørene også kravet
om svært nøyaktig montering av karm i gamle og skjeve
murvegger.

Figur 4.1: Eksempel på bytte fra ukjent originaldør til brannklassifisert enkel standarddør, sett fra trapperommet. Foto: Barbro Wedvik
NIKU, 2017.
Figure 4.1: An example of a simple fire-rated door that replaced an
original door of unknown origin. Photo: Barbro Wedvik NIKU, 2017.

Vurdering av de fire løsningene:
En oppsummering

Den arkitekturhistoriske verdien bevares både av Oslo
kommune og Byggforsk med bevaringen av dørenes
treverk og hovedform, men lesbarheten er bedre ivaretatt
med Oslo kommune enn med Byggforsk, der leilighetssiden kles inn. Både Oslo kommune og Byggforsk bevarer
i stor grad også den historiske kildeverdien fordi opprinnelig konstruksjon i tre beholdes. Glass, dørhåndtak,
låskasser, hengsler og beslag kan imidlertid gå tapt. En
kopidør kan, i beste fall, være en ganske nøyaktig kopi av
hovedkonstruksjonens fysiske mål, og kan fungere som
formidler av arkitekturhistorien i de tilfellene der originalt materiale allerede er borte.

Den høye kvaliteten i opprinnelige materialer og håndverk bevares kun av Byggforsk og Oslo kommune. Om
man skal velge type oppgradering med tanke på boligens
salgsverdi finnes det norske og internasjonale undersøkelser fra de siste år som viser at en høy bevaringsverdi på
en bolig også øker salgsverdien (Gierløff & Menon 2017;
Magnussen, Berg, Ibenholt, et al. 2016; Nome & Stige
2016), og det å beholde opprinnelige dører vil med all
sannsynlighet bidra positivt til boligens bevaringsverdi.
Derimot har ikke undertegnede funnet noen rapporter
som viser at en økonomisk investering i brannsikring
gjenspeiles i markedsverdien. 8 Brannsikkerhet nevnes
ikke i prospektene ved salg av leiligheter i bygårdene
(Oslo kommune Brann- og redningsetaten 2007).

Diskusjon

Innenfor det norske kulturminnevernet er det Oslo
kommunes veileder som pr i dag betraktes som den mest
bevaringsvennlige løsningen. Oslo kommunes veileder
skiller seg fra Byggforsks ved å foreslå bruk av brannhemmende maling og brannklassifisert glass istedenfor plater. Men er det gjennom denne veilederen at de
kulturhistorisk relaterte verdiene i størst grad bevares?
I den britiske veilederen Fire doors (Fire Safety Advice
Center 2011) presenteres tildekking med plater som ofte
foretrukket i antikvarisk sammenheng fordi det er en
reversibel prosess. Med tanke på bevaring av opprinnelig
overflatebehandling bør ikke Oslo kommune gå helt bort
fra løsningen med plater, men heller vise hvordan den
kan utføres på en bedre måte. Veilederen Fire doors nevner for eksempel muligheten for å splitte speil og montere
brannplater i midten der det er viktig å bevare overflaten
uendret. Undertegnede mener disse alternativene bør
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tas i betraktning fordi det er usikkerhet rundt bruken
av brannhemmende maling og lakk på eldre overflater
og om tidligere maling- og lakklag må fjernes eller ikke.
Det norske direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) etablerte
tilsynssak på brannhemmende malingsprodukter i 2016,
på grunn av villedende markedsføring og manglende
sertifiseringer (Direktoratet for byggkvalitet 2016).9 Før
brannhemmende maling og lakk velges som tiltak på
eldre bemalte overflater er det viktig å få klarert om det
brannhemmende malingsproduktet er dokumentert virksomt og sertifisert for den type anvendelse.10
Hvordan kan man gjøre det enklere for huseierne å ta
en velfundert beslutning i forhold til dørene? Det første
spørsmålet som stilles av eierne er hvor de kan finne en
egnet brannteknisk rådgiver. For virksomheter innenfor fagfeltet passiv brannsikring er det laget en egen
bransjestandard og sertifiseringsordning (Brannfaglig
fellesorganisasjon 2016). Av stor viktighet for bruken av
brannhemmende overflatebehandling er også den nye
standarden for utførelse av passiv brannsikring som
setter krav til dokumentasjon av brannmotstand for
bygningsdeler med den aktuelle brannbeskyttelsen (Standard Norge 2016).
De ovenfor nevnte standardene er viktige fordi de kan
forhindre at det gjøres tiltak og inngrep som ikke virker
etter hensikten. Angående det antikvariske aspektet finnes det ikke brannteknisk utdannelse med spesialisering
på historiske bygninger i Norge, heller ikke videreutdannelse eller noen annen form for sertifisering som bygårdseierne kan etterspørre. Derfor er det viktig at aktuelle
branntekniske rådgivere kan dokumentere erfaring fra
skånsom oppgradering av historiske bygg og kan vise til
relevante prosjektreferanser.
Med utgangspunkt i et prosjekt kalt Murbyen skal det
i løpet av 2018 utvikles et bygningsvernsenter i Oslo.
Senteret har som mål å hjelpe eiere å velge riktige materialer og finne håndverkere og være et samlingspunkt for
murgårdeiere, håndverkere og rådgivere. Brannsikringen
bør få sin tiltrengte plass i dette fora. I tillegg foreslår undertegnede at rapporter fra oppgraderingsprosjekter som
er utført etter Oslo kommunes veileder og gitt offentlig
økonomisk støtte gjøres lettere tilgjengelige slik at de kan
fungere som referanseprosjekter.
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Konklusjon

Ingen av de presenterte løsningene bevarer alle verdiene
uendret. Ved oppgradering av brannsikkerheten må man
i det enkelte tilfellet velge hvilke kulturminnerelaterte
verdier man vurderer som de viktigste og som bør endres
minst ved et inngrep. Undersøkelsen viser at utbedring
etter Oslo kommunes veileder i stor grad vil ivareta de
verdiene som er valgt ut her. Det gjør også Byggforsks
løsning for dører uten glass. Bytte til kopidører representerer et kildehistorisk tap, men kan bidra til en helhetlig
opplevelse av trapperommet. Bytte til standarddør er, ut
fra de gitte verdiaspektene, en uegnet løsning.
Det er utfordrende og ressurskrevende å finne gode
løsninger som tilfredsstiller krav både til brannsikkerhet
og bygningsvern. Kompetansen hos brannteknisk og
eventuelt antikvarisk rådgiver, utførende håndverker og
ikke minst hos huseier er av svært stor betydning for bevaringen av verdiene. Huseierne trenger lettere tilgang på
kompetent rådgivning for å få godt tilpassede løsninger i
den enkelte murgård.
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Yhteenveto

Lisääntyneet paloturvallisuusvaatimukset ovat ongelmallisia vanhoja ulko-ovia ajatellen. Miten ovet voi parhaiten
säilyttää ottaen huomioon paloturvallisuuden vaatimukset. Tähän kysymykseen on haettu vastausta tutkimalla
miten erilaiset paloturvallisuusratkaisut vaikuttavat
ovien ja rappukäytävien kulttuuriperintöarvoihin.
Tutkimuksessa käytetään ennalta määrättyjä arvoja ja
yksittäiset paloturvallisuusratkaisut on arvioitu näiden
arvojen perusteella. Tehty tutkimus osoittaa, ettei mikään
yksittäisistä ratkaisuista ole jättänyt ennalta määrättyjä
arvoja muuttumatta. Oven paloturvallisuutta parannettaessa on päätettävä mitkä kulttuuriperintöarvot ovat
tärkeimmät ja niitä pitäisi muuttaa vähiten. Tutkimus
osoittaa myös että talojen omistajien on haastavaa löytää
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paloturvallisuuden asiantuntijoita ja tekijöitä, jotka
tekevät laadukasta työtä kun historiallisten talojen paloturvallisuutta parannetaan. Tästä johtuen kulttuuriperinnöstä vastuussa olevien viranomaisten rooli neuvomisessa ja ohjeistuksessa on tärkeä.
Asiasanat
monihuoneistoiset talot, rappukäytävä, peiliovet, passiivinen paloturvallisuus, arvottaminen

Abstract

Due to increased fire safety requirements, the stairwell
doors in older apartment buildings are not meeting
modern standards. How can the doors be preserved
while providing fire protection requirements? This paper
addresses how four different solutions for upgrading
staircase doors to fire-resistant standards affect the
cultural heritage-related values of both the doors and
the stairwell. A selected set of values is presented, and
the individual solutions are then assessed against the
defined values. The conducted survey shows that none
of the solutions retains all the values unchanged. When
upgrading a door’s fire-resistance, one must decide which
cultural heritage-related values are the most important
and should thus be changed the least. The survey also
shows that it is challenging for homeowners to find fire
consultants and craftsmen who can deliver quality work
regarding upgrading the fire resistance of historic houses.
Therefore, cultural heritage authorities play an important
role in providing easy access to advice and guidance on
this topic.

av DIVE (Reinar, Westerlind, & Riksantikvaren 2009). Defineringen av
verdiene er fritt inspirert av de ovenfornevnte samt Kulturminner fra
nyere tid: verneverdi og utvelgelseskriterier (Bull 1987), Kulturminner
i bruk – verdi, vekst og vern; verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006-2010: sluttrapport fra Riksantikvaren (Riksantikvaren & Verdiskapingsprogrammet 2011) og Norske kirkers verneverdier
(Andersen, Olstad T.M., Fageraas, & Hvinden-Haug 2015).
3 Ramtrebredde har et minimum på 104 mm og ramtretykkelse
minimum 55 mm. For fyllinger må kjernen må være minimum 12
mm brannplate. Glass må være minimum være 15 mm brannglass.
Det skal brukes sentrumstapp og lim i sammenføyningene. Epostkorrespondanse med Jømna Brug AS, 18.11.2016/17.12.2017.
4 Katalog Ytterdører (Jømna Brug AS).
5 Epostkorrespondanse med Jømna Brug AS, 20.12.2017
6 Epostkorrespondanse med Jømna Brug AS, 6.9.2016
7 Epostkorrespondanse med Jømna Brug AS, 6.9.2016
8 Epostkorrespondanse med Oslo Brann- og redningsetat, COWI,
Norsk brannvernforening, Prognosesenteret, Försäkringsbranschens
Restvärderäddning, 2016.
9 Rapporten er pr februar 2018 ikke ferdig.
10 Se DIBKs råd til kjøpere av brannbeskyttende og brannhemmende
produkter (Direktoratet for byggkvalitet 2016)
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OJ, HAR DU SKREVET EN BOG?
OM AT VÆRE KONSERVATOR OG SKRIVE BØGER

Line Bregnhøi, Konservator (M.Sc),
Line.bregnhoei@natmus.dk
Forskning, Samling og Bevaring, Nationalmuseet, Danmark

Jeg har for nylig fået genudgivet min bog Det malede rum
fra 2010, om malede interiører samt brugen af malingstyper og pigmenter i perioden 1790-1900. Og forhåbentlig til næste år udkommer en bog om kunstmaleren
Nicolai Abildgaard som arkitekt og interiørdesigner, som jeg har skrevet sammen med kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle. I den forbindelse er
jeg blevet spurgt, hvad der, som konservator, får mig til
at skrive? Det enkle svar er: Viden skal gives videre. Jeg
skriver for at formidle min viden, fordi jeg synes, at mit
fagområde er så interessant.
Mange konservatorer er skrivende, hvad dette tidsskrift
jo er et eksempel på. Vi skriver faglige artikler om vores
arbejde, til nationale såvel som internationale tidsskrifter
samt i forbindelse med konferenceindlæg. Færre af os
skriver bøger, selvom mange gennem årene har bidraget
med kapitler i værker med flere forfattere. Jeg er ikke
forsker men har gennem mine år som farvekonservator
og farvearkæolog indsamlet meget viden og inden for mit
fagområde dannet et overblik vedrørende interiørmode,
forskellige perioders brug af farvepalet og malingstyper.
Det har taget mange år at opnå et sådant overblik, og den
viden vil jeg gerne give videre, så også andre kan få glæde
af det. Lige om lidt er jeg her jo ikke mere, og så ville det
være spildt, hvis næste generation skulle indsamle samme
viden igen. Vi står på skuldrene af hinanden, og tidligere
kollegers opsamlede og nedskrevne viden er det, jeg bygger videre på i dag.

Min store inspirationskilde har været min mentor gennem mange år, den norske konservator Jon Brænne, der
blandt mange andre publikationer har fået udgivet bogen
Dekorationsmaling, om malede interiører i Norge. Indenfor mit fagområde er det ellers primært arkitekter og
kunsthistorikere, der har skrevet om historiske interiører,
såsom den engelske arkitekt Ian Bristow samt historikeren Patrick Baty, der sidste år fik udgivet The anatomy
of colour. I Danmark har særligt kunsthistorikeren Tove
Clemmensen skrevet om historiske interiører, ligesom
kunsthistorikerne Hanne Raabyemagle, Claus M. Smidt,
Vibeke Andersson Møller og Ulla Kjær har skrevet om
interiører. De skriver om interiører ud fra historiske, kunsthistoriske og arkitekturhistoriske synsvinkler.

Vi står på skuldrene af hinanden,
og tidligere kollegers opsamlede
og nedskrevne viden er det,
jeg bygger videre på i dag.

Men vi som konservatorer har jo vores specielle synsvinkel og viden om materialer og teknikker, som vi kan
bidrage med til det samlede billede inden for et forskningsfelt. Derfor er det så vigtigt, at også vi bidrager og
skriver vores viden ned. Min gamle vejleder på Konservatorskolen i København, Ulla Haastrup, sagde altid til os
studerende: "Alt det du ved, skriv det ned!". Og det prøver
jeg at leve op til.
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Det malede rum handler om 1800-tallets maleteknikker. Foto Jenny Sundby

Vores fag er jo mere præget af håndens arbejde end det
at skrive, og de færreste af os har en forskerstilling eller
mange forskningstimer til rådighed. Det er, i hvert fald
for mig, nærmest umuligt at skrive en bog udelukkende i
fritiden, så der skal søges fondsmidler til frikøb for, at det
kan lade sig gøre.
Fondsansøgninger tager tid; Først at trævle markedet
igennem for mulige fonde, dernæst udforme og sende
ansøgninger inden for de forskellige ansøgningsfrister. Og
modtage flere afslag end tilsagn.

der nemlig følge penge med, for at udgivelsen kan blive til
noget.
At få udgivet en bog er en langsommelig proces, og nogen
kolleger spørger, hvorfor jeg orker. Men jeg bliver tilfreds,
når jeg står med den færdige bog i hånden, ser opslagene
og fryder mig over, hvor smuk den er blevet. Og når jeg
ved, at nu er min viden skrevet ned, så er det det hele
værd.

Jeg har søgt fondsmidler til at samle og supplere min
viden, dernæst til at skrive et manuskript, aflønne en
fotograf og endelig midler til at få udgivet manuskriptet
som bog. Når man finder et forlag der viser interesse, skal
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HOLDET BAG MOK
MoK (Meddelelser om Konservering) er Nordisk Konservatorforbunds fagtidsskrift med fagfællebedømte
artikler. Vores bidragsydere er typisk medlemmer fra
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
MoK udkommer en gang årligt i løbet af november
måned, og de fagfællebedømte artikler registreres i
AATA - Abstracts for International Conservation Literature. Fra og med MoK18 vil alle bidrag være fagfællebedømte.
MoK's redaktion består af 5 medlemmer - valgt til at
repræsentere NKF-dk, NKF-FI, NKF-is, NKF-N og
NKF-S foruden chefredaktøren og en ansvarshavende
udgiver. Chefredaktøren udpeges af Forbundsrådet på
det årlige Forbundsrådsmøde og står til ansvar over
for den ansvarshavende udgiver (Forbundsrådsformanden). Foruden redaktionsmedlemmerne, består
gruppen af en kasserer. Det er hende, der - foruden at
balancere vores konto - sørger for, at MoK havner i de
rigtige postkasser ud fra de adresselister, vi modtager
fra medlemslandene.
Redaktionsgruppen mødes én gang årligt i marts
måned, umiddelbart efter deadline for artikelbidrag.
Resten af året er vores kommunikation primært elektronisk. På mødet diskuterer vi de indkomne artikler
og fordeler opgaverne blandt redaktørerne blandt
andet ud fra fagligt speciale og sprog. Vi trækker på
hinandens faglige kompetencer og netværk for at finde
de rette fagfællebedømmere, og det kan være en svær
proces, idet vores felt er relativt lille, specialisterne
få og personlige relationer mange. De er to fagfællebedømmere på hver artikel, og bedømmelsen foregår
som et 'single-blind peer review'. Det betyder, at bedømmerne kender forfatterens identitet. Fagfællebedømmere og korrekturlæsere modtager et beskedent honorar for deres arbejde.

MoK's årlige redaktionsmøde 2018 blev afholdt på Arbejdermuseet i København. Fra venstre: Christine Løvdal (NKF-N), Sólveig
Jónsdóttir (NKF-is), Halldóra Ásgeirsdóttir (tidl. Forbundsrådsformand), Rikke Melin (chefredaktør), Thea Winther (NKF-S), Maiken Ploug Riisom (NKF-dk) og kasserer Nina Wajnman Køie. Den
finske redaktør Tina Lindgren var desværre forhindret i at deltage
på årets møde og er derfor ikke med på billedet, ligesom Pia Christensson , der har overtaget posten fra Halldóra også mangler -det
er hende, der holder kameraet. Foto: Pia Christensson
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Sólveig Jónsdóttir er konservator ved Arkeologisk Museum, UiS i Stavanger som projektkoordinator for Domkirken 2025 – Steinkonservering. Hun blev færdig med BA(Hons) Conservation studies fra City & Guilds of London Art School i 2008 og tog kandidatutdannelsen fra Konservservatorskolen i København. Har jobbet som selvstændig konservator i England i 2 år med arbejder
på bygninger og skulpturer, bl.a. på the Foreign and Commonwealth Office i London samt deltatt
i mange prosjekter for Nordisk Konservering på kalkmalerier, kirkeinventar og stein.

Sólveig Jónsdóttir (NKF-is)

At the Museum of Archaeology, UiS in Stavanger, Sólveig Jónsdóttir is working as a project coordinator
for Domkirken 2025 – Steinkonservering. Educated with a BA(Hons) in Conservation Studies from City
& Guilds of London Art School and a Master’s degree from The Royal Academy of Fine Arts, Schools of
Architecture, Design and Conservation. Sólveig has worked as a freelance conservator-restorer in England,
working on buildings and sculptures, eg. at the outer facades of the Foreign and Commonwealth Office in
London. She has also worked on wall paintings, church furnishings and stone objects for Nordisk Konservering.

Konservator – YHH, specialiserad inom papperskonservering
Sedan Tina Lindgren avslutade konservatorstudierna vid Esbo-Vanda TYHH år 2000 har hon
jobbat som privat papperskonservator vid firma Arken konserveringen. Hon har jobbat med många papperskonserveringsprojekt både inom statliga och privatägda samlingar, museer och arkiv.
Tina Lindgren har utvecklat nya metoder inom papperskonserveringen och en helt ny stående
förvaringslösning för värdefulla handgjorda och överstora kartor. Hon har dessutom varit NKFFI's styrelsemedlem samt Förbundsrådsordförande för NKF.
Tina Lindgren has worked as private conservator-restorer specialised in paper in Arken konserveringen since graduation from Esbo-Vanda TYK in 2000. She has participated in several paper
conservation projects, both with the Finnish government, private-owned, museum and archival
collections and has developed an upright standing storage solution for valuable, hand made and
oversized maps. She has been member of the board of NKF-FI and chairman for NKF.

Tina Lindgren (NKF-FI)

Thea Winther är utredare och konservator på Riksarkivet i Stockholm. Hon har tidigare
arbetat som konservator på ett flertal museer så som Moderna och Nordiska Museet, samt
med konserveringsvetenskap på Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium. Specialområden är förebyggande konservering, plaster och materialanalys och hon har en MSc från
Göteborgs Universitet med fördjupning kulturhistoriskt material och måleri.
Thea Winther is a preservation specialist at the Swedish National Archives. Originally trained as
a conservator with a Master of Science from the University of Gothenburg she has a background
with experience from both conservation and collection care at regional and national museums and
conservation science at the Heritage Laboratory at the Swedish National Heritage Board. She has
been working with collection preservation issues since 2000.

Thea Winther (NKF-S)
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Christine Løvdal er for tiden prosjektansatt som malerikonservator ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), hvor hun hovedsakelig arbeider med konservering av kirkekunst. I tillegg er
hun ansatt som vitenskapelig assistent ved konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har
hun blant annet jobbet ved Nasjonalmuseet og som teamleder for tilstandsundersøkelsene av Edvard
Munch’s aulamalerier ved Universitetet i Oslo, 2018. Hun har en mastergrad i malerikonservering fra
Universitetet i Oslo (2011-2016). Christine satt to år i redaksjonen for Nkf-N's medlemsblad, Norske
Konserves.

Christine Løvdal (NKF-N)

Christine Løvdal is currently working as a painting conservator at the Norwegian Institute for Cultural
Heritage Research, where she is mainly working with conservation of church art. She is also a research
assistant at the conservations studies at the University of Oslo. She has previously worked at the National
Museum, and as a team leader for the condition assessment of the Aula frieze by Edvard Munch at the
University of Oslo, 2018. She has a masters degree in paintings conservation from the University of Oslo
(2011-2016). Christine has been a part of the editorial team for Norske Konserves, the Nkf-N magazine.

Maiken er uddannet naturhistorisk konservator fra Konservatorskolen i København. Efter at have
færdiggjort bacheloruddannelsen og størstedelen af kandidatuddannelsen, tog hun orlov for at arbejde på et flytteprojekt i Bergen, Norge. Hun færdiggjorde 3 år senere uddannelsen med speciale
i præventiv konservering og flytning af museale samlinger, og har siden arbejdet på flere museer
blandt andet Nationalmuseet i Danmark. Hun har siden 2017 siddet i bestyrelsen i NKF-dk og
arbejder på nuværende tidspunkt på Medicinsk Museion i København.

Maiken Ploug Riisom (NKF-dk)

Maiken is a natural history conservator-restorer educated from the School of Conservation in
Copenhagen. After completing her Bachelor's degree and the main part of the Master's program,
she took a leave of absence to work on a moving project in Bergen, Norway. Three years later she
completed her master’s degree specializing in preventive conservation and relocation of museum collections, and has since worked in several museums, among others the National Museum of Denmark.
She has been on the board of NKF-dk since 2017 and is currently working at the Medical Museion in
Copenhagen.

Nina Wajnman Køie er uddannet B.Sc. på Konservatorskolen i København på Kunstlinjen, og har
siden 2010 arbejdet som konservator. Det primære specialområde har været maleri på lærred,
men hun har også erfaring med maleri på træ og bemalede interiører. Har været ansat i
projektansættelser på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst i Danmark.
Nina Wajnman Køie has an B.Sc. from The School of Conservation in Copenhagen from the Pictorial Art programme, and has been working as a conservator-restorer since 2010. Her main field of
work has been paintings on canvas, but she also has experience working with painting on wood and
painted interiors of buildings. Has been working on projects with The National Museum and The
National Gallery of Denmark.

Nina Wajnman Køie (kasserer)
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Rikke Melin er konservator på Nationalmuseet med en fortid på Grønlands Nationalmuseum
& Arkiv samt forskningsprojektet MEMORI (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of
Pollutant Impact on Movable Cultural Assets. Innovative Research for Market Transfer). Hendes
speciale er præventiv konservering, herunder Integrated Pest Management. Rikke har en MSc i
Konservering fra Konservatorskolen i København, kulturhistorisk linje og har tidligere siddet i
redaktionen for NKF-dk's medlemsblad, Bulletin.
Rikke Melin is a conservator-restorer at the National Museum of Denmark, formerly at the National
Museum of Greenland and the research project MEMORI ( Measurement, Effect Assessment and
Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets. Innovative Research for Market
Transfer). Her speciality lies in preventive conservation, including Integrated Pest Management.
Rikke holds a MSc in Conservation and Restoration (objects conservation) from The Royal Academy
of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation in Copenhagen and has been a part
of the editorial team for Bulletin, the NKF-dk magazine.

Rikke Rohden Melin
Chefredaktør

Pia Christensson har en BSc i konservering från Göteborgs universitet. Sedan 2015 arbetar hon
som preventiv konservator på Arbejdermuseet i Köpenhamn. Tidigare har hon arbetat 19 år på
Helsingborgs museer och kortare projekt på Designmuseum Danmark, The Costume Institute/
The Metropolitan Museum of Art, National Museum of American Indian och Norsk Folkemuseum.
Pia har varit redaktör för tidskrifterna SFT-nytt och ICOM-CC Textile Newsletter samt redaktör för
boken ’Textilkonservering – Att bevara ett kulturarv’. Utöver att vara förbundsrådsordförande för
NKF, är Pia även styrelsemedlem i NKF-S och NKF-dk.

Pia Christensson
Ansvarshavende udgiver

Pia Christensson holds a BSc in Conservation from the University of Gothenburg. Since 2015 she is
working at the Workers Museum in Copenhagen as a preventive conservator. For 19 years she worked
at Helsingborg’s museums. For shorter periods she worked at the Danish Museum of Art & Design,
The Costume Institute/The Metropolitan Museum of Art, National Museum of American Indian and
the Norwegian Museum of Cultutal History. Pia has had assignments as editor for the magazines SFTnytt and ICOM-CC Textile Newsletter and the book ’Textilkonservering – Att bevara ett kulturarv’.
Besides being Chairman for NKF she is also board member of NKF-S and NKF-dk.
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CALL FOR ABSTRACTS
ANALYSIS AND IMAGING TECHNIQUES
IN THE CONSERVATION OF ART,
CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
A TWO-DAY EDUCATIONAL SYMPOSIUM

OCTOBER 31ST–NOVEMBER 1ST, 2019

AT THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK, COPENHAGEN
The fast-growing technology within state-of-the-art of visual
analysis technics, this including several types of 3D scanning and
digital X-ray, has increased the need for, and use of new relevant
analytical methods within conservation and documentation.
The Danish committee would like to invite anyone working
with visual analysis and irreversible methods in the field of
conservation, research and documentation to submit abstracts
for a presentation at the symposium.
Contributions will be published (peer reviewed) in a
post-print in collaboration with MoK.

The Danish committee
Sigrid Ninel Kledal, Maj Ringgaard & Maiken Ploug Riisom
contact: nkfdk-emmed@googlegroups.com
Caption for the picture: KMS3228, Artist unknown, detail, Visible-reflected (VIS) image, Infrared-reflected (IRR) image, IRF-Infrared fluorescence visually induced, UV-reflected (UVR) Image,
UV-induced visible luminescence (UVL) Image, photo by Loa Ludvigsen/National Gallery of Denmark, Copenhagen.
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Retur til:
MoK c/o Nina Wajnman Køie
Hessensgade 63, 2. tv
2300 København S
Danmark
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