
	

 

 

Konservering av Peter Christen 

Asbjørnsens skriveskrin 
-Belyst i et verdiorientert perspektiv 

 

 

Ellen Sagen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i gjenstandskonservering 

Institutt for arkeologi, konservering og historie 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

15.mars 2017 

  



	

	

II	

	

  



	

	

III	

Konservering av Peter Christen 

Asbjørnsens skriveskrin 
-Belyst i et verdiorientert perspektiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veileder: Universitetslektor Douwtje L. van der Meulen 

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 

UNIVERSITETET I OSLO 

Høst og vår 2016/17 

  



	

	

IV	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Ellen Sagen  

 

2017 

 

Konservering av Peter Christen Asbjørnsens skriveskrin 

-Belyst i et verdiorientert perspektiv 

 

Ellen Sagen  

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  



	

	

V	

  



	

	

VI	

	

Abstrakt  
I denne oppgaven, som er en del av masterprosjektet i gjenstandskonservering ved UiO blir 

skriveskrinet til Peter Christen Asbjørnsen, undersøkt, dokumentert og konservert. 

Skriveskrinet er en del av Norsk Folkeminnesamlings (NFS) arkiv ved Institutt for 

kulturstudier og orientalske språk (IKOS) på Blindern. Skrinet er konstruert i tre og trukket 

med lær utvendig og papir innvendig. Etter observasjon av skadeomfang og samtale med 

nøkkelpersoner ble det konkludert med at det antakelig var fuktskadet. Som en følge av dette 

hadde bunnen i skrinet løsnet og koppet seg konkavt med 5,3 cm på det meste. Hensikten 

med denne oppgaven var å belyse de etiske vurderingene som oppstår ved en 

konserveringsbehandling. Det argumenteres for at disse overveielsene i bunn handler om 

gjenstandens verdi(er). Disse vurderingene blir da et spørsmål om å forøke mest mulig 

verdier, og minske risikoen for verditap. Konserveringsbehandlingen av skrinet baserer seg 

dermed på tolkningen av gjenstandens verdier og på pragmatiske overveielser over hvordan 

ulike behandlingsmuligheter påvirker disse. Relatert skadeproblematikk i faglitteraturen har 

informert overveielsene. Foruten å diskutere det etiske grunnlaget for beslutningen om å rette 

ut treverket, beskriver oppgaven gjenstanden og behandlingen i detalj.  

 

This thesis, which is a part of the masters project in object conservation at the University of 

Oslo, is a study of the conservation of Norwegian folklore collector Peter Christen 

Asbjørnsens writing case. The writing case is part of the Norwegian Folklore Archives (NFS) 

at the Department of Culture Studies and Oriental Languages (IKOS) at Blindern. The 

writing case is a wood construction, draped in leather on the outside and paper on the inside. 

With support from key sources, the conclusion from observing the case was that it had been 

water damaged. As an effect of being water damaged the bottom of the case had loosened 

and attained a concave cupping (5,3 cm at the most). The theoretical purpose of this thesis is 

to shed light on the ethical deliberations that are integral to deciding on a conservation 

treatment. It is argued that such deliberations are best assessable in terms of the object's 

values. As such, the evaluations that guide practical conservation are specifically about 

augmenting as many of the various values the object has for us, and decreasing the risk of 

diminishing yet other values. Hence, the choice of a treatment method for the writing case is 

grounded by an interpretation of which values the case has for us, and a pragmatic 

evaluation of how those values can be maximized by going forth with a particular method of 

treatment. The conservation literature on similar damage effects informs this evaluation. 
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Beyond discussing the ethical foundation for choosing to straighten the wood, this thesis 

describes the object and the conservation work in detail 
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1 Introduksjon 
 

 

Bakgrunn  

Denne masteroppgaven omhandler konserveringen av skriveskrinet til den norske fortelleren 

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885). Konserveringen drøftes i et verdiorientert perspektiv. 

Avhandlingen kom til etter en e-postutveksling mellom førsteamanuensis Line Esborg ved 

Institutt for kulturstudier og orientalske språks (IKOS) og førsteamanuensis Noëlle Lynn 

Wengee Streeton ved konserveringsprogrammet på Universitetet i Oslo, hvor førstnevnte 

vurderte dette som et interessant prosjekt for masterstudentene ved gjenstandsstudiet. Skrinet 

befinner seg i dag på Blindern og er en del av Norsk Folkeminnesamling (NFS) sitt arkiv ved 

IKOS. Det forskningsbaserte arkivet forvaltes til daglig av førsteamanuensis Line Esborg.  

 

Presentasjon av gjenstanden  

Asbjørnsens skrin er konstruert i tre (Fig.1). 

Det er trukket i et tynt lær med presset 

struktur utvendig, og kledd i sort papir 

innvendig. Skriveskrinet kan bæres i en 

hank som er festet på skrinets langside. 

Hanken er laget av grov tekstil dekket av et 

tynt sort skinn. Når skrinet åpnes fungerer 

skrinets lokk som en skriveplate. 

Skriveplaten er trukket i ornamentert, 

olivenfarget velur. Innvendig er det seksjoner 

for oppbevaring av skrivesaker og to plater, eller klaffer, som kan brettes ut. Den ene klaffen 

er formet som en konvolutt og den andre klaffen har avdelinger for penner. Skrinet 

inneholder en rekke personlige eiendeler og skrivesaker.  

 

Skriveskrinet er i dårlig bevaringstilstand. Det er fuktskadet og er svært nedbrutt som følge 

av dette. Bunnen på skrinet er løsnet, deformert og konkavt bøyd. Gjenstanden har også løse 

deler innvendig og løst skinn, samt noe biologisk vekst/ misfarging innvendig. Bærehempen 

som sitter øverst på skrinet er svært nedbrutt. Den har løsnet helt på den ene siden og henger 

kun igjen i få fibre på den andre siden. Innholdet er i generelt svært god bevaringstilstand.   

Figur 1. Skriveskrinet med innhold. Foto: Terje 
Heiestad / Museum for universitets- og 
vitenskapshistorie. 
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Mål for oppgaven  

Konserveringsbehandlingen er i bunn motivert av et bevaringsperspektiv, å forlenge 

gjenstandens levetid i en forsvarlig og sunn tilstand. I tillegg til konserveringsbehandlingen, 

er optimal oppbevaring og riktig håndtering av skrinet preventive tiltak som vil bidra til økt 

levetid. Jeg ønsker med denne masteroppgaven å behandle det fuktskadede skriveskrinet, og 

vil belyse konserveringsvalgene tatt underveis med utgangspunkt i drøftinger og vurderinger 

av ulike typer verdi. Settes en eller flere verdier på spill av konserveringsbehandlingen? Det 

vil også bli laget nye tilpassede esker med tydelig merking og en katalog med fullstendig 

dokumentasjon. 

 

Verdi har alltid vært og er fremdeles den underliggende årsaken til konservering av kulturarv. 

Ingen samfunn ønsker å bevare noe som oppfattes som verdiløst (Appelbaum 2010:86; de la 

Torre et al. 2002:3; Pye 2001:57). I litteraturen om konserveringsteori peker det seg ut to 

poler, en ny og gammel leir innen verdi og spørsmålet om gjenstandens autentisitet. 

Kontemporær konserveringsteori veier nytte og verdi tyngre enn sannhet og gjenskapingen av 

det originale, hevder Viñas (Viñas 2005). 

 

En konserveringsbehandling vil alltid endre en gjenstand. Gjenstanden kan endres både 

strukturelt og visuelt. En overflaterensing vil for eksempel endre gjenstandens visuelle 

uttrykk. I forlengelsen vil det være et spørsmål om behandlingen forringer eller øker 

gjenstandens verdi.  Å tale om verdi gir da et utgangspunkt for å vurdere hva som er «rett og 

galt» ved hver enkelt konserveringsbehandling og om behandlingen vil gå på bekostning av 

en eller flere typer verdier. Siden verdi kommer i flere slag er det også mulig med dette 

utgangspunktet å komme med mer nyanserte vurderinger. Det gir mulighet til å spesifisere 

nøyaktig hvilke verdier som kan økes ved en bestemt konserverings behandling og hvilke 

som står i risiko.  

 

Oppgavens problemstilling er som følgende: 

Hvordan påvirker konserveringsbehandlingen verdien og tolkningen til Asbjørnsens 

skriveskrin?  
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Begrensning av oppgaven  

Det er kun selve skrinet som vil bli undersøkt og kun selve skrinet som vil behandles.  

Innholdet vil bli dokumentert, tørrenset og pakket i tilpassede esker med tydelig merking 

etter ønske fra eier. Denne begrensningen gjøres på grunnlag av objektets omfang, mye 

materiale, samt begrenset tid – og fordi det mest prekære er situasjonen til skrinet. Det vil 

derfor heller ikke bli foretatt analyser eller tester av metallet, glasset eller noen av de andre 

materialene til enkeltgjenstandene inni skrinet. Oversikt over innholdet, med fotografier, 

beskrivelse og tilstandsvurdering følger i en katalog i appendiks. Skrinet er konstruert i tre, 

med lær og papir og er dermed de materialtypene undersøkelsene konsentrerer seg om.  

 

Asbjørnsens skriveskrin innehar flere typer verdier som vil drøftes nærmere i de senere 

kapitler. Riegel hevder at alle gjenstander (monumenter) er en del av en «kollektiv 

hukommelse» og bærere av ulike verdier som både er forankret i fortiden, (som for eksempel 

historisk verdi) og nåværende verdier (som for eksempel funksjonell verdi), skiver 

Lamprakos (Lamprakos 2014:420,423). Disse verdiene er ofte i konflikt med hverandre og er 

derfor interessante å diskutere i spørsmålet om bevaring. Skriveskrinet har flere aktuelle 

verdier som historisk verdi og affektiv verdi for å nevne noen. Skrinets historiske verdi er en 

kilde til å forstå hvordan ressurssterke folk jobba på 1800-tallet. Skrinet har også en affektiv 

verdi, som eiendom til en betydningsfull og kjær eventyrsamler. 

 

Oppgavens oppbygning  

I neste og andre kapittel blir skiveskrinet satt inn i en historisk kontekst ved å se på samtiden 

Asbjørnsen levde i, hans biografi og hva som dannet grunnlaget for Norsk 

Folkeminnesamling. Kapittel tre er et metodekapittel og i kapittel fire vil en etisk teori med 

vekt på verdi legges fram. I kapittel fem blir skrinets ulike verdier omtalt og i kapittel seks 

blir skiveskrinet beskrevet. Kapittel syv tar for seg skrinets tilstand, og kapittel åtte rommer 

svar på tester og analyser som er utført. I kapittel ni blir et behandlingsforslag lagt fram og de 

verdietiske konsekvensene av behandlingen diskuteres her mot slutten av kapittelet. Det 

tiende kapittelet vil beskrive behandlingen som har blitt utført og det siste kapittelet vil 

oppsummere og diskutere resultatet av konserveringsbehandlingen. Appendiks inneholder en 

katalog over skrinet i sin helhet med innhold, og i appendiks 1. vises skrinet før behandling, 

appendiks 2. viser en detaljert oversikt over løst lær og mangler og appendiks 3. viser skrinet 

etter behandling. 
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2 Historisk kontekst  
 

 

Hensikten med dette kapittelet er å presentere gjenstanden ved å sette den inn i en historisk 

kontekst. Ved å undersøke skrinet som historisk gjenstand får man et grep om skrinets ikke-

materielle egenskaper. Dette gir i samme omgang en forståelse av skrinets ulike verdier. 

 

 

Peter Christen Asbjørnsen  

Peter Christen Asbjørnsen, født i Christiania i 1812 og død i 1885 i Chrstiania, var en norsk 

forfatter, naturforsker og forstmester (skogforvalter i statsskogvesenet) (Arntzen 1999:140). 

Han er mest kjent for å ha samlet norske sagn og folkeeventyr sammen med Jørgen 

Engebretsen Moe (1813-1882). Med inspirasjon fra brødrene Grimm og Andreas Fayes 

Norske Sagn, den første norske tradisjonssamlinga samlet de eventyr og sagn fra våren 1937 

(Arntzen 1999:140; Hodne 1998:35,). Brødrene Grimm hadde som hovedprinsipp å bevare 

og være tro mot den muntlige overleveringen (Hodne 1998:29-30). Dette idealet tok 

Asbjørnsen og Moe over. Det var Moe som først ble begeistret for brødrene Grimm. Han fikk 

med seg Asbjørnsen på en vitenskapelig innsamling av eventyr med statsstipend i ryggen 

(Gjefsen 2001:104; Hodne 1998:37). Dette resulterte i Norske folkeeventyr, samlede ved P. 

Ch. Asbjørnsen og Jørgen Moe som ble utgitt i hefter fra 1841 på Johan Dahls forlag 

(Hodne1998:35,40). Utgivelsen ble tatt godt imot i de intellektuelle kretser i Christiania og 

fortellerparet ble blant annet rost for å fortelle «med Folkets egen mund» på et språk som sto 

mellom bok- og allmuespråket (Hode 1998:40).  

 

I 1851 utkom en større samlet eventyrutgave, men etter dette slutter også eventyrkapittelet i 

Asbjørnsens liv for denne gang. Asbjørnsen vier seg da til sitt opprinnelige interessefelt, 

zoologi. Fra han var ung hadde han stor interesse for naturen. Med grunnlag i dette, samt 

hans leseinteresse og langvarig sykdom tok hans far ham ut fra Katedralskolen i 1826 og 

1827 og sendte ham til et artiumkurs, omtalt som «studentfabrikken». Det var her han traff 

Jørgen Moe første gang. Her gjorde han liten framgang og ble sendt tilbake til Katedralskolen 

og ble først student i 1835 (Arntzen 1999:140). Han arbeidet en tid som huslærer, og leste 

naturvitenskap før han i 1837 ble medisinstudent. Dette ga han opp i 1840 og konsentrerte 

seg fullt om zoologistuder. Han spesialiserte seg på dyrelivet i havet og oppdaget en ny art 
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sjøstjerne som fikk stor vitenskapelig betydning. Han navnga sjøstjerna Brisinga 

endecacnemos – etter Brísingamen, Frøyas halssmykke (Arntzen 1999:141). Asbjørnsen 

mottok med dette statsstipend tre ganger, to av de til eventyrinnsamling og ett av de til 

undersøkelser av havbunnen som marinbiolog. 

 

Asbjørnsen skrev tre vitenskapelige arbeid med en populær og opplysende form.  Men fra 

1850-tallet ble han opptatt av nasjonaløkonomiske spørsmål og søkte stipender til utlandet 

mens han i mellomtiden skrev artikler, en stor bok om skogbruk og en mindre om dyrking av 

myr. Han studerte i 1856-58 ved forstakademiet ved Dresden. Her møtte han både Jacob og 

Wilhelm Grimm og historikeren Grässe. De folkloristiske interessene kan sies å ha bli vekket 

til livet igjen og han ga ut eventyrsamlinga Nord und süd sammen med Grässe i 1858 (på 

norsk i 1860) (Arntzen 1999:142). Som forstmester gjorde Asbjørnsen suksess og fikk flere 

verv,  stipender og skrev artikler inntil han 67 år gammel søkte avskjed med full pensjon.  

 

På tross av sine mange geskjeft står han i norsk åndsliv først og fremst igjen som en stor 

eventyr- og sagnforteller som var med på å forskanse den norske kultur og identitet (Arntzen 

1999:142).Eventyrparet Asbjørnsen og Moe utspilte en viktig rolle for norsk selvbevissthet 

utover på 1800-tallet. Deres samlinger bidro til at det norske folk utviklet en sterk nasjonal 

identitet. En av motivasjonen bak eventyrinnsamlinga var nettopp å gjenskape en selvstendig 

norsk kultur og nasjonalfølelse etter bruddet med Danmark i 1814 (Hodne 1998:92). Det var 

behov for å fylle ut ideen om «det norske». Samfunnet var mot midten av 1800-tallet preget 

av oppfatningen om at hvis folket hadde hatt en sterkere nasjonal identitet ville kanskje ikke 

Norge havnet i «klørne» på svenskene. Slike tanker var særlig utbredt blant den norske 

åndseliten og ble avgjørende for et økt engasjement innen kulturfremmende arbeid 

(Hodne:1998:92).  

 

Samtidig med denne kulturelle reisningen pågikk det en språkdebatt om utviklingen av det 

norske skriftspråk, som Asbjørnsen ble en del av: Debatten om «det folkelige». Han var med 

sin diktning med på å sette den norske språktonen og fikk stor betydning for senere forfattere 

som Ibsen og Bjørnson med flere (snl.no). Asbjørnsen var med på å skape det norskes 

skriftspråk gjennom å gjenfortelle folkeeventyrene på en «folkelig» måte. 
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Skriveskrinet 

Skiveskrin av den typen Asbjørnsen hadde  ble brukt som bærbare pulter av akademikere, 

lærere og embetsmenn på reise og var moderne blant menn fra lærde yrkesgrupper utover 

hele 1800-tallet. De mest eksklusive skriveskrinene var legevesker (Naguib 2013:95). Det 

vites ikke om skrinet er spesiallaget til Asbjørnsen, men den røde stjernen malt på skrinets 

bakside og framside kan indikere at dette er et kjennetegn for å skille flere like skriveskrin, 

påpeker Naguib (Naguib 2013:95). 

 

Om Asbjørnsen brukte nettopp dette skrinet da han samlet inn norske folkeeventyr vites ikke, 

men det er lett å forestille seg. Innholdet i skrinet tyder på at det i alle fall ble bruk i hans 

øvrige virke ettersom det på enkelte artefakter med innskrift kan leses «Forstmester»  ved 

Asbjørnsens navn. På den annen side er det usikkert om det var akkurat disse gjenstandene 

som originalt ble brukt sammen med skrinet, eller om de bare var de siste til å blir oppbevart 

sammen med det. Tilstanden på skrinet tilsier uansett virke at det har vært en bruksgjenstand. 

Det har tydelige slitasjemerker fra utstrakt bruk.  

 

 

Norsk folkeminnesamling 

Norsk folkeminnesamling (NFS) ble vedtatt opprettet den 9.mai i 1914 og åpnet samme år 

(Kverndokk 2013). Den er basert på Ingebrigt Moltke Moes (1859-1913) private samlinger 

som senere har vokst som følge av donasjoner, innsamling og kjøp av samlinger (Esborg 

2016 pers. komm.) Moltke Moe var sønn av Jørgen Moe og er Nordens første professor i 

folkloristikk. Hans visjon var å skape et nasjonalt sentralarkiv for folkeminner. Her skulle 

private innsamlinger systematiseres og gjøres tilgjengelig for vitenskapen og allmuen 

(Esborg & Johannesen 2014:9). 

 

Fram til universitetscampusen på Blindern ble bygget var samlinga lokalisert på 

Universitetsbiblioteket i Oslo (dagens Nasjonalbibliotek på Solliplass). I 1966 ble den flyttet 

til nye lokaler på Blindern og ble kjernen i det nyoppretta Institutt for folkeminnevitenskap i 

Henrik Wergelands hus. I 1992 kom samlinga til sitt nåværende sted i P.A. Munchs hus og er 

i dag ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (Esborg 2016 pers. komm.). 

 

Det finnes ingen nedtegnelser over hvordan Asbjørnsens skriveskrin ble overført NFS 

(Naguib 2013:91, 95). Men det er etter all sannsynlighet en del av professor Moltke Moes 
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kolleksjon (pers. kom. Line Esborg). Den besto originalt av fotografier, brev og opptegnelser 

av tradisjonsmateriale etter han selv og hans far, Jørgen Moe, i tillegg til manuskripter og 

brev etter Peter Christen Asbjørnsen, Magnus Brostrup Landstad og Sophus Bugge (Naguib 

2014). NFS totale samling består av tradisjonsmateriale fra hele landet med over 300 

forskjellige samlere og er de eldste delene av arkivet er på UNESCOs verdensarvliste1 

(Esborg, Johannsen 2014:10). 

 

 

Utlånshistorikk  

Det sies at Asbjørnsen på et tidspunkt havnet i pengeknipe og at de fleste av hans private 

eiendeler ble solgt på auksjon. De er spredt rundt i de private hjem og det er derfor ikke mye 

gjenstandsmateriale bevart etter ham (Esborg 2016 pers.komm). Skrinets historie er relativt 

ukjent og det er som nevnt ikke sikkert hvordan skrinet har kommet til samlinga. Det vi vet er 

at skrinet, med innhold, har vært utlånt og utstilt på Eventyrmuseet Ville Fridheim i 

Buskerud. Deretter sendt til konservering og utstilt før utstilling ved Folkemuseet i Oslo og 

Ibsen museet i Oslo. Dette hendte i perioden juni 1998 til januar 2014. Skrinet ble 

avfotografert i april 2015 i forbindelse med en utstilling ved museum for universitets- og 

vitenskapshistorie (MUV) før det kom til konserveringslaboratoriet ved Universitetet i Oslo 

våren 20162.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
																																																								
1 De eldste delene av arkivet som danner grunnstammen i arkivet ble i 2012 valgt inn i registeret over Norsk 
dokumentarv som er den norske delen av UNESCOs Memory og the World-register.	
2	Oversikt over utlån av skrinet er fra kontrakter innhentet av førsteamanuensis Line Esborg ved IKOS.  
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3 Metode 
 

 

Formålet med dette kapittelet er å gjøre rede for metodene og undersøkelsesteknikkene som 

ble anvendt for å svare på problemstillingen: Hvordan påvirker konserveringsbehandlingen 

verdien og tolkningen til Asbjørnsens skriveskrin? Det blir først nødvendig og opparbeide en 

forståelse for skrinets teknologi, materiale og skadeomfang for å best mulig kunne utføre en 

konserveringsbehandling på skrinet. Utover å beskrive den praktiske konserveringen rommer 

også oppgaven en konserveringsetisk diskusjon knyttet til problemstillingen om hva 

konserveringsbehandlingen har ført til. Mer konkret, om verdien og tolkningen av skrinet har 

økt, er uforandret eller blitt forringet. Denne diskusjonen tar  grunnlag i en kritisk vurdering 

av gjenstandens (ulike) verdier, og overveier hvordan disse kan økes eller settes i spill av 

behandlingen. Diskusjonen tas opp i et eget teorikapittel og diskuteres ytterligere opp mot 

skrinet i kapittelet som inneholder forslag til behandling. Det vil også bli laget et katalog med 

fullstendig dokumentasjon over gjenstanden med veiledning for håndtering. Den blir å finne i 

appendiks.  

 

 

Kildegrunnlag   
Oppgaven var en gjenstandsbasert studie, og dermed var gjenstanden primærkilden i 

oppgaven. Gjennom dokumentasjon og visuelle undersøkelser av skrinet ble materialer, 

teknikk, tidligere behandling, skadeomfang, og grad av nedbrytning kartlagt. Den innledende 

dokumentasjonen dannet sammen med sekundære kilder grunnlaget for avhandlingen og 

konserveringsbehandlingen. Med «sekundære kilder» menes det her litteratur og 

forskningsartikler på feltet, tidligere konserveringsbehandlinger og -rapporter, samtale med 

fagpersoner.   

 

 

Litteratursøk 

Skriveskrinet er som nevnt fuktskadet. Den lær- og papirtrukne bunnen hadde som en følge 

av dette bøyd seg konkavt og løsnet fra skrinets trerammeverk. For å rette ut treverket måtte 

grunnleggende forståelse av materialene opparbeides. Søk i bibliotekkatalogen for litteratur 

om fysiske og kjemiske egenskaper og nedbrytningsprosesser til tre, papir og lær var nyttig.  



	

	

10	

	

Utover konserveringslitteratur ga byggetekniske artikler for tømrere og snekkere innsikt i 

vridningsprinsippene (warping). Søk i møbeltilvirkning og møbelkonservering om temaet 

formpresset tre bevilget forståelse av tre som har endret struktur. Søk i 

malerikonserveringslitteratur bidro videre til informasjon om problematikken; at treet var 

dekket med et eksternt materiale, på begge sider. I litteratur om bemalte tre-paneler finnes til 

dels samme problemstilling med metoder brukt for å rette ut vridde paneler og igjen innen 

møbelkonservering. Problemet med skrinets bunn er det utenpåliggende materialet som må 

ivaretas samtidig som det er et ønske om å rette ut treverket.  

 

I tillegg til overnevnt litteratur var det bli nødvendig å forstå hvordan lær og papir som er 

fiksert fast i et annet materiale oppfører seg og beveger seg. Litteratur om bokbinderi var 

relevant både med tanke på læret og papiret. Artikler om etnografisk konservering var også 

informativt hvor liknende case-studier ble oppsøkt.  

 

 

Intervju og personlig kommunikasjon  

Det var tiltrengt å få et innblikk i arkivets interne rutiner for håndtering og utlån ettersom det 

var et ønske fra eier om en veiledning for håndtering. Det var i tillegg behov for en  

fullstendig dokumentasjon over gjenstanden. Det var derfor nødvendig å finne ut om skrinet 

ofte er til utlån og dermed ofte håndteres, hvem som har tilgang til arkivet og om dette 

loggføres. Denne informasjonen var nyttig i utformingen av en ny metode for pakking av 

gjenstanden  slik at pakkemetoden skulle være tilgengelig for alle (også ikke 

museumspersonale eller konservatorer). Dette ble kartlagt gjennom en samtale med 

førsteamanuensis Line Esborg. Samtalen tok form som et delvis strukturert intervju. 

Strukturen fulgte anbefalingene som framgår i boka Introduksjon til samfunnsvitenskapelig 

metode (Christoffersen et. al. 2010 s 135-149). Statsstipendiat Ørnulf Hodne ved IKOS ble 

også kontakten og kunne sammen med Line Esborg gi informasjon over skrinets 

utlånshistorikk i form av gamle kontrakter. Dette ledet videre til Lise Wiker ved 

Eventyrmuseet Villa Fridheim hvor skrinet var utlånt (1998 til 2011) og Lone Ørskov ved 

Norsk Folkemuseum som behandlet skrinet etter dette. Disse ble kontaktet per e-post. 

Informasjonen de hadde bidro til en oversikt over skadeforløpet til skrinet fordi opplysninger 

om hvor skrinet hadde vært utstilt kunne gi indikasjonene på type skade. Det kunne også 

Bjørn Vidar Johansen ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) være 

behjelpelig med, da de lånte skrinet til en fotografisk utstilling ved universitetet i 2015. Å vite 
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hvor og hvordan skrinet hadde blitt utstilt og behandlingen det fikk ved folkemuseet var altså 

behjelpelig i kartleggingen av skrinets tilstand. Før rensingen av papiret ble papirkonservator 

Siv Jakobsen kontaktet. Hun kunne gi gode råd for behandling av mugg- og mikrobiologisk 

angrepet papir. Diskusjoner med lærkonservator Theo Sturge om rensingen av skrinets lær, 

utfylling av lær og  mulige løsninger for å feste en løs del (pennelommen) var svært nyttig for 

konserveringsbehandlingen av skrinet. Samtalene med Sturge åpnet øynene for nye løsninger 

som var gjennomførbare.  

 

 

Visuelle undersøkelser 

Skrinet med innhold ble først undersøkt visuelt på makroskopisk og mikroskopisk nivå (med 

stereomikroskop Leica M26 40x) for å gi svar på materialsammensetning, teknikk og 

skadeomfang. Den innhentede informasjonen ga svar på gjenstandens nåværende tilstand, 

type skade og omfang og til identifisering av de enkelte materialene (lær, papir, tekstil og 

tre). Observasjonene ble først gjort med det blotte øyet i ulik lyssetting, så med hodelupe og 

dernest med håndholdt UV-lampe (bølgelengde mellom 254-365nm). Hensikten med UV 

undersøkelsen var for å finne om misfargingene i papiret var fluoriserende. Og for å 

undersøke om originalt lim og det som (etter undersøkelse med det nakne øyet) antakelig er 

nyere lim, hadde ulik fluorescens. Dette er mulig fordi enkelte molekyler absorberer UV-

energi og fluorescerer ulikt. Dette gjøre at materialer avgir forskjellige fluorescens i 

forskjellige bølgelengder (Stuart 2007:75 ).  

 

Videre, utover visuelle karakteristikk og identifisering, ble lærets fibre undersøkt og vurdert 

etter Larsens femtrinns klassifikasjonssystem og analysert etter hans klassifikasjoner for 

fiberkarakteristikk for å gi svar grad av nedbrytning (Larsen et. al. 1996:113-116; Larsen 

2007:17-21). Tekstilet i hanken ble undersøkt med en trådteller og tekstilfiber ble undersøkt 

under lysmikroskop (Leica DM 2500 P). Fiber fra papiret ble også undersøkt under 

lysmikroskop for identifisering og tilstandsvurdering.  
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Kjemiske tester og analytiske metoder3 

Utover den visuelle undersøkelsen var det nødvendig å utføre en rekke tester, for å kunne 

svare på om den tenkte behandlingen var gjennomførbar. Først ble lærets pH målt. Dette ble 

gjort for å finne ut om læret var surt (destruktivt) og dermed om stabilisering var nødvendig. 

PH ble målt med pH pen Horiba compact pH meter  og med pH strips etter Thomsens 

metode (Thomsen 2006:61). Før behandlingen av treet (som ville kunne kreve tilføring av 

både fukt og varme) måtte den hydrotermiske stabiliteten (TS) til læret måles. Metoden som 

ble benyttet er en forenklet metode av Micro hot table (MTH) beskrevet av Larsen (Larsen et. 

al. 2002:55-62; Larsen et al 1996:145; Vest & Larsen 1999:144). Målingene ble utført både 

på lær fra skrinet og hanken siden hanken er deformert var det relevant å finne TS til hankens 

lær for en eventuell forming av læret ved hjelp av fukt. TS er og en indikator på hvor nedbrutt 

læret er. Det omsluttende læret på skrinet er stivt. Dette kan tyde på at det kjemisk bundne 

vannet i huden er forsvunnet. Fuktinnhold ble målt etter Thomsons metode, men ga ingen 

fruktbare resultater (Thomson 2006:64,). 

 

For å klargjøre skrinet at var trukket i lær4 ble det foretatt en Biuret-test som skal identifisere 

tilstedeværelsen av proteiner og en cellulosenitrat-test som identifiserer cellulose (Odegaard 

et. al. 2000:144-145, 164-165). Påføring av fukt kombinert med varme kan og føre til at læret 

løsner ytterligere fra treverket om det er benyttet dyrelim i produksjonen siden dyrelim er 

løselig i varmt vann (Horie 2010:223). Det ble derfor relevant å undersøke limet. En 

cellulosenitrat test ble utført på lim fra skrinet for å finne ut om det originalt var blitt brukt 

dyrelim. Til slutt ble det foretatt ulike tester for å finne lærets garvemetode. En blyacetat-test 

for å observere vegetabilske tanniner og en asketest ble utført på læret fra skrinets ytterside 

(Odegaard et al.2000:150-151; Thomson 2006:58).  

 

Rensetester, både tørt, vått og med bruk av løsemidler (etanol, white spirit og ammoniakk), 

samt med ulike medier (smoke sponge, polyetylen svamp, pensler, mikrofiberklut og børster) 

ble utført på det utvendige læret, det innvendige papiret og tekstilet (veluren) Rensetestene 

ble utført basert på søk i litteraturen (Kite et. al. 2006:124-5; Laren & vest 1990:3-9) og etter 

samtale med papirkonservator Siv Jakobsen og lærkonservator Theo Sturge. Hensikten med å 

																																																								
3Til fiberanalyse og kjemiske tester ble det benyttet allerede tapte biter ( både lær og papir) som hadde løsnet 
under transport. Slik at tap av mer originalt materiale ved prøvetaking ble begrenset. Bitenes opprinnelige 
posisjon var ikke mulig å finne og dermed egnet til å utføre analysen på 
da de allerede kan ansees som tapt. Jevnfør  E.C.C.O. artikkel 15. (Ecco 2003). 
4	Det	var	innledningsvis	en	kort	diskusjon	med	veileder	om	skrinet	var	trukket	i	lær	eller	papir.		



	

	

13	

utføre rensetester var for å finne den mest skånsomme metoden som ikke skader overflaten, 

tar med seg fargelag eller trekker seg inn i originalt materiale.   
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4 Etisk teori 
 

«Conservation of cultural heritage in it all forms and historical periods is rooted in

 the values attributed to the heritage[…]»5 

 

I dette kapittelet drøftes verdibegrepet i konteksten av de etiske problemene som knytter seg 

til konserveringsbehandlingen av Asbjørnsens skriveskrin. Disse problemene dreier seg om 

gjenstandens verdi(er). Hva som er å regne for gjenstandens autentiske tilstand, originalitet, 

om gjenstandens (gjenstanders) «sanne natur» og hvordan konserveringsbehandlingen 

relaterer seg til disse problemene. Konserveringsteori handler i stor grad om hva som regnes 

som en gjenstand for konservering. Dette er blant annet et spørsmål om verdi, om hvilken 

verdi en gjenstand har for oss (konservatoren og betrakteren). Antakelsen bak dette er at alle 

praktiske konserveringsvalg i bunn handler i om verdi (Edson 1997:xxi). Tilnærmingen til 

stoffet vil være drevet av å etisk kunne svare for de valgene som tas ved konserveringen av 

Asbjørnsens skriveskrin, grunnet i teorien. Å gjør etiske spørsmål om til verdi betyr å stille 

spørsmål ved den faktiske behandlingen: Vil denne behandlingen av skrinet øke eller tape 

verdien til skrinet og hvilke verdier er det som faktisk blir satt på spill? 

 

 

Et grunnlag for konserveringsteori 

På 1700-tallet ble konservering/restaurering (av kunstverk) sett på som en del av kunst- og 

håndverkstradisjonen og ble utført av kunstnere og håndverkere. Først mot slutten av 1700-

tallet og begynnelsen av1800-tallet begynte artikler og bøker om emnet å publiseres (Shiessel 

1995:204-205).6 I moderne tid regnes Ruskin og Viollet-le Duc som de første virkelige 

konserverings teoretikerne, skiver Viñas (Viñas 2005:4). Hvor Viollet-le-Duc på sin side er 

mest kjent for å «over-restaurere» hadde Ruskin en forkjærlighet for fortiden og særlig den 

gotiske arkitekturen, og ønsket at ingen ting i samtiden skulle overskygge de originale 

elementene fra fortiden (Viñas 2005:3).  

 

																																																								
5 ICOMOS (1994) The Nara Document on Authenticity, artikkel 9.  
6Den mest innflytelsesrike var Pietro Edward formulerte i 1777 profesjonelle retningslinjer eller regler: 
«Capitolo» for The Venetian Inspectorate of Conservation, de første i Europa, og utviklet en standart for å 
vurdere nedbrytningen i malerier		(Shiessel 1995:205,206;Viñas 2005:2) 
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Denne generelle prosedyren om å restaurere tilbake til det såkalt originale eller den 

foretrukne «stilen» kan knyttes til Riegls spørsmål om Stilfragen. Stilfragen er en nødvendig 

utvikling av kunsten (Holly 1983:74; Lamprakos 2014:423). For med sitt hegelianske 

utgangspunkt ser Riegl på kunsten som rettlinjet. Den beveger seg framover uten å se seg 

tilbake. Dette vil si at ingen senere epoker er overlegne tidligere epoker (Podro 1983:97). 

Riegls kunstsyn er deskriptivt og det som driver kunsten og den historiske utviklingen fram 

er en vilje til kunst, en Kunstwollen7. Kunststilene tvinges på et vis fram gjennom den 

forandrende viljen til hvordan ting skal utformes som en uunngåelig historisk tvang. (Holly 

1984:74). 

 

En konsekvens av disse ideene er at gjenstander blir dokumentasjon på en bestemt tid eller 

«stil». Gjenstander viser fram den kunstneriske viljen til en skaper som er situert i en periode. 

Dermed er også grunnlaget for konservering og konserveringsteori lagt. En slik verdi er ikke 

noe som kan gjenskapes. Den må bevares. I tillegg til at stilene setter standarder for estetisk 

verdi, gir de altså også et grunnlag for gjenstanders historiske verdi.  

 

Reigls «The Modern Cult of Monuments: Its Character and Origin»  fra 1903 blir ofte sitert 

som den første teksten hvor en verdibasert bevaring defineres. Riegl undersøker her hvorfor 

historiske objekter er verdifulle og verdsatt. Han innfører ordet monument som et uttrykk for 

alle objekter med kunstnerisk eller historisk verdi, altså alle objekter som det er ønskelig å 

konservere (Lamprakos 2014:419-420). Det fant sted en endring i konserveringsbevisstheten 

mot slutten av 1800-, og begynnelsen av 1900-tallet. Bygninger ble sett på som dokumenter 

fra fortiden. Materialer og form ble bevart og konservert. Dette skjedde som en motreaksjon 

mot den stilistiske restaureringen (Lamprakros 2014:422). 

 

I følge Caple er alle objekter både et historisk dokument og en del av en estetisk enhet (Caple 

2000:29). Alle monumenter er en del av en kollektiv hukommelse og bærere av ulike verdier. 

Riegl kaller dette for «minne verdi» (commemorative value). Denne type verdi er forankret i 

fortiden. Riegl hevder at disse verdiene forankret i fortiden ofte er i konflikt med det han 

kaller de nåværende verdier8. Konservatoren må i enhver konserveringsbehandling forhandle 

mellom de ulike verdiene som i følge Riegl altså er i konkurranse eller i konflikt med 
																																																								
7 Riegls begrep om Kunstwollen, defineres av Holly som kunstnerens frie vilje til å forme, en vilje til å forme 
(Holly 1984:74). 
8	De nåværende verdiene forandres med smak (kunstverdi/estetisk verdi) eller gjennom praktiske 
omstendigheter som for eksempel hvilke behov en bygning skal tjene (bruks/nytte verdi).	
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hverandre. Mason hevder at denne vurderingen er unnværlig i enhver 

konserveringsbehandling siden verdiene sterkt påvirker de avgjørelsene som tas (Mason 

2002:5).  

 

Autentisitets«paradokset» 

Det er mulig, med grunnlag i Riegls tankegods, å forhøye ideene om gjenstanders historisitet. 

Resultatet vil likne det som kan regnes for klassisk konserveringsteori. Ifølge en slik klassisk 

konserveringsteori har gjenstander en opprinnelig, autentisk tilstand, en «sann natur» og er 

drevet av en «sannhets-håndheving» (Viñas 2005:91). Dersom gjenstander har sanne naturer 

og autentiske tilstander blir det et uomgjengelig mål å bevare og få fram disse i praktisk 

konserveringsarbeid. Viñas skiver «at målet for konservering er å avdekke og bevare et 

objekts sanne natur eller sanne tilstand» (Viñas 2005:91). Altså å strippe ned til den 

foretrukne stil eller tilstand, for å finne det originale eller autentiske. Og hevder i videre at 

dette utsagnet muligens er det mest (opp)brukte utsagnet innen konservering. Som at 

konserveringen «har avdekket objekts sanne tilstand» eller at konserveringen «har gitt oss 

tilbake det autentiske objektet», eller kommet tilbake til sin «originale tilstand» (Viñas 

2005:91).9 Denne holdningen impliserer at gjenstander må ha en ikke sann-natur og eksister i 

en ikke sann-tilstand, skriver Viñas (Viñas 2005:93). Om de ikke konserveres forblir de altså 

ikke sanne eller autentiske. Et objekts «sanne natur» er imidlertid definert av United 

Kingdom Instutute for Conservation (UKIC)  i 1983, og skal inkludere bevis fra opprinnelse, 

original struktur, materiale og informasjon om teknologien som er brukt i konstruksjonen 

(Caple 2000:32). 

 

Viñas hevder at ideen om at den foretrukne tilstanden til objektet automatisk er den 

autentiske er den største feilen innen klassisk konserveringsteori. Gjennom konservering, 

hevder han, kan objektet komme nærmere en foretrukken tilstand, men vil ikke bli mer eller 

mindre sann, ekte eller autentisk enn før behandlingen (Viñas 2005:93). Det som kan ligge til 

grunn er som Clavis og Pearce skiver at autentisk fører med seg fornemmelsen av noe «ekte» 

og noe «genuint», det originale ved objektet (Clavir 2002:29; Pearce 1995:29). Som 

Appelbaum skiver blir gjerne den ideelle tilstanden til objektet regnet som en av de tidligere 

tilstandene. Denne tilstanden for enkelte objekter den mest ettertraktede, og den ideelle 

tilstanden den originale (Appelbaum 2007:22,194).  

																																																								
9 På spansk nos ha devoluto («har gitt oss tilbake») og italiensk è riturnato («har returnert») (Viñas 2005:91) 
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En pragmatisk konserveringsetikk 

Utover de etiske retningslinjene10 skiver Clavir at det er tre hovedretninger som har påvirket 

konserveringsetikken: Konserveringskonteksten innad i museet og de verdiene som er uttrykt 

via de ulike institusjonene, vitenskapen som skiller konservering fra restaurering og økningen 

av konservering som en profesjon (Clavir 2002:27). Konservatoren må begrunne valg som tas 

basert på forskning og vitenskap forankret i akademia og må forholde seg til de gitte 

rammeverk og etiske terningslinjer utarbeidet over tid. Retningslinjene gir en ramme for 

etiske vurderinger, men beskriver ikke, eller bestemmer i full nøyaktighet hvordan 

behandlingen må gjøres. Mye hviler på individuelle vurderinger tatt av konservatoren. 

 

Disse vurderingene konservatoren gjør i enhver konserveringsbehandling kan sier at baseres 

seg på gjenstandens verdi, siden	verdien knyttet til objektet ofte hovedgrunnen til bevaring 

(Pye 2001:57). Taylor og Cassar definerer at verdi stadig er betegnelsen på noe som kan økes 

eller tapes. De skriver videre at en konserveringsbehandling enkelte ganger kan gå på 

bekostning av én ting eller verdi, i hensikt av å bevare noe annet eller en annen verdi. Og 

hevder at å bevare individuelle verdier derfor ofte i konflikt med hverandre, slik også Riegl 

hevder. (Taylor & Cassar 2013:7). Ashworth mener at verdien er direkte knyttet til evnen 

objektet har til å utføre en gitt funksjon. «It is the service [the objects] deliver that ascribes 

value to them» (Ashworth et al. 2001, Viñas 2005:180). Taylor og Cassar skriver at tilstanden 

til et objekt fastslår en bestemt bruk og har en effekt på hvordan gjenstandens verdi blir 

oppfattet (Taylor & Cassar 2013:8). Gjennom konservering kan en gjenstands verdi øke ved å 

gjøre folk i stand til å forstå objektet slik det var tiltenkt (Taylor & Cassar 2013:8,9). Brandi 

starter sitt viden kjente essay med å skive at restaurering generelt blir sett på som en handling 

som ivaretar eller gjenoppretter funksjon (Brandi 2005:47). Dermed er funksjon et sentralt 

tema innen bevaringen av gjenstanders verdi. 

 

 

 

 

																																																								
10 Innen konserveringsfaget har det over tid blitt utarbeidet etiske retningslinjer som skal rettlede konservatoren 
i møte med beslutninger som må tas i konserveringsbehandlinger. De etiske kodene har en opprinnelse i 
«Murray Pease report» utarbeidet av International Institute for Conservation of Historic and Artistic works (IIC) 
Amerikanske gruppe i 1963 hvor hvert land undersøkte andre lands etiske regelverk (Clavir 2002:48, Pease 
Report 1964). Retningslinjer sikrer en internasjonal standard på tvers av landegrensene, og gir en faglig 
integritet og posisjon til yrket (ICOM Norge 2006:6)  
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Ulike typer verdi og grunnlag for verdi  

Det er være meningsløst å snakke om verdi uten å spesifisere hva slags verdi det er tale om. 

Som Appelbaum skriver kan det oppgis en rekke ulike typer av verdi. For eksempel 

økonomisk verdi, historisk verdi, religiøs verdi, kulturell verdi, spirituell verdi, estetisk verdi 

eller affektiv verdi (Appelbaum 2010:68). De ulike typer verdi er i prinsippet uavhengig av 

hverandre, for eksempel impliserer gjenstandens økonomiske verdi ingenting om 

gjenstandens affektive verdi. Caple beskiver at gjenstander også kan inneha en verdi utover 

markedsverdien til selve materialet gjenstanden er laget av. At arbeidskraften som har 

krevdes for produksjonen, eller den praktiske funksjonen gjenstanden har eller har hatt for 

samfunnet, også er en verdi (Caple 2006:10). Gjenstandens egenverdi. Renfrew lanserer at 

verdier ikke nødvendigvis bare er ilagt tingene/objektene av samfunnet, men at noen ikke-

funksjonelle (bearbeidete)materialer som gull, sølv, rav, skjell, krystaller og liknende kan ha 

en iboende verdi. Dette beskriver han som «primærmaterialer med en egenverdi som varige 

og visuelle og dermed i stand til å bevare sin verdi» (Renfrew 1986:160, Caple 2006:10). 

Dette kan kalles den materielle verdien hos gjenstanden eller material verdi.  

 

På den andre polen står Viñas som hevder at gjenstander ikke har en (egen)verdi uavhengig 

av mennesker. Verdi er noe som blir tillagt gjenstander, og er derfor en flyktig egenskap. Det 

er verken noe materielt eller vitenskapelig bestemt, men snarere et resultat av noe personlig 

og subjektivt, skriver han (Viñas 2005:102). Viñas syn samsvarer på mange måter med 

Rigels idé om at det er subjektet, betrakteren som prosjekterer verdiene over til et objektet. 

Riegl mener (alders)verdi har å gjøre med den subjektive betrakterens refleksjon over spor og 

rester av det gamle i et monument. Aldersverdi  «is the recognition that memory does not 

exist in the form of the old, but in the old itself» (Lamprakos 2014:427). Og disse verdiene 

avhenger og påvirkes av klasse, assosiasjoner og kunnskap, skiver Viñas. Han hevder videre 

at siden det nettopp er subjektet, menneskeheten som tillegger objektene denne verdien er 

konservering hva konservatoren gjenkjenner som konservering og ikke hva som konservers 

(Viñas 2005:37, 43). Hva som bevares grunnes i verdien, men verdien til gjenstanden 

grunnes i hva som i samtiden regnes som bevaringsverdig. Kravene, hevder Viñas er at 

objektene regnes som høykulturelle, innehar muligheter for gruppeidentifikasjon, ideologisk 

mening og sentimental mening (Viñas 2005:45,46).11 

																																																								
11	Hva som regnes som gjenstand for konservering er en annen diskusjon. Det kan kort illustreres med det 
kjente Brustolon-paradokset:« If a chair gets broken, it is repaired. If the chair was made by Brustolon, it is 
conserved.» (Bonsanti 1997) Viñas 2005:28). Paradokset spiller på hva som kan kalles en 
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konserveringsbehandling og hva som er en reparasjon. Det impliserer at konserveringsbehandlingen bestemmes 
av hvilket objekt som konserveres, altså om gjenstanden har verdi. I korte trekk hvordan bruksgjenstander ender 
opp som samleobjekter, altså objekter som er tillagt en eller flere typer verdier og dermed konserveres og ikke 
lenger repareres. Et annet aspekt er at objekter innehar ulik mening eller ulike verdier fra person til person, eller 
land til land og kan oppfattes ulikt i ulike kontekster (Pye 2001:57).	
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5 Verdigrunnlag  
 

 

I dette kapittelet vil ulike verdier som kan tillegges Asbjørnsens skriveskrin framstilles. Som 

Riegl skrev er alle gjenstander bærere av en eller flere typer verdier og er en del av en 

kollektiv hukommelse. Viñas hevder på sin side at verdi verken er noe materielt eller 

vitenskapelig bestemt, men et resultat av noe subjektivt (Viñas 2005:102) og dermed noe 

foranderlig. Caple mener at gjenstander kan inneha en verdi i form av produksjonsmetoden 

eller den funksjonen gjenstanden har eller har hatt for et samfunn, på sett en iboende verdi 

eller materiell verdi slik Renfrew beskriver. Konserveringsteorien er forankret i spørsmålet 

om ulike verdier.  

 

 

Skiveskrinets mange verdier 

Asbjørnsens skriveskrin innehar flere typer verdier. For det første har skrinet en historisk 

verdi som et historisk dokument. Historisk, både ved at det har tilhørt en kjent person og 

knyttes dermed til hans historie og samtid. Det er også en kilde for historisk forsking og 

historisk kunnskap. Gjennom undersøkelser av skrinet er det mulig finne informasjon om 

materiale, teknikk, endring i materialet og skader. For eksempel hvordan tre oppfører seg ved 

utsettelse for fukt og ukontrollert tørking og hva dette har gjort med skrinet kan 

dokumenteres gjennom undersøkelser av skrinet. Lik Capel som nevn tidligere hevdet at alle 

gjenstander er et historisk dokument var sporet av historiske for Ruskin det viktigste ved en 

gjenstand. Uten dette mente han at gjenstanden kun var en ting (Viñas 2005:5). Ved 

undersøkelser av materiale og teknikk kan det også være mulig å finne ut om verksted, 

tilvirkningstradisjoner og mulig å tidsbestemme objektet. Dette gir også skrinet en kildeverdi 

i kraft av å være en primærkilde. Som primærkilde er skrinet den opprinnelige og eldste 

bevarte dokumentasjonen over en bestemt tid eller type skrin (stil).  

 

Ved å være en gammel gjenstand har skrinet det som Riegl ville kalt en alders verdi. Denne 

verdien oppstår i kraft å vær gammel. Han mente også at denne verdien veier tyngre enn de 

andre verdiene, uten at de andre verdiene regnes som ugyldige (Lamprakos 2014:420.423). 

Som beskrevet tidligere oppstår denne verdien gjennom subjektive betraktinger over spor og 

rester etter det gamle. At ingen andre verdier er ugyldige på tross av at aldersverdien veier 
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tyngst bunner i hans rettlinjede historie syn, der ingen epoker er underlegne hverandre (Podro 

1983:97).  

 

At skrinet har tilhørt en person fra den norske fortellerhistorien tilegner skrinet en kulturell 

verdi. Siden Asbjørnsen og Moe er en så stor del av den norske folks (kulturelle)identitet og 

en del av den norske kulturen er skrinet direkte knyttet til den norske kulturarven. Kulturell 

verdi kan si noe om tradisjoner, levemåter, samtid, kunst og litteratur for å nevne noen. Det er 

en kulturell gjenstand fordi det er en person fra kulturhistorien som har eid skrinet. Uten hans 

navn knyttet til objektet ville skrinet fremdeles ha vært en kulturell gjenstand, men ved at 

Asbjørnsen knyttes til skrinet forbindes det ikke kun til kulturen, men til den bestemte epoken 

og samtiden som han levde i. 1800-tallet regnes som tiden da Norge i stor grad fikk en 

gjennomgripende nasjonal identitet. Skrinet alene som kulturell gjenstand kan gi informasjon 

om tiden tilsvarende skrin ble brukt og av hvem. Som skrevet tidligere var skiveskrin 

populært bland de høyere stående embetsmenn og lærde på 1800-tallet. Dermed kan skrinet 

gi en indikasjon på klassetilhørighet og sosial kapital og også hvilke sosiale kretser 

Asbjørnsen var en del av. 

 

Siden Asbjørnsen et navn som rører ved mange og som mange har et forhold tillegger det 

skrinet en sentimental verdi. Det er typiske assosiasjoner til personen som kan gi en gjenstand 

sentimental verdi, skiver Pye (Pye 2001:63). Skrinet ville ikke hatt denne bestemte verdien 

om ikke det var en kjent norsk person sin eiendel. I tillegg er skrinet én blant svært få 

gjenstander som er bevart etter Asbjørnsen (foruten skrevet materiale) – dette gir skrinet en 

affektiv verdi. 

 

Skriveskrinet har en funksjonell verdi fordi det er en bruksgjenstand. Anvendelsen av skrinet 

kommer fram ved undersøkelser og ved for eksempel  hanken som tilsier at skrinet er tiltenkt 

å bli båret eller fraktet. Når skrinet åpnes indikerer den velurkledde platen at det kan brukes i 

skrivearbeid. At skrinet innvendig har inndelinger i ulike avdelinger i bakre del med ulike 

høyder og størrelser antyder plass for redskaper. Det flate rommet innvendig med en 

fordypning inn og under det avlange rommet (se app.1. Fig. 12.) passer til oppbevaring av 

dokumenter. Lommene eller klaffene med ulik utforming henviser også den tiltenkte bruken 

med plass til penner i den venstre og utformingen som en konvolutt indikerer at der kan 

legges brev og andre små notater. De personlige eiendelene som følger med skrinet forsterker 

antakelsene om funksjonen. De viser enda tydeligere til hvilket bruk skrinet er tiltenkt. 
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Skrivesaker, briller og stempel med mer vitner om at dette skal brukes til kontor- eller 

skrivearbeid. I tillegg til å klargjøre den funksjonelle verdien øker de dessuten den 

sentimentale verdien. Det er faktisk hans briller og kanskje er det pennesplittene han benyttet 

til å skrive de omtykte folkeeventyra. Disse gjenstanden knyttes også opp til den sentimentale 

verdien ved at de er Asbjørnsens personlige eiendeler.  

 

Skriveskrinet har også en estetisk- og visuell verdi. Utformingen med det dekorative pregete 

læret, ornamenteringen på veluren og det lakkerte treverket er visuelle verdier. Estetiske 

verdier inkluderer også gjenstandens symbolverdi som originalitet/autentisitet, kvaliteten og 

tilstand. Autentisk betegner noe som er ekte, opprinnelig, originalt eller som har en egenart 

(snl.no). Skiveskrinet har en autentisk verdi fordi alle materialene er originale. Skrinet er en 

original gjenstand bestående av originale materialer. Det originale, autentiske og opprinnelig 

har som skrevet i stor grad dannet grunnlaget for klassisk konserveringsteori ifølge Viñas 

(Viñas 2005). Denne verdien hos en gjenstand er viktig og det kan hevdes at det alltid vil 

være et rådende ønske om å bevare de originale materialene til en gjenstand.  
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6 Beskrivelse  
 

 

Dette kapittelet rommer en generell beskrivelse av gjenstanden, samt teknologi, materiale og 

identifisering. I tillegg til selve skrinet følger en rekke personlige eiendeler. Fotografier, 

beskrivelse og tilstandsvurdering av disse er på grunn omfanget å finne i katalogen i 

appendiks12. Fullstendig fotografisk dokumentasjon av skiveskrinet før konservering finnes i 

appendisk.1.  

 

 

Generell beskrivelse  

Skrinet måler utvendig 7 cm høyt, 35 cm bredt og 

26 dypt. Skrinet er utvendig trukket med et brunsort 

skinn som har et dekorativt preget diamantmønster 

over det hele (Fig.2.). Framsiden er i tillegg 

dekorert med to doble rektangler preget i skinnet. 

På framsiden og baksiden av skrinet er det malt på 

et rødt stjerneformet kryss. Skrinet har en sirkulær 

lås i metall med inngraveringen P. Chr. Asbjørnsen, 

skrevet i kursiv (Fig 2.). 

 

Skrinet kan bæres i en hank som sitter på oversiden av skrinet. Hanken er i en tekstil dekket 

med tynt, sortbrunt lær. Toppen av skrinet, hvor hanken er festet, har en avrundet avslutning. 

Lokket har også en avrundet kant ned mot siden hvor skrinet åpnes. Den avrundede 

avslutningen er markert i figur 2. (Fig. 2.). 

 

Innvendig (Fig.3.) er skrinet kledd i sort papir i 

bunnen og lær langs sidene.	 Innsiden av lokket 

er dekket av en olivenfarget velurtekstil med en 

ornamental bord langs kanten (se app. 1. 

Fig.14.). Lokket kan legges bakover og ut, slik 

																																																								
12	Gjenstandene ble avfotografert i symmetrisk lys med Canon digitalt speilrefleks kamera og pakket i nye 
tilpassede esker. Dette kameraet er også benyttet til de øvrige fotografiene.	

Figur 2. Skriveskrinet sett fra framsiden før 
konservering. Her vises også hanken og 
toppens avrundede avslutning markert med 
pil. 

Figur 3. Skiveskrinet innvendig med utslåtte 
klaffer før konservering. 
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at det kan brukes som skriveunderlag. Skrinet har tre indre rom. Ett stort hovedrom som 

dekkes av to klaffer når skrinet er lukket (se app.1 fig.10). Disse klaffene kan åpnes opp og 

brettes ut til sidene. Klaffene hviler på en innvendig førhøyning i skrinets rammeverk når de 

er lukket igjen. De to klaffene er trukket i sort skinn med diamantformet dekor preget i 

skinnet.	Klaffene åpnes ved en kvadratisk skinnflik som fungerer som håndtak. Den ene 

klaffen har et tverrgående belte i skinn med vertikale sømmer som danner syv rom i to ulike 

størrelser for skriveredskaper (se app.1. Fig. 13.a). Den andre klaffen har en lomme i skinn 

som er formet lik en konvolutt (se Fig.3). Øverst i det indre rommet i skriveskrinet er det to 

små rom eller seksjoner, ett avlangt og ett mindre. Det mindre rommet er dypere enn det 

avlange. Disse er i lakkert treverk.  

 

 

Teknologi 

Skiveskrinet er konstruert i tre og er føyet sammen av flere deler; fire vegger: to kortsider og 

to langsider, lokk og bunn, samt buede listverk i toppen. Konstruksjonen er limt, samt festet 

med skruer eller spiker i metall på kortsidene. Oversiden av skrinet hvor hanken er festet er 

konstruert av tre deler; endevegg som er rett og to buede lister mot ytterkantene som danner 

den avrundede avslutningen. De fire ytterveggene er 0,6 tykke, lokket er 0,7cm tykt og 

bunnen er 0,5 cm tykt og måler 27,5 cm x 35,8 cm. Bunnen er et flatsaget (flatsawn) emne 

hvilket indikerer at det tangentielle snittet utgjør den store flaten i bunnen. Kortsidene er 

tverrgående snitt (marg side) og langsiden radialt snitt (bark side). Dette var mulig å 

identifisere ved å observere synlige deler av treet der læret mangler.  

 

Skrinets lås er festet til lokket med fem små spiker av metall. 

Lokket sitter festet til skrinet med runde hengsler også i metall 

og er festet med metallskruer. Figur 4 viser detaljopptak av 

hengsler med synlige skurer (Fig.4.). 

 

De innvendige klaffene har en kjerne av tre og den 

konvoluttformede klaffen er «foret» med papp. Den tverrgående remsen med plass til penner 

er forsterket med tekstil under læret. Klaffene er festet til skrinet med lær trukket fra innsiden 

av skrinet og videre i det læret de er trukket i. Veluren i lokket har en avskåret avslutning 

(ikke sydd) og er limt fast til treet og dekker læret som omslutter lokket utvendig.  

 

Figur 4. Detaljopptak av 
hengsle i metall som fester 
lokket til skrinet.  
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Identifisering av originalt materiale   

Skrinet er en komposittgjenstand med en rik materialesammensetning bestående i tre, tekstil, 

papir, lær og metall.  

 

Ved visuell undersøkelse er treet identifisert som furu (Pinus sylvestris) (Fig.5.). 

Undersøkelsen ble foretatt på synlig del av treverket og 

sammenliknet mot en referanse (Edlin 1994:143 fig. 29). Det 

var mulig ved undersøkelser av den tangentielle siden og 

identifisere de langsgående harpikskanalene og margstrålene 

som er betegnende ved furu (Schweingruber 1990:62). 

Undersøkelsen ble gjort med det blotte øyet under godt lys. 

Furu er typisk bartre uten porer eller trachea (vessels) i 

strukturen, men har store harpikskanaler (Edlin 1994:144; Hoadly 1990:143). 

 

Tekstilet i hanken ble undersøkt med trådteller, stereomikroskop og under lysmikroskop. 

Trådtellingen målte 12 tråder per cm, talt i én retning. 

Trådene er vevet en over og en under med en like tykk 

tråd i begge retninger i en toskaftbinding. Figur 6. 

Viser hankens tekstil (Fig.6.) (Landi 1998:11). En 

0,3mm lang tråd ble undersøkt under lysmikroskop. 

Tråden ble forsiktig hentet fra tekstilets ytterkant ved 

hjelp av en pinsett. Siden den allerede var løs og mulig 

å ta ut uten å skade de andre trådene eller etterlot seg en synlig mangel i tekstilet, ble dette 

ansett som forsvarlig. Tråden ble lagt på et objektglass og 

undersøkt. Den ble identifisert som lin på grunn observasjonen 

av et karakteristisk silkeaktig skinn som er typisk for lin 

(Catling & Grayson 199:15; Eigtved & Paludan 1994:136). 

Under stereomikroskop ble flere fibre separert og lagt på et 

objektglass med et dekkglass over. Glyserol ble brukt som 

analytisk reagens (brytningsindeks 1,473). Fibrene ble 

undersøkt i lengderetningen under lysmikroskop i gjennomlys 

(Fig.7.). Fibrene var i varierende tykkelse og enkelte steder i 

ansamlinger. Det var mulig å kjenne igjen de karakteristiske knoklene eller leddene som er 

betegnende for lin-fibrer (Catling & Grayson 1998 Plate. 21; Greaves 1995:10 fig.2.3). Lin er 

Figur 5. Detaljopptak av 
synlig del av treverket 
identifisert som furu.  

Figur 6. Detaljopptak av tekstil på 
hanken.  

Figur 7. Linfibre i glyserol 
under lysmikroskop i 
gjennomlys (200x). 
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et vegetabilsk fiber og hører til bastfamilien. Det er svært sterkt, lite fleksible og stivt. Lin 

opptar vann lett, særlig lin som er bleket (Eigtved & Paludan 1994:136,144). 

 

Fiber fra papiret ble undersøkt under stereomikroskop og 

lysmikroskop13. Under stereomikroskopet var det mulig å løsne et fiber 

med pinsett. Fibret ble lagt på et objektglass med dekkglass over uten 

analytisk reagens. Under lysmikroskop i vanlig lys var allikevel mulig 

å undersøke fibre for karakteristikk (Fig.8.). Det ble observert 

vridninger/tvistet struktur i fibres som indikerer at det er bomullsfiber 

(Cook 1993:44-45; Greaves 1995:10 Fig.2.3). Papir er fellesbetegnelse 

for en rekke ulike fibermaterialer avhengig av bearbeidelsesmetode, 

fyllstoff og råmateriale. Fram til begynnelsen av 1800-tallet var fremstillingen av papir lik og 

det ble stort sett brukt bomull og lin som fibermateriale (Rottesen 1994:170). 	

 

En lærbit av ukjent plassering14 fra skrinets ytterside ble undersøkt under stereomikroskop. 

For identifisering av lær er det relevant å se etter plassering og størrelse på hårfollikler, farge 

og tekstur (Haines 2006:11-20). Ved undersøkelse av lærets skinnside var det mulig å se noen 

få hårfollikler og noen enkelthår. Der folliklene ble observert hadde de en formasjon med tre 

større med noen mindre follikler under. Observasjonen er markert i figur 9. (Fig.9.). Etter 

sammenlikning av observasjonene mot 

referanselitteratur er dette karakteristisk for 

geiteskinn (Britishlibery.uk; Haines 1981:10; 

Haines 2006:18 Fig. 3.10). Ettersom at læret er 

tynt forsterker det antakelsen om at det er 

geiteskinn som er brukt. Studering av farge og 

tekstur ga ingen informative resultater knyttet til 

identifiseringen av læret siden læret på hudsiden 

er farget var vanskelig å få et inntrykk av farge. 

Kjøttsiden ser glatt ut under mikroskopet. Dette 

kan skyldes mye stivnet lim. Detaljopptak av lærets kjøttside ses under i figur 10. (Fig.10.). 

 

																																																								
13 Papirbit som er undersøkt ble funnet løst i esken etter transport.  
14	Lærbiter	er	funnet løst i esken etter transport.  

Figur 8. 
Bomullsfiber under 
lysmikroskop i 
vanlig lys (200x). 

Figur 9. Lærets skinnside under 
stereomikroskop (40x). Sirkelen markerer  
formasjonen av hårfollikler som er 
karakteristisk for geiteskinn. 
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En lærbit av ukjent plassering fra hanken ble også undersøkt under stereo-mikroskop. 

Overflaten er knudrete og har mye sort overflatebehandling og vises i figur 11 (Fig.11). Det 

var ikke mulig å se hårfollikler eller andre kjennetegn som kunne være behjelpelig til å 

bestemme type lær.  

 

 

 

 

 

 

Metallet ble ikke forsøkt identifisert fordi metallet ikke skal behandles eller inngår direkte i 

noen del av behandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11. Opptak av læret fra 
hanken under lysmikroskop 
(40x). Fotoet viser en grov og 
knudret overflate som gjør 
identifisering vanskelig 

Figur 10. Kjøttsiden under 
stereomikroskop (40x). Opptaket 
viser en glatt overflate som 
antakelig er stivnet lim.  
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7 Tilstand  
 

 

Før konservering av skrinet er det i tillegg til å forstå skrinets teknikk og materiale, 

nødvendig å se på grad av nedbrytning og hvorfor hver enkelt del brytes ned (Pye 2001:82). 

For å bestemme behandling av skrinet er det derfor nødvendig å kartlegge dets tilstand. Grad 

av nedbrytning er avgjørende for å bestemme valg av type behandling. Dette kapittelet 

rommer en overordnet tilstandsvurdering utført hjelp av visuelle analyser og strukturell 

tilstand uført ved analytiske metoder for å samle nødvendig informasjon. Kapittelet går noe 

inn på nedbrytningsmekanismer for lær og tre ettersom dette er hovedmaterialene. Til slutt  i 

kapittelet er tidligere behandling kartlagt.  

 

 

Visuelle undersøkelser  

 

Utvendig  

Utvendig har skrinet noe overflatesmuss, skjolder og 

misfarginger som er visuelt forstyrrende og godt synlig 

med det blotte øyet i dagslys. Strukturelt er 

konstruksjonen stabil og hel foruten skrinets bunn som 

har en kraftig deformering, samt to tverrgående 

sprekker i bunnen og en mindre i lokket (se Fig. 19). Sprekkene i bunnen er 0,8cm lang fra 

kanten fra toppsiden, og 13cm lang på motsatt side (Fig. 12). Ingen av sprekkene går tvers 

over.  

 

Treverket i bunnen har buet seg koppformet med et gap 

på 5,3cm i front (Fig 13) og 0,5cm i bakre del (Fig 14.). 

Hele bunn-flaten har løsnet fra rammeverket og henger 

kun i igjen i bakre del ved hjelp av det utvendige skinnet 

som slutter om treverket og bunnen. Dette vises også i 

figur 14.  

 

 

Figur 12. Detaljopptak av den 13cm 
lange sprekken i  treverket i bunnen.  

Figur 13. Detaljopptak av den 5,3cm 
åpningen i bunnen . 
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En lett mekanisk undersøkelse med fingrene viste at det er løst skinn over er store deler av 

esken. Skinnet har løsnet fra treverket (app.2).15 Taktilt kjennes læret stivt og sprøtt og all 

naturlig fleksibilitet synes å være forsvunnet. Læret har en «pappaktig» fornemmelse. Det 

mangler lær flere steder hvor treverket kommer til syne ( se app.2.). Læret buler flere steder 

og skjolder blir enda tydeligere – særlig i læret som er strukket om bunnen. Læret som dekker 

lokket har en tversovergående bølge som buler ut og har løsnet. Skjoldene ser ut som fukt 

som har trukket seg opp i materialet og har enkelte steder visket ut, eller flatet ut pregingen i 

skinnet (se app.2. Fig. 15). Læret i bunnen har to betydelige revner ( se app. 2.)  

 

Hanken er svært nedbrutt og henger kun fast i få 

tekstiltråder på den ene siden og er løs på den andre siden 

(Fig.15.). Tekstilet har fremdeles noe fleksibilitet, men er 

stivt flere steder hvor der er store mørke flekker som kan 

være lim (Fig.16).	Ved berøring kjennes fibrene tørre og 

sprø. Under forstørrelse ser tekstilet ut som 

det er preget av slitasje. Det er knuste/ brutte 

fibertråder flere steder. Men under mikroskop 

ser hvert enkelt fiber helt ut. Skinnet som er 

trukket om tekstilet på hanken er svært porøst 

og stivt og spretter lett av ved berøring.   

 

																																																								
15  Fotodokumentasjonen over undersøkelsene av løst lært lær ble på grunn av omfanget plassert i appendiks.  
Undersøkelsene av læret er foretatt etter at bunnen er rettet ut fordi det danner utgangspunktet for den videre 
behandlingen av læret.  

Figur 14. Skrinets konkave form før 
konservering. Pilen peker på det bakre 
mellomrommet på 0,5 cm. Her er det mulig å 
se hvordan bunnen har løsnet fra 
rammeverket og henger igjen i bakre del av 
det omsluttende læret som fremdeles er 
intakt. 

Figur 15. Hanken før behandling.   
 
 
 
 
Figur 16. 
Detaljopptak 
av hanken 
som viser 
misfargingen 
i tekstilet. 
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Låsen er i god stand. Hengslene er intakte, men har noe grønn korrosjon og overflatesmuss. 

 

Innvendig  

Innsiden av skrinet er i dårlig bevaringstilstand, 

visuelt sett. Det er mye løst skitt og papiret i  

bunnen av esken har en del hvit biologisk 

vekst/misfarging. Papiret har en lang revnet i front 

hvor treverket er synlig. Den lengste sprekken i 

treverket er her synlig og har ført til at papiret har 

revnet. Papiret sitter løst enkelte steder og har 

bobledannelse i midten og langs høyre kant. Figur 

17 viser den synlige revnen, bobledannelse og 

sprekken i treverker (Fig.17.). Figur 18 viser et 

detaljopptak av misfargingen og sprekkdannelser 

(Fig.18). Ved berøring virker papiret svært porøst. 

Under undersøkelser av papirfibre under 

stereomikroskop var fibrene intakte og synes i god 

tilstand.  

 

 

Veluren som sitter på innsiden er intakt. Det har 

ingen revner, men en del overflatesmuss og mørk 

misfarging nederst i høyre hjørne. Det tydelige 

spor etter bruk som blekk, slitasjemerker og 

misfarging. Veluren er løsnet på høyre side ved 

begge hjørnene og i det nederste venstre hjørnet. 

Figur 19 viser eksempel på løs velur (Fig. 19.). 

 

Løse deler og manglende deler 

Tredelene som utgjør det indre rommet er løst. Figur 20 viser det avlange rommet før 

behandling. Her der er de løse delene tatt ut (Fig. 20). De løse delene vises i figur 21 (Fig.21). 

Plasseringen til delene er markert med fargekodede piler.  

 

Figur 17. Papiret i bunn innvendig. Viser 
manglende papir i front og biologisk 
vekst/misfarging. Pilene peker på 
bobledannelse og sprekk i treverket.  

Figur 18. Detaljopptak av papiret. 
Biologisk vekst/misfarging og 
sprekkdannelser.  

Figur 19. Løs velur nederst i øverste venstre 
hjørne sett fra front. 
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To lister som sitter under det avlange rommet og holder bunne oppe er løse og vises i figur 21 

og 22 (Fig. 21,22.). Plasseringen til disse er vist med piler i figur 20.  

 

Klaffen til å feste skriveredskaper i er løsnet fra festet, men er ellers intakt (se app.1. fig. 12a 

og 12b).«Skinnflappen» som fungerer som åpnemekanisme på de innvendige klaffene 

mangler på den høyre, konvoluttformede klaffen (se app.1. fig10.).   

 

Listen utvendig som utgjør den avrundede delen av skrinets 

topp er løs. Denne er markert i figur 23 (Fig. 23.). Syv små 

biter ble funnet i esken da skrinet ble pakket opp på 

konserveringsstudiet. Det er tre biter fra læret på hanken, to 

lærbiter fra skrinet og to papirbiter.16 Det var mulig å finne 

																																																								
16	Bitene som ikke var mulig å finne ut hvor hørte hjemme ble benyttet til inngripende tester og undersøkelser.	

Figur 20. Bunnen i det 
avlange rommet er løs og 
henger igjen i fremre kant 
fra undersiden med 
omsluttende papiret.  
Pilene peker på 
plasseringen av de løse 
delene vist i figur 21.  

Figur 21. Løse deler tilhørende det bakre rommet. Fargekodede piler peker på plassering i figur 20. Den 
hvite pilen er en tykkere list som sitter inn under det avlange rommet inntil skrinet vegg.	

Figur 22. Listen som sitter bakerst 
under bunnen i det avlange 
rommet. Plassering er markert 
med en pil som er kompatibel 
med pilen i figur 20. 

 
Figur 23. 
Plasseringen 
til den løse 
listen er 
markert med 
pilen.  
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opprinnelig plassering til to av bitene fra hanken, den ene lærbiten fra skrinet og en av 

papirbitene. Foto av disse mangler.  

 
Ultrafiolett belysning	
En portabel ultrafiolett (UV) lampe ble brukt til å 

undersøke overflatene til skrinet både utvendig og 

innvendig.	Det var først interessant å se om det var 

noen fluorescens i den mikrobiologiske veksten på 

papiret. Det var det ikke. Videre viste UV-

belysningen rester av fibre over store deler av 

overflaten som antakelig kommer fra bomullsfibre 

fra tidligere overflaterens. Flekker og skjolder i 

overflaten kom også til syne. UV-belysningen var i 

tillegg nyttig for å undersøke limet for å se om det 

antatte nyere limet hadde en annen fluorescens enn 

det originale. Området med mye lim ved bunnen ga 

en sterk blå fluorescens (Fig. 24.). Antatt originalt 

lim ga ingen fluorescens. På den løse pennelommen 

kom det til syne gjennom skinnet et grønnlig 

marmoreringsmønster i sirkulære formasjoner 

antakelig fra heftemiddelet som er benyttet 

(Fig.25.).  

 
 
Strukturell tilstand  

Lær 

Hud, eller skinn og lær er bygd opp av tre lag: Øverst Epidermis , overhuden, i midten finner 

vi Dermis selve lærlaget som består av to lag, narvelaget ytterst og Corium 

(fibernettverkslaget) og innerst Hypodermis som er underhuden eller kjøttlaget (Larsen et al. 

1999:9). Hud er et proteinbasert organisk materiale. Proteiner består av en lang kjede ulike 

aminosyrer, som er monomere og byggesteinene i alle proteiner, holdt sammen av 

peptidbindinger. Denne kjeden utgjør selve proteinmolekylet eller en poly-peptidkjede 

(Florian 2007:41). De ulike proteinene i huden er kollagen, keratin og elastin, hvor kollagen 

er hoved-proteinet og er det proteinet som gir huden dens unike egenskaper (Haines 

2006:4,5). Kollagen er et langstrakt fiberprotein som danner uoppløselige, sterke fibre. 

Figur 24. UV opptak av området med det 
som antakelig er nytt lim. Viser en sterk 
blå fluorescens  

Figur 25. UV belysning av pennelomme 
viser et grønnlig marmoreringsmønster i 
sirkulære formasjoner.  
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Fibrene er orientert i et tredimensjonalt nettverk i naturlig i fibriller og bunter med fibriller 

som er flettet sammen i et system som kalles trippel heliks (Larsen et al. 1999:13; Haines 

2006:5,11,19, Florian 2997:41) Keratin utgjør en overveiende del av overhuden og elastin er 

det mest av i vev som krever elastisitet (Larsen et al. 1999:19-20). 

 

Lær brytes ned på biologisk, mikrobiologisk, fysisk og kjemisk plan – gjerne samtidig og 

katalysert av hverandre. Det som enkelt skjer når hud nedbrytes er at det tredimensjonale 

fibernettverket gradvis oppløses som får følger i form av tap av sammenheng i fibrene og 

dermed økt grad av pulverisering. På siste stadiet av nedbrytning er fibrene fullstendig 

pulverisert (Larsen et al. 1999:74). Kjemisk nedbrytning har sammenheng med strukturen i 

læret, mens fysisk nedbrytning ødelegger det øverste laget og gjør de øverste fibrene og læret 

stivt (Yusupova 1979:93). 

 

Før behandlingen av skriveskrinet var det nødvendig å undersøke tilstanden til læret som er 

utenpå skrinet og på hanken. Det ble målt pH, hydrotermisk stabilitet, innhold av fukt og det 

ble foretatt en fibervurdering for å finne ut hvor nedbrutt læret er.  

 

pH 

For å finne ut om læret var surt og dermed destruktivt og krever stabilisering ble pH-verdien 

målt. Den ble målt med pH pen Horiba compact pH meter og med pH strips. Før målingen 

kunne utføres ble 0.25 gram lær ble vætet i 0,5 ml destillert vann i 24 timer (Thomsen 

2006:61). pH til læret viste tre med begge målemetodene og er på grensa til å være for surt. 

Ved pH målinger under fire bør pH-differansen beregnes, om verdien er mellom 0,7-1.0 er 

frie mineraler (sterk)syre til stede i læret som kan være ødeleggende (Larsen et. al.  1996:201 

Appendiks)  Siden pH viste tre ble pH-differansen beregnet etter metoden beskrevet av 

Larsen (Larsen et al. 1996:201 Appendiks). PH-differansen viste 1,1 og det er ikke 

ødeleggende syrer tilstede i læret.   

 

Hydrolytisk nedbrytning katalysert av svoveldioksid og nitrogenoksider er den mest 

aggressive og hurtigst ødeleggende nedbryteren av lær (Florian 2006:37; Larsen et al. 

1999:69,71). Konvensjonelt er vegetabilsk garvet lær stabilt på en pH mellom 3 eller 3,6 -6. 

Med pH under 2,8 er det større sannsynlighet for at det sure miljøet skader læret (Thomsen 

2006:62; Larsen et. al. 1999:71; Urth 1981:13). Surt lær med pH under tre tåler ikke fukt 
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siden fukt sammen med syren vil bryte ned proteinfibrene og føre til at det krymper 

irreversibelt (Lasen &Vest 1990:129).  

 

Det er i midlertid store sjanser for feilaktige resultater ved måling av pH da destillert vann er 

litt surt og kan påvirke resultatet, understreker Kotonski (Kotonski 2012:87). Og hevder 

videre at lærets krympetemperatur regnes som den mest beregnelige metoden for å måle 

stabiliteten til collagen-strukturen i læret (Kotonski 2012:88). 

 

Hydrotermisk stabilitet 

Hydrolytisk nedbrytning medfører en senkning i krympetemperaturen. Svært nedbrutte fibre 

som i tillegg er sure kan bli helt eller delvis oppløst og omdannet til gelatin. Det er altså en 

sammenheng mellom pH og TS (Larsen et al. 2002:55; Larsen et al. 1999:73; Thomson 

2006:60). TS  øker proporsjonalt med nedbrytningsgraden og gir informasjon om lærets styrke 

og grad av nedbrytning(Larsen et al. 2002:55;	 Larsen et al. 1999:60,69; Thomson 

2006:60).Krympetemperaturen beskriver den overgangen der hudprøven brått og irreversibelt 

krymper til rundt en tredjedel av sin originale størrelse etter å gradvis ha blitt varmet opp. 

(Thomsen 2006:60). Denne plutselige krympingen skyldes egenskapen til kollagen. 

Ryggraden til molekylkjedene holdes sammen av svake interne hydrogenbindinger, disse 

brytes under varme og resulterer i at fibrene krymper til en gummiaktig konsistens (Haines 

2006:9).  

 

Metoden som ble benyttet for å måle krympetemperaturen (TS) til er en forenklet metode av 

Micro hot Table (MHT), både på fiber og sammensatt stykke fra henholdsvis lær fra skrinet 

og lær fra hanken (Larsen et al. 2002:55-62; Larsen et al. 1996:145, Vest & Larsen 

1999:144).	 Dette er en endoterm reaksjon som er hydrotermalt drevet og ikke termalt 

(Thomson 2006:61), så en hudprøve på omtrent 0,3mg ble vætet i destillert vann i 10 

minutter etter rensing i aceton for å fjerne fett og oljer. Prøven ble montert på et objektglass 

med fordypning og dekket fullstendig med destillert vann og varmet opp gradvis inntil en 

forandring fant sted. Dette ble utført på en magnetrører med varme og ikke Mettler micro 

thermo cell med kontrollert måler da dette ikke var tilgjengelig (Larsen et al. 2002:55; Larsen 

et. al.1996: 145; Thomsen 2006:61; Vest & Larsen 1999:144-48). Reaksjonen ble observert 

med hodelupe og gradene økt med 5 og 5ºC av gangen , med start på 20ºC (romtemperaturen 

i laboratoriet). TS ble målt til 50 ºC. på læret fra skrinet og 60 ºC på læret fra hanken. 

Krympetemperetur utført på fibre viste samme resultat som ved et helt stykke lær.  
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Læret viser etter denne testen å være medium nedbrutt etter sammenlikning med litteraturen  

Fibrene var sammenklistret og delvis «gelatinisert» både i det hele stykket og i de løse 

fibrene. Resultatene visers i figur 26 og 27 (Fig. 26,27.). Lærbiten ble undersøkt under 

stereomikroskop og fibrene under lysmikroskop i vanlig lys. 	

 

TS for ugarvet hud ligger omkring 60-67ºC og for vegetabilsk garvet hud mellom 70 og 90ºC. 

TS under 55ºC indikerer noe nedbrutt lær og medium nedbrutt lør ligger under på 45 ºC 

(Larsen et al. 2009:61,69; Larsen et al. 2002:61;Vest & Larsen 1999:144). I sterkt nedbrutt 

materiale vil altså TS være lav. 

 

Fukt 

Vann i lær finnes enten molekylært bundet, fritt eller kondensert (Florian 2007:84). 

Vanninnhold i lær er sterkt knyttet opp til innhold av fett og til hvor ømfintlig læret er til 

endringer i RF og evnen til å absorbere eller slippe vann. Jo mer nedbrutt læret er jo mer vann 

absorberer læret som også vil si at det er mer sensibelt for ytre forandringer (Calnan & 

Thornton 1996:17-19; Thomsen 2006:64). Det frie vannet holdes sammen av svake 

hydrogenbindinger og van der Waals krefter. Ved tørking eller senkning i RF er fritt vann det 

første vannet som fordampes etter at kondensvannet har fordampet (Florian 2007:70). Dette 

kan føre til stivhet, men er reversibelt så lenge hudens fysiske struktur ikke er ødelagt. Da vil 

det frie vannet bevege seg fritt og danner equilibrium med RH- og temperaturendringene i 

omgivelsene (Florian 2007:70). Om det bundne vannet forsvinner fører dette til irreversibel 

stivhet i huden (Florian 2006:42). 

 

Huden som skrinet er trukket i er stivt. Dette kan tyde på at det kjemisk bundne vannet i 

huden er forsvunnet. Fuktinnhold ble målt ved at en prøve ble klimatisert i en tett beholder 

 
 
Figur 26. T.V. Helt stykke fra 
skrinets utenpåliggende lær 
etter krympetemp. er målt. 
(40x) 
 
Figur 27. T.H. Fibre fra skrinets  
utenpåliggende lær etter 
krympetemp. er målt. (200x) 
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med 65% RH i romtemperatur (20 °C) og veid.17 Deretter ble prøven tørket i ovn på 90 °C i 

ett døgn, avkjølt og veid igjen. Nytt lær inneholder normalt 14% fukt mens gammelt og 

nedbrutt lær har om lag 10% (Calnan &Thornton 1996:17; Thomson 2006:64). Med 

utregningen18 for fuktinnhold viste læret 200% fukt. Dette resultatet skyldes antakelig at 

prøven var for liten til at en tilstrekkelig vekt ble oppnådd (prøven krever 0,25-1 gram). 

 

Fibervurdering 

Vurderingen følger Larsens metode basert på et 

klassifikasjonssystem med frem grader av nedbrytning 

(Larsen et al. 1996:113-116). Den kjemiske nedbrytningen og 

tilstanden til læret gir direkte utslag i en oppløsning av 

fibrenes nettverk. (Larsen et al. 2009:115; Larsen 1999:74). 

Fibrene ble skrapet fra corium med baksiden av en skalpell. 

Det var mye stivnet lim som måtte skrapes bort før fibrene 

var mulig å løsne. Fibrene ble undersøkt under stereo 

mikroskop og vurdert til en kategori 3 i henhold til Larsen 

som indikerer moderat sammenheng og moderat grad av pudder (Fig. 28). Det var delvis til 

lite fibersammenheng og mange små løse fragmenter, men ikke pudrete. Det var heller små 

staver som løsnet lett. 

 

Fiberkarakteristikk 

En fiberanalyse vil videre kunne si noe om fibrenes visuelle 

tilstand som lengde, tykkelse, fleksibilitet og fiberoverflate (Larsen 

2007:17-21) Tilstanden til fibrene ble også målt opp mot Larsens 

ulike karakteristikker og er en blanding mellom frynsete og flat 

(Larsen  2007:17) (Fig.29.).Lengden på de enkelte fibrene var 

varierende og knakk lett. 

 

 

 

																																																								
17 45 g natriumnitrat i 50 ml destillert vann gir RF på 65% (Fra Klokkernes 2015).  
 
18	Utregning:  Vekt før tørking – vekt etter tørking x100  = % fuktinnhold 
   vekt etter tørking 
(30mg  - 10 mg / 10mg x 100 =  200)	

Figur 28. Fibervurdering 
vurdert til kategori 3, moderat 
sammenheng, mange løse 
fragmenter i staver (100x) 

Figur 29. 
Fiberkarakteristikk, 
blanding mellom frynsete 
og flat (200x) 
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Tre 

Treverk betegnes som et porøst, hygroskopisk og anisotropt materiale med ulike egenskaper i 

ulike retninger. Det vil si at det reagerer ulikt på endringer i omgivelsene, sveller og krymper 

forskjellig, i radial- aksial og tangential retning19 Hvor mye tre beveger seg avhenger av 

retningen emnet er skåret (Jørgensen 1989:45). I grønn, eller ny-felt ved, er celleveggene 

mettet med vann, dette er hygroskopisk bundet vann, og i cellelumina finnes det fritt vann, 

kapillærvann (Jørgensen 1989:41). Om vannet i cellehulrommet, det frie vannet, nesten er 

fordampet og vannet som er bundet i celleveggene starter å forlate strukturen, har 

fuktighetsinnholdet nådd fibermetningspunktet (Jørgensen 1989:41; Treteknisk håndbok 

2009:20). Endringer av treets fuktighet under fibermetningspunktet, altså endring i 

fuktinnholdet i celleveggen, fører til dimensjonsendringer, mens fuktendringer over 

metningspunktet medfører ikke endinger dimensjonene (Jørgensen 1989:41; Søndergaard 

1994:103). Siden tre er et hygroskopisk materiale vil treet innstille seg på en likevekts-

fuktighet (EMC) i henhold til omgivelsene, temperatur og RF. Så under fibermetningspunktet 

innstiller treets fuktighet seg med luftens relative luftfuktighet (Jørgensen 1989:42; 

Treteknisk håndbok 2009:21). Om treet tørkes under fibermetningspunktet vil egenskaper 

som styrke og stivhet øke. Og en øking i stivhet som følge av tørking, vil gjøre treverket 

sprøtt (Unger 2001:37). 

 

Tre brytes på lik linje med lær og øvrige organiske materialer ned biologisk, kjemisk og 

fysisk/mekanisk (Jespersen 1994:108).	 Ved utsettelse for mye fukt hydrolyserer vannet 

enkelte bestanddeler av treet, og samtidig er dette en forutsetning for andre biologiske 

nedbrytningsfaktorer som sopp og bakterievekst (Jespersen 1994:108). En rask endring i RF 

vil også kunne føre til indre spenninger og i verste fall sprekkdannelser eller vridninger 

(Sandick 2000).   

 

Treet og konstruksjonen virker stabil på tross av utsettelsen for fukt, og det er ingen synlige 

sprekker foruten sprekkene i bunnen og i lokket. Det er ingen synlig biologisk vekst eller 

misfarginger. Det kreves mye vann til for at soppdannelse skal forekomme (Jørgensen 

1994:109). Treet har antakelig fått tørke fritt som har ført til en kraftig deformering av 

																																																								
19	Radialt: lengdesnitt skåret parallelt med margestrålene. Vinkelrett: skåret vinkelrett mot årringene. 
Tangentialsnitt (lengdesnitt): skåret vinkelrett mot margstrålene og som en tangent mot årringene (Jørgensen 
1989:21). Treet krymper mest i tangential retning og minst i lengderetningen (Jørgensen 1989:45). 
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bunnen. Når tre får tørke ukontrollert kan dette føre til at cellene kollapser og at treet mister 

sin styrke ved at vannet i celleveggene har fordampet. Dette har ført til deformeringer, 

krymping og sprekkdannelser. Treet har en konkav koppformet deformering (cupping). Dette 

er en vridning på tvers av treets lengderetning hvor oversiden av treet har tørket mer enn 

undersiden og dermed krympet (Sandick 2000). 	

 

En prøvetakning av treet for å finne innhold av fukt ansees som ikke etisk forsvarlig da det 

ikke finnes et egnet sted på skrinet hvor dette ikke vil synes. Det krever dessuten en relativt 

stor prøve for at et tilfredsstillende resultat skal oppnås. Videre undersøkelser av treet som å 

måle styrke og fleksibilitet ble ikke foretatt da riktig utstyr ikke var tilgjengelig da oppgaven 

ble skrevet.  

 

 

Tidligere behandling 

Etter en epostutveksling med konservator Line Ørskov, som behandlet skrinet ved 

Folkemuseet, kunne hun fortelle at løst lær har blitt limt med fiskelim over store deler av 

skrinets ytterside (Ørskov 2016 e-post). Det ble under undersøkelsen observert området med 

mye synlig lim som kan komme av tidligere, 

et eksempel på dette visere i UV- belysningen, 

området med mye lim som fluoriserer (Fig. 

24.) og i figur 30 markert med pilen (Fig. 30.). 

Her er det også mulige å observere limt lær. 

Utover dette er det ingen synlige spor etter 

andre tidligere behandlinger eller reparasjoner.  

 

 
 
 
 
 
 

Figur 30. Pilene peker på lim og limt lær fra 
tidligere konservering.  
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8 Kjemiske tester  
 

 

Utover den visuelle undersøkelsen ble det nødvendig å utføre en rekke tester. Kjemiske tester 

ble utført på biter som allerede var tapt jevnfør artikkel 15 (E.C.C.O. 2003). De kjemiske 

testene og fysiske undersøkelsene av skrinet vil komplimentere tilstandsvurderingen og den 

helhetlige forståelsen av materialet. 

 

 

Utførelse av testene og resultater  

Protein og cellulose 

Det var i startfasen som nevnt en kort diskusjon med veileder om skrinet var trukket i lær 

eller papir og det var relevant å undersøke hvilket lim som originalt var brukt i 

konstruksjonen av skrinet. Påføring av fukt kombinert med varme kan føre til at læret løsner 

ytterligere fra treverket om det er benyttet dyrelim i produksjonen som er løselig i varmt vann 

(Horie 2010:223). For å fastslå at det var lær trukket om skrinet ble det gjort en generell 

Biurettest som identifiserer protein (Odegaard et al. 2000:144-145) og en cellulosenitrat-test 

som identifiserer cellulose (Odegaard et al. 2000:164-165). Testene ble utført på lær fra 

hanken og fra skrinet. Testen ble videre utført på lim og på papir.20 

 

Biurettesten ble utført på en testplate hvor prøvene først ble vætet med 2% CuSo4 i destillert 

vann. Etter noen minutter ble overflødig løsning fjernet med trekkpapir og hver av prøvene 

tilsatt en dråpe 5% 1,2 M NaOH i destillert vann. Om purpur farge oppstår indikerer dette 

altså tilstedeværelsen av protein.	 (Odegaard et al 2000:144-145). Biurettesten gav negativt 

utslag på begge prøvene på læret. Resultatene vises i figurene under (Fig.31, 32.). Lim ga 

positivt utslag med en tydelig dannelse av purpur farge på begge limprøvene (fra baksiden av 

læret, skrinet (mangler foto)og papiret) (Fig 33).21   

 

 

 

																																																								
20 Lim tatt fra baksiden av de løse lærbitene og papiret ble testet i tillegg til lim som ble skrapet varsomt av fra 
skrinets ytterkant der skrinet har løsnet mest og hvor det også er mye overflødig lim (til cellulose nitrat-testen). 
Stedet limet er tatt fra vil ikke synes om en sammenføying lar seg gjøre. 
21 Kommer ikke tydelig fram på foto da testen har tørket ut. 
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For å finne tilstedeværelse av cellulose ble reagensen 0,5% difenylamin i 90% svovelsyre i 

destillert vann tilsatt hver av prøvene. Ved tilstedeværelse av cellulose ville en blå-lilla farge 

ha oppstått (Odegaard et al 2000:164-165). Cellulose nitrat-testen ga negativt resultat i begge 

tilfeller av lær (Fig 34.). Limet ga også negativt resultat (foto mangler).22  

 
 

Garvemetode 

Lærets garvemetode kan gi en indikasjon på lærets alder. Vegetabilsk garving, hvor naturlige 

vegetabilske garvestoffer benyttes, var den sedvanlige metoden lær ble garvet på til midten 

av 1850-tallet (Urth 1981:4). Det vil også kunne si noe om hvordan læret brytes ned siden 

vegetabilsk garvet lær tar opp svoveldioksid svært lett. En egenskap hydrolyserbare 

garvestoffer ikke har. Selv om læret allikevel vil hydrolyseres av syren og kondenser et enda 

surere miljø, er det altså ikke like ømfintlig til fukt (Florian 2006:37; Larsen et al 1999:71; 

Skogstad 2001:6). Skinn som er garvet er ikke like utsatt for mikrobiologisk nedbrytning som 

ugarvet skinn siden garvestoffene ofte fungerer som pesticid eller har blitt omarbeidet så mye 

at enzymer ikke kan bryte de ned. Men under fuktige omgivelser (over 65% RH) vil 

biologisk vekst kunne forekomme på de fleste typer hud uavhengig av garvemetode (Larsen 

et al 1999:69). 

 

Det ble utført en blyacetat-test og en asketest på læret. En sulfat-test som vil avdekke bruken 

av krom(III)sulfat som brukes til garving av lær, altså en ikke vegetabilsk garvemetode ble 

ikke gjennomført (Thomsen 2006:63). Testen krever en så stor prøve for å gi plausible 

resultatet, at det ble vurdert som ikke forsvarlig i henhold til artikkel 15 (E.C.C.O. 2002).  

																																																								
22 Testen ble også utført på paraloid B72 fra tube for en kontroll. Denne ble umiddelbar mørkelilla.	

Figur 31. Negativt 
resultat Biuret-test på lær 
fra hanken. Purpur farge 
ble ikke observert.  
 
 

Figur 33. Positiv biuret-test av lim 
fra baksiden av læret og papir. En 
svak purpur farge ble observert. 
(T.H. Lær, T.V. Papir). 

Figur 34. Negativ 
cellulosenitrat-test.  

Figur 32. Negativt 
resultat Biuret-test fra 
lær tilhørende skrinets 
ytterside. Purpur farge 
ble ikke observert.  
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En blyacetat-test vil indikere om det er vegetabilske tanniner tilstede i læret. Ved 

tilstedeværelse av fenolhydroksylgrupper dannes saltkomplekser i kontakt med blyacetat (og 

andre metaller) og feller ut tanninsalter (Odegaard et al.2000:150-151). Blyacetat-testen ble 

utført på dette måten. To reagensrør ble fylt med 50% aceton og destillert vann. Prøvene (lær 

fra hanken og skrinet) ble senket i denne løsningen i fire timer. Prøvene var målte cirka 

1x1mm. Deretter ble 2% blyacetat i destillert vann tilsatt (Odegaard et al 2000:150-151).  

Begge prøvene ga utslag for fenoler og dermed vegetabilske tanniner med bunnfall av 

tanninsalter i begge prøvene. Dette betyr at det er vegetabilske tanniner i læret (Fig. 35,36).  

 

 

 

 

 

 

En asketest ble utført på læret fra skrinet. En asketest er en annen metode for å 

finne lærets garvemetode. Vegetabilsk, oljet og ugarvet skinn blir fullstendig 

brent opp, mens kromgarvet skinn etterlater seg grønn aske (Thomson 

2006:58). Testen ble utført utendørs og en 1x1mm stor lærbit ble lagt på en 

hvit flis og tent på. Prøven ble fullstendig oppbrent samtidig som det etterlot 

seg en grønnlig farge på den hvite flisen (Fig. 37.). Dette betyr at læret er 

enten er vegetabilsk, oljet eller ugarvet. Thomsen beskriver at kromgarvet 

skinn skal etterlate seg aske, den grønne farget var ikke i akseform, men heller 

mer våt og anses derfor ikke som et positivt resultat på tilstedeværelse av 

krom.   
 

Testene har påvist at det er et proteinbasert lim som opprinnelig er benyttet i 

sammenføyingen av skrinet og som heftemiddel på læret. Stivheten til læret kan derfor 

skyldes bruken av dyrelim som kan bli sprøtt og miste hefteevnen over tid (Kite et al. 

2006:127). Fukt sammen med varme kan ha løst opp limet og via kapillære krefter trukket ut 

gjennom og til overflaten og dermed ført til denne stivheten. Resultatene fra garvetestene 

viser til at læret er vegetabilsk garvet. I følge Urth var denne metoden vanlig fram til slutten 

av 1850-tallet og kan hentyde at læret er fra denne perioden. Læret ga negativt resultat på 

proteintesten. Dette kan skyldes feilaktig prøvetakning eller uren prøve da det er sikkert at det 

er lær og ikke papir. Dette kom fram under den visuelle undersøkelsen.  

Figur 35. Viser 
bunnfall av 
tanninsalter i prøven 
med lær fra hanken.  

Figur 36.  
Viser bunnfall av 
tanninsalter i prøven 
med lær fra hanken.  

Figur 37. 
En 
fullstendig 
oppbrent 
prøve hvor 
den grønne 
asken er 
tydelig. 
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9 Behandlingsbehov og behandlingsforslag  
 

 

Konserveringens primære mål vil alltid være bevaring og å forlenge objektets levetid, senke 

nedbrytningsraten og øke dets (nytte)verdi –  ( Abbelbaum 2010: xxvi). Dette innebærer en 

stabilisering og en strukturell forsterkning av materialene, skadeutbedring, samt en visuell 

forbedring av gjenstandens ytre. I dette kapittelet vil de ulike behandlingsbehovene 

diskuteres og behandlingsforslag legges fram. På slutten av kapittelet vil 

behandlingsbehovene diskuteres opp mot teorien fra kapittel fire. Først i kapittelet blir 

grunnlaget for en katalog over gjenstanden presentert (finnes i appendiks).  

 

Katalog 

Asbjørnsens skriveskrin oppbevares til daglig i et klimarom som ble spesialbygget til 

samlingen da den ble flyttet i 1992. Klimarommet holder en temperatur på 17-18 grader 

celsius og er et fan coil-anlegg produsert av Rhoss.23 Anlegget går på isvann og det er teknisk 

avdeling ved UiO som har drifter anlegget, sier Esborg (Esborg 2016 pers. komm.). 

Klimarommet inneholder for det meste papirmanuskripter, foto og lydopptak som oppbevares 

i brannsikre skap. Skrinet er den eneste store gjenstanden i arkivet. Klimarommet har 

lysstoffrør i taket som holdes avskrudd når rommet ikke er i bruk. Esborg forteller videre at 

det er hansker lagt fram lett tilgjengelig for de som skal benytte seg av arkivet. Foruten hun 

selv har kun statsstipendiat Ørulf Hodne og en vakt ved instituttet tilgang til arkivet. Det 

føres ikke logg over hvem som besøker og bruker arkivet. Øvrig materiale i arkivet stilles 

disponibelt for forskere ved de tre dedikerte skrivesalsplassene rett på utsiden av arkivet. 

Andre gjenstander (utover skrinet med innhold) har så vidt Esborg kan erindre ikke tidligere 

vært utlånt for utstilling. (Esborg 2016 pers. komm.). Etter ønske fra eier vil det bli laget en 

veiledende tekst for håndtering og bevaring  av skrinet. Denne er utformet som en katalog 

med alle gjenstander, tilstand, foto og behandling og er i appendiks. Hensikten med denne 

katalogen, utover å være en samlet dokumentasjon over gjenstanden, er forebyggende tiltak. 

Katalogen må være enkel og tydelig slik alle som låner gjenstanden for eksempel skal kunne 

pakke gjenstanden på tilsvarende måte som da de fikk den, uten problemer. Derfor vil alle 

gjenstandene få nye tilpassede esker i syrefritt materiale som er tydelig merket med bilde av 

																																																								
23 http://www.rhoss.com/products/applied-systems-en/applied-systems/fan-coil-convectors 
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innholdet, nummer på gjenstanden og hvordan de er pakket. Det er i tillegg ønskelig at 

katalogen holdes kontinuerlig oppdatert. 

 

Utretting av treet i skrinets bunn  

Skrinets bunn bør rettes ut. Lærets TS hindrer en planering av treet med bruk av varme fordi  

varme over 50 ºC vil skade læret. På annen side har dessuten de kjemiske testene vist at læret 

opprinnelig er limt med et proteinbasert lim og vil stå i fare for å løsne ytterligere ved 

påføring av ekstern varme da varme løser opp limet (Horie 2010:223,234; Unger 2001:545). 

Alternative metoder for å forme tre uten tilførsel av ekstern varme er derfor undersøkt.24   

 

Sandick skriver at det er mulig, avhengig av hvordan treet er deformert, å ekstrahere fukt fra 

den konvekse siden eller tilføre fukt til den konkave siden. Dette vil gjøre sidene like store 

slik at de utjevnes (Sandick 2000). Skriveskrinets bunn er koppet konkavt, metoden vil derfor 

være gjennomførbar siden denne siden er tilgjengelig for en fuktbehandling og planeringer 

utføres uten varmedamp. Påføringen av fukt blir gjort ved å legge en fuktet klede dekket av 

plast direkte på den konkave siden. Plasten hindrer at vannet fordamper for raskt (Sandick 

2000). Selv om metoden ikke krever varme vil det å legge et fuktet klede direkte på læret 

kunne skade læret og være for risikabel. Metoden som skal benyttes må ta hensyn til at det er 

et utenpåliggende materiale som skal bevares.  

 

Van Gerven beskriver en kontrollert metode for å rette ut en 24mm tykk eikedør med 

intarsia-dekor på framsiden. Døren er lik bunnen i skrinet koppet, med 11mm på det meste. 

Det var et ønske om å bevare finéren på framsiden og en ny metode ble utviklet basert på 

egenskapene og dimensjonene til treet (van Gerven et al. 2016:125). Fukt og varme ble påført 

kontrollert uten å demontere døren og uten å skade dekoren og lakken.25 Basert på litteraturen 

og utregninger ble eikedøra bøyd med en likevektfuktighet (EMC) på 70% ved 80°C (van 

																																																								
24	Tradisjonelt går metoder for å forme tre ut på å bytte ut luften og fukten i treet med fyllstoff som voks 
harpiks-løsninger, PEG (polyetylen glyserol) og ammoniakk (ammoniakken fungere sammen med ligninet og 
gjør cellen formbare og fleksible) (Hoadly 1995:201; Rosen 1941:127; Sandick 2000) eller ved bruk av 
varmedamp og trykk som gjør ligninet formbart (van Gerven et al. 2016:125).  
25 En slik kontrollert utflating av vridd tre krever at det regnes ut maksimum varme, fukt og press som skal til, 
samt bøyefasthet (den eksterne kraften som skal til før treet knekker) og elastisitet (van Gerven et al. 2016:127). 
Elastisitet måles i elastisitetsmodul (E-modul).	Høy E-modul bety at et materiale er stivt, men også har den 
egenskapen at det går tilbake til sin opprinnelige form etter at et ytre press er fjernet. Det som skal oppnås når 
tre skal formes er en plastisk og permanent deformasjon. Begge disse egenskaper (bøyefasthet og E-modul) 
påvirkes av fuktinnholdet og temperaturen til treet(van Gerven et al.  2016:127) Bøyefasthet er en kombinasjon 
av strekkfasthet og trykkfasthet (Treteknisk 2009:32). 
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Gerven et al. 2016:128). Glødelamper ble brukt som varmekilde og klemmer ble festet i 

begge lengderetninger i 6-7 uker (van Gerven et al. 2016:134). 

 

Om 24mm tykk eik lar seg bøye ved 70% RF kan muligens en 5mm furu la seg bøye ved 

tilsvarende høy fuktighet uten påføring varme. Furu hører til bartrefamilien som er generelt 

mykere og lettere enn løvtrær som eik (Edlin 1994:144). Eik er på grunn av innholdet av 

tanniner ekstremt varig som materiale (Edlin 1994:134). Furu har en 

gjennomsnittsbøyefasthet på 91 N/mm2 og eik 96 N/mm2 og E-modul hos furu er 10900 N/ 

mm2 og for eik 11500 N/mm2 (Treteknisk 2009:57).26 Lærets krympe-temperatur på 50°C vil 

ikke tåle høy temperatur, men viste ingen tegn til endringer i strukturen ved senkning i 

romtemperert vann og vil antakelig tåle mild fukting. For videre å finne en metode som ikke 

vil skade læret og papiret ble det nødvendig å se på flere eksempler i litteraturen.  

 

Konserveringsbehandlingen av en kurv i piletre med et deformert lokk trukket i skinn, har en 

problemstilling som er tilnærmet lik som skriveskrinets problem. Denne utrettingen, eller 

tilbakeføringen av lokkets form ble utført kun ved hjelp av fukt. Pil suger fuktighet godt på 

grunn av høyt innhold av cellulose og hemicellulose og dens lave tetthet (Kotonksi 2012:85). 

Vann ble benyttet framfor løsemidler som kan gjøre lær stivt og uttørket (Kotonksi 2012:85). 

Vannet ble påført via SympaTex-kompresser bestående av SympaTex (polyeter-ester co-

polymer), vætet trekkpapir og Melinex (polyester film).	Etter seks timer var treet så fleksibelt 

at det kunne formes. Det ble fiksert fast i den nye posisjonen med klemmer inntil fukten var 

fullstendig fordampet (Kotonksi 2012:85).   

 

Det ble tidligere i oppgaven definert som ikke etisk forsvarlig med en prøvetakning av treet. 

Måling av treets fuktighet og EMC lot seg derfor ikke gjennomføre. Å regne ut treets 

bøyefasthet og E-modul for å nøyaktig finne ut hvor mye vekt og kraft som skal til og som 

treet ville tåle, ville krevd å lage en prototype med nøyaktig tilsvarende materialer, skader og 

vridning. På grunn av tidsbrist ble det i samråd med veileder avgjort å utføre behandlingen 

basert på en kombinasjon metodene beskrevet av Sandick, van Gerven og Kontonski: 

SympaTex-kompresser påført på den konkave siden ved 70% luftfuktighet.  

 

 
																																																								
26	Tallene er veiledende og gjelder feilfrie småprøver og informasjonen kan derfor ikke benyttes for 
konstruksjonsberegninger, men her er de ment som en indikasjonsmåler for ulikhetene mellom de to tresortene.  
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Liming av bunn 

Bunnen bør limes tilbake til rammeverket. Etter en undersøkelse av limet fra skrinet viste 

resultatene at det er et proteinbasert lim som var brukt originalt. Siden dyrelim påføres varmt 

vil TS til læret igjen være avgjørende. TS til læret ble målt til 50°C. Klebeevnen til 

proteinbaserte lim forringes om det varmes opp (etter svelling) på temperaturer over 55-63°C 

over lenger enn noen få minutter (Schellmann 2007:56; Kem.no). Det bør derfor være mulig 

å holde limet flytende under 50 °C og dermed ikke skade læret ved påføring. På annen side er 

de fleste steder hvor limet skal påføres ikke i direkte kontakt med læret.  

 

Disse kravene stilles til valg av lim ved behandling. Limet bør ikke få fargeendring over tid, 

være motstandsdyktig mot skadedyr og mugg, bestandig for temperatur- og RF-endringer og 

ikke endre struktur som krympe, sveller eller blir sprø over tid. Limet må også være 

kompatibelt med tre, altså være sterkt, men samtidig mulig å fjerne (Unger 2001:541; Ellis & 

Heginbotham 2004:23).  

 

Proteinbasert lim er hygroskopisk og sensitivt til klimatiske forandringer. Det kan bli sprøtt 

over tid ved og ved utsettelse for lav RF. Ved høy RF (84% og høyere) kan det bli mykt 

(geleaktig) og svakt. Mulighetene for muggangrep er også tilstede(Ellis & Heginbotham 

2004:23; Horie 2010: 323; Unger 2001:545). Både Horie og unger skiver at dyrelim sveller i 

varmt vann og er løselig i 50:50 vann og etanol, eller ved påføring av varme, noe som gjør 

limet i praksis mulig å fjerne (Horie 2010:223,234; Unger 2001:545). Ellis og Heginbotham 

hevder derimot at fjerning av dyrelim kan være problematisk. Fordi påføringen av varme og 

fukt kan skade treverk og andre overflater. Det kan og føre til at limet trekkes lengre inn i 

materialet. En løsning de foreslår er å bruke Paraloid B-72 (etyl-metakrylat co-polymer)  som 

en barriere (Ellis & Heginbotham 2004:24).  

 

Paraloid B 72 er bestandig og anses som et stabilt termoplastiske materiale i klasse A (Feller 

1978) og fyller de overnevnte kravene. (Horie 2010:38,163,165; Koob 1986:7; Unger 

2001:363). Paraloid B-72 er stabil mot varme, oksydering lys, hydrolyse og er løselig i polare 

løsemidler (toluen, xylen og propanol). Det er transpatent, får lite fargeendring over tid og 

har god mekanisk styrke.(Koob 1986:7; Landi 1998:188). Det er samtidig kompatibelt med 

tre (Unger 2001:363 ).  
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Å benytte paraloid som en barriere vil i denne behandlingen ikke være mulig da flatene som 

skal limes ikke er tilgjengelig for en forbehandling. At paraloid B-72 anses som mer varig 

enn naturlig lim er et argument for, men siden det er et naturlig lim som originalt er brukt og 

det er en historisk gjenstand vil allikevel skrinet ble limt med et proteinbasert og naturlig 

dyrelim. Ved å velge et proteinbasert lim framfør et syntetisk vil bevare gjenstandens 

integritet og historiske autentisitet.  

 

Ved valg av dyrelim er det flere kriterier som skal overveies. For å unngå overflødig lim som 

kan skade læret og at limet penetrere for langt inn i treet er det nødvendig å ikke ha for lav 

viskositet på limet (Schellmann 2007:60). Dette avhenger av molekylærvekten (Horie 

2010:231-232). Av dyrelimene har harelim høyere molekylær vekt enn for eksempel beinlim, 

og dermed mer viskøst (Schellmann 2007:58). Harelim er i tillegg sterkere enn beinlim, men 

er mindre sterkt enn hudlim. På annen side er det mer elastisk enn hudlim. Både hare- bein og 

hudlim påvirkes av endringer i RF, men harelim er den minst sensitive av de tre. Bakdelen 

med harelim er at limet anses som vanskeligere å fjerne enn hudlim. På grunn av høyt 

fettinnhold (5%.) kan også harelimet gi en lavere bindingsstyrke enn de øvrige proteinlimene. 

(Schellmann 2007:58,59,61). På grunn av viskositeten, elastisiteten og at harelim anses som 

minst sensitiv ovenfor fukt vil bunnen bli limt med harelim. Siden fukt har vært et problem 

tidligere er det hensiktsmessig å velge limet som best kan tåle dette.  

 

 

Lime innvendig seksjon i tre, utvendig list og  innvendige lister 

Delene som utgjør det indre rommet i tre er løse og bør limes. Den avlange og løse listen som 

hører til langsmed den bakre kanten, og som fungere som en støtte til bunnen i det avlange 

rommet burde limes tilbake. Den mindre listen bør også limes tilbake til opprinnelig 

plassering. Utvendig bør listen som utgjør skrinets avrundete form i toppen  limes. Til dette 

vil det bli anvendt harelim på grunn av de samme overveielser som diskutert i avsnittet over.  

 

 

Hanken  

Hanken har flere typer skader som bør utbedres. Før det første er hankens tekstil svakt i de 

delene som sitter nærmest skrinet (begge endene av hanken) og burde forsterkes fra baksiden. 

For det andre er hanken løsnet fra skrinet på den ene siden og bør festes tilbake til skrinet. 

Dette vil ikke la seg gjøre uten en baksideforsterkning. Og til sist er det omsluttende læret 
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løst flere steder. Dette bør limes. Dessuten er hanken slik den frastår nå svært ujevn og vridd. 

Den burde formes slik at buen samsvarer med den antakelig mer opprinnelige naturlige 

kurven. 

 

Baksideforsterkning 

De stefani et al. og Kite skriver at Reemay, polyester- eller silkecrepelin, polyster stabiltex, 

eller beva 371-film er det som konvensjonelt benyttes til forsterkning av tekstiler (de Stefani 

et al. 2011:90; Kite et al 2006:126 ). Reemay er et polystermateriale med tilfeldig 

fiberstruktur tilnærmet lik fibrene i lær, som gjør det sterkt med samtidig fleksibelt og vil 

strekkes heller enn og splittes ved bevegelse (Skogstad 2001:5). Siden Reemayen blant annet 

skal festes til tre vil dette være bedre egnet framfor for eksempel japanpapir som kan benyttes 

ved forsterkning av lær. Japanpapir er egnet til mindre robuste reparasjoner eller i situasjoner 

hvor reparasjonsmaterialet bør være svakere enn læret (Kite et al 2006:126). Dersom treet 

beveger seg vil Reemayen mest sannsynlig bevege seg med treet. Til baksideforsterkning vil 

derfor Reemay blir brukt.  

 

For å feste Reemayen bør et heftemiddel som verken skader tekstilet eller læret anvendes. 

Heftemiddel som Beva 371-film er blant den vanligste innen tekstilkonservering, skriver de 

Stefane et al. (de Stefani et al. 2011:93). Beva-film er en varmeaktiverende klebefilm som 

krever 61-65 grader for å aktiveres. (de Stefani et al. 2011:93, Landi 1998:188). Læret som 

omslutter tekstilet har en krympetemperatur på 60 °C og å benytte Beva er derfor utelukket. 

Hvetestivelse er et annet alternativ, men tekstilet virker å være svært absorberende (lin 

absorberer fukt lett (Eigtved & Paludan 1994:144) og det er risiko for at hvetestivelsen 

trekker seg inn i tekstilet og etterlater seg flekker og gjør tekstilet stivt, skiver de Stefani et al.  

(de Stefani et al. 2011:90,92). Lascaux (polyvinylacetat) er en akryl dispersjon (emulsjon) 

lim som kommer i ulike hardhet ( 498HV hard 360HV myk (nå303HV)). Dette limet kan 

enten påføres direkte, eller via varme- eller løsemiddelaktivering. I litteraturen foreslås det til 

tekstil en 15% Lascaux 360 HV og 498 HV 1:2 løsning i destillert vann påført via 

løsemiddelaktivering (de Stefani et al. 2011:97).   

 

Dette ble testet med fire ulike tykkelser av Reemay, men viste seg å ikke være holdbart nok. 

Det ble derfor gjort forsøk med 50% Lascaux 360 HV og 498 HV 1:2 i vann og 100% 

Lascaux 360 HV og 498 HV 1:2. Løsningen med 50% Lascaux 360 HV og 498 HV 1:2 i 

vann fungerte beste og vil bli benyttet. Reemay ble lagt på silikonpapir og Lascaux ble så 
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penslet på med pensel og latt tørke. For selve aktiveringen av limet følger metoden beskrevet 

av De Stefani. Metoden går ut på at det ferdig tilpassede stykket med Reemay og Lascaux 

legges på det aktuelle området etterfulgt av et tørt filterpapir. Filterpapiret fuktes deretter med 

etanol via en pensel og dekkes med Melinex for å hindre fordampning. Et lett trykk sørger 

bedre heft (de Stefani et al. 2011:93). Med en løsemiddelaktivering av Lascaux på Reemay 

vil påføringen dessuten være enklere å kontrollere enn for eksempel å bruke Lascuax direkte 

på Reemayen eller tekstilet som skal forsterkes. Med grunnlag i dette vil hanken forsterkes 

med Reemay festet med løsemiddelaktivert Lascaux 50% 360 HV og 498 HV i vann.   

 

Lime løst lær på hanken 

Til det løse læret som bør limes finnes det i litteraturen en mengde lim som er egnet for lær. 

Blant de mest anvendte er Beva 371, Lascaux og Evacon R (etylenvinylacetat dispersjon) 

(Kite et al. 2006:127). Å benytte en 3:1 blanding av Lascaux 498HV og 360HV gir 

fleksibilitet. Lascaux er mindre heftesterkt enn Evacon R, men i hanken er fleksibilitet 

viktigere enn styrke fordi hanken ikke lenger har den funksjonen den tidligere har hatt (til å 

bære i) og fordi hanken bør formes slik at den visuelt sett framstår som mer helhetlig. 

Lascaux er også lettere å reversere med løsemiddel enn Evacon R (Sturge 1999:65).  En 

bakdel med  Lascaux er at Lascaux er ømfintlig for endringer i pH. Men den har den fordelen 

at den ikke trekker seg inn i læret, sier Sturge. (Sturge 2017 pers. komm.). Lim som trekker 

seg inn i læret vil antakelig kunne sette flekker på tekstilet. Lascaux vil bli benyttet på å lime 

læret på hanken på grunn av fleksibilitet og at det antakelig ikke vil trekke seg inn i tekstilet å 

sette flekker.  

 

Forme hanken  

Hanken i sin helhet er buklete og ute av form. Det var hensiktsmessig å forsøke å få tilbake 

den opprinnelige formen (mer jevnt buet) og å mykne læret. Metoder for å tilføre fukt eller 

mykgjøring av lær ble oppsøkt. Yusupova skriver at tilføring av fett til lær har hovedfunksjon 

å hindre krymping under tørkeprosessen. Det har kun vist en minimal innvirkning på 

fleksibilitet og mykgjøring. Mens å tilføre vaselinolje til læret mens det enda er fuktig (eller 

etter en fukting samtidig som langsom bearbeiding, gir i følge Yusupova læret mykheten 

tilbake (Yusupova 1979:94,98). Men Doyal og Kite skriver at å tilføre for mye olje og fett 

kan føre til at læret blir klissete og tiltrekke støv og smuss, og dannelsen av spew, som kan 

oppstå flere år etter behandling (Doyal & Kite 2006.188). 
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For å finne ut om dette var egnet behandlingsmetode ble det gjort tester med 50:50 lanolin og 

bivoksblanding laget på studiet, og Marney´s Conservation Leather Dressing fra Hewit and 

Sons (like deler lanolin, bivoks og klovolje-blanding) for å undersøke om det hadde en 

mykgjørende effekt på læret27. Disse vokstypene blir ofte brukt til mykgjøring av lær i 

bokbinderfaget (Yusupova 1979:94). Resultatene viste at en mykgjørende effekten var 

fraværende og andre løsninger ble oppsøkt. Doyal og Kite hevder at en løsning 70/30 (v/v) 

alkohol og vann kan bidra til å løsne opp stive kollagenfiber og mykne læret og hindre at 

læret sprekker (Doyal & Kite 2006.188). Siden læret er såpass tynt ble den mer skånsomme 

metoden forsøkt før alkohol og vann. Metoden som nå ble forsøkt var SympaTex-kompresser 

(Yusupova 1979:98). En SympaTex-kompress (SympaTex, fuktet trekkpapir, Melinex) ble 

lagt om et lite området for å undersøke om kompressene vil mykne læret og tekstilet 

tilstrekkelig til at det vil kunne formes. Kompressen ble festet med lette klemmer i 30 

minutter. Resultatet viste at læret og tekstilet i hanken ble fleksibelt nok av behandlingen til å 

kunne formes. SympaTex-kompress vil derfor bli anvendt. En fordel med denne metoden er 

dessuten at SympaTex-kompressen ikke tilfører læret unødvendige fettstoffer eller bruk av 

alkohol eller andre løsemidler som kan gjør læret stivt og uttørket (Kotonksi 2012:85). 

 

Feste av hanken  

Hanken er løsnet fra skrinet på venstre side. Denne burde festes tilbake til skrinet, både for 

det visuelle, men også for å hindre at ikke også det høyre festet ryker ved at hanken henger 

løst. Opprinnelig er hanken festet til skrinet i en vertikal åpning som har samme bredde som 

hanken. Etter forsterkning av hankens to ender med Reemay vil det nå være mulig å føre 

hanken tilbake og dermed feste den. Til dette vil det kreves et lim med sterkere hefteevne enn 

Lascaux. Som diskutert tidligere har Evacon R en sterkere hefteevne enn Lascaux og vil 

derfor bli brukt til å feste hanken.  

 

 

Feste av pennelomme 

Den venstre pennelommen/klaffen har røket i festet og bør sette tilbake for å hindre 

ytterligere skade eller tap av gjenstanden. En tilbakeføring bidrar også til økt funksjonalitet 

av skriveskrinet. Ved å undersøke høyre klaff var det mulig å finne ut hvordan den 

opprinnelig satt fast i skrinet. Etter samtale med lærkonservator Theo Sturge ble en mulig 

																																																								
27 Dette ble utført på tapte biter fra hankens lær.  
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løsning lagt fram. Opprinnelig er klaffen festet ved hjelp av læret den er belagt med. Dette 

omsluttende læret går ned og er festet på skrinets innside mellom det innvendige læret i 

kantene.  

 

Siden det ikke er noen resterende lærkant å bruke er forslaget å anvende et nytt lærstykke 

som kan fungere som et feste i overgangen mellom lommen og skrinet (Sturge 2017 pers. 

komm.). For å undersøke om dette lot seg gjennomføre ble en tynn, flat spatel ført inn langs 

sårkanten på skrinet for å se om det var mulig å forsiktig løsne læret slik at det nye læret blir 

mulig å feste. Tilsvarende ble gjort langs lommens sårkant. Dette lot seg gjøre i begge 

tilfeller. Alternative metoder ble ikke undersøkt siden dette umiddelbart syntes å være den 

beste løsningen. Å bruke noe annet enn lær, som for eksempel Reemay eller japanpapir ville 

antakelig både ha blitt for tynt og ikke sterkt nok.  

 

 

Løst lær 

Det løse læret utvendig på skrinet bør festes slik at ikke det løsner ytterligere og for å hindre 

tap av originalt materiale. Dette vil også føre til en visuell forbedring av skrinet.  

Det er ønskelig med et lim som er mulig å påføre via sprøyte eller pipette og kapillære krefter 

da det enkelte steder er vanskelig å komme til med spatel eller pensel. Som testen påviste er 

det opprinnelig blitt brukt et proteinbasert lim for å feste læret til skrinet. I limingen av det 

løse utvendige læret er det på enkelte steder så store områder som skal limes at dette ikke vil 

kunne kontrolleres på en forsvarlig måte. Dessuten er læret nedbrutt og vil ikke tåle det 

varme limet. Å bruke et proteinbasert lim her er derfor ikke vurdert som et alternativ.28 

 

For ikke å skade læret vil både Lascaux og Evacon-R være egnet til dette formålet (Horie 

2010:137-148,153; Kite et al 2006:127). Begge lim har god styrke og trekker seg ikke inn i 

læret (Sturge 1999:65). Det ble utført en test med Lascaux 3:1 498HV og 360HV, og Evacon 

R. Stykker av kalv ble limt fast til tre og klemt fast med tvinge i 60 min. Begge limene ga 

tilfredsstillende resultater, god hefteevne og satte ingen flekker på læret, men på grunn av at 

Evacon R har bedre heft enn Lascaux vil læret derfor bli festet med Evacon R. Evacon R 

anses som reversibelt og kan reverseres med Aceton (Skogstad 2001:9). Det er derimot ikke 

mulig å påføre disse limene via sprøyte. Begge limene kan tynnes med destillert vann, men 

																																																								
28 I tillegg til konsekvensene med bruk av varme som diskutert tidligere.  
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dette fører til at det trekkes mer inn i mediene enn ønskelig. Det vil derfor bli brukt pensel og 

spatel til påføringen av limet. 

 

 

Utfylling av manglende lær og nytt håndtak 

Det er en del mangler over store deler av skrinets ytterside. Om disse bør utfylles er et etisk 

spørsmål. De er framtredende og synes godt. Etter diskusjon med lærkonservator Theo Sturge 

ble det foreslått å enten male treverket eller å fylle inn med farget japanpapir (Sturge 2017 

pers. komm.). Dette vil føre til at mye nytt materiale som ikke originalt hører til skrinet blir 

en del av gjenstanden. Etter diskusjon med veileder ble dette bestemt som ikke etisk 

forsvarlig da behandlingen vil gjøre en for stor inngripen på originalt materiale. 

 

Det er behov for et håndtak på den høyre klaffen. Denne har en stor funksjon og bør erstattes 

med en ny. Dersom den venstre klaffen vil blir satt tilbake vil det bli vanskelig å åpne klaffen 

uten denne hempen. Å lage en nye hempe innebærer å tilføre gjenstanden et nytt materiale og 

blir på lik linje med utfyllingen av lær et spørsmål om etikk. Siden hempen utgjør en viktig  

funksjon, og at det er tale om et mye mindre omfang nytt materiale enn ved for eksempel 

innfylling av lær, regnes dette som forsvarlig. 

 

 

Lime tekstilet 

Veluren som er løsnet på høyre side ved begge hjørnene (oppe og nede) og i det nederste 

venstre hjørnet burde limes. For liming av tekstil anbefaler Landi at limet som skal benyttes 

bør ha konsistensen som en tynn krem og foreslår Mowolith DMCS i 40% vann (Landi 

1998:121). Siden dette ikke var tilgjengelig på studiet og de øvrige metodene krevde 

apparatur eller direkte varme (polyeten film, Tygaflor, Beva 371) ble ikke disse vurdert. 

Siden tekstilet skulle limes på tre og proteinbasert lim er kompabelt med tre ble dette valgt 

fremfor tilsvarende lim som ble benyttet for å lime lær til tekstilet på hanken (50 % Lascaux 

360 HV og 498 HV 1:2  løsning i destillert vann) (de Stefani et al. 2011:97).  

 

 

Rensing 

Skrinet har mye løst overflatesmuss og støv både innvendig og utvendig som bør renses fordi 

støv og smuss bidrar til å øke surhetsgrad og dermed til nedbrytning av materialene, det kan 
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tiltrekke seg skadedyr, og av estetisk årsaker. Kravene for rensingen bør være at det er 

skånsomt både for konservatoren og miljøet, ikke giftig, lett å jobbe med også på store flater 

og  økonomisk og tidsmessig akseptabel. I tillegg skal den valgte rensemetoden ikke skade 

overflaten, trekke seg inn i originalt materiale eller ta med seg fargelag eller materiale. Vikki 

understreker at valgt metode for rensing bør gi muligheter for en trinnvis rensing så 

prosedyren kan stoppes når ønsket resultat er oppnådd. Dessuten er tørre rensemetoder til et 

visst punkt enklere å kontrollere, skriver hun (Vikki 2004:72).  

 

For tørrensing av lær anbefaler Kite et al. en god børste eller støvsuger, Smokespunge, 

Wishab erasers eller Groomstick. For våtrensing nevnes det destillert vann, vann med en 

dråpe ammoniakk, vann og alkohol, vann og et polart løsemiddel, white spirit rent eller med 

vann og toluen (Kite et al. 2006:125-126). Sturge anbefaler å bruke både tørr og lett fuktet 

mikrofiberklut til rensing av lær, og hevder at dette også fungerer godt på tekstil (Sturge 2017 

pers. komm.). Ved rensing av tekstil er det hensiktsmessig å rense så lite som mulig siden 

rensing, selv med myke børster, medfører tap av fibre (Landi 1998:37). Våtrensing eller bruk 

av løsemidler vurderes ikke på tekstilet (veluren) fordi de merker og spor som finnes på 

tekstilet anses som en del av gjenstandens bruksspor. Tekstilet på hanken vil ikke blir renset 

av samme årsaker da det ikke er ønskelig å fjerne original patina. 

 

Etter samtale med papirkonservator Siv Jakobsen anbefaler hun en 70/30 (v/v) etanol og 

vann-løsning for rensing av papir. Siden papiret er angrepet av biologisk vekst vil alkoholen 

bidra til å hemme veksten (Jakobsen 2017 pers. komm.). 

 

Under finnes resultater av rensetester utført på læret, tekstilet og  papiret basert på litteraturen 

og samtale med konservatorene Sturge og Jakobsen. Resultatene skiller mellom: Dårlig: 

ingen synlig endring. Middels: tar med seg minimalt. God: synlig forbedring uten at det sorte 

fargelag følger med. Ikke egnet: tar med seg fargelag. 

 
Medie/løsemiddel Påføringsmetode Resultat 

Smoke spunge Jevne strøk i en retning  Middels 

Polyetensvamp Jevne strøk i en retning  Middels 

Mikrofiber klut tørr I alternerende retninger God 

Destillert vann  Bomull på trepinne God 

Destilet vann  På microfiber klut  God 
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Saliva Bomull på trepinne God 

Vann og en dråpe ammoniakk  Bomull på pinne Ikke egnet  

Vann og etanol (30/70) Bomull på pinne Middels 

Etanol (polart) Bomull på pinne Ikke egnet  

White spirit og vann (50/50) Bomull på pinne Middels  

White spirit (ikke polart) Bomull på pinne middels  

Aceton og vann (50/50) Bomull på pinne  -  

Aceton (polart ) Bomull på pinne Ikke egnet 

Tabell 1. Rensetester lær (Kite et al. 2006:124-5; Laren & vest 1990:3-9). 

 

Medie/løsemiddel Påføringsmetode Resultat  

Myk kost  Jevn i en retning Middels 

Mikrofiberklut  Jevn i en retning  God 

Tabell 2. Rensetester tekstil (velur) 

 

Medie/løsemiddel Påføringsmetode Resultat 

Polyetensvamp Jevne strøk i en retning Middels til ikke egnet 

Saliva Bomull på pinne Dårlig 

Vann og etanol (30/70) Bomull på pinne God 

Tabell 3. Rensetester papir 

 

 

Med bakgrunn i disse testene vil læret etter en rensing med en myk kost og pensel for å fjerne 

løst smuss bli renset med både tørr og fuktet mikrofiberklut. Denne metoden tilfører ikke 

læret unødvendige løsemidler og er heller ikke helseskadelig. Det tar heller ikke med seg for 

mye av den originale patinaen til læret. Figur 38 viser resultatet av rensetesten med destillert 

vann på bomull (Fig. 38.). Mikrofiberklut ga gode resultater på veluren og vil bli benyttet 

(Fig. 39.) Papiret vil bli renset med 30/70 løsning vann og etanol da det viste deg som den 

mest effektive og samtidig skånsomme metoden, samtidig som det bidrar til å hemme eller 

sakne en eventuell biologisk vekst (Fig. 40.).  

  

Figur 39. Mikrofiberklut 
etter rensing av veluren.  

Figur 38. Rensetest på 
innvendig lær med 
destillert vann påført 
bomull på pinne  

Figur 40. Rensetest på papir med 30/70 vann 
og etanol påført med bomull på pinne.  
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Begrunnelser for utretting av treverket i bunnen av skrinet 

Den synligste og mest prekære skaden på skrinet er det deformerte treverket. Deformeringen 

til skrinets bunn er både visuelt forstyrrende samtidig som det hindrer skrinet fra å bli brukt 

slikt det er tiltenkt. Den nedsatte funksjonen er nødvendigvis et ikke et problem i seg selv, 

siden skrinet ikke lenger brukes til forsknings- og skrivearbeid. Det som er problematisk er at 

deformasjonen ikke lar oss se skrinet i den formen som det er funksjonelt i. På den annen side 

kan en utretting av treet medføre skade på læret. Diskusjonen vil i stor grad dreie seg om 

hvorvidt det kan forsvares å gjennomføre en utretting av treet ettersom det kan medfør skade 

på læret. En rekke spørsmål dukker opp i overveielsene. Hvis argumentene her er holdbare, er 

utretting et forsvarlig valg selv om det er et genuint problematisk aspekt ved denne 

behandlingen.  

 

Det første argumentet for å utrette skrinets treverk er at det hever skrinets funksjon. 

Tilstanden til et objekt bestemmer en bruk og har innvirkning på hvordan gjenstanden forstås. 

Om forståelsen av gjenstanden er klar vil dette føre til at gjenstanden verdi heves, skiver 

Taylor og Cassar ( Taylor & Cassar 2013:8,9). Det defineres ikke hvilken type verdi, men i 

denne sammenheng kan det bety, utover den funksjonelle verdien som økes, økt utstillings 

verdi, økt estetisk, visuell verdi og økt kildeverdi ved at skrinet blir helt. Caple skiver at den 

praktiske funksjonen gjenstanden har hatt, er en verdi i seg selv (Caple 2006:10). Ashworth 

støtter et slikt syn når han hevder at verdien til en gjenstand er direkte knyttet til evnen det 

har til å utføre en gitt funksjon (Ashworth et al. 2001; Viñas 2005:180). Uten å utrette 

treverket vil ikke skrinet kunne ligge med bunnen ned. Dermed vil det ikke kunne åpnes. 

Med dette er det klart at ikke bare funksjonaliteten til skrinet er svekket med treverkets 

deformasjon, men også utstillingsverdien. Når funksjonen er nedsatt kan dette føre til at 

forståelsen av skrinet svekkes. Dette er å regne for en innskrenkning av potensialet skrinet 

har for å gi et inntrykk av hva slags gjenstand det er og hva gjenstanden sier om tiden det er 

fra.   

 

For det andre vil en utretting øke skriveskrinets totale verdi fordi det bidrar til at den 

helhetlige tilstanden til skrinet ivaretas. Gjenstanden blir hel og det forstyrrende elementet 

gjør skrinet visuelt bedre. Uten utrettingen vil ikke skrinet kunne festes til bunnen. Dette kan 

påføre ytterlige skader ved at bunnen løsner helt som fører med seg at læret revner mer. En 
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utretting av treverket er dermed et forebyggende tiltak som kan hindre at ytterligere skader 

oppstår og bidrar på samme tid til en stabilisering av hele konstruksjonen.   

 

De viktigste argumentene mot å utføre en planering av treverket er at det kan skade originalt 

materiale og svekke gjenstandens autentisitet. Dersom læret løsner fra treverket vil originalt 

materiale stå i fare for å bli skadet eller i verste fall gå tapt. Fukten kan gjøre at lime oppløses 

og fører med seg at læret løsner fra treet. Utover at læret løsner kan det oppstå misfarging på 

læret. Fukten kan skape skjolder eller direkte tap av farge. Når læret er fuktet kan det i 

kombinasjonen med trykk også viske ut eller forandre det pregede mønsteret i læret som vil 

være en uopprettelig skade. Læret kan med fukten utvides, nye sprekker kan oppstå eller 

revne ytterligere. Læret kan i tillegg bli stivt som følgeårsak etter at det har vært fuktet.  

 

Ideelt skulle alle verdier kunne bevares. Problematikken oppstår når det ikke er mulig. Det 

hadde vært et enklere valg om det var mulig å gjenopprette funksjonaliteten til skrinet uten å 

måtte gå til en så invaderende behandling som å rette ut treverket. For å bestemme om 

utretting bør eller ikke bør gjøres må man veie opp verdiene som forøkes og tapes ved å 

utføre eller ikke utføre utrettingen siden verdiene går på bekostning av hverandre. Før den 

beslutningen treffes må det imidlertid være klart om det finnes noen alternativer. For skrinets 

del virker den meste plausible alternative behandlingen å bygge en permanent krybbe som 

skrinet kan hvile i. Da vil skrinet kunne åpnes, og deler av funksjon kan sies å bli ivaretatt. 

En slik støtte vil heller ikke sette gjenstandens autentisitet i spill. Men utover å ikke gjøre 

skrinet fullstendig funksjonelt, har dette behandlingsalternativet andre problematiske følger. I 

følge artikkel 5 skal konservatoren ivareta integriteten til objektet og respektere den estetiske 

og historiske betydningen til gjenstanden (E.C.C.O. 2003:5). Å lage en støtteanordning som 

må følge med skrinet er ikke å ivareta gjenstandens integritet I tillegg går man glipp av den 

preventive verdien effekten av å utrette treverket.  

 

Gitt at det ikke finnes andre plausible alternativer står altså valget om treet skal rettes ut eller 

ikke. Det er grunner til å mene at de potensielle skadene fra utrettingen ikke er uopprettelige. 

Om læret misfarges eller om farger går tapt vil dette kunne retusjeres. Om læret løsner kan 

det antakelig limes tilbake på plass. På annen siden medfører dissen tiltakene tilføringen av 

nye materialer som ikke ville være nødvendig dersom en planering uteblir. Utrettingen av 

treet vil dessuten forandre treverket strukturelt. Dette betyr endring av originalt materiale. 

Forut for behandlingen var jo ikke treet i sin originalt tiltenkte form. Det kan derfor 
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argumenteres for at en utretting er en tilbakeføring til den originale formen29. Denne 

vinklingen støttes av Appelbaums påstand om at en gjenstands ideelle tilstand er en av de 

tidligere tilstandene, og at en modifisering av objekter, for å bringe de til en ønsket stand, 

ikke gjør de mer eller mindre autentiske (Appelbaum 2010:194). Altså kan dette hevdes å 

bidra til å heve den autentiske verdien til skriveskrinet. Dessuten spiller faktumet at dette er 

skrinets bunn en rolle i avgjørelsen. Bunnen vil til en hver tid vende ned og ikke være synlig 

eller visuelt forstyrrende dersom skader av læret skulle oppstå. Om det var læret i lokket som 

sto i fare ville betydningen av en mulig skade på læret vært større.  

 

Med grunnlag i argumentasjonen ovenfor ble det bestemt å utføre en planering av treverket. 

Fordi den funksjonelle verdien ikke bare bidrar til en økt forståelse av gjenstandens tolkning 

og lesning, men er et preventivt tiltak som hindrer ytterligere skade, hever det totale visuelle 

uttrykket og at behandlingen som gjennomføres antakelig ikke vil føre til konkrete tap av 

materiale, eller til tilføring av nytt materiale jevnfør artikkel 15 (E.C.C.O. 2003:2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
																																																								
29 Selv om ikke ligninet endres eller hydrogenbindingene brytes blir det i denne kontekst omtalts om en 
strukturell endring siden det er en fysisk og synlig endring ved materialet. 
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10 Konserveringsbehandling 2016/17 
 

 

I dette kapittelet vil framgangsmåten og utførelsen av konserveringsbehandlingen 

gjennomgås. Kapittelet er delt inn i en del som omhandler forberedende konservering og 

kontroll av klima og deretter en del om konserveringsbehandlingen 2016/17. Sistnevnte del 

går gjennom utretting av treverket, forsterking og liming av hanket, feste av løse deler, nye 

deler, tekstilet, løst lær og til slutt rensing. Resultatene av behandlingen vil bli diskutert i 

konklusjonen og er fullstendig dokumentert i appendiks 3.   

 

 

Kontroll av klima 

På laboratoriet ble behovet for å lage et mikroklima for skrinet presserende ettersom klima i 

laboratoriet var høy og kunne ha ført til ytterligere deformering av treverket (ble målt med 

hygrometer). Et kjølig stabil kaldt miljø med 55% RF med noe luftsirkulasjon er ideelt for 

tre. Det var også en fare for at mer lær løsner siden sterkt nedbrutt hud som er  porøs og 

fibrøst, generelt vil ta opp eller tape fukt raskere enn frisk hud (Calnan & Thornton 1996:17).	

Dessuten er papir er svært hygroskopisk og fuktig luft kan føre til at papir vil bølge seg 

(Rottensen 1994:172). Ved høy RF kan også mikrobiologiske angrep forekomme, både på 

papiret og tekstilet (Eigtved & Paludan 1994:153), men det skal svært høy RF til for at 

soppdannelse skal forekomme på treverk (Jørgensen 1994:109). Et klimatelt på 0,2041m3, 

som var tilstrekkelig til å romme skrinet, ble derfor bygget av plast og teltstenger. RF ble 

bufret med selvindikerende silicagel pellets og først holdt på om lag 55%. Dette ble mål med 

et hygrometer som ble plasser i klimateltet. RF på 55% ble bestemt etter søk i litteraturen 

(Thomson 1997). Utregningen for mengden silicagel fulgte anvisningen fra Arkivprodukter 

(Arkivprodukter.no) som anbefalte 170 gram per kvadratmeter i et 90 dagers perspektiv. 

Silicaen ble lagt i en pose av Tyvek som ble sydd på studiet. Pelletsene ble fordelt i posen 

slik at det ble dannet et lag som ikke var tykkere enn 3,81cm (tilsvarer 1,5 inches, laget som 

ble lagt var om lag 3,5cm), etter anbefalinger fra Appelbaum. (Appelbaum 1991:44). Dette 

sikrer god luftsirkulasjon. Mugg og biologisk vekst gror lett i RF over 65% og ved en RF 

under 40% vil skader som sprekkdannelser og tap av fleksibilitet kunne forekomme (Angus 

et al 2006:115, Thomson 1997:87). Utgangspunktet var høyere enn 55% og senkningen i RF 

ble gjort gradvis for å sikre en skånsom forandring hos materialet. Temperaturen ble holdt på 
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20°C. Det ble samtidig plassert ut en måler i arkivrommet skrinet skal tilbake slik at rette 

temperatur og RF kan tilpasses til det framtidige miljøet så materialene unngår stress og nye 

skader ved tilbakeføring. 	

 

Klimaet ble målt i NFS klimaregulerte arkivrom i P.A. Munchs hus på Blindern med et 

hygrometer. Dette ble gjort i 12 uker. Målingene tatt i arkivet i løpet av de ukene viste en 

variasjon i RF på 7%( mellom 27-34%). Etter sammenlikninger med klima ute og 

svingningene innendørs, tyder målingene på at rommet lar seg påvirke til en viss grad av det 

utvendige klima. En revurdering av RF i klimateltet ble etter denne observasjonen raskt 

foretatt.  

 

Skrinet er en komposittgjenstand bestående både organisk og uorganisk materiale og hvert 

materiale i denne gjenstanden har hver sin kjemiske og fysiske egenskap som krever hvert sitt 

miljø  - ideelt sett. Metall, papir og tekstil er sensibelt for høy RF, mens lær er sensibelt for 

lav. Tre er sensitiv både for høy og lav RF (Hunt 1992:132). Det viktigste for denne 

gjenstanden er et stabilt klima. Lær kan bli tørt i lav RF, men læret er allerede tørt og stabilt. 

Farene er raske endringer som kan får treet til å bevege seg, sveller eller spenninger kan 

oppstå. Videre kan dette fører til vridninger eller sprekkdannelser i treet og at papiret og læret 

revner. Anbefalt RF er derfor å ha den stabilt på rundt 30% luftfuktighet slik det allerede er i 

det klimakontrollerte rommet og klimateltet på laboratoriet ble nå holdt på rundt 30%.  

 

 

Konserveringsbehandling 2016-17 

Utretting av treet 

Basert på de to casene (van Gerven og Kotonski), Sandick  og litteratur om treets egenskaper 

ble det besluttet å utføre utrettingen av treet med fukt påført via SympaTex-kompresser  

(Kotonski 2012; Sandick 2000; van Gerven et al 2016). Før utrettingen ble en liten del av 

læret forsøkt fuktet med destillert vann via kompresser av SympaTex i 30 minutter. Det ble 

ikke observert endinger i læret så behandlingen ble derfor utført som planlagt. Det er 

allikevel en risiko for at læret løsner ytterligere fra treverket når mer fukt over en stor flate vil 

bli påført over tid.  

 

Første steg i behandlingen innebar å gradvis øke RF i klimateltet. Silicagel ble tatt ut av 

klimateltet. Langs bakre del av skrinet, som fremdeles ligger flatt mot rammeverket ble det 
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lagt to lette vekter ( 406 gram per vekt) for å hindre at treverket skulle koppe seg også der i 

prosessen med å øke RF. Slik sto det til natten over. Nå ble bakre del festet med tvinger med 

polyetylenplast som beskyttende lag mellom tvingene og treverket. RF var nå steget til 58% 

som vist i figur 41 (Fig. 41.). 

 
Dernest ble en 9 cm bred og tilpasset kompress av SympaTex, fuktet trekkpapir og Melinex 

lagt på bakre del av skrinet. Melinexen bidrar til å sakne fordampningen av vannet og sørger 

for at vannet trekkes ned i treet via SympaTexen og ikke opp og ut. Dette ble først gjort uten 

vekter til dagen etter, og deretter med to vekter på 406 gram til neste dag. Samtidig ble en ny 

syympatex-kompress lagt kant i kant med den bakre, først uten vekter, etterfulgt av lette 

vekter og så tvinger. Figur 42 illustrerer denne prosessen (Fig. 42.). På dette tidspunkt var RF 

69% i klimateltet og det var ikke nødvendig å foreta ytterligere grep for å heve RF. Fukten 

fra kompressene var nok. Over det stjerneformede røde krysset ble det lagt et stykke Melinex 

for beskyttelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Første ledd i utrettingen av 
treverket. Lette tvinger er plassert i 
bakre ytterkant. Her er vektene tatt 
bort.  

 
Figur 42. SympaTex-kompress i bare del 
av bunnen med tvinger og vekter. 
Framfor dette ligger neste lag med 
SympaTex kant kan med den bakre, uten 
press.  

Figur 43. Midtveis i prosessen. Lette 
vekter er plasser i front. 
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Denne prosedyren ble gjentatt helt til hele flaten var fuktet, treet slappet av og rettet seg ut. 

Figur 43 viser prosessen midtveis og figur 44 viser nest siste steg i prosessen. Det tok i alt 

fem dager før hele flaten var plan. Underveis ble trekkpapirene fuktet lett for å undre en 

ujevnt tørking. Det ble også satt inn noen millimeter med destillert vann i en petriskål da det 

vanskelig å holde RF høy og stabil underveis.  

 
Hele ytterkanten ble deretter festet med tvinger jevnt fordelt (Fig. 44.). Tre-lister ble etter 

hvert satt imellom tvingene og sørget for et jevnt fordelt trykk. I midten ble det lagt to tre-

lister med to vekter på 406 gram for å hindre opp-bulinger av treet i midten. Melinexen ble 

fjernet for en gradvis tørking fra bakre del først. Fuktigheten i klimateltet sank gradvis ned og 

kompressene ble fjernet etter to dager. Skrinet sto i press i fem uker basert på van Gerven 

hvor eikdøra sto i press i 6-7 uker (van Gerven et al.  2016:134).  

 

Da fukten fra trekkpapiret forsvant sank RF i klimateltet og måtte gradvis opp igjen til et 

stabilt nivå. Det ble først kontrollert med en mettet løsning magnesiumklorid som har RF på 

30% og deretter magnesiumnitrat  med RF på 52,89% (Kahler et al. 2009: 2081). Den 

mettede løsningen magnesiumnitrat ble tatt ut igjen og erstattet med magnesiumklorid fordi 

målingene i klimarommet på Blindern viste mellom 27-34% RF.30 I klimateltet ble RF derfor 

holdt på rundt 30% resten av prosjektet for å sikre stabilitet i materialene ved overflytting til 

klimarommet i P.A. Munchs hus på Blindern.   

 

 

 

 

																																																								
30 Resultatene fra målingene på Blindern var ikke klare da utrettingen av treverket ble satt i gang. 

Figur 44. Nest siste steg i 
utrettingsprosessen av treverket. 
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Hanken31 

Hanken ble forsterket med Reemay fra baksiden i begge ender. 

Hanken er helt løs på den ene siden og henger kun fast i få fibre på 

den andre siden Figur 45 viser hanken som fremdeles henger fast i 

kun får tråder (Fig. 45.). Reemayen ble fargen i rett tone slik at den 

ikke skulle skille seg ut fra det originale tekstilet (Fig.46). Til dette 

ble det brukt akvarellmaling fra Van Gogh The Quality brand. 

Reemayen ble deretter lagt på et silikonark og penslet med et jevnt 

lag 50% Lascaux 360 HV og 498 HV 1:2  i destillert vann (de 

Stefani et al. 2011:97). Etter tørking ble Reemayen klippet til. 

Reemayen som ble limt på den løse siden ble laget så den gikk litt 

utenfor tekstilet i hanken. Dette ble gjort for å lage et bedre feste slik 

at hanken skulle kunne festes tilbake til skrinet på en hensiktsmessig 

måte. Reemayen ble festet  ved å pensle på etanol. Det ble først forsøkt 

å tilføre etanol via trekkpapir, men det fungerte dårlig da det ikke trakk 

tilstrekkelig med etanol gjennom trekkpapiret til at limet ble aktivert. 

Trekkpapir ble derimot brukt for å forsiktig fjerne overflødige 

etanol, samt å feste Reemayen i etterkant. Melinex ble brukt som 

beskyttelse mot de tilstøtende materialene. Reemayen ble festet med 

lette tvinger og tørket med tvingene på natten over.  

 

Det løse læret på hanken ble limt med  Lascaux 360 HV og 498 HV 1:3. Før limingen ble 

læret myknet med SympaTex-kompresser i 30 min. Limet ble påført via en tynn pensel og 

presset på plass med fingrene. Lokasjonen til en av de løse lærbitene var mulig å finne ved å 

sammenlikne sårkant mot sårkant. Biten var svært tykk og sammenklistret. Etter fukting av 

biten, for å forberede liming, viste det seg å være to sammenklistrede biter, en stor og en 

mindre og smal. Det var mulig å finne plasseringene til begge bitene. De ble limt i riktig 

posisjon med Lascaux 360 HV og 498 HV 1:3. Figur 47 viser posisjonen til den minste 

lærbiten, samt plasseringen av Reemayen (Fig.47.). Plasseringen til den større vises i figur 48 

og 49 under (Fig. 48,49.).  

 

																																																								
31 Fotodokumentasjonen over behandlingsgrepene på hanken er ikke i kronologisk rekkefølge fordi 
behandlingen ikke ble utført i den rekkefølgen det her er beskrevet. Rekkefølgen på beskrivelsen er valgt slik at 
hvert ledd skal være enklere å følge.  

Figur 45. Detalj av 
hanken som henger  
løst fast i skrinet.  

Figur 46. Reemay på 
delen av hanken som 
fremdeles er 
integrert i skrinet. 
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Før forming av hanken ble den mykgjort med destillert vann påført via SympaTex-kompress. 

Kompressen ble festet med lette tvinger og tilstøtende materiale ble dekket med Melinex. 

Etter 1,5 time var læret og tekstilet såpass mykt at det kunne formes. Hanken ble lagt om en 

buet metallform med passende kurve og festet fast med klyper Mellom klypene og læret ble 

Melinex brukt som beskyttelse. Hanken sto slik i 30 timer før formen ble fjernet.  

 

Den løse siden ble limt tilbake til skrinet med 

Evacon R. Festingen ble utført ved at den nye 

Reemay-biten ble ført inn i sprekken med egnet 

tannlegeredskap og limt fast. (Se Fig.47.T.V.) 

Nå ble det mulig å lime fast omsluttende lær 

som satt tett inntil skrinet og var løst. Dette ble 

gjort med med Lascaux 360 HV og 498 HV 1:3, 

påført med tynn pensel. Læret ble mykgjort via 

SympaTex før limingen. Melinex ble benyttet 

som beskyttelse mot tilstøtende materialer. Etter 

forsterkning av Reemay ble også den motsatte side festet ytterligere fast til skrinet da den kun 

satt festet med få tråder. Figur 50 viser omsluttende lær limt tilbake på hanken, samt 

Figur 47. De ytterste 
pilene peker på 
plasseringen av 
Reemayen. Den 
midterste pilen peker 
på lærbiten som ble 
funnet og limt på rett 
plassering.  

Figur 48. T.V. Fotoopptak av 
området før liming. Figuren 
viser også den løse siden av 
hanken reintegrert i skrinet.   
 
Figur 49. T.H. Pilen peker på 
lærbiten som er limt.  

Figur 50. Omsluttende lær lim og forsterkning 
av feste. Pilen peker mot læret som har blitt 
fuktet, rettet og limt.  
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forsterkningen av feste (Fig.50.). Dette ble utført på tilvarende metode som den løse siden 

(beskrevet over) og limt med Evacon R.  

 

 

Liming av bunn  

Bunnen ble limt med 7 % Kremer Pigmente 

harelim 32  påført varmt via sprøyte med 

kanyle størrelse 0,6mm. Før påføring ble 

flatene som skulle limes varsomt varmet opp 

med en hårføner for bedre hefteevne og 

forlengelse av limets åpningstid. Overflødig 

lim ble tørket bort med en fuktet 

microfiberklut før treet ble festet med 

tvinger. Det ble lagt oppvarmede tre-lister 

mellom tvingen og skrinet, samt Melinex for 

beskyttelse (og tynn polystyren på 

undersiden mellom tvingene). Tvingene sto på i 7 døgn før de ble tatt av. Figur 51 viser 

bunnen ferdig limt med tvinger før skrinet ble plassert tilbake i klimateltet (Fig. 51.). 

 

 

Feste av løse deler33 

Den løse utvendige listen ble limt med 7% harelim påført varmt med pensel og sprøyte. Det 

var mulig å skyve listen helt ut, men i fare for limsøl og at listen ikke skulle komme i 

posisjon mens limet fremdeles var bearbeidbart, ble kun halve listen skjøvet ut. Limet ble fra 

denne siden påført med pensel og listen ble forsiktig varmet med hårføner før limet ble 

penslet på. Fra motsatt side ble limet påført via en sprøyte med 0,6mm kanyle mens listen var 

i rett posisjon. Listen ble klemt fast med små tvinger med Melinex og tynn polystyren som 

beskyttende lag. Listen sto i press i 24 timer før tvingene ble fjernet. 

 

																																																								
32 7% er etter anbefaling fra Deffner & Johann: 
http://www.kem.no/files/kem.no/Documents/KEMpetanse/Kapittel%2006%20Pigmenter.pdf 
som er en høyere konsentrasjon en hva som er anbefalt på Kem: 
http://www.kem.no/files/kem.no/Documents/KEMpetanse/Kapittel%2006%20Pigmenter.pdf 
33	Ved arbeid innvendig på skrinet ble skrinets lokk og klaffer støttet opp av Ethafoam.  

Figur 51.  Bunnen ferdig limt og satt i press med 
tvinger. 
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Den avlange, og den korte listen tilhører skrinets innvendige rom ble satt på plass. Posisjonen 

til den lengste listen ble etter mange overveielser og samtale med veileder funnet. 

Plasseringen vises i figur 52 (Fig.52.). Den lengste listen holder bunnen i det avlange rommet 

på oppe. Denne ble presset på plass 

og satt så bra at lim ikke var 

nødvendig. Den korte listen ble 

plasser tilbake på høyre side i det 

bakre rommet, også under bunnen 

slik at den støttes. Plasseringen vises 

i figur 52. (Fig.52). Her var det heller 

ikke nødvendig å bruke lim.  

 

Det innvendige bakre rommet i tre ble 

limt med 7% harelim påført med 

pensel og sprøyte på tilsvarende 

metoder som beskrevet over. Bunnen i 

det avlange rommet ble festet med tvinger (med Melinex og polystyren) der tvingene kom til 

og sto med tvinger til dagen etter. Skilleveggen som skiller det litt dypere rommet fra det 

avlange ble ikke limt siden det opprinnelig så ut som det ikke tidligere hadde vært limt fast. 

Figur 53. viser limingen av tredelen mot innvendig rom som satt fast, men var løs (Fig. 53.). 

Figur 52. viser alle delene limt på plass utenom skilleveggen. Her er det mulig å se den 

avlange listen som holder bunnen oppe (Fig. 52.). 

 

Små revner og fliker i papirer ble limt med 

størlim. Limet ble påført med en tynn pensel 

og klappet på plass med fingrene. Plasseringen 

til en  papirbit som ble funnet da skrinet 

ankom konserveringsstudiet var mulig å finne 

og ble limt med størlim. Figur 54 peker på 

plasseringen av biten (Fig.54.). Papiret ble 

retusjert ned Van Gogh The Quality brand 

Akvarellmaling for på dempe noe av det hvite 

(etter rensing).  

 

Figur 53.Tredel nærmest 
skrinets indre rom er her  
limt og holdes fast av 
lette klemmer.  

Figur 52. Alle deler limt. 
Den hvite pilen peker på 
plasseringen til den avlange 
listen som holder bunnen 
oppe. Den gule pilen peker 
på plasseringen av den 
korte listen (under pilen). 

Figur 54. Sirkelen markerer den reintegrerte biten. 
Illustrasjonen viser papiret etter retusjering og 
rensing . 
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Pennelommen ble festet med metoden diskutert med Theo Sturge (Sturge 2017 pers.komm.). 

Et stykke tilpasset geitelær av arkivkvalitet ble først laget tynnere. Dette ble gjort på en 

tilskjæringsmaskin hvor et fastmontert barberblad gjør det mulig å «høvle» læret til ønsket 

tykkelse, fra kjøttsiden. Kantene ble så trimmet med en 

spesialkniv. Dette ble gjort fra kjøttsiden slik at det blir skåret 

skrått og tynnere som gir en bedre og jevnere kant for feste. Læret 

langsmed sårkantene på pennelommen og ved det opprinnelige 

festet i skrinet var mulig å løste med en å fyre en tynn spatel 

forsiktig langsmed kanten (Fig 55,56.). Den tilpassede lærbiten ble 

så farget med  anilin farge-pulver til lær fra Hewit & Sons på 

kjøttsiden, og med lærmaling fra Special Upholstery Renovator 

Nuera Products på hudsiden. Da den var tørket ble den først limt 

til pennelommen med Lascaux 360 HV og 498 HV 3:1 påført med 

en tynn og flat spatel. Ved å påføre lim på den ene siden av spatelen, 

føre den inn og dra av limet ved et moderat press, var det enklere å 

kontrollere limingen enn ved bruk av pensel. Limet ble påført 

gradvis og læret ble presset på plass med fingrene. Ved å først lime 

læret til pennelommen var det lettere å kontrollere limingen tilbake 

til skrinet. Etter å ha herdet i 24 timer ble det nye læret, som nå var 

festet til pennelommen, ført inn mellom skrinets kant og læret. Det 

ble limt med tilsvarende lim, påført med en flat og tynn spatel (Fig. 

57.). For å hindre at læret ikke ble for stramt og umulig å lukke ble 

det først justert slik at dette var mulig og limt gradvis bortover kant i 

kant, sårkant mot sårkant og hele veien «kontroll-lukket» Etter 

limingen var sårkantene svært framtredende (Fig.58,59.). De ble 

derfor retusjert med akrylfarge fra Rembrandt Ekstra Fine Artist Quality for å dempe 

overgangene mellom sårkantene og det nye læret ( se app.3. Fig.10.) 

Figur 55. 
Sårkant 
langs  
penne-
lomme. 

Figur 56. 
Sårkant 
langs 
opprinnelig 
feste  

Figur 57. Påføring av 
lim med spatel.  
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Nye deler 

Det ble laget en nye hempe til den høyre pennelommen (se app.3. fig.11.) Denne ble laget av  

geiteskinn av arkivkvalitet og skåret tynt på tilskjæringsmaskinen. Læret ble farget med 

lærmaling fra Special Upholstery Renovator Nuera Products i rett farge på hudsiden og lagt 

til tørk. Lappen ble brettet dobbelt og limt slik at hudsiden vender ut på begge sider og 

danner en avrundet kant eller avslutning på hempen. Det ble brukt Lascaux 360 HV og 498 

HV 3:1 til limingen påført med pensel. Etter å ha herdet i 24 timer mellom to tvinger 

(beskyttet med Melinex og tynn polystyren) ble lappen tilpasset og limt med Evacon R. 

Limet ble påført via en tannlegespatel i sprekken der den opprinnelige hanken hadde sittet. 

Deretter ble lappen satt på plass også ved hjelp av en smal tannlegespatel.  

 

 

Tekstilet 

Veluren hadde var løs på høyre side ved begge hjørnene (oppe og nede) og i det nederste 

venstre hjørnet. Disse ble limt med 7 % harelim påført med en tynn pensel som var mulig 

føre varsomt inn mellom treverket og tekstilet. Sto med tvinger natten over, beskyttet med 

Melinex og polystyren (se app.3. Fig.9.) . 

 

Løst lær  

Kortsidene på skrinet ble limt først. Før limingen ble læret forsøkt myknet med SympaTex-

kompress. Dette hadde liten eller ingen effekt. Det ble derfor limt direkte uten mykgjøring i 

forkant. Dette fungerte bra da limet hadde en mykgjørende effekt på læret og gjorde læret 

lettere å håndtere. Det ble brukt Evacon R. Limet ble påført med en tynn pensel, kanyle, 

Figur 58.Sårkant innvendig pennelomme etter liming til skrinet. 
 
 

Figur 59. Detaljopptak av sårkant utvendig pennelomme etter liming til 
skrinet. 
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spatel eller nål ettersom hvor tilgjengelig flaten  som skulle limes var. En lett fuktet 

mikrofiberklut ble brukt for å presse læret i posisjon og samtidig fjerne overflødig lim, fukten 

bidro også til at læret slappet av ytterligere av. Læret ble hold i posisjon  og glattet ut med 

fingrene til det var herdet tilstrekkelig til at det ikke forskjøv seg. Se app.2. Fig. 8,9,11 og 12 

for områdene som ble limt. De limte sårkantene som var meste fremtredende ble til slutt 

retusjert med Van Gogh The Quality brand Akvarellmaling. Dette ble gjort med lite farge og 

en nesten tørr pensel.  

 

På skrinets lokk var det kun få områder som ble limt (se app.3. Fig.1). Dette ble utført på 

tilvarende metode som beskrevet over. Læret i lokkets bunn hadde etter fuktbehandlingen av 

treverket løsnet ytterligere og blitt utvidet (se app. 3. Fig.3,5,6.). Det var også blitt sprøtt. 

Læret her ble også limt med Evacon R påført via pensel. Problematikken omkring limingen 

av bunnen diskuteres inngående i konklusjonen.  

 

Sårkantene langs med kantene ble også 

forsøkt myknet med SympaTex-

kompresser, uten effekt. Antakelig på 

grunn av den store mengden lim. Å 

tilføre mer fukt direkte ville være for 

risikabelt ettersom dette kunne ha ført 

til at også treverket tiltrakk seg fukt. Det var ikke mulig å isolere treverket tilstrekkelig slik at 

dette kunne blitt unngått. Derfor ble lim her tilført uten mykgjøring og hadde samme 

mykgjørende effekt. Mellomrommet som har blitt dannet mellom sårkantene  på grunn av 

treet bevegelse gjorde at resultatet ikke ble tilfredsstillende og kantene ble derfor latt være 

slik de er enkelte steder hvor læret var for sprøtt.  Figur 60 viser sårkanten i overgangen 

mellom langside bunn underveis i limingen. Figur 7. i app.3. viser detaljopptak av sårkanten 

langsmed bunnens kant, mot skrinets bunn. Her var det ikke mulig å legge ned læret. 

Mellomrommet som hadde oppstått var stort.  

 

Løst lær innvendig ble limt med Lascaux 360 HV og 498 HV 3:1, påført med en tynn, flat 

spatel eller pensel. Løse lærfliker langs skrinets bakre del ble limt (se app.2. Fig.17.), løst lær 

i skrinets lokk (se app.2. Fig.16.) og løst lær i kanten rundt det indre rommet (se app.2. 

Fig.18). En av de løse bitene ble lokalisert og limt tilbake på plass (se app.2. Fig. 17.).  

 

Figur 60. Detaljopptak av sårkant i overgangen mellom 
langside bunn og bunnen i skrinet.  
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Rensing 

Etter en tørrensing med en myk kost for å fjerne løst smuss utvendig og innvendig ble det 

basert på rensetestene besluttet å rense læret med en lett fuktet grovmasket mikrofiberklut 

med destillert vann. Dette vistes seg å være det mest skånsomme, effektive og beste for læret. 

Rensingen med mikrofiberklut ble først utfør tørt, lett på overflaten. Så lett fuktet med 

moderat press i ulike retninger etterfulgt av en tørr klut. 

 

Papiret ble først tørrenset med en bløt kost og mikrofiberklut for støv og smuss som kan bryte 

ned papiret på to måter, enten mekanisk med større støvbiter som sliper mot papiret eller 

biologisk da støv er mat for skadedyr (Rottensen 1994:173). Dernest ble det renset med en 

løsning av 30/70 vann og etanol på bomull to ganger.  

 

Innvendig ble de to klaffelommene (pennelommen og den konvoluttformede lommen) renset 

med bomull fuktet med destillert vann på pinne og fuktet mikrofiber klut med destillert vann. 

Treet innvendig ble lett tørket over med en tørr mikrofiberklut. Metallbeslagene ble tørket 

over med en tørr mikrofiberklut, mens hengslene ble renset med en trepinne for noe løs grønn 

voksaktig korrosjon og løst smuss. Tekstilet ble renset med en tørr mikrofiberklut, også 

denne grovmasket. 
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11 Konklusjon  
 

 

Innledningsvis ble det spurt om hvordan konserveringsbehandlingen påvirker verdien og 

tolkningen av Asbjørnsens skriveskrin. Har konserveringsbehandlingen og skadeutbedringen 

ført til en økning av gjenstandens visuelle integritet? Har forståelsen av gjenstanden økt for 

dermed å heve verdien til skriveskrinet? Eller har behandlingen gått på bekostning av en eller 

flere verdier, og hvilke verdier har blitt satt på spill? Konklusjonen vil igjen i hovedsak dreie 

seg om utrettingen av treet og følgende av dette. Vurderingen av behandlingen skal vise at 

funksjonen til og forståelsen av skrinet har økt.  Samlet har dette medført en økning av den 

totale verdien.  

 

Etter endt behandling viste det seg at læret løsnet betydelig fra bunnen, ble stivt og limte seg 

fast og på enkelte steder i feil posisjon (som følge av fukten). Skadene medførte en stor 

utfordring da læret skulle limes. For det første ble det 

problematisk å få strukket læret da det satt fast flere 

steder. Resultatet var at sprekkene læret hadde fra før 

nå ble mer synlige. Fordi det ikke var mulig å strekke 

læret slik at det kom kant i kant med de opprinnelige 

sårkantene som ikke hadde løsnet fra treet. Figur 61 

illustrerer hvilke sårkanter det tales om (Fig. 61.). For 

det andre var læret blitt stivt. Det var ikke aktuelt å 

tilføre for mye fukt i fare for at det ville trekkes inn i treet og føre til enda større skader. 

Læret ble forsøkt fuktet med SympaTex-kompress, men læret slappet ikke nok av til at det 

kunne formes. At det ikke kunne formes skyltes først og fremst det overnevnte problemet 

med at det hadde limt seg fast enkelte steder. For det tredje hadde læret utvidet seg på midten, 

noe som brakte med seg ytterligere problemer da det skulle limes. Når læret var blitt større 

var det mye overflødig materiale som var vanskelig å legge på plass. Her ble det også forsøkt 

med SympaTex-kompress for å se om det var mulig å få læret til å trekke seg sammen eller å 

forme det mens det var fuktig. Dette fungerte ikke. Et ytterligere problem var at områdene 

som skulle limes var utilgjengelige. Det var vanskelig å komme til med pensel og spatel. 

Disse overnevnte problemene indikerer at resultatet ikke er optimalt (se app.3. Fig.3.). Det 

kan ha vært en bedre løsning å forsøke å løsne resten av læret, så det hele kunne blitt rettet 

Fig. 61. I front ses lær som sitter fast 
i treet og lær som er løst. Sirklene 
markerer områder hvor læret sitter 
fast som fører til problematikken.  
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opp og limt på nytt istedenfor å lime det slik det nå var. Det følger imidlertid med egne 

utfordringer med et slikt grep.  

 

Behandlingsgrepene har derimot ført til at bunnen har blitt rettet ut og dermed mulig å feste 

til skrinet. I tillegg har løse deler blitt reintegrert og festet. Det har også blitt laget en ny 

hempe til den høyre innvendige klaffen. Resultatet er et helhetlig skrin, som kan åpnes slik 

det er tiltenkt. Det kan derfor hevdes at gjenstandens visuelle integritet og forståelsen av 

skrinet etter konserveringsbehandlingen har økt. Fordi skrinet har blitt helt har dette gjort at 

tolkningen av skrinet er enklere eller tydeligere ved at det igjen kan åpnes fra rett side, ligge 

riktig vei og alle delene er tilbake på plass. Funksjonen er ivaretatt og gjenopprettet. 

 

Det er todelt hvordan konserveringsbehandlingen har påvirket verdien. Fordi den 

opprinnelige bruken igjen er mulig har den funksjonelle verdien til skiveskrinet økt. Jevnfør, 

som tidligere er skrevet, at gjenstanders verdi ofte knyttes til deres funksjon (Ashworth et al. 

2001; Brandi 2005:45; Taylor & Cassar 2013:8,9; Viñas 2005:180). Gjennom konservering 

kan funksjonen gjenopprettes og dermed gjøre folk i stand til å forstå objektet slikt det var 

tiltenkt. Å gjenopprette funksjonen er essensielt fordi konservering er et ledd i en prosess som 

handler om å forstå fortiden (Pye 2001:23). Dette gjøres gjennom bevaring. Gjennom 

bevaringen blir skrinet tilgjengelig for videre forskning og forståelsen av objektet blir 

ivaretatt. Som en følge av økningen av den funksjonelle verdien har også gjenstandens 

autentisitet økt. Skrinet har fått tilbake den tiltenkte og opprinnelige formen, samtidig som 

løst lær har blitt limt og løse deler har blitt festet. Det kunne innvendes at den autentiske 

verdien på en annen måte har blitt svekket siden originalt materiale (læret) har blitt skadet.  

De samme skadene setter spørsmålstegn ved den estetiske verdien siden læret visuelt så bedre 

ut før behandlingen. Men det må minnes om at disse skadene er på skrinets bunn. Totalt sett 

har gjenstanden kommet nærmere en foretrukken tilstand gjennom behandlingen, fordi den 

har blitt hel. Behandlingen har ikke ført til at den har blitt mer eller mindre sann eller ekte 

enn før behandlingen. Originalt materiale har ikke direkte har gått tapt. Det er heller ikke 

tilført mye nytt materiale foruten det påkrevde (lim og forsterkende materialer (Reemay og 

nytt lær)) slik at gjenstandens autentisitet derigjennom er blitt svekket.  

 

Burde utrettingen ha uteblitt? Dette blir et spørsmål om å sette de to verdiene (funksjonell og 

estetisk/autentisk) opp mot hverandre. Det er uklart hvorvidt behandlingen har gått på 

bekostning av skrinets estetiske og autentiske verdi. På den annen side er det klart at 
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utrettingen har økt funksjonen og dermed tolkningen av skrinet. Hovedargumentene som 

forsvarer at utrettingen ble gjennomført gikk på vurderinger om skadene som kunne oppstå i 

læret var opprettelige eller ikke. Det bli tidligere argumentert at dersom læret løsnet kunne 

det limes,  og ved tap av fargelag er dette mulig å retusjere. Faktumet at læret befinner seg på 

skrinets underside veier dessuten tungt. Som nevnt i behandlingsforslaget ville problemet 

vært et annen om det var snakk om lær på et mer synlig område av skrinet. Vurderingene 

gikk også på om originalt materiale sto i fare for å gå tapt. Den valgte behandlingen ga liten 

sannsynlighet for at dette ville skje. Et siste argument for å velge å rette ut treverket er det 

preventive potensialet. Det er trolig at det å feste tilbake bunnen vil hindre videre nedbrytning 

og ytterlige skader på originalt materiale.  

 

Som sagt er  det uklart hvordan behandlingen har påvirket gjenstandens autentisitet. Det er 

vanskelig å finne et godt grunnlag for å påstå at autentisiteten er blitt svekket når ikke 

originalt materiale er skiftet ut (det kan dog diskuteres om den nye hempen er et nytt 

materiale som svekker autentisiteten). Det er langt klarere å vurdere om gjenstanden har 

kommet  nærmere en ønskelig tilstand. Hvis den foregående begrunnelsen er holdbar, så er 

skrinet kommet nærmere en ønsket tilstand.  

 

I introduksjonen ble det å tale om verdi definert som et svart og hvitt valg, en vurdering om 

behandlingen er rett eller galt basert på om den forøker en eller flere verdier, og/eller 

forringer en eller flere verdier. Dette er satt på spissen. I en konserveringsbehandling kan 

ikke behandlingsrepene defineres som rett og gale, blant annet fordi det baser seg subjektive 

vurderinger. Disse vurderingene er bunnet i verdiene og vil aldri bare være rette eller gale 

fordi konservatoren alltid har et valg om å ikke gjøre noen inngripen som kan påvirke 

materialene i den ene eller andre retningen. Foruten verdien til gjenstanden er det dessuten en 

rekke andre hensyn som må tas. Det er for eksempel ulike praksiser på tvers av institusjoner 

og landegrenser. Verdier er ikke rigide og objektive normer. Grunnlaget for verdi utvikler seg 

hele tiden og varierer på tvers av landegrenser og er avhengig av den rådende, politiske og 

økonomiske tilstanden i landet, skiver Lipp og Falser(Lipp & Falser 2010:5). I denne 

konserveringsbehandlingen av skrinet ble en utretting av treverket gjennomført fordi den i 

særlig grad hevet forståelsen og tolkningen av objektet. I følge den overordnete vurderingen 

som er blitt gjort her, har gjenstandens totale verdi økt med denne behandlingen. 
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Appendiks 
 

Katalog  P. Chr. Asbjørnsens skriveskrin  
 
Innholdsliste over P. Chr. Asbjørnsens skriveskrins gjenstander 

- Eid av Norsk fortidsminneforening.  

 
Utover skrinet med innhold følger det med hansker som skal benyttes ved all håndtering av 
gjenstanden.  
 
Gjenstanden oppbevares samlet i to esker med lokk med flere mindre esker. Eskene er tydelig 
merket med nummer og innhold. Under følger en innholdsliste med fotografi, beskrivelse av 
gjenstanden, dets tilstand, og andre eventuelle bemerkninger. 
 
Gjenstand 1. Skrinet 
Foto: 

  
Antall deler/stk:  1 
Beskrivelse:  Skrinet er konstruert i tre og er trukket med lær i presset struktur utvendig og med papir 

innvendig. Det har hengsler i metall og en rund lås i metall. På toppen har skrinet en 
hank. Når skrinet er åpnet utgjør lokket en skriveflate som er dekket med velur. 
Innvendig har skrinet to klaffer som kan foldes ut til hver side. Den venstre klaffen har 
rom for penner, og den andre er formet som en konvolutt. Bak i skrinet er det en avlang 
seksjon med to rom, ett lite og dypt og ett avlangt. På begge utvendige sider er det malt 
en rød stjerne.  

Mål: H: 7cm B: 35cm D: 26cm 
Innskrift/merke:  P.Chr. Asbjørnsen på låsen. 
Tilstand/øvrige 
Bemerkninger: 
 

Skrinet er i relativt dårlig bevaringstilstand og ble behandlet ved konserveringsstudiet 
høsten og våren 2016/17. Skrinet har vært utsatt for fukt og bærer tydelig preg av dette. 
Konstruksjonen er stabil, men bør ikke utsettes for klimaforandringer over tid med fare 
for at bunnen vil bevege seg som en følge.  
 
Bemerkninger: Hempen må ikke brukes til å bære i. Dette vil den ikke tåle. Når de indre 
klaffene skal åpnes bør den høyre klaffen åpnes først litt med hempen og deretter med 
hånden i selve klaffen slik at man ikke belaster hempen for mye. Ved lukking må venstre 
klaffe lukkes før den høyre. Treverket har beveget seg slik at det ikke lenger er like god 
plass til klaffene. De sitter dermed veldig godt.  
 
Behandling 2016/17:  Skrinets bunn har blitt rettet ut og limt fast med 7% harelim. Løst 
lær har blitt limt med Evacon R og Lascaux 360 HV og 498 HV 1:3. Løse deler som 
tilhører skrinets indre, bakre rom har blitt limt tilbake på plass med 7% harelim. Høyre 
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klaff har fått nye hempe i geiteskinn og blitt limt fast med Evacon R. Venstre klaffe har 
blitt satt tilbake. Hempen har blitt forsterket med innfarget Reemay og limt med Evacon 
R og læret med Lascaux 360 HV og 498 HV 1:3. Papiret har blitt renset med 70/30 
løsning etanol og vann. Skrinet ble renset med destillert vann på en fuktet microfiberklut. 
(Se detaljert beskrivelse i konserveringsrapporten) 

 
Gjenstand 2. Kniv med slire 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 2 
Beskrivelse og  
materiale: 

Tollerkniven som er en type Svangakniv er antakelig er laget av knivmaker Ole Knutsen 
Svanga fra Voss, ifølge knivspesialist Harald Kolstad (Naguib 2014:93). Svangakniven 
er en staskniv med slire i nysølv og er foret med svartlakkert skinn. Sølvbeslaget har 
utskjæringer slik at skinnet kommer til syne. Sølvdelene har inngraverte plantemotiver og 
«P. Chr. Asbjørnsen» står inngravert øverst på framsiden. Sliren har noe som ser ut som 
et hjemmelaget feste i brunt tykt lær med hyssing som er festet til sliren med en 
sølvfarget metallring. Kniven har knivskaft i flammebjørk og beslag i nysølv øverst og 
nederst. Beslagene har det samme ornamentale plantemotiv som sliren. Knivbladet i stål 
er buet og har også plantemotiv inngravert. 

Innskrift/merke: P. Chr. Asbjørnsen øverst på sliren. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Knivbladet har brukket tupp og har overflatesmuss og rust på overflaten, skaftet er helt 
med noen få riper, grønn korrosjon i sølvet som sitter nederst mot kvinbladet. Den 
øverste sølvdelen i knivskaftet er svakt anløpt og har noe gul misfarging. Slirens beslag 
er i god stand, noe gul misfarging og anløpning i graveringene. Grønn korrosjon på 
innsiden av slira der metallet er festet. Læret er nedbrutt og har revner to steder utvendig 
og ett sted innvendig. Læret er svært porøst og sitter løst i beslaget over store deler. 
Hempen ser ut til å være av nyere dato. 
 
Behandling 2016/17: Sølvet ble renset med en trepinne under mikroskop for voksaktig 
grønn korrosjon.  
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Gjenstand 3. Briller 
Foto:   

 

 
Antall deler/stk:  1 
Beskrivelse: Klare runde briller med tynn metallinnfanting. Ytterste del av brillestengene har et 

bevegelig ledd med en dråpeformet åpning i enden. Innfatningen har rester av en blå 
skimmer/metallisk-overflate 

Tilstand/øvrige 
bemerkninger 

Glassene er intakte og hele, men overflatesmuss. Innfatningen har rust over store deler og 
den metalliske overflaten har skall et av på store deler av innfatningen 

 
Gjenstand 4. Brilleglass 
Foto:  

 
 
 
 
 
 

               A)                                                    B) 
Antall deler/stk: 2 
Beskrivelse: To blå, ovale brilleglass i glass. Glassene er svakt buet konvekst sett på retten.  
Innskrift/merke: - 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

A) Brilleglasset har et mindre skår på baksiden og et større på framsiden, og tre 
betydelige sprekker som er limt. Glasset er misfarget rundt kanten av rust fra 
innfatningen.  
Begge glassene har smuss på overflaten. 

B) Brilleglasset har et stort skår og en mindre ripe, begge på baksiden av glasset. 
Glasset er misfarget rundt kanten av rust fra innfatningen. 
 

Behandling 2017: Brilleglass A var  i tre deler og er lim med 50% paraloid B-72. 
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Gjenstand	5.	 Penneholdere med pennesplitt 
Foto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)    B)     C)     D)            A)      B)     C)      D) 
Antall deler/stk: 4 
Beskrivelse: Skaftet er laget i tre og er gråblå i fargen. Pennesplitter i metall. 
Innskrift/merke: - 
Mål: 21.3 cm lang med skaft, 18,1 cm uten pennesplitt.  
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Treskaftet til alle fire penneholderne er i god stand med enkelte blekkflekker og 
bruksmerker.  
A) Pennesplitten har noe rust, men er stabil. Skaftet har skjolder i overflaten som fremstår 
som vertikale striper. 
B) Pennesplitten har rust. Skaftet er noe lysere i fargen enn skaft A, og har de samme 
vertikale skjoldene. 
C) Pennesplitten er dekket av rust på store deler av overflaten. Spissen er bøyd og selve 
pennesplitten sitter skjevt i skaftet. Skaftet er lysere i fargen enn A og B og har 
blekkflekker øverst på skaftet. Dette skaftet har den samme tverrgående misfargingen 
D) Pennesplitten er hel, men har endel rust på overflaten. Skaftet er intakt, men har 
blekkflekker og er lysere i fargen enn de tre andre skaftene. 

 
Gjenstand 6. Kvesseredskap til blyant  
Foto: 
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Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Redskapet er av tre og er skåret ut ett stykke. Det ser ut som treet er skåret for hånd. 

Enden av håndtaket har en avskåret fordypning. På redskapet ende eller blad er det en 
flat, rektangulær metallflate. 

Innskrift/merke: - 
Tilstand/øvrige 
 bemerkninger: 

Redskapet er helt, uten synlige sprekker eller skader i treverket. Det er tydelig skittent 
med bruksmerker på overflaten. Metalldelen har en sprekk nederst mot skaftet. Det er 
synlig spor fra sliping i metalldelen. Rundt metallet er det sølt rød voks. 

 
Gjenstand 7. Avlang beholder i metall med 3 synåler 
Foto:  

Antall deler/stk: 5 
Beskrivelse: Sortlakkert avlang beholder i kobberlegering. Beholderen har utskåret ornamentikk i 

lakklaget slik at kobberet kommer frem. Kobberet har vertikale dekorative striper. 
Beholderen har avrundende kanter i enden og en uthevet bord med striper, langs kanten 
der lokket sitter. Beholderen inneholder tre synåler i metall 

Innskrift/merke: - 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Beholderen har avslitt lakk og riper fra bruk på lokket/hetten og i begge ender. Lokket 
/hetten har en bulk så beholderen framstår skjev når den er satt sammen. Det er korrosjon 
på kobberlegeringen. 

 
Gjenstand 8. Lite amforabeger i metall 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Selve begeret ser støpt ut. Det har en har en rundt stetteformet avslutning og en 

langsgående linje øverst, preget inn i metallet. Den høreformede hanken ser ut som den er 
loddet på. 

Innskrift/merke CARLSBAD  
Tilstand/øvrige 
bemerkninger:	

Ingen skår eller sprekker i overflaten. Stabil.	Amforabegeret har korrosjon og smuss/fett 
på overflaten. 
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Gjenstand 9. Blyantholder/beskytter i metall 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Blyantbeskytteren er laget i metall og har et emblem formet som en krone preget på 

framsiden. 
Innskrift/merke: PENCIL. Merke: Perry & Co London.  
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Blyantbeskytteren er i god stand, men er noe anløpt. 

 
Gjenstand 10. Blyantholder/beskytter i metall med blyantstump 
Foto 

 
Antall deler/stk: 2 
Beskrivelse: Blyantbeskytteren er laget i metall og har et emblem formet som en krone preget på 

framsiden. I beskytteren sitter det en brukket blyantstump. 
Innskrift/merke: PENCIL. Merke: Perry & Co London. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Blyantbeskytteren er i god stand, men er noe anløpt.  

 
Gjenstand 11. Liten ådringspensel/ kost 
Foto: 

 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Penselhårene er i naturhår og er festet til et rørformet skaft av et ben- eller plastmateriale. 

Hårene er samlet sammen med en hyssing og på denne måten festet til skaftet. Det er 
hyssing både på innsiden og utsiden av festet. 

Innskrift/merke:  
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Hårene er i god stand og sitter godt festet i skaftet. Det er et lite skår øverst i skaftet. 
Skaftet har også har en liten bulk eller deformering på midten. Det er ingen synlige 
sprekker i overflaten.  
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Gjenstand 12. Lommekniv 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Lommekniven er i metall (stål?), kobberlegering og bein. Lommekniven har et 

beinbeslag som sitter på to kobberplater som er festet med tre kobbernagler. Det er en 
liten plate på den ene siden i kobber, som antakeligvis er for å få et bedre grep. 
Lommekniven har to knivblader i metall og en kjerne i metall som knivbladene er festet 
til. 

Innskrift/merke:  
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Lommeknivens beslag i bein er helt, men har tydelig spor etter bruk. Det er mange små 
riper i overflaten og ved den midterste naglen er det en sprekk i beinbeslaget på begge 
sider av kniven. Kobberlegeringen har en del smuss. Knivbladene er rustet. 
Lommekniven har løst skitt innvendig. 

 
Gjenstand 13. Pinsett 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Spiss pinsett i kobberlegering. Pinsetten har et flatere parti over pinsettdelen med et 

avrundet hode med hull øverst. 
Innskrift/merke: - 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Pinsetten er i god bevaringstilstand, men har en del smuss på innsiden. 
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Gjenstand 14. Segl 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Seglet har et svartlakkert dreid håndtak i tre og et ovalt stempel i metall. Stempelet ser 

dreid ut.	Rundt skriften på stempelet er det en dekorativ bord eller perlerad innesluttet  av 
en rett strek. 

Innskrift/merke: P. CHR. ASBJØRNSEN FORSTMESTER CHRISTIANIA 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Seglet er helt og har ingen synlige sprekker eller skader. Har to flekker med rød voks 
nederst på håndtaket. 

 
Gjenstand 15. Lommebok 
Foto: 
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Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Lommeboken er i skinn med en preget, struktur i et grafisk mønster med innslag av blad- 

og blomsterranker. Dekorasjonen er rik både på innsiden og utsiden. Lommeboken er sydd 
sammen med (antakelig) lintråd. Lommeboken kan foldes ut og inneholder ni rom av ulik 
størrelser. Ett av rommene har utskjæringer. Når lommeboken er lukket brettes den 
sammen i tre og holdes lukket ved hjelp av en spiss flik i lokket som tres gjennom to 
hemper.  

Innskrift/merke: - 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Lommebokens lær er i relativt god stand, men er noe stivt. De innvendige lommene 
kjennes sprø	Alle sømmer er intakte. Innvendig har overflatene mye løst støv og smuss. 
Utvendig er det tydelige merker fra tidligere bruk. Skinnet har mørknet flere steder og det 
er tilløp til spew. Under klaffen som lukker lommeboken er det på baksiden revet av to 
flenger i det ytre lærlaget. Tilsvarende skader (flenger)finnes innvendig: I den nederste, 
største pungen, nederst langs kanten på motsatt siden og ved midterste pung nederst til 
venstre. Skadene kan stamme fra skadedyr. 

 
Gjenstand 16. Brevklype 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Brevklypen er i metall (messing?) og er satt sammen av to deler. Fjæringen i klypen er 

laget i et annet metall enn resten av klypen. Klypen er formet som et våpenskjold med 
den amerikanske ørnen på toppen og stars & stripes i selve skjoldet. Nederst er det en 
bladformet avslutning med noe som ser ut som to duer formet i metallet.  

Innskrift/merke: PLURIBUS UNUM.  
Merke: M. Myers & son. Patent  No 1872. 

Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Brevklypen er i svært god stand og har ingen synlige skader eller overflatesmuss.  
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Gjenstand 17. Kvitteringssamler/hekte 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Hekte i metall (messing?). Hekten er formet i ett stykke som en stor løkke med et øye i 

avslutningen hvor hekten kan åpnes.  
Innskrift/merke: B.L. & N Patent. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Hekten er i god stand. Noe anløpt/misfarging. Buen i klypedelen er buklet. Dette kommer 
antakelig fra bruk og det vites ikke om den har vært rett da den var ny. 

 
Gjenstand 18. Papirlapp 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Papirlapp brettet i to med krøllete overflate.  
Innskrift/merke: asbjörnsen 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Papiret er sprøtt og noe stivt. Enkelte revner i kantene.   
Papiret er brettet i to og bør oppbevares brettet og håndteres med varsomhet slik at det ikke 
brekker.  

 
Gjenstand 19. Ex Libris-merke 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Ex Libris-merket er ovalt med en bølget kant/avslutning. Merket har en grønn oval kjerne 

omsluttet av den bølgete kanten som er hvit. Skriften på merket er hvit og merket har en 
dekorativ perlerad med en enkel strek som inneslutter teksten. På baksiden er det uttørkede 
limrester.  

Innskrift/merke: P. CHR. ASBJØRNSEN FORSTMESTER CHRISTIANIA 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Ex Libris-merket er helt, men virker noe sprøtt. Det er gulnet og har en gulbrun misfarging 
langs kantene særlig framtredende øverst mot venstre. Gulnede rester av lim på baksiden. 
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Gjenstand 20 a.  Visittkort enkelt 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Enkelt visittkort i tykt papir/papp.  
Innskrift/merke: P. Chr. Asbjørnsen, Forstmester, Bestyrer af de offentlige Undersøgelser og 

Foranstaltninger til Fremme af en forbedret Torvdrift samt Medlem af forskjellige literære 
og videnskapelige selskaber i Amerika, England, Frankrig, Finland, Tyskland, Østerrig og 
de nordiske Riger. CHRISTIANIA, NORGE. 

Tilstand/øvrige 
 bemerkninger: 

Visittkortet er i god stand. Helt. Noen mørke skjolder i kantene. 

 
Gjenstand 20 b. Visittkort enkelt 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Enkelt visittkort i tykt papir/papp. 
Innskrift/merke: P. Chr. Asbjørnsen. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Visittkortet er i god stand. Helt. Stor mørk flekk øverst i høyre hjørne.  

 
Gjenstand 20 c. Visittkort enkelt 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Enkelt visittkort i tykt papir/papp. 
Innskrift/merke: P. Chr Asbjørnsen. FORSTMESTER. CHRISTIANIA. 
Tilstand/øvrige Skjolder ytterst i kanten. Det kan se ut som et annet kort har ligget over slik at det er har 

dannet en firkantet skjolde. 
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Gjenstand 21. Visittkort dobbelt 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Dobbelt visittkort eller bordkort i tykt papir.  
Innskrift/merke: P. Chr. Asbjørnsen. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Papiret har noe gul misfarging på baksiden, som små flekker eller prikker. Det er en 1,7 cm 
revne i bretten på venstre side.  

 
Gjenstand 22. Mellomleggpapir/trekkpapir 
Foto: 

 
Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Rødt tykt mellomleggs- eller trekkpapir. Kvadratisk form med tre rette kanter og en skrå og 

ujevn. 
Innskrift/merke: Skriblerier og regnestykker skrevet i både penn og blyant. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

God bevaringstilstand. Merker etter bruk. Ingen rifter i arket. 

 
Gjenstand 23. Forseglet brev/dokument 
Foto:  

Antall deler/stk: 1 
Beskrivelse: Et brev eller dokument i papir. Papiret er brettet et gang og forseglet med et rødt segl med 

Asbjørnsens navn, tittel og sted.  
Innskrift/merke: P. CHR ASBJØRNSEN FORSTMESTER CHRISTIANIA, maskinskrevet på brevet. 

P. CHR ASBJØRNSEN FORSTMESTER CHRISTIANIA, i seglet på brevet. 
Tilstand/øvrige 
bemerkninger: 

Papiret er gulnet, men det er helt og uten revner eller andre synlige skader. Papiret er svakt 
buklet i øvre del. 
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Gjenstand 24.  30 Pennesplitter av ulik type 
 
Innskrift/merke:  Antall: Foto : Tilstand/annet: 
24 a)  
Universal Pen F. 
D. Leonardt & 
Co 
Déposé 1346. 

5   God 
bevaringstilstand.  
Intakte, noe 
overflatesmuss 

 
 

   

24 b)  
The pickwick 
pen. Macniven & 
Cameron 
Edinburgh. 
PATENT 

2  God 
bevaringstilstand.  
Intakte, noe 
overflatesmuss. 

 
24 c)  
Congress Pen.  
A. Sommerville 
& Co No 2780 F 

1   God 
bevaringstilstand.  
Intakte, noe 
overflatesmuss 

 
24 d) 
C.D. Wagmer´s 
WATTENTED  

1  Hel og uten 
deformeringer, men 
misfarget på tuppen. 
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24 e)  
D William 
Mitchelles 
selected 

1  Hel og uten 
deformeringer, men 
ruste på ytre del og 
den store D. 

24 f) 
Heinize & 
blanckertz 118 

  Hel, noe anløpt. 

 
24g) Blanzypoure 
& CLE 
BOULOONES/M 
No 134. 

16 

 
 

 
 

	  

De 11 på det 
øverste bildet er i 
god stand. De fem 
på det separate 
bildet har rust. 
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24 h)  
Uidentifiserte 

3 

  

Rustet. Dårlig 
bevaringstilstand.  
Oppbevares adskilt fra de 
andre pennesplittene. 
Trolig ikke aktiv rust, 
men litt oransje på 
pennesplitt nummer to på 
de øverste fotografiene. 

 
 
Håndtering og videre bevaring 

Skrinet og gjenstandene bør til enhver tid håndteres med hansker på. Det anbefales at 

gjenstandene og skrinet oppbevares i de tilpassede eskene i det klimaregulerte arkivrommet 

som holder rundt 30 % relativluftfuktighet og 18-20 ºC. Ved eventuelle utlån er det gunstig at 

ikke luftfuktigheten og temperaturen ved utlånsstedet ikke avviker for mye fra klimarommet. 

Skrinet og gjenstandene bør ikke utsettes for direkte sollys. Ved flytting av gjenstanden bør 

eskene bæres med to hender og med rett side opp. Det anbefales at alle skrinets gjenstander 

og skrinet oppbevares samlet som én gjenstand, også ved utlån. Ved behov for rensing av 

gjenstander eller skrinet bør en ren, tørr microfiberklut benyttes. Katalogen bør holdes 

oppdatert. Dersom behandling eller skade på gjenstandene oppstår bør dette dokumenteres i 

katalogen.  
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Appendiks 1. Skriveskrinet før konservering 
 
 

  
Figur 1. Lokk/topp sett fra front/topp.  Figur 2. Lokk/topp sett fra bakside/bunn. 
 

  
Figur 3. Bunn sett fra front/topp.  Figur 4. Bunn sett fra bakside/bunn.  
 

  
Figur 5. Venstre kortside. Figur 6. Høyre kortside. 
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       Figur 7. Venstre kortside. Figur 8. Høyre kortside.  
 

  
            Figur 9. Innvendig med høyre klaff lukket. Figur  10  Begge klaffer lukket. Venstre klaff er 

her løst lagt på. 
 

 
 

 
          Figur 12. Innveldig med begge klaffer åpnet. Venstre klaff er her lagt løst på plass.  
 

 
 
 
 
Figur 11. Detalj av det bakre 
rommet.  
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                        Figur 13a. Løse deler.  Figur 13b. Løse deler. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Detaljopptak av den ornamentale borden 
på veluren.  
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Appendiks 2. Løst lær, mangler og skader  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figur 3. Bunnen. De hvite pilene  
markerer løst lær. De gule pilene 
marker mangler. 

Figur 4. Bunnen sett forfra. Viser bølgene i det løse læret.  

  
 

 

 
                              Figur 1. Lokket. De hvite pilene  markerer løst lær. De gule pilene marker mangler.  
 

 
 

                              Figur 2. Detaljopptak av høyre hjørnet i lokket. Viser mangler og sprekker i læret.  
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Figur 5. Viser utvidelsen av læret i 
bunnen etter utsettelse for fukt.  

Figur 6. Detaljopptak av eksempel på sårkanter i læret i  
bunnen.  
 

 
Figur 7. Detaljopptak av sårkant langsmed bunnens kant, mot skrinets bunn.  
 

 
Figur 8. Høyre kortside. De hvite pilene  markerer løst lær. De gule pilene marker mangler.  
 

 
Figur 9. Venstre kortside. De hvite pilene  markerer løst lær. De gule pilene marker mangler. 
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Figur 10. Detaljopptak av venstre hjørnet i 
venstre kortside mot toppen av skrinet viser løst 
lær og mangler av lær. 

 

 

 

 
Figur 11. Langside bunn. De hvite pilene  markerer løst lær. De gule pilene marker mangler. 
 

 
Figur 12. Langside topp. De hvite pilene  markerer løst lær. De gule pilene marker mangler. 
 

  
Figur 13. Detaljopptak av sprekker i læret langs 
overgangen til skrinet bunn.  
 

Figur 14. Detaljopptak av løst lær i overgangen til 
skrinets bunn. 
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Figur 15. Detaljopptak av eksempel på sårkant. Fra 
skrinets venstre kortside. Sirkelen markerer lær som 
har blitt flatet ut. Denne skaden er ikke en følge av 
utrettingen av treverket.  

 

 

 

Figur. 16. Løst lær i øverst i høyre hjørnet på 
lokket innvendig. Og sprekk i lokkets 
treverk.  
 

Figur 17. Den hvite pilen peker på manglende lær innvendig 
som ble funnet og limt. Gule piler peker mot løse skinnfliker.  

 
Figur 18. De hvite pilene peker mot løst lær.  
 

   

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
Figur 19. Arbeidstegninger. Fra toppen venstre: Lokk, bunn, kanter, vestre kortside, høyre kortside, innvendig, 
toppside, bunnside og innvendig lokk. Skravering markerer løst lær. Omriss markerer mangler.  
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Appendiks 3.  Skrinet etter behandling  
 

 

 

   Figur 1. Lokk/topp sett fra front/topp.	 Figur 2. Lokk/topp sett fra bakside/bunn.	
 

  
        Figur 3. Bunn sett fra front/topp.	 Figur 4. Bunn sett fra bakside/bunn.	
 

  
         Figur.5. Venstre kortside.	 Figur 6. Høyre kortside.	
 

  
      Figur 7. Venstre kortside.	 Figur 8. Høyre kortside.	
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                          Figur 9. Innveldig med begge klaffer åpnet	
 

  
       Figur 10. Innvendig med begge klaffer lukket Figur  11. Detaljopptak av hempene på klaffene  
 
 
 
 
 

 

 


