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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er bunnet i et ønske fra Kulturhistorisk museum (KHM) 

om å danne en oversikt over tidligere behandlingsmetoder som har blitt utført på 

lærmaterialet i deres samlinger, da i sammenheng med hvordan de ulike 

behandlingsprosessene har påvirket lærobjektene. Gjenstandenes tilstand har blitt 

bedømt ved å evaluere konserveringsbehandlingenes suksess. Faktorer som ble 

vurdert for å kartlegge lærets opprinnelige tilstand var deres opprinnelige tilstand 

rett etter utgravning, effekten av begravelsesmiljøet, den gitte 

konserveringsbehandlingen, og magasinforholdene etter behandling.  

 

Masteroppgaven gir innsyn i et felt om lærkonservering det tidligere er gjort lite 

forskning på. Studiet fokuserer på hvordan det kan være mulig å bedømme om 

den tidligere utførte konserveringsbehandlingen for det vanntrukne læret har vært 

suksessfull over tid, dette ved hjelp av en kriteriumforankret rangeringskala 

undersøkelse (CARS). For å gi ytterligere innsikt i langtidseffekten av den utførte 

konserveringsbehandlingen på utvalget av lærmaterialene fra KHM, har en 

tilstandsundersøkelse av lærets nåværende tilstand blitt gjennomført. Dette ble 

gjort i forbindelse med samsvaret av data fra jordbunnsforhold, 

konserveringsmetode og miljøforhold etter behandling. Et statistisk utvalg av 

skosåler ble plukket ut fra utgravningsprosjektene Oslogate 6, Senketunnelen og 

Nedre Langgate 40. 

 

Studiet har forsøkt å både gi innsikt i og å bidra til å fylle et hull i eksisterende 

forskning relatert til den langsiktige stabiliteten hos ulike lærbehandlinger. 

Fordeler med bruken av CARS undersøkelsen beskrives, og det pekes ytterligere 

på forhold som kan komplisere utførelsen av den. Disse kan være ressurser, 

tilgjengelighet, tid, erfaring og bias. 

 

Undersøkelsene i denne masteroppgaven har vist at ulike faktorer relatert til 

fullstendig dokumentering om tidligere tilstand, begravelseskontekst, 

konserveringsbehandling og miljøforhold, fungerer som essensiell informasjon for 

å kunne bedømme om den tidligere utførte konserveringsbehandlingen har vært 
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egnet over lengre tid. Det ble vurdert her at CARS systemet i dette tilfellet ble 

opplevd som uegnet.  
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Abstract  

This Master’s dissertation derives from a request from Kulturhistorisk museum 

(KHM) to create an overview of previous treatment methods that have been 

executed on the leather materials in their collections, in correlation with how the 

different treatment methods have affected the leather items. The condition of the 

objects has been assessed by evaluating the success rate of the conservation 

treatments. Considered factors for determining the current condition of the leather 

materials were their initial condition immediately after excavation, the effects of 

the burial environment, the executed conservation treatment, and the storage 

conditions after treatment.  

 

The Master’s dissertation gives insight to a field of leather conservation where 

little previous research has been carried out. The study focuses on how it can be 

achievable to evaluate if the previous conservation treatment for the waterlogged 

leather has been successful over time, helped by using a criterion-anchored rating 

scale survey (CARS). To give further insight to the long-term effects of the given 

conservation treatment on the selection of leather materials from KHM, a 

condition survey of the leather’s current condition was performed. This was done 

in connection with compliance of the data from soil conditions, conservation 

treatment and environmental conditions after treatment. A statistical selection of 

shoe soles was chosen from the excavation projects Oslogate 6, Senketunnelen 

and Nedre Langgate 40.  

 

The study tried to both give insight in and contribute to fill a void in existing 

research related to the long-term stability of different leather treatments. 

Advantages with the use of the CARS survey are described, and it is pointed 

further to relations that can complicate the accomplishment of it. Those could be 

resources, accessibility, time, experience and bias.  

 

The assessments in this Master’s dissertation have shown that different factors 

related to complete documentation about previous condition, burial condition, 

conservation treatment and environmental condition, work as essential 

information to be able to determine whether the earlier performed conservation 
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treatment has been suitable over a longer period of time. It was considered here 

that the CARS system in this case was experienced as unsuitable.  
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1 Bakgrunn 

I sammenheng med gjennomgang av litteraturen vedrørende behandling av 

arkeologisk vanntrukket lær i Europa, ble det oppdaget at 

konserveringsbehandlinger var lite omtalt fra Norge. Et unntak var 

behandlingsprosjektene som ble utført ved Vitenskapsmuseet i Trondheim 

(Peacock 2001:2004). Kulturhistorisk museum (heretter omtalt som KHM), 

avdeling Økern, innehar et stort materialomfang av lær fra flere prosjekter i 

magasinene sine. Mye av det er behandlet, men likevel er det atskillig som også er 

ubehandlet. På bakgrunn av dette ble det oppdaget på nåværende tidspunkt, at det 

ikke fantes en oversikt over hvilke behandlingstilnærminger som er gjennomført 

på den store materialgruppen, og hvilken tilstand det behandlede lærmaterialet 

forekom i. Utgangspunktet for denne masteroppgaven bunnet i et ønske fra KHM 

om å oppnå en oversikt over de anvendte behandlingstilnærmingene som har blitt 

utført på lærmaterialet i deres magasiner, da i sammenheng med hvordan de ulike 

behandlingsprosessene har påvirket lærobjektene. Hensikten med denne 

forskningen gjøres for å informere hvordan det ubehandlede læret fra KHM kan 

behandles i fremtiden. Denne undersøkelsen kan være nyttig vedrørende valg av 

metode for tilkommende behandlinger, ved å se på hvordan de forrige teknikkene 

har oppført seg over tid hos det behandlede læret.  

 

1.1 Problemstilling 

I denne undersøkelsen skal det innhentes et overblikk over 

konserveringsbehandlingen og dens langtidseffekt på vanntrukket lær som er 

behandlet og magasinert ved KHM. Flere faktorer kan påvirke hvilket forhold 

læret kan oppstå i: 1) tilstanden til objektet ved utgravning (også influert av 

begravelsesforholdene), 2) den benyttede konserveringsbehandlingen, og 3) 

miljøforhold før og etter behandling (eksempelvis magasinlagring). 

Konserveringsteknikker for lærmateriale har hensikt om å oppnå en stabilitet uten 

å redusere informasjonspotensialet til objektene. En metode Sully og Suenson-

Taylor (1996) bruker for å evaluere om konserveringsbehandlingen har vært 

suksessfull, var å vurdere tilstanden til gjenstandene med en kriteriumforankret 

rangeringsskala undersøkelse (CARS). I denne oppgaven vil det vurderes om 
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CARS undersøkelsen er gjennomførbar med utgangspunkt i den tilgjengelige 

informasjonen som finnes på et utvalg av behandlede vanntrukkede 

lærgjenstander fra KHM. I tillegg vil det bedømmes om bruken av CARS kan si 

noe om suksessen av behandlingsmetoden for vanntrukket lær. Derfor har det blitt 

valgt å bruke en gjennomførbarhetsstudie. Denne undersøkelsen vil drøfte alle de 

praktiske forholdene i det foreslåtte systemet CARS, for å overveie hvorvidt om 

denne studien er gjennomførlig. Problemstillingen til denne oppgaven vil ta 

utgangspunkt i nettopp dette, og blir derfor følgende: «Er det mulig ved hjelp av 

en CARS undersøkelse å bedømme om den gitte konserveringsbehandlingen av 

vanntrukket lær er egnet over tid?». For å kunne besvare denne problemstillingen 

måtte ulike delmål utrettes og svares på.  

 

1.2 Avgrensing   

Denne oppgaven omdreier vanntrukket lær fra KHM. Derimot er 

materialomfanget i museets magasiner omfattende. Derfor ble det bestemt å 

avgrense mengden til å kun inkludere gjenstander fra tre utgravningsprosjekter: 

Oslogate 6, Senketunnelen og Nedre Langgate 40, Tønsberg. Valget av akkurat 

disse prosjektene stammer fra at utgravningene skjedde i forskjellige tidsrom. 

Oslogate 6 ble utgravd i årene mellom 1987-1989, Nedre Langgate 40 i 1999 og 

Senketunnelen i 2005. I tillegg ble konserveringsprosessene utført med flere års 

mellomrom. Av den grunn er det mulighet for sammenligning basert på 

tidsforskjellen. Materialet fra disse prosjektene inneholder varierende 

gjenstandstyper. Det ble bestemt at utvalget kun skulle innebære fottøy. Hvordan 

og hvorfor vil bli utdypet i metodekapittelet 2.1. Etter oppstartssamtale med 

personalet fra KHM, ble det oppdaget at det vanntrukkede læret i deres magasiner, 

kun hadde fått en type behandling med noen variasjoner: PEG 400 

(Polyetylenglykol) etterfulgt av frysetørking. Av den grunn ble studien ytterligere 

avgrenset til å kun omfatte PEG-behandlet lær.  

 

1.3 Delmål 

For å kunne svare på problemstillingen trengs flere delmål å utarbeides og 

besvares. Siden oppgaven omfatter vanntrukket lær, vil det for det første være 

nødvendig å få en generell forståelse av lærets strukturoppbygging. For det andre 
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trengs det å opparbeides en oversikt over hvilke faktorer som kan påvirke den 

nåværende tilstanden til utvalget. Momenter som hvordan lær nedbrytes i 

begravelseskontekst, etter utgravning og potensielle nedbrytningsfaktorer i 

museumsmiljøer vil være av nytte. Siden studien tar for seg hvordan 

konserveringsbehandlingen oppfører seg over tid på læret, vil det for det tredje 

være sentralt å få en oversikt over tidligere konserveringsmetoder med deres 

tilhørende resultater rett etter behandling, da spesifikt PEG-behandling med 

frysetørking. For det fjerde, vil et oppfølgende delmål være å innhente 

opplysninger om hvilke konserveringsteknikker lærutvalget har gjennomgått. 

Dette er for å se hvilken innflytelse prosedyren har hatt for lærgjenstandene etter 

flere år. For det femte behøves historikken over miljøene som objektene har vært 

utsatt for både før og etter behandling, da disse faktorene kan ha noe å si for den 

aktuelle situasjonen til læret. Det siste delmålet er å kartlegge den nåværende 

tilstanden til utvalget. Dette er avgjørende for å kunne besvare problemstillingen, 

siden spørsmålet er om behandlingsmetoden har vært egnet over tid.   

 

1.4 Oppbygging av masteroppgaven 

Denne oppgaven er i alt delt inn i ni kapitler. Kapittel to tar for seg metodologien 

som er brukt for å kunne gjøre et utvalg av lærobjekter, hvorfor og hvordan 

datainnsamlingen fra Musit, arkivrapporter og konserveringsrapporter er 

gjennomført, kort om hva CARS undersøkelsen er og hvordan den kan besvare 

problemstillingen, og til slutt hvordan datamaterialet fra tilstandsvurderingen skal 

håndteres og analyseres. Kapittel tre gir et innblikk i det teoretiske rammeverket 

som ligger til grunn for hele oppgaven. Her fremtrer momenter som en generell 

innføring av lærets strukturoppbygging, nedbrytningsfaktorer for vanntrukket lær 

i begravelseskontekst, post-utgraving og i et museumsmiljø. Kapittel fire 

introduserer en generell oppsummering av forskjellige konserveringsteknikker for 

vanntrukket lær og til slutt en dypere gjennomgåelse av spesifikt PEG behandling 

og frysetørking. Kapittel fem presenterer informasjonen som er innhentet 

gjennom datainnsamlingen. Kapittel seks går inn på utviklingen av et 

kriteriumforankret rangeringsskala skjema som er brukt under 

tilstandsvurderingen av utvalget. Det kommer også frem her hvordan 

undersøkelsen er utført. Etterfølgende vil kapittel syv legge frem resultatene fra 

tilstandsvurderingen. Deretter skal kapittel åtte beskrive diskusjonen. Det hele 
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avsluttes med en konklusjon på problemstillingen, basert på den innhentede 

informasjonen og erfaringen som er gjort i forbindelse med denne studien.  

 

Avsluttende kommentar 

Til slutt vil det bemerkes at alle bildene som ble tatt under CARS undersøkelsen, 

er ikke brukt i resultatkapittelet grunnet plassmangel. Alle fotografiene er 

tilgjengelig på en privat minnepinne. Hvis det er av interesse for leseren å få 

tilgang til disse, kan dette etterspørres fra selve forfatteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 5 

2 Metode  

I følgende kapittel vil den benyttede metodologien for innhenting og analysering 

av datamaterialet bli beskrevet. Metodekapittelet vil bli delt inn i fem deler: 1) 

hvorfor og hvordan gjennomføringen av utvalget er gjort, 2) litteratursøk for det 

teoretiske rammeverket 3) datainnsamling fra gjenstandsdatabasen Musit, 

arkivrapporter og konserveringsrapporter, 4) kartleggingsundersøkelse av 

nåværende tilstand, og 5) håndtering og analysering av datamaterialet fra 

tilstandsvurderingen. Kapittelet konkluderer for hver metode, hvordan denne 

informasjonen har belyst problemstillingen.   

 

2.1 Utvalg av gjenstandsgruppe for kartlegging  

Gjenstandsgruppen for kartleggingen var i utgangspunktet lærgjenstander. 

Derimot forelå det et stort materialomfang fra alle tre prosjektene. 

Gjenstandsomfanget hadde varierende eksemplarer. Objekter som forekom var: 

ulike deler av fottøy, læravfall, slirer, punger, votter, veskelokk, baller, belter og 

uidentifisert personlig utstyr (eksempelvis klær). Materialomfanget varierte 

mellom utgravningsprosjektene. Ved Oslogate 6 fantes rundt 10400 

læreksemplarer, fra Senketunnelen var det dokumentert 6414 gjenstander av lær, 

og ved Nedre Langgate 40 forelå det 4761 lærobjekter. På grunn av store 

materialmengder og tidsbegrensing, trengte utvalget å innsnevres. Det ble 

observert at den hyppigst forekommende gjenstandsgruppen var fottøy. 

Forekomsten av læravfall fra skoproduksjon ble sett bort ifra, siden dette 

omhandlet store mengder med kun lærfragmenter. Oslogate 6 hadde registrert 

rundt 4000 fottøy-deler, Senketunnelen hadde 5496 deler av sko, mens Nedre 

Langgate 40 hadde katalogisert 2426 skofragmenter (McLees et al. 2000a:89; 

Johansen og Molaug 2008:Figur 175b; Molaug et al. 1998:172). Siden ressurser 

og tid var begrenset for utførelsen av tilstandsvurderingen, ble gjenstandsutvalget 

begrenset til å kun omdreie fottøy. Derimot forekom det ulike deler av skotøy: 

overlær, hælforsterkere, såler, besreimer, lisser og reimer. Det ble bestemt å 

avgrense utvalget til kun sålene. Hvorfor skyldes flere årsaker. Første grunnen 

baserte seg på at det ble observert mange såler hos alle utgravningsprosjektene. 

Derav kunne det argumenteres for at utvalget ble representativt med bakgrunn i et 

stort materialomfang fra alle prosjektene. Det andre momentet stammet fra at 
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sålene ble oppdaget i ulike brannlag (dette gjaldt kun Oslogate 6 og Nedre 

Langgate 40). Brannlagene demonstrerte ulike tidsepoker, med ulike 

bevaringsforhold (Forklart ytterligere i kapittel 5) (Molaug et al. 1998:166-168). 

Oversikten over brannlagene for Oslogate 6 og Nedre Langgate 40 ble tildelt fra 

KHM sitt personale. Denne kunnskapen ble brukt til å diskutere rundt om 

jordbunnsforholdene hadde noe å si for behandlingsresultatene, siden sålene kom 

fra ulike brannlag. Den tredje begrunnelsen var grunnlagt på at sålene fra alle tre 

stedene hadde fått lik behandling. Av den grunn kunne det diskuteres rundt om de 

ulike jordbunnsforholdene hadde hatt en innvirkning på tilstanden etter 

behandlingen, om det ble observert forskjeller eller likheter mellom 

funnlokasjonene. Den fjerde og siste grunnen bygget på selve sålen som en 

bruksgjenstand. En såle har samme funksjon i et fottøy. Den skal både være tykk, 

tøyelig og sterk for å stå imot de ulike påkjenningene som påføres i løpet av en 

hverdag. Ved å kun observere sålene, ville likt bli sammenlignet med likt. Derav 

ble tilstandskriteriene testet på samme grunnlag. På den måten ble det diskutert 

rundt om bruksområdet til sålen hadde hatt noe å si for tilstanden til læret etter 

behandling.      

 

Gjennomførelsen av utvalget ble gjort som et tilfeldig utplukk fra gjenstandsbasen 

Musit og Molaugs Access database (oversikt over brannlag fra Oslogate 6). 

Eneste forutsetningen for valgene, var at sålene fremstod som mest mulig 

fullstendige, slik at det var mulig å gjennomføre alle kriteriene fra 

tilstandsvurderingen på fottøyet. Dette stod oppført i Musit, eksempelvis: «hel 

såle», «såle, mangler tåparti», «såle, mangler hælparti». De valgte 

gjenstandsnumrene og undernumrene fra de tre prosjektene ligger i vedlegg 1. 

Utvalget av skotøyet fra Oslogate 6 er gjort på grunnlag av to omstendigheter. For 

det første ble det gjort vilkårlig, men for det andre ble det også plukket ut ifra 

hvilket brannlag de forekom i. Poenget her var å undersøke om det var mulig å 

observere om bevaringsforholdene spilte en rolle for tilstanden til fottøyet etter 

behandling. Tilsammen ble 46 såler fra Oslogate 6 tilstandsbedømt. Ved 

Senketunnelprosjektet forelå det ingen brannlag, da dette funnet stammet fra en 

deponering i det gamle utløpet til Alnaelven. Funnet ble gjort i forbindelse med 

byggingen av en ny E18 senketunnel i Bjørvika i perioden 2005. For å unngå bias, 

ble utvalget gjort gjennom et tilfeldig utplukk av undernumrene i 
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gjenstandsdatabasen Musit. På den måten ble ikke forskeren påvirket av utseendet 

til læret under utplukket. Fra Senketunnelen ble 20 såler tilstandsbedømt. Når det 

gjaldt utvalget fra Nedre Langgate 40, skulle utplukket opprinnelig bli gjort ut ifra 

ulike brannlag, slik som ved Oslogate 6 materialet. Her oppstod komplikasjoner, 

da det ikke var oppført i Access-basen fra Tønsberg hvilke brannlag 

lærgjenstandene tilhørte. Derfor ble utplukket gjennomført på samme måte som 

ved Senketunnelen, vilkårlig uten hensyn til brannlagene da dette ikke ble mulig å 

gjennomføre. Fra Nedre Langgate 40 ble 20 såler plukket ut til 

tilstandsvurderingen. Grunnlaget for størrelsen på utvalget opprinner i det 

litteraturen påpeker som en statistisk validitet, hvor utplukket må være minimum 

25% av den totale mengden (Dollery 1994:421; Keene 1991:11; Sully og 

Suenson-Taylor 1996:178). I denne oppgaven ble derfor mengden av 

tilstandsbedømte såler for snevert i forhold til «tommelfingerregelen». Derimot 

kunne det argumenteres for at det mindre utvalget gav en indikasjon om CARS 

kunne brukes på et bredere materialutvalget. Dette poenget sannsynliggjorde 

dermed validiteten til utplukket.   

 

2.2 Litteratursøk for teoretisk rammeverk 

For å kunne få innsikt i langtidseffekten av konserveringsmetoden som læret fra 

KHM hadde fått, var det behov for å gjennomføre et litteratursøk rundt faktorer 

som eventuelt kunne ha påvirket den nåværende tilstanden til lærutvalget. I første 

omgang ble en overordnet forståelse innhentet rundt lærets strukturoppbygging fra 

litteraturen. Dette hadde som hensikt å klargjøre hvordan læret oppførte seg når 

det utsattes for nedbrytningsmekanismer. Av den grunn trenges en oversikt over 

disse påvirkningsfaktorene. Komponenter som potensielt kunne ha en innvirkning 

på materialet stammet fra begravelseskonteksten, post-utgravning og de ulike 

påvirkningsmiljøene ved flytting og magasinering. Ytterligere ville 

konserveringsmetoden ha noe å si for den nåværende tilstanden. Derfor ble det 

gjort et søk i litteraturen rundt hvordan de ulike konserveringsteknikkene for 

vanntrukket lær fungerte, og hvilke kvaliteter de gav gjenstandene. Et mer 

detaljert søk ble foretatt vedrørende PEG-impregnering og frysetørking, siden 

utvalget kun hadde fått denne konserveringsbehandlingen. Nyttig informasjon 

rundt hvilke resultater de ulike kildene presenterte etter fremgangsprosessen, var 
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av interesse. Disse opplysningene ble brukt til å sammenligne med 

observasjonene fra tilstandsundersøkelsen utført på utvalget fra KHM. Kunne det 

nåværende utseendet og karakteristikker hos læret, være noe i likhet med 

resultatene som opptrådde rett etter behandling? Var det mulig å observere en 

endring over tid? Svarene på disse delmålene er sett på i korrelasjon med 

kartleggingen av den nåværende tilstanden til utvalget for å komme frem til et 

svar på problemstillingen.  

 

2.3 Datainnsamling fra Musit, arkivrapporter, konserveringsrapporter og 

utgravningsrapporter 

2.3.1 Hva er Musit?  

Musit er universitetsmuseenes felles databasesystemer, som gir tilgang til 

museenes digitaliserte samlinger. Innenfor Musit finnes samlinger innenfor en 

rekke fagfelt, slik som etnografi, numismatikk, topografisk arkiv, botanikk, 

zoologi og arkeologi (Unimus n.d.). I sammenheng med denne oppgaven er kun 

samlingsportalen fra arkeologi vært av interesse. Her forelå de arkeologiske 

samlingene til Universitetsmuseene i Norge. Alle funngjenstander blir registrert 

digitalt i denne databasen (Unimus n.d.). Programmet er utstyrt med et 

søkeverktøy. Dette verktøyet er brukt for å gjøre søket spesifikt rettet mot det en 

ønsker å finne. Noen av søkefeltene er: konserveringsfelt, materialtype, info om 

selve gjenstanden, gjenstandsnummer, konserveringsprosesser, funnlokalitet og 

magasinering (Musit Arkeologi n.d.). Denne databasen ble brukt for å 

gjennomføre lærutvalget fra de tre utgravningsprosjektene.    

 

2.3.2 Uthenting av informasjon fra Musit, arkivrapporter, konserveringsrapporter 

og utgravningsrapporter 

Litteraturen ble brukt for å skaffe forståelse for hvordan vanntrukket lær oppførte 

seg i nærheten av nedbrytningsmekanismer. I tillegg ble det søkt rundt hva andre 

forskere hadde funnet ut om konserveringsteknikker for lær. Derimot trengtes 

lignende informasjon å innhentes, men da i relasjon til utvalget. Derfor ble det 

foretatt en datainnsamling fra fire områder: 1) jordbunnsforholdene fra de tre 

utgravningsområdene, 2) konserveringsbehandlingen utført på sålene, 3) 
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flyttehistorikken, miljøpåvirkningene og magasinforholdene gjenstandene hadde 

blitt utsatt for, og 4) tilstanden til objektene før konservering.  

Varierende jordbunnsforhold kan påvirke læret i forskjellige grader, både positivt 

og negativt. Ved vanntrukkede og anaerobe forhold vil læret bevares, mens ved 

tørre og oksygenrike omstendigheter vil læret utsettes for rask nedbryting. 

Nedbrytningsmekanismer påvirker i hvilken tilstandsgrad læret fremstår med etter 

utgravning. Derfor ble det innhentet opplysninger om dette fra Oslogate 6, 

Senketunnelen og Nedre Langgate 40. Denne informasjonen ble skaffet gjennom 

arkiv- og utgravningsrapporter. Rapporten fra Oslogate 6 ble tildelt fra personalet 

fra KHM, Senketunnelprosjektet ble funnet publisert på nettet, mens 

opplysningene fra Nedre Langgate 40 ble tilsendt på mail fra NIKU i Tønsberg.  

 

Konserveringsbehandlinger gitt til vanntrukket lær har som formål å oppnå en 

stabilitet uten å redusere objektets tilhørende informasjon. Siden lærgjenstander 

reagerer forskjellig med produktmaterialene brukt ved den gitte 

konserveringsteknikken, trengtes det innsikt i hvilken behandlingsmetode og 

hvilket behandlingsforløp lærsålene fra de tre prosjektene hadde fått. Oslogate 6 

materialet hadde ingen digitale konserveringsrapporter. Denne informasjonen ble 

hentet i KHM sine papirarkiver. Derimot ble det tilsendt fra personalet hos KHM, 

upubliserte digitale konserveringsrapporter og konserveringslogger for både 

Senketunnel- og Nedre Langgate 40 materialet. 

 

Et annet moment som kunne påvirke hvilken tilstand lærmaterialet kunne 

forekomme i, var de ulike miljøene læret potensielt var utsatt for under flytting og 

de nåværende magasinforholdene. Prosjektene hadde hver sin flyttehistorikk. 

Informasjonen rundt Oslogate 6 ble medelt gjennom personlig kommunikasjon og 

email fra personalet hos KHM. Opplysningene vedrørende Senketunnelen og 

Nedre Langgate 40 ble innhentet fra upubliserte konserveringsrapporter og 

konserveringslogger som var tildelt over mail fra personalet hos KHM. Disse 

rapportene ble lest igjennom på egenhånd for å ekstrahere den nødvendige infoen 

om flytteprosessen og potensielle miljørisikoer. Der hvor informasjon manglet, 

eksempelvis lagringsforholdet i Brakka (Frederiksgate 3E), ble mail sendt til 

KHM for å fullstendiggjøre historikken.  
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Det siste området som trengte datainnsamling gjaldt den første tilstanden 

lærutvalget hadde før konservering. Her ble gjenstandsbasen Musit, 

arkivrapporter, utgravningsrapporter, konserveringsrapporter og personlig 

kommunikasjon med KHM benyttet for å komplettere søket. Denne oppgaven ble 

opplevd som utfordrende da informasjonen var mye begrenset. En av årsakene 

stammet fra at rapportene var ufullstendige, lite beskrivende og minimalt 

utfyllende. Dette gjaldt spesielt de som var skrevet på 90-tallet (Oslogate 6).     

  

2.4 Kartleggingsprosess av nåværende tilstand  

Konserveringsteknikker for lærmaterialer har hensikt om å oppnå en stabilitet uten 

å redusere informasjonspotensialet til objektene. En metode Sully og Suenson-

Taylor (1996) brukte for å evaluere om konserveringsbehandlingen har vært 

suksessfull, var å vurdere tilstanden til gjenstandene med en kriteriumforankret 

rangeringsskala undersøkelse (CARS). I denne oppgaven er samme metode brukt 

for å evaluere om tilstanden til lærutvalget fra KHM kan vurderes. CARS er 

bygget opp på kriteriedefinisjoner og et poengskåringssystem. Kriteriene er 

anrettet på bakgrunn av typiske nedbrytningsskader som oppstår hos vanntrukket 

lær, eksempelvis kohesjon, fleksibilitet og delaminering. Poengskåringssystemet 

er ordnet etter nedbrytningsgraden hos hvert kriteria. Oppbyggingen og 

gjennomføringen av kartleggingsprosessen med tilstandsskjemaet er beskrevet i 

kapittel 6. CARS blir brukt med hensikt å observere hvilken tilstand objekter 

fremstår med, eksempelvis i et magasin. Fordelen med studien er at den kan 

kartlegge tilstanden til alle gjenstandene, med kun et statistisk utvalg som taler for 

den totale mengden. Flere kilder poengterer at utvalget må gjøres tilfeldig ut av 

totalmengden, da dette gjør resultatene mer objektive, pålitelige og valide 

(Dollery 1994:421; Keene 1991:10; Keene 1996:405; Sully og Suenson-Taylor 

1996:178; Suenson-Taylor et al. 1999:186-187; Taylor og Stevenson 1999:27). 

Det nødvendige omfanget på prøveutvalget er ikke avgjort på bakgrunn av 

størrelsen, men dets variabilitet (Keene 1991:11; Sully og Suenson-Taylor:178). 

Derimot ble det bemerket at flere forskere nevner en «tommelfingerregel», hvor 

minimum 25% av totalmengden skulle være tilstrekkelig som prøvestørrelse 

(Dollery 1994:421; Keene 1991:11; Sully og Suenson-Taylor 1996:178). Denne 

oppgaven skal derimot vurdere om det er mulig ved hjelp av CARS å bedømme 

om konserveringsbehandlingen av det vanntrukkede læret er egnet over tid. 
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Derfor har det blitt valgt å bruke en gjennomførbarhetsstudie. Denne 

undersøkelsen er en drøfting av alle de praktiske forholdene i et foreslått system. 

Gjennomførbarhetsstudien har som formål å objektivt og rasjonelt avdekke 

faktorer ved en eksisterende prosedyre. Her vurderes fordeler og ulemper, 

tilstedeværende muligheter og begrensinger, de nødvendige ressursene for å 

praktisere og muligheten for å gjennomføre forsøket vellykket. Derav har denne 

oppgaven valgt å utføre en gjennomførbarhetsstudie av CARS undersøkelsen, for 

å overveie hvorvidt om denne studien er gjennomførbar med utgangspunkt i den 

tilgjengelige informasjonen som finnes om lærgjenstandene fra KHM. I tillegg har 

den bedømt om bruken av CARS kan si noe om suksessen av 

behandlingsmetoden for fottøyet.  

 

2.5 Håndtering og analysering av datamaterialet  

De innsamlede dataene fra tilstandsvurderingen er presentert oversiktlig i en tabell 

for videre analysering (se vedlegg 4). Bruken av tabellen forenklet, effektiviserte 

og tydeliggjorde registreringsprosessen. Sully og Suenson-Taylor (1996) 

fremlegger et tilstandsvurderingsskjema for vanntrukket lær. Systemet legger til 

rette for bedømmelse av tilstand med kriterier, både før og etter 

konserveringstiltak er gjennomført. Litteraturen poengterer at bruken av et slikt 

skjema, produserer resultater som kan statistisk analysere kvaliteten til 

behandlingsmetoder (Suenson-Taylor 2001:3). I denne oppgaven har samme 

prosedyre blitt benyttet under tilstandsvurderingen av lærmaterialet fra KHM. 

Skjemaet ble videreutviklet for å inkludere de utvalgte kriteriene (se kapittel 6).  

 

Tilstandsvurderingen av sålene fra Oslogate 6, Senketunnelen og Nedre Langgate 

40 gav store mengder med data. For å svare på problemstillingen ble det valgt å 

analysere poengskårene ved å sette resultatene opp mot hverandre. Dette ble løst 

ved å bruke krysstabeller. Dette er en analyseteknikk som bruker en tabell for å 

sammenligne frekvensfordelinger mellom to eller flere variabler, slik at det kan 

observeres hvordan dataene samvarierer. Derav trengs det en avhengig variabel og 

en uavhengig variabel, eksempelvis behandlingsmetode (avhengig) satt opp mot 

de forskjellige utgravningsprosjektene som er behandlet til ulik tid (uavhengig). 

Ved å gjennomføre flere slike korrelasjoner, kan det være mulig å se hvilke 

faktorer som påvirker tilstanden til det behandlede læret (Tufte 2011:89-91). Flere 
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sammenligningssenarioer har blitt valgt. For det første ble jordbunnsforholdene 

vurdert. Ulike jordbunnsforhold kan frembringe varierende tilstand, noe som kan 

sammenlignes mellom utgravningsprosjektene da disse stammet fra ulike steder i 

Norge. For det andre har brannlagene fra Oslogate 6 blitt sammenlignet, for å 

undersøke om det var mulig å observere en forskjell i tilstand i sammenheng med 

brannlagsopphavet (se detaljer om brannlag i kapittel 5). Dette var gjennomførbart 

da flere av brannlagene hadde blitt konservert med samme behandlingsmetode. 

For det tredje er det forsøkt å betrakte nedbrytningsskader som tilsynelatende har 

blitt forårsaket av begravelsesmiljøet ved bruk av kriteriene fra CARS 

undersøkelsen. For det fjerde har behandlingsmetodene mellom 

utgravningsstedene blitt samvariert. Her ses tilstanden i sammenheng med tiden 

det er utført. Dette var mulig da alle tre prosjektene var konservert på ulike 

tidspunkter med flere års mellomrom. For det femte ble det testet om det var 

mulig å observere om varierende PEG 400 konsentrasjoner kunne påvirke den 

nåværende tilstanden til læret fra Oslogate 6, ved å bruke såler fra samme 

brannlag. Det siste senarioet iakttok om magasinforholdene hadde en innvirkning 

på dagens tilstand hos utvalget. Dette lot seg gjøre siden utvalget ble lagret ved to 

forskjellige magasiner med ulike klimaforhold. Disse resultatene ble brukt i 

bedømmelsen om konserveringsbehandlingen har vært langsiktig egnet for det 

vanntrukkede læret hos KHM. 
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3 Teoretisk rammeverk   

I følgende kapittel vil det presenteres en teori som anses som viktig 

bakgrunnsinformasjon for gjennomføring og forståelse av prosjektet. Det 

teoretiske rammeverket brukes for å besvare oppgavens problemstilling, om den 

gitte konserveringsbehandlingen for utvalget ved KHM har vært langsiktig egnet. 

Kunnskap om lærets strukturoppbygging og nedbrytningsprosesser er avgjørende 

for å forstå hvordan vanntrukket lær reagerer på nedbrytningsagentene, og hvilke 

nedbrytningsskader det kan utsettes for ved begravelseskonteksten og 

magasinering. Informasjonen er vesentlig for å skjønne hvilken forfatning læret 

kan fremstå i før konservering. Disse opplysningene om tidligere tilstand er 

viktige for å forstå hvordan den gitte konserveringsmetoden kan ha påvirket den 

nåværende tilstanden. Kapittelet deles inn i to deler: 1) en generell forklaring av 

lærets strukturoppbygging, og 2) nedbrytningsfaktorer hos vanntrukket lær. 

 

3.1 En generell forklaring av lærets strukturoppbygging  

Det er hevdet at lær ikke er en enkel substans, men heller ansett som en gruppe av 

relaterte materialer med felles karakteristikker (Thomson 2006a:3; 2006b:58). 

Dette har å gjøre med selve råmaterialet og garvemetoden å gjøre. I følge 

litteraturen, har lær opp gjennom årene blitt produsert fra skinnet til virveldyr, 

hovedsakelig pattedyr. Storfe, sau, geit, gris og hjort er ofte brukt (Haines 

2006b:11-12). Forskjellige garvemetoder har også blitt tatt i bruk. Ulike 

kombinasjoner av råmateriale og garveteknikker, gjør at hvert lærmateriale får sin 

unike karakter. Derimot vil lærets kjemiske oppbygging og fiberstruktur, være 

tilnærmet den samme hos alle råmaterialene.  

 

3.1.1 Lærets kjemiske oppbygging 

Lærets struktur er hovedsakelig bygget opp av proteinet kollagen. Sett fra et 

molekylært nivå, er kollagen bygget opp av mindre byggesteiner, nemlig 

aminosyrer. En aminosyre består fortrinnsvis av en aminogruppe (NH2), en 

karboksylgruppe (COOH) og en vekslende sidegruppe. Sidegruppen medfører at 

det forekommer ulike aminosyrer. Derfor kan aminosyrer eksistere som både 

korte og lange kjeder, hvilket igjen kan fremstå som polare eller ikke-polare. Ved 

dannelsen av kollagen vil karboksylgruppen i en aminosyre binde seg til en 
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aminogruppe fra en annen aminosyre gjennom en kondensasjonsreaksjon. Dette 

vil innebære tap av et vannmolekyl. Denne kjedeformasjonen produseres med 

kovalente bindinger og kalles et peptidbånd. Slik Haines (Haines 2006a:5) 

opplyser det, har alle proteiner den samme «ryggrad»-oppbyggingen. Det eneste 

som skiller de fra hverandre er den forekommende sekvensen til aminosyrene i 

kjeden. Hos kollagen eksisterer det rundt 20 forskjellige aminosyrer. Av disse er 

de hyppigst forekommende: glysin (30%), prolin (10%) og hydroksyprolin (10%). 

Glysin fremtrer på hver tredje plassering i kjeden, mens den ringformede 

strukturen til prolin og hydroksyprolin forårsaker at kjeden vris i en venstrehendt 

heliks, hvilket skaper en spiralform. Et kollagenmolekyl består av tre slike 

helikser (trippelheliks), som igjen kveiler seg sammen til en høyrehendt spiral 

(Haines 2006a:5; Michel 2014:23-24). Etterfølgende vil flere kollagenmolekyler 

spinne seg sammen. Spinneproduksjonen foregår i denne rekkefølgen: 

mikrofibriller, fibriller, fibre og fiberbunter. Etterfølgende vil disse fiberbuntene 

kveile seg sammen i et tredimensjonalt nettverk, hvilket gir læret sitt 

karakteristiske fiberstruktur (Michel 2014:23-24). Dette flettverket styrker lærets 

struktur, men det finnes også bånddannelser innad i molekylet med samme 

hensikt. Haines (2006:6-8) nevner tre ulike bindinger: hydrogenbindinger, 

saltlinker og kovalente intermolekylære bindinger. Disse bindingene er med på å 

stabilisere kollagenkjedene ytterligere.  

 

3.1.2 Lærets fiberstruktur  

Hud som er startmaterialet til lær, er generelt sett delt inn i tre ulike lagstrukturer. 

Disse er: overhuden, lærhuden og underhuden (se figur 3.1). Andre fremtredende 

komponenter i huden er bindevev, muskelvev, kjertelvev, fettvev, blodkar og 

epitelvev (Haines 2006b:12; Michel 2014:26). Selve læret er kun laget av 

lærhuden, siden dette inneholder det meste av kollagenfiberbuntene og er den 

sterkeste delen av læret (utholder mest påkjenning). Overhuden og underhuden 

blir mekanisk eller kjemisk fjernet. Dette gir læret to ulike lagsider. Det som 

befinner seg under overhuden blir kalt for narvsiden, mens det som befinner seg 

over underhuden blir nevnt som kjøttsiden (Michel 2014:24-26). Fibernettverket i 

lærhuden fletter seg i ulike retninger i relasjon til disse to lagsidene. Under 

overhuden er fiberbuntene store og sammenvever seg i høye vinkler. Mot 
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kjøttsiden blir fibrene finere og orienterer seg i en horisontal flate, hvilket former 

et skille fra kjøttsiden (se figur 3.1) (Haines 2006b:12). 

 

Figur 3.1 – Representasjon av laginndelingen og fiberorienteringen til 

pattedyrskinn. (Hentet fra Haines 2006b:Figur 3.2). 

 

Strukturen til læret vil variere i både komposisjon og tykkelse, basert på hvilket 

pattedyr det kommer fra (Haines 2006b:11-12; Michel 2014:30-31). Dette 

avhenger ikke bare av dyrearten, men også fra hvor på pattedyret læret er hentet. 

Michel (2014:27-30) deler opp hele skinnet i tre hovedområder på dyret: 

nakke/skuldre, mageområdet og bakenden. Skinnet fra nakke og skuldre fremstår 

som tykkest, og det fra magen fremstilles som tynt. Skinnet fra bakenden er 

uniformt og kompakt. Orienteringen til selve fibrene i lær fremtrer ikke tilfeldig, 

men vil generelt forløpe i samme retning som håret vokste. Fibrene ligger i 

samme retning som det var mest spenning på dyret. Dette forårsaker at læret er 

mer tøyelig i en retning i forhold til den motsatte retningen (Haines 2006b:19; 

Michel 2014:30). Relatert til skoproduksjon vil lærtype og tykkelsen på læret ha 

en betydning for bruksområdet til materialet. Ved såleproduksjon må læret 

angivelig være tykt siden det skal tåle mye fysisk stress som fottøy (Fellows-

Jensen 2003:3230). Litteraturen har registrert fottøy fra forskjellige pattedyr, hvor 

de hyppigst forekommende stammer fra kalv, sau og geit (Cameron 2003:3266). 
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Derimot påpekes det ytterligere at lær fra storfe er ytterst velegnet for produksjon 

av såler, da dette fremstår som det tykkeste av lærtypene (4-8 mm) (Haines 

2006b:12-15; Cronyn 1990:263).  

 

3.2 Nedbrytningsfaktorer hos vanntrukket lær 

Grunnet et stort materialomfang og tidsbegrensning, var det bestemt at oppgaven 

kun ville konsentrere seg om arkeologisk vanntrukket lærmateriale. Litteraturen 

presenterer flere ulike nedbrytningsfaktorer som generelt fremtrer hos lær, hvor 

fem typiske nedbrytningsagenter er: sur hydrolyse, oksidering, metaller og salter, 

varme og vann (Florian 2006:38-43). Lær kan tilsynelatende bli utsatt for kjemisk, 

biologisk, mikrobiologisk og fysisk nedbrytning. Disse faktorene vil ikke være 

gjeldende for alle tilfeller av lær, siden begravelsesmiljøet, lærmaterialet og 

garvemetoden vil være avgjørende for hvilken av nedbrytningsmekanismene som 

dominerer (Cameron 2000:10-11; Larsen og Rahme 1999:69). Det skilles mellom 

nedbrytning som foregår i begravelseskonteksten og under magasinering, siden de 

ulike miljøene fremstår med forskjellige påvirkningsfaktorer.  

 

3.2.1 Nedbrytningsmekanismer i begravelseskontekst 

I forbindelse med begravelsesmiljøet kan lær bli eksponert for både biologiske, 

fysiske, kjemiske og mikrobiologiske nedbrytningsrisikoer. Det organiske 

materialet kan påvirkes av jordens oksygeninnhold, vanninnhold, kloridinnhold, 

fosfatinnhold, ammoniakkinnhold, surhetsgrad (pH), temperatur, mikrobiell 

aktivitet og vekt fra overliggende jord (Cronyn 1990:17-24). Litteraturen påpeker 

at kun vegetabilskgarvet lær kan motsette seg fullstendig nedbrytning i et 

vanntrukket miljø, men da ved anaerobe forhold (Cameron et al. 2006:244; 

Cronyn 1990:267; Strzelczyk et al. 1997:301; Dienst 1985:86; Volken 2001:38). 

Figuren hentet fra Coles (1988:Figur 5) illustrerer at lær har mellom 60-70% 

preserveringspotensiale under våte forhold (se figur 3.2).  
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Figur 3.2 – Oversikt over preserveringspotensialet over de ulike materialene ved 

våte og tørre omgivelser. (Hentet fra Coles 1988:Figur 5). 

 

Jordsmonnet er en viktig påvirkningsfaktor for bevaringsforholdene til lær. Det 

hevdes at alle jordsmonndannede prosesser vil forverre forholdene for 

preservering. Momenter som strukturutvikling (øking av vann- og lufttilgang, 

regulering av oksiderende og reduserende forhold), utvasking, forsuring og 

biologisk aktivitet (mikroorganismer og bioturbasjon) er med på å forverre 

tilstanden til læret (Prestvik 1992:66-69, 78-79; Dincauze 2006:286-287). Et 

eksempel på et typisk vanntrukket jordbunnsforhold med tilhørende 

nedbrytningsmekanismer kan ses av figur 3.3. Vanlige lærfunn fra slike 

omgivelser, har blitt oppdaget i tette kompakte bylag og myrer. 
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Figur 3.3 – Forekommende prosesser i vanntrukkede forhold som påvirker 

nedbrytning av lær. (Hentet fra Strzelczyk et al. 1997:Figur 1).    

 

I en vanntrukket kontekst, vil lærmaterialer angivelig bli dekket med plante- og 

dyrerester. Det nedbrutte organiske materialet produserer sedimenter og 

jordsmonn som kapsler inn læret. Over tid vil disse lagene med jord øke og 

forårsake at lærgjenstandene blir dekket ytterligere. Sedimentene vil gjennomgå 

en anaerob mikrobiell nedbrytning, altså er oksygen ikke tilstede. Dette skaper 

ugunstige og giftige forhold for andre mikroorganismer (Strzelczyk et al. 

1997:301). Typiske nedbrytningsskader som observeres ved slike miljøer er: 

svelling, misfarging, lekking av garvestoffer, opphoping av metallsalter i læret 

(fortrinnsvis jernsalter), revner og delaminering (Cameron et al. 2006:245; 

Cronyn 1990:267; Florian 2006:40-43; Strzelczyk et al. 1997:301). Det fremheves 

at lær hentet fra våt jordbunn, fremstår med et svart, svullent og mykt utseende 

(Strzelczyk et al. 1997:302). 



  

 19 

Litteraturen bemerker at lær opprinnelig har et vanninnhold på 14%, men grunnet 

det vanntrukkede jordsmonnet, kan læret utsettes for et høyere vanninnhold. 

Ganiaris et al. (1982:14) har registrert en økning mellom 40-60%. Dette 

forårsaker at læret sveller. Svellingen kan ses i sammenheng med de to 

forekommende typene av vann som finnes i kollagenstrukturen, nemlig fritt vann 

og bundet vann (Florian 2006:41-42). Det bunnede vannet er fastbundet til den 

molekylære strukturen til kollagenet, mens det frie vannet befinner seg mellom 

vevsnettverket til kollagenbuntene og kan bevege seg fritt inn og ut av 

fiberstrukturen. På grunn av det frie vannet, er muligheten for svelling potensiell i 

begravelsesmiljøet, siden lær lett tar til seg vann utenfra. Jo mer nedbrutt læret 

fremstår, jo raskere innhenter og avgir det vann (Florian 2006:41). I tillegg er 

kollagenproteinet kolloidalt, hvilket betyr at det ikke ioniserer i vann, men sveller 

(Florian 2006:38). Lærgjenstander har også blitt funnet med et svart utseende, 

hvilket kan være forårsaket av misfarging. Ganiaris et al. (1982:14) og Cameron 

et al. (2006:245) påpeker at misfargingen skyldes at læret blir utsatt for 

avfallsprodukter som stammer fra humusstoff, nedbrutte sedimenter, uorganiske 

partikler og salter. Derimot foreslår Cronyn (1990:267) og Cameron et al. 

(2006:245) at det mørke utseendet kan være påført av jerntanniner, en reaksjon 

mellom garvestoffene i læret og jern fra sedimentasjonsløsningen. Utover det, 

hevdes det at jo mørkere læret fremstår, derav høyere vil pH være (Cronyn 

1990:267). Ytterligere har litteraturen observert antatt lekking av garvestoffer. 

Strzelczyk et al. (1997:301) konstaterer at dette er en prosess som skyldes 

sirkulasjonen til grunnvannet. Altså, innebærer dette at vannet trenger inn i læret 

og «vasker» ut eksempelvis garvestoffer og fargestoffer (Ganiaris et al. (1982:13).  

Opphoping av metallsalter i læret er også forekommende, hvilket er fortrinnsvis 

jernsalter. Reaksjonen oppstår når læret utsettes for mineraler fra jordsmonnet. 

Metallsaltene, spesielt jern (Fe(III)), danner kompleksdannelser med tanninene i 

læret. Disse produktene fremstår med svart farge, og kalles jern-tannin 

komplekser. Denne prosessen kan ytterligere katalysere en sur hydrolytisk 

nedbrytning av proteinet (Cameron et al. 2006:245; Cronyn 1990:268; Ganiaris et 

al. 1982:14; Strzelczyk et al. 1997:301). Fysiske skader forekommer også på 

lærmaterialet, eksempelvis revner. Dette poengterer Peacock (2004:570) at kan 

stamme fra voksende planterøtter. Disse vil gro langs med allerede ødelagte 

partier av læret, og forårsake videre splitting av eksempelvis grenseflaten mellom 
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narvlaget og lærhuden. Etterfølgende, vil det spre seg til det tredimensjonale 

fibernettverket til kollagenet og sprenge det. Den siste nedbrytningsskaden som er 

å nevne fra begravelsesmiljøet, er den som er ansett som den hyppigst 

forekommende hos vanntrukket lær, nemlig delaminering (Cameron et al. 

2006:245). Dette er når læret splittes mellom narvlaget og kjøttsiden. Cronyn 

(1990:267) påstår at dette innebærer ujevn fordeling av garvestoffer i lærets 

tverrsnitt, altså har tanninene ikke trengt langt nok inn i lærhuden. Derimot hevder 

Cameron et al. (2006:244), Ganiaris et al. (1982:13) og Spriggs (2003:3213) at 

dette antakeligvis skyldes en delvis nedbrytning ved et svakt punkt i 

kollagenfibervevet i lærstrukturen. Ganiaris et al. (1982:13) eksemplifiserer dette 

gjennom å berette om saueskinn. Det blir påstått at siden sauen vokser tykk ull, vil 

fibrene ved hårsekkene (narvlaget) sammenveve seg i mindre grad. Derav blir det 

forskjell i vevstrukturen mellom narvlaget og lærhuden, hvilket da fører til 

mangel på tilknytning og resulterende splitting.      

 

3.2.2 Nedbrytningsmekanismer etter ekskavering og under magasinering  

Når lærmaterialet blir utsatt for atmosfæren etter utgraving, tilføres ytterligere nye 

nedbrytningsmekanismer, eksempelvis oksygen og forurensende gasser. I 

begravelsesmiljøet ligger lærgjenstandene relativt stabilt uten oksygentilgang, 

men etter ekskavering vil nedbrytningen brått starte på ny (se figur 3.4) 

(Watkinson og Neal 1998:7-10).  

 

Figur 3.4 – Nedbrytningsstadier over tid. (Figur er basert på beskrivelser fra 

Watkinson og Neal 1998:7-10). 
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I museets kontekst, kan lær bli utsatt for nytt nedbrytningsgrunnlag. Biologiske 

faktorer fremtrer som angrep av bakterier og mugg, grunnet de fuktige forholdene 

som finnes ved vanntrukket lær (Larsen og Rahme 1999:69; Costain 1994:33, 

Tabell 1.1). Derimot påpeker litteraturen at de fleste lærtyper ikke er observert 

med mikrobiologiske skader. Årsaken til det mener Larsen og Rahme (1999:69) at 

stammer fra garvestoffene. Tilsynelatende, virker disse tanninproduktene som 

giftstoffer eller så har de modifisert kollagenet i lærstrukturen. Derav påståes det 

at mikroorganismenes fordøyelsesenzymer ikke klarer å nedbryte læret. Kjemisk 

nedbrytning av lær, er en av de hyppigst forekommende ødeleggelsene. Denne 

faktoren er forårsaket av to mekanismer, nemlig hydrolyse og oksidasjon. 

Hydrolyse er når hydrogenbåndene og bånd med ionisk struktur i kollagenet blir 

brutt. Vann (H2O) i flytende form inneholder noen molekyler av positive 

hydroniumioner (H3O+) og negative hydroksylioner (OH-). Ved hydrolyse er det 

hydroniumioner (H3O+) som forårsaker båndbrytingen (Florian 2006:38). 

Litteraturen fremhever at ved vegetabilskgarvet lær, er hydrolyse hovedsakelig 

forårsaket av reaksjoner med svoveldioksid (SO2) og nitrogendioksid (NO2) fra 

forurensende gasser i atmosfæren. Under forhold som er sterkt forurensende, vil 

en hydrolytisk nedbrytning dominere (Larsen og Rahme 1999:71). I dette tilfellet 

kan læret bli utsatt for sur hydrolyse (Florian 2006:37-38). Hendelsesforløpet for 

sur hydrolyse er som følgende: svoveldioksid (SO2) tas opp i lærets overflate og 

oksideres til svoveltrioksid (SO3). I forbindelse med vann (H2O) vil dette danne 

svovelsyrling (H2SO3) og etterfølgende svovelsyre (H2SO4) (se figur 3.5) (Florian 

2006:38; Larsen og Rahme 1999:71). 

 

  

Figur 3.5 – Reaksjonsdannelsen til svovelsyre (H2SO4). 

 

Det frie vannet som finnes i kollagenets fiberstruktur, vil kunne bevege seg ut og 

inn av læret som vanndamp ved svingende relativ fuktighet. Dette gir anledning 

for at svovelsyren (H2SO4) løses opp i lærets overflate og ytterligere produserer 

nye hydroniumioner (H3O+). Dette muliggjør brytingen av båndene mellom 
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aminosyrene i peptidkjedene innad i kollagenet. Denne reaksjonen kan forårsake 

tap av strukturell integritet i kollagenets fiberstruktur (Florian 2006:38).  

 

Oksidasjon hos lær skyldes mekanismer som lys, oksygen, varme, 

tilstedeværelsen av frie radikaler og oksidative forurensinger. Hovedsakelig, 

innebærer dette splittelse av peptidenes hovedkjede og sidekjeder (Florian 

2006:38; Larsen og Rahme 1999:69, 71). I følge Florian (2006:38), er det de frie 

radikalene (atomer med uparet elektroner) som er mest involvert ved oksidative 

reaksjoner, hvorav reaktiviteten blir påvirket av temperatur og kjemisk 

konsentrasjon. Ved tilstedeværelsen av lys og oksygen kan lærmaterialet bli utsatt 

for fotolyse og fotooksidasjon. Vedrørende fotolyse, utsettes læret for lys. Fra det 

elektromagnetiske spekteret er det kun ultrafiolett lys (UV, bølgelengde 200-400 

nm) som har høy nok energi til å bryte båndene i makromolekylene innad i læret. 

Denne energien muliggjør spaltingen av C-C bindingene i peptidkjeden, hvilket 

fører til kjedesnitt, krysslinking og produksjon av små molekylvektfraksjoner 

(Florian 2006:39). Fotooksidasjon forekommer når oksygen er tilstede i lag med 

lys. Denne reaksjonen oppstår når et fritt radikal av oksygen reagerer med vannet i 

kollagenet, hvilket produserer et peroksid som er en sterk oksiderende agent. 

Fotooksidasjon gir nedbrytningsskader som: sprøhet, sprekkdannelser, 

krakelering, tap av mekanisk styrke, løselighetsendringer, senkning av pH og 

fargeendring (Florian 2006:39). En annen forekommende form for oksidasjon er 

autooksidasjon. Dette er en reaksjon som danner frie radikaler ved hjelp av 

katalysatorer som lys, varme, ozon (O3), nitrogendioksid (NO2), svoveldioksid 

(SO2) og metaller. De frie radikalene har potensialet til å sprenge kovalente 

bindinger i et protein, polyfenol eller fettsyre, hvilket forekommer som en 

kjedereaksjon (Florian 2006:39-40).   

 

Til slutt nevnes den fysiske nedbrytningsfaktoren. Dette kan for det første 

forårsakes av tilstedeværelsen av skadedyr, eksempelvis insekter og gnagere 

(mus, rotter). Forekommende skader fra disse dyrene kan være revner og hull, 

etter mulig gnaging på materialet. I tillegg etterlater disse skadedyrene 

ekskrementer, hvilket kan tilsmusse læret. Dette er irreversible skader (Costain 

1994:30, Tabell 1.1; Angus et al. 2006:116). For det andre kan fysiske skader 

forekomme av håndtering. Læret vil ved flere situasjoner bli håndtert mye, 
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eksempelvis ved transportering, fotografering, forskning og 

konserveringsbehandling. Grunnet den skjøre tilstanden som lær kan forekomme 

i, kan disse handlingene påføre irreversible skader som revner og tap av tilhørende 

deler (Angus et al. 2006:116; Miles 1992:57-58; Costain 1994:24). Sammenfattet, 

kan de nevnte nedbrytningsfaktorene være en utfordring når vanntrukket lær skal 

håndteres, grunnet deres varierende skadeomfang.   
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4 Konserveringsbehandlinger for 

vanntrukket lær  

4.1 Konserveringsmetoder fra Europa og Norge 

Gjennomgåelse av litteraturen viste ulike metoder for hvordan vanntrukket lær har 

blitt konservert rundt om i Europa. Noen av de nevnte metodene gikk ut på å 

skifte ut vannet i læret med løsemidler, slik som aceton, whitesprit eller propanol, 

for så å tørke det sakte i en Zip-Lock pose eller imellom syrefritt papir. Andre 

metoder gikk ut på å skifte ut vannet med et impregneringsmiddel som 

Polyetylenglykol (PEG 400, PEG 600, PEG 1500), Glyserol (propan-1,2,3-triol), 

Sorbitol og Bavon ASAK 520 S. Påfølgende tørkemetoder har variert mellom 

lufttørking, frysetørking og løsemiddeltørking. Ytterligere har lær også blitt 

nedsunket i en blanding mellom løsemidler og smøremidler med avsluttende 

lufttørking i Zip-Lock pose. Andre nevnte teknikker gikk ut på å behandle læret, 

etter lufttørking, med smøremidler, slik som «Guildhall Museum leather dressing» 

og «British museum leather dressing». Konsolidering som en 

preserveringsmetode har også blitt omtalt (Ganiaris et al. 1982; Morris og Seifert 

1978; Dienst 1985; Smith 1997; Diesen og Storch 1992; Spriggs 2003:3215).    

 

Et eksempel på lærkonserveringsmetoder fra Norge, ble hentet fra 

Vitenskapsmuseet i Trondheim. Her har ulike behandlingsmetoder blitt anvendt. 

Ved den første metoden (1970-1980-tallet) ble lærfunn impregnert for hånd med 

vannblandbar Lanolinemulsjon, rett etter utgravingen. Læret ble så flatet og 

lufttørket. Den andre teknikken gikk ut på å dehydrere læret, for så å enten 

behandle det med olje, fett eller voks (Peacock 2001:12-14). Noen nyere metoder 

har vært: 1) løsemiddelutveksling, etterfulgt av impregnering med enten Lanolin, 

«British museum leather dressing» eller Bavon ASAK ABP., 2) impregnering 

med to-stegs løsninger av PEG 400, 600, 1000 og 4000 i forskjellige 

kombinasjoner og prosentandeler med etterfølgende frysetørking, 3) impregnering 

med 50/50 glyserol og PEG 400 med påfølgende frysetørking, og 4) før-

behandling med en blanding av PEG 400 og ulike cellulose-etere, deretter 

frysetørking (Peacock 2001:14-21; Peacock 2004:573-575). Peacock (2001:575; 

2004:21) påpeker at det ikke har vært tid, ved hverken av prosjektene, til å 
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gjennomføre en tilstandsvurdering av læret, heller ikke observere effekten av de 

påførte teknikkene. Gjennomgåelsen av litteraturen viste at kildene ikke nevnte 

noe om hvordan resultatet av behandlingen fremstod flere år etter, kun det 

estetiske utseendet rett etter endt behandling. 

 

4.2 PEG impregnering som konserveringsmetode  

Etter et møte med personalet fra KHM, ble det oppdaget at den eneste brukte 

konserveringsmetoden for arkeologisk vanntrukket lær var impregnering med 

PEG 400 i ulike prosentandeler med etterfølgende frysing og frysetørking. På 

bakgrunn av dette, vil det være nødvendig å undersøke hvilke 

behandlingsresultater litteraturen presenterer om PEG. For det første vil det 

introduseres hva PEG er ment å prestere som et impregneringsmiddel. For det 

andre vil det illustreres hvilke tilstandsresultater det preserverte materialet har 

oppnådd rett etter behandling. Disse opplysningene vil i senere anledning brukes 

rundt diskusjonen om PEG impregnering er en egnet behandlingsmetode for 

vanntrukket lær.  

 

4.2.1 Impregneringsmiddelet PEG 

Polyetylenglykol (PEG) er en polyeterforbindelse som fungerer som et 

impregneringsmiddel, smøremiddel, løsemiddel og/eller rengjøringsmiddel 

(Sikkerhetsdatablad Polyetylenglykol 400). PEG fremstår med ulik molekylvekt, 

eksempelvis PEG 200, 400, 600, 1000, 1500 og 4000. PEG består av 

kjedemolekyler i ulike lengder med den generelle formelen 

OH(C2H4O)nC2H4OH. Tilstedeværelsen av hydroksylgrupper, gjør PEG løselig i 

vann, hvilket gjør det hydrofil (se figur 4.1) (Hoffmann og Pätzold 2002:246).  

 

Figur 4.1 – Strukturen til polyetylenglykol.   
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Ved konservering av arkeologisk lær kan PEG blandes ut i vann i ulike 

prosentandeler (Kite et al. 2006:123). Formålet til impregneringsmiddel er: 1) å 

fungere som en stabilisator for å forhindre at fibrene kollapser videre, 2) erstatte 

noe av vannet i læret og, 3) fungere som et fyllmiddel for å forhindre krymping 

(Graham og Karsten 2009:27; Diesen og Storch 1992:5-6).   

 

4.2.2 Behandlingsresultater fra PEG impregnering  

Litteraturen fremstiller gode behandlingsresultater med impregneringsmiddelet 

PEG, hvor ulike molekylvekter har blitt brukt. Kildene legger frem resultatene 

som foreligger rett etter behandling. Disse beskrives generelt sett med de samme 

karakteristikkene. Det arkeologiske læret er påstått til å fremstå med et 

tilfredsstillende estetisk utseende etter konservering. Dette innebærer momenter 

slik som: minimal dimensjonsforandringer, passende vanninnholdopptak (13-

16%), smidighet, fleksibilitet og stabilisering av fibrer (Wouters 1986:63, 66-68; 

Graham og Karsten 2009:28; Cameron et al. 2006:248). Andre kilder påpeker at 

PEG er fuktgivende, fungerer som et fyllmiddel, forhindrer dimensjonal krymping 

under tørking, lett å påføre og billig å bruke (Dienst 1985:89; Diesen og Storch 

1992:5-6). I tillegg tillater metoden gjennomførelse av en partibehandling. I slike 

tilfeller hvor funnmaterialomfanget er stort, (eksempelvis læravfall etter en 

skomaker) kan behandling av mange gjenstander i samme omgang spare mye tid 

og kostnader, i forhold til hvis det skulle bli gjort enkeltvis (Lafrance 2008:618). 

Det opplyses også om at PEG er kompatibel med mange andre polymerere 

(Jenssen 1987:133). Det er derimot registrert noen ulemper med PEG som 

konserveringsmetode. Behandlingen skal angivelig forårsake et svart utseende hos 

læret, samtidig er det bemerket problematikk rundt reversibiliteten hos 

impregneringsmetoden (Wouters 1986:68). I tillegg er det oppdaget at ingen 

fleksible vannløselige lim vil binde seg til PEG impregnert materiale (Dienst 

1985:89). Dette kan være en mulig ulempe i seinere tid, hvis for eksempel delene 

i et fottøy skal limes sammen med eksempelvis Evacon-R (Etylen vinyl acetat 

kopolymer), hvetestivelse lim, dyrelim, isinglass (størlim) og Klucel G (Hydroksy 

propyl cellulose). Disse limtypene er nemlig vannløselige (Glues and adhesives 

n.d.). Ytterligere problematikk rundt bruken av PEG er hygroskopisitet, migrasjon 

av middelet til overflaten på materialet, krympingspotensiale (motsetning til hva 

andre kilder nevner) og at det kan gi et mørkt og fettete utseende hos det 
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behandlede materialet (Jenssen 1987:130). En annen svakhet ved PEG er at læret 

kan utsettes for krymping og forvridning i de tilfellene hvor varme trengs for å 

holde PEG’en smeltet og for å drive bort vannet (Cameron et al. 2006:248). Det 

må bemerkes at denne ulempen kun gjelder for høymolekylær PEG som er i en 

fast aggregattilstand, hvilket trenger varme for å løses opp. Samme problemet vil 

ikke oppstå hos lavmolekylær PEG, siden den opptrer som flytende. En siste 

bakside som litteraturen nevner angående PEG er dens evne til å korrodere 

metaller (Jenssen 1987:136). I slike tilfeller hvor lær oppdages som en kompositt 

gjenstand (eksempelvis lærbelte med metallspenne) vil det være problematisk å 

anvende PEG som impregneringsmiddel, da dette vil ødelegge konserveringen for 

metallet.     

 

4.3 Frysetørking som konserveringsmetode  

Et etterfølgende steget ved PEG impregneringsbehandling kan være frysetørking. 

Prosessforløpet foregår slik: impregnering→ frysing (-20 ºC til -25 

ºC)→frysetørking→tilbakeføring til normale temperaturforhold ved 

akklimatisering (25 ºC). Frysetørking er en fremgangsmåte hvor vann fjernes fra 

lærstrukturen gjennom sublimasjon fra en frossen tilstand over til gass. For at 

sublimasjonen skal forekomme, må temperaturen (T) og atmosfæretrykket (Pa) 

holdes under det som kalles for «trippelpunktet». Trippelpunktet er når alle 

aggregattilstandene (fast, væske, gass) befinner seg i likevekt. Dette trippelpunktet 

varierer mellom ulike substanser, altså er dette punktet forskjellig for vann og 

PEG. Når vannet er sublimert ut av læret, blir PEG’en etterlatt som et fyllmiddel 

og fuktgiver (Watson 2004:172-174; Cameron et al. 2006:248; Jenssen 1987:131; 

Morris og Seifert 1978:34; Diesen og Storch 1992:5-6; Wouters 1986:64; 

Ganiaris et al. 1982:18). Fordelen med denne metoden er at den unnlater 

overflatespenningen som finnes ved flytende væske (Cameron et al. 2006:248; 

Ganiaris et al. 1982:18), og unngår de mulige skadene som kan skje ved 

eksempelvis lufttørking (fra våt tilstand til gass). Behandlingsprosedyren har den 

hensikt å tørke læret, samtidig som det skal preservere den originale formen og 

størrelsen til materialet. Litteraturen rapporterer at tørketiden kan varierer mellom 

to dager til fire uker, avhengig av ulike grunner slik som tykkelsen på læret og 

størrelsen på partibehandlingen (Jenssen 1987:131).  
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Litteraturen illustrerer gode behandlingsresultater rett etter endt behandling med 

PEG impregnering etterfulgt av frysetørking. Kildene beskriver at det behandlede 

læret fremstår som stabilt ved ulike fuktigheter, har lav krymping, bevart størrelse 

og form, noe fleksibelt, god fysisk utseende og er hygroskopisk. Det presenteres 

ytterligere at lærobjekter bevarer overflatedetaljer og opprettholder et naturlig 

utseende (Cameron et al. 2006:248; Watson 2004:172; Jenssen 1987:131; Diesen 

og Storch 1992:6). Frysetørkingsmetoden er for det første fremstilt som en 

kostnadseffektiv og rask prosess. Den tillater partibehandling, hvilket forminsker 

behandlingstiden sammenlignet med hvis hvert enkelt objekt skulle ha blitt 

frysetørket enkeltvis. For det andre blir det påstått at behandlingen tillater at lær 

kan bli omformet på nytt (eksempelvis et fottøy), hvilket den våte tilstanden ikke 

støtter opp nok. For det tredje blir det argumentert for at prosedyren unngår 

overflatespenning som finnes i flytende vann ved bruk av sublimasjon, hvilket 

forhindrer at kollagenfibrene kollapser, som er en mulighet hvis læret tiner fra den 

fryste formen (Cameron et al. 2006:248; Wouters 1986:66-67; Jenssen 1987:131; 

Lafrance 2008:615-616). For det fjerde blir det også fremhevet at prosessen ikke 

trenger bruk av løsemidler (registrert som en tørkemetode), hvilket kan være 

skadelig og forhindre videre analyser. Ytterligere blir det påpekt at den anbringer 

minimal fysisk stress på objekter (eksempelvis krølling og knekking), slik som 

andre tørkemetoder kan forårsake. Som et siste punkt er det også antydet at 

teknikken minimaliserer personaltiden (Ganiaris et al. 1982:18). Derimot 

illustrerer litteraturen negative sider ved konserveringsmetoden også. Wouters 

(1986:66-67) poengterer at lær uten noen form for førbehandling som kun 

inneholder vann, blir harde og ufleksible ved frysetørking. Derav ble det 

fremhevet at et impregneringsmiddel er nødvendig for et godt resultat ved 

frysetørking. Peacock (2004:573) presiserer at PEG impregnering etterfulgt av 

frysetørking gav gode resultater ved bedre preservert lær, men at det ikke 

stabiliserte veldig forfallent lær. Resultatet ved nedbrutt lær viste seg tørt, stivt, 

krøllet, skjørt, krympet, delaminert og små deler sprakk og falt av ved håndtering. 

Morris og Seifert (1978:35) og Diesen og Storch (1992:6) beskriver også læret 

som stivt og krøllete etter frysetørking.  
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5 Datainnsamling  

I påfølgende kapittel vil opplysningene fra datainnsamlingen presenteres og 

forklares. Kapittelet vil ta for seg de tre hovedmomenter som er antatt til å ha 

påvirket dagens tilstand hos utvalget fra KHM: 1) jordbunnsforhold fra de tre 

valgte utgravningsfeltene, 2) de anvendte konserveringsmetodene på utvalget og 

3) flyttehistorikken og magasinforholdene for hvert utgravningsprosjekt. Disse 

punktene er med for å kunne belyse og besvare problemstillingen.  

 

5.1 Datainnsamling fra Musit, konserveringsrapporter, arkivrapporter og 

utgravningsrapporter 

Det første gjøremålet ved datainnsamlingen var å samle inn informasjon rundt 

jordbunnsforholdene ved de tre utgravningsprosjektene. Utgravningsrapporten fra 

Oslogate 6 gav innsikt i de varierende jordbunnsforholdene som opptrådde i 

brannlagene. Et brannlag er beskrevet som betegnelse på levninger eller 

naturbakken etter en brann. Laget varer frem til neste registrerte brann. Et 

brannlag omfatter bygginger, bruk og ødeleggelser fra flere situasjoner innenfor 

en tomt. Ved Oslogate 6 var det valgt å nummerere brannlagene nedenfra og 

oppover, fra eldst til yngst. Det var også registrert ubrente trinn (Molaug et al. 

1998:27-28). Som tidligere nevnt, ble en database (Molaugs Access base) for 

Oslogate 6 tildelt, som illustrerte hvor og hvilke brannlag som forekom. I tillegg 

ble det gitt en oversikt over tidsepokene til brannlagene. Rapporten viste at det 

organiske materialet var bedre bevart i de eldste brannlagene. Tilstanden til sålene 

viste å forverre seg med stigningen av brannlagene mot jordoverflaten. Derimot 

forekom et avvikende tilfelle i det eldste brannlaget. Brannlag 1, som er det eldste 

laget, er påsett at fremstår med et dårligere bevaringsforhold enn de yngre lagene 

2, 3 og 4, siden funnene i dette laget var dårligst preservert (Molaug et al. 

1998:36, 48). Dette er foreslått at har å gjøre med dårligere bevaringsforhold. 

Derimot argumenteres det for at det ikke kunne kun skyldes dårligere 

bevaringsforhold, på grunnlag av at det var funnet mange tregjenstander i samme 

brannlag. Det påståes at det også kan ha med områdets funksjon å gjøre, at 

produksjonen av lærgjenstandene ikke har vært like fremtredende i denne 

tidsepoken (Molaug et al. 1998:172). 
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Utgravningsrapporten fra Senketunnelen la frem at de arkeologiske funnene var 

naturlig avsatt under vann uten menneskelig påvirkning. Materialet var i hovedsak 

deponert i det gamle utløpet til Alnaelven. Sedimentasjonen var avsetninger av 

partikler til et lag, som var et resultat av rennende vann. Lagene er tolket som 

vannavsatte, men ble delt inn i både elve- og sjøavsatte lag. Sedimentene bestod 

av både: humus, leire, silt, sand, grus og organisk materiale (Johansen og Molaug 

2008:71). Funnområdet på Sørenga var bredt, og ble derfor delt opp i flere 

utgravningsfelt. Disse ble delt opp i kvadranter (forkortet med «Q»), med 

funksjon som et rutesystem. Det opplyses at kvadrantene ikke representerer faser 

eller isolerte hendelser i tid. Lærgjenstandene er funnet i alle kvadrantene, men 

størst konsentrasjon med sko er påvist i de elveavsatte lagene. Funnmaterialet ved 

Sørenga er tolket til å bestå av kassert materiale, avfall som er ønsket å bli kvitt. 

Tolkningene er gjort på grunnlag av at skomaterialet viste store tegn til slitasje og 

reparasjonssømmer (Johansen og Molaug 2008:174-175, 178, 232, 242). 

Rapporten demonstrerte at jordbunnsforholdene ved Sørenga gav gode 

bevaringsforhold for lærmaterialet. Det poengteres ytterligere at materialet ble 

funnet under tykke avsetninger, hvilket begrenser oksygentilgangen (Johansen og 

Molaug 2008:174-175).  

 

Utgravningsrapporten fra Nedre Langgate 40 viste at lærmaterialet har hatt gode 

bevaringsforhold (McLees et al. 2000a:84). Kort fortalt var utgravningsområdets 

lag og konstruksjoner stratigrafisk delt inn i seks faser og 49 grupper. Den 

stratigrafiske analysen viste at avsetningene bestod av «dumpningslag» av 

organisk materiale, hovedsakelig treflis (McLees et al. 2000b:74; McLees et al. 

2000a:103). Opprinnelig var Nedre Langgate 40 en del av fjordområdet på 1200-

tallet, men ble etterhvert tørrlagt som en del av havneområdet. Området skal ha 

gjennomgått store endringer gjennom årene, hvilket vises i de stratigrafiske lagene 

(McLees et al. 2000b:80-81). Laginndelingene viser et spredt 

deponeringsmateriale: heterogent organisk materiale, kompakte treflislag, humus, 

trekull, brannlag, sand, leire og silt (McLees et al. 2000b: 76, 80). Plassen skal 

angivelig ha fungert for det første som en avfallsplass, etterfølgende vært utsatt 

for to store branner, påfulgt med dumping av ubrent treflis, dyrebein og ulike 

gjenstander som utjevningsmasse og fundamentering (McLees et al. 2000a:105).  
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Det andre gjøremålet var å skaffe opplysninger om hvilke konserveringsmetoder 

som var benyttet ved KHM. Ulike utfordringer ble støtt på ved datainnsamlingen. 

Vedrørende materialet fra Oslogate 6, forelå det ikke konserveringsrapporter ved 

lærmaterialet i gjenstandsdatabasen Musit. Dette ble erfart som begrenset. Det ble 

oppdaget at siden konserveringen av materialet var fra 90-tallet, eksisterte ikke 

disse rapportene digitalt. Kun noen var skannet og lagt inn i Musit. Derimot fantes 

rapportene i papirarkivene til KHM. Lesetilgangen til disse ble skaffet ved å 

besøke Økern som hadde de tilgjengelig. Rapportene fremstod i ulike grader av 

gode beskrivelser. Noen rapporter fremtrådte som uoversiktlig, mindre utfyllende 

og rotete, mens noen var godt beskrevet med utfyllende detaljer. Rapportene var 

inndelt med tilhørende gjenstandsnummer (C) og undernummer (G). 

Gjenstandsnummernummer C 36828 fremtrådte spesifikt blant 

konserveringsrapportene. Gjenstandsnummer C 37175 ble derimot nevnt i en 

rapport fra arkivet med en «tilhørende» konserveringsbehandling, men det var 

usikkert om denne behandlingen var brukt på utvalget. Undernumrene er 

katalogisert som ferdig behandlet. Derimot ble ett av undernumrene fra C 37175 

funnet med tilhørende konserveringsrapport. Etter å ha lest rapportene som var 

knyttet mot det utvalgte materialet, ble det funnet ut at PEG impregneringsmiddel 

ble brukt i ulike konsentrasjoner. Noen behandlinger hadde med EDTA og noen 

uten. I tillegg ble noen behandlinger tilført Tego soppdreper, mens andre fikk 

ingen soppbehandling. Før konserveringsbehandlingen fant sted (rett etter 

utgravningene), skal læret ha blitt skylt, lagt i perforerte plastposer og lagret i 

vann i lange tider. Da materialet ankom konserveringslaboratoriet var det 

registrert at tilstanden varierte (ingen detaljer om hvordan det varierte) og at 

gjenstandene var tilgrodd med sopp (Gjenstandsbasen Musit, Notat angående 

rutiner i forbindelse med lærkonservering, notat, 13.02.1995, Kulturhistorisk 

museum, Oslo). Følgende konserveringsbehandlinger ble funnet i 

arkivrapportene: 

 

1. 0,1 M EDTA + PEG 400 10 % + 1 % Tego soppdreper (C 37175, 

under-nr. G 70554) 

2. 0,1 M EDTA + PEG 400 15 % + Tego soppdreper (C 36828) 

3. 0,1 M EDTA + PEG 400 25 % og 30 % (C36828) 

4. PEG 400 (C 37175) 
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Her kommer en detaljert oversikt over de ulike behandlingsforløpene hentet fra 

konserveringsrapportene i arkivet på Økern, KHM:  

1) 0,1 M EDTA + PEG 400 10 % + 1 % Tego soppdreper 

➢ Læret er vasket ut i vann og lagt i 0,1 M EDTA i et døgn med etterfølgende 

skylling til vannet ble klart. Impregnert i 10 % PEG 400 + 1 % Tego 

soppdreper i ca. to måneder. Deretter frysetørket første halvåret 1995. Til 

slutt pakket i nye perforerte plastposer.  

2) 0,1 M EDTA + PEG 400 15 % + Tego soppdreper 

➢ Læret er vasket og lagt i Tego. Lagt i 0,1 M EDTA i et døgn og skylt. 

Impregnert i 15 % PEG 400 i 14 dager. Frosset og frysetørket. Pakket.  

3) 0,1 M EDTA + PEG 400 25 % og 30 % 

➢ Læret er lagt i 0,1 M EDTA over natten. Skylt seks ganger i lunket vann. 

Impregnert med 25 % og 30 % PEG 400. Noe ble skylt i vann igjen på 

grunn av groing i fire uker. Frosset, frysetørket og pakket. 

4) PEG 400  

➢ Dette læret er ikke beskrevet direkte i noen konserveringsrapport utenom 

at det er behandlet med PEG 400 og frysetørket. Derimot er det oppført en 

behandlingsoversikt over andre g-numre fra c-nummer C 37175. I denne 

konserveringsrapporten står det: Læret er vasket ut i EDTA og skylt i 

rennende vann til det er klart. Lagt i 10 % PEG 400 og 1 % Tego 

soppdreper i ca. en måned. Frosset og frysetørket. Det kan da vurderes om 

alle g-numrene fra c-nummer C37175 har fått samme behandling. 

 

Konserveringsrapport og konserveringslogg fra Senketunnelen ble tildelt fra 

personalet hos KHM. Kun en konserveringsmetode ble brukt for alt 

funnmaterialet. Impregnering med 25-30 % PEG 400. Rapportene viste at 

impregneringen ble utført i de leverte funnkassene. Vannet ble helt ut og posene 

fikk rent av seg. Deretter ble impregneringsvæsken tilsatt. Løsningen hadde 

blandeforholdene 7 L PEG i 20 L vann. Det ble opplyst om at konsentrasjonen 

varierte noe på grunn av varierende vanninnhold i enkelte poser. Impregneringen i 

PEG 400 holdt på i ca. 4 uker. Etter impregneringen ble enkeltfunnene lagt flatt i 

posene og samlet i stabler med polyuretan mellom posene. Hvor lærdelene var for 

store til denne metoden, ble disse enkelte gjenstandene tatt ut og lagt lagvis med 

åpenporet polyuretan imellom. Deretter ble læret fryst over natten i en fryseboks 
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som holdt -18 ºC. Etterfølgende ble materialet satt inn i frysetørkeren, hvor 

materialet ble først fryst ned til -30 ºC. Hvor lenge det ble frosset avhang av hvor 

store gjenstandene var og hvor mye som ble satt inn i frysetørkeren. Etter det var 

ferdig fryst, startet frysetørkingen. Denne prosess tok mellom 7-14 dager. Etter 

tørkingen var ferdig, er det beskrevet observasjoner om at posene fremstod som 

klissete av PEG’en. Derfor ble funnene pakket på ny i nye poser og esker. I noen 

enkelttilfeller ble det oppdaget at noen lærgjenstander fremdeles fremstod som 

mørke, fuktige og klissete, selv etter å ha blitt frysetørket to ganger. Dette viste 

seg til å stamme fra for høy konsentrasjon av PEG, hvilket kunne være årsaken til 

at enkelte lærbiter ikke «tørket». Grunnen til høyere PEG-konsentrasjon var 

uvisst, men ble foreslått at kunne skyldes vanskeligheter rundt blandingen i 

kassene (KHM, Konserveringsrapport Senketunnelen, konserveringsrapport, 

2010, KHM, Oslo; Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 

04.11.2019; KHM, Logg-Senketunnelen, konserveringslogg, 2006-2010, KHM, 

Oslo).  

 

Vedrørende konserveringsprosessen av materialet fra Nedre Langgate 40, ble 

informasjon innhentet fra tildelt konserveringslogg og det avtalte møtet med 

personalet 04.11.2019. Behandling ble startet i august 2007. Alt læret ble lagt til 

impregnering i to kar med 30 % PEG 400. Derimot ble et lite utvalg med ukjente 

lærstykker ikke lagt til impregnering, men kun frysetørket, slik at de kunne bli 

brukt til analysering og datering. I tillegg ble noen enkeltgjenstander gitt en annen 

behandling siden de var kompositte gjenstander (lærbelte med metallspenne). 

Dette vil ikke bli beskrevet her da utvalget ikke har noe med disse gjenstandene å 

gjøre. Alt læret lå i impregneringen i ca. 1 ½ måned, før det ble nedfryst. Før 

frysing ble læret rettet flatt ut og lagt lagvis mellom kanalplast og skumplast. 

Noen ble frosset i poser, mens større gjenstander ble tatt ut og lagt mellom 

skumplasten og posene. Dette lå til frysing i ca. 1 måned. Påfølgende frysetørking 

startet rett etter at nedfrysingen var ferdig. Første baljen med lær ble tatt ut av 

frysetørkeren etter ca. 1 ½ uke. Dette ble klimatisert før det ble pakket ut. To 

pakker med lær var ikke gjennomtørket på grunn av muligens for massive lag med 

lær i pakkene. Resten av læret ble ferdig frysetørket ca. to måneder senere. 

Lærgjenstandene ble midlertidig pakket med silkepapir imellom 

enkeltgjenstandene i kasser. Dette lå slik i ca. 3 måneder før endelig nedpakking. 
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Alt læret ble ferdig pakket etter ca. 3 måneder i perforerte plastposer i plastkasser 

(KHM, Framdrift i prosjektet, konserveringslogg, 2007-2013, KHM, Oslo; 

Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 04.11.2019). 

 

Det tredje og siste gjøremålet var å innhente opplysninger rundt flyttehistorikken 

og magasinforhold som lærmaterialet fra prosjektene hadde blitt utsatt for. Sålene 

fra Oslogate 6 skal etter utgravning ha blitt lagt i perforerte poser og stått lagret i 

esker med vann antageligvis i lokalene på Sørenga, før det ble overlevert til 

Brakka (Konserveringen KHM, Frederiksgate 3E). Det står ikke oppført hvor 

lenge det stod lagret i vann før konservering. På Sørenga har det ikke vært god 

kontroll eller sikring. Det eneste kravet som ble stilt var at temperaturen skulle 

ligge over frysepunktet ved vinterstid, men dette ble dessverre ikke overholdt da 

det i en periode var ingen som jobbet der fast. Magasinet har blitt utsatt for både 

rotter og fugler som kom inn gjennom knuste ruter. De lagrede gjenstandene kan 

også ha vært ubeskyttet for de forekommende vannlekkasjene i taket. Det 

foreligger ingen logg fra området. Under magasineringen ved Brakka er det 

usikkert om læret stod lagret i det tilgjengelige kjølerommet som fantes der. 

Derimot har det blitt vurdert om læret ble oppbevart ved romtemperatur siden 

læret som lå i vann hadde blitt tilsatt Tego soppdreper. Brakka hadde ingen 

klimastyring bortsett fra oppvarming, og det forelå heller ingen loggføring av 

lagerrom (Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 20.02.2020). I dag 

er læret fra Oslogate 6 magasinert i Bymagasinet på Kulturhistorisk museum. Her 

skal det stå tørt. En luftfukter (Defensor) skal hydrere, filtrere luften og holde den 

relative fuktigheten (RF) på 50%. Klimaet skal ha vært vanskelig å kontrollere 

helt fra starten av, siden ventilasjonssystemet har blitt manipulert, eksempelvis 

har ventiler blitt tettet igjen. Materialet skal bli flyttet til Økern i senere tid 

(Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 25.10.2019; Kulturhistorisk 

museum, personlig kommunikasjon, 20.02.2020).  

 

Ytterligere har det blitt innhentet en grafoversikt (se vedlegg 6) over 

miljøforholdene (RF og T) ved Bymagasinet med data for et år (14.01.2019-

14.01.2020), slik at klimaet kunne vurderes som stabilt eller ikke. Av grafen 

kunne det observeres mye svingninger i både temperatur (T) og relativ fuktighet 

(RF) mellom mai og september. Dette henger muligens i sammen med at 
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ventilasjonssystemet er vanskelig å styre. Ytterligere ligger også lageret i 

kjelleren, noe som kan tilsynelatende forårsake mange variasjoner ved T og RF. I 

slutten av august er det registrert en RF på 69 %. Høye nivåer av fuktighet kan få 

konsekvenser og igangsett muggvekst hos organisk materiale. Utover dette 

fremstår nivåene som relativt stabile, hvor RF ligger rundt 50-55 % og T mellom 

19 ºC og 21 ºC (se vedlegg 6). Langsiktig vil ikke magasinet være hensiktsmessig 

siden det er utfordringer med å kontrollere miljøforholdene og risiko for 

muggvekst ved RF over 75% (Costain 1994:33, Tabell 1.1).   

 

Lærmaterialet fra Senketunnelen stod først lagret ved Sørenga sitt magasin. De 

samme forholdene og risikofaktorene som var nevnt ved Oslogate 6 materialet 

forekom også tilsynelatende ved dette materialet under magasinering på Sørenga 

(Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 20.02.2020). I dag står 

sålene lagret i magasinene på Økern. Etter utgravningen av Senketunnelen i 

slutten av 2006, ble funnene overlevert til KHM i 2007. Lærmaterialet ble lagt i 

perforerte poser og oppbevart vått i kasser fra ekskaveringen og frem til 

konservering. Læret ble hentet fra NIKUs brakke på Sørengautstikkeren i tre 

omganger. Først i 2007, deretter i 2008 og til slutt i 2009. Konserveringsprosessen 

startet i 2008 og pågikk frem til 2010. Hele konserveringsforløpet pågikk i Brakka 

(Konserveringen KHM, Frederiksgate 3E). Den arkeologiske konserveringsbrakka 

hadde et lite kjølerom, men det er usikkert om læret ble oppbevart her. Som 

allerede nevnt hadde Brakka ingen klimastyring. Her stod det lagret frem til det 

ble flyttet til magasinene på Økern i 2012, hvor klimaet er styrt og loggført. 

(KHM, Konserveringsrapport Senketunnelen, konserveringsrapport, 2010, KHM, 

Oslo; KHM, Logg-Senketunnelen, konserveringslogg, 2006-2010, KHM, Oslo; 

Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 20.02.2020).  

 

Lærsålene fra Nedre Langgate 40 stod først på Sørenga i en kjølecontainer i 2007, 

hvor tilsynelatende de samme forholdene og risikoene gjaldt som ved materialet 

fra Oslogate 6 og Senketunnelen (Kulturhistorisk museum, personlig 

kommunikasjon, 20.02.2020). Deretter ble det tatt med til Brakka 

(Konserveringen KHM, Frederiksgate 3E) for konservering. Dette varte fra august 

2007 til februar 2008. Her ble det stående frem til 2013, uten klimastyring. Alt 

læret ble levert til magasinet på Økern i 2013, hvor det er klimastyrte forhold 
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(KHM, Framdrift i prosjektet, konserveringslogg, 2007-2013, KHM, Oslo; 

Kulturhistorisk museum, personlig kommunikasjon, 04.11.2019; Kulturhistorisk 

museum, personlig kommunikasjon, 20.02.2020).  

 

Det har også blitt innhentet en grafoversikt (se vedlegg 7) over miljøforholdene 

(RF og T) ved Økern med data for et år (14.01.2019-14.01.2020), slik at det kan 

bedømmes om klimaet har vært stabilt eller ikke for Senketunnel- og Nedre 

Langgate 40 materialet. Av grafen kommer det frem at miljøforholdene er stabile, 

hvor RF ligger på rundt 49 % og T på 18,5 ºC (se vedlegg 7). Derimot er det 

registrert tre «hopp» i RF og T, første i januar, andre i juli og siste i november. RF 

‘en synker ved disse tilfellene, til så lavt som 38 % og T øker til 22,5 ºC. Den 

største avvikelsen hendte i juli, hvilket kan ses i sammenheng med at dette var i 

en varm sommersesong. Grunnen til disse svingningene kan vurderes i relasjon 

med at det har foregått mange flyttinger av gjenstander inn til magasinet, hvilket 

kan forklaringen på disse enkelte endringene i RF og T. Helhetlig vurderes 

magasinet ved Økern til å være stabilt uten noen svingninger. 
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6 Kriteriumforankret rangeringsskala 

undersøkelse (CARS)  

Det foreligger ingen register over tilstanden til det behandlede lærmaterialet hos 

KHM. Derfor har det blitt gjennomført en kartleggingsprosedyre med innhenting 

av data om den nåværende tilstanden til lærutvalget fra tre utgravningsprosjekter. 

Dette kapittelet er delt inn i to deler: 1) utarbeidelse av 

tilstandsvurderingsskjemaet, og 2) hvordan tilstandsbedømmelsen ble utført. Det 

begrunnes med hvordan dette kan være til hjelp for å svare på problemstillingen.  

 

6.1 Utarbeidelse av tilstandsvurderingsskjemaet  

Målet med tilstandsvurderingen var å evaluere suksessen til den gitte 

konserveringsmetoden for vanntrukket lær ved KHM, og undersøke 

langtidseffekten av behandlingen. Av den grunn, ble et kriteriumforankret 

rangeringskala-skjema produsert, spesifikt rettet mot vanntrukket lær.  

 

Suenson-Taylor et al. (1999:185) poengterer at undersøkelsen må planlegges slik 

at innsamlingsdataen er produsert til å svare på den foreliggende 

problemstillingen. Dette betyr at tilstandsvurderingen må konstrueres i riktig 

kontekst, altså i henhold til målet for undersøkelsen (Taylor 2013:105). For det 

første trengtes det å redegjøres for hva som skulle tilstandsbedømmes. Grunnet et 

omfangsrikt lærmateriale og tidsbegrensing, måtte denne undersøkelsen begrense 

arbeidet ved å foreta et statistisk utvalg, som skulle tale for den totale mengden 

(se delkapittel 2.1). Keene (1991:8) og Sully og Suenson-Taylor (1996:178) 

påpeker at kun essensiell data burde samles da dette gir mer pålitelige resultater. I 

tillegg poengteres at store mengder med data kan være vanskelig å håndtere og 

forstå. Flere kilder argumenterer for at utplukket må gjøres tilfeldig ut av 

totalmengden, da dette gjør resultatene mer objektive, pålitelige og valide 

(Dollery 1994:421; Keene 1991:10; Keene 1996:405; Sully og Suenson-Taylor 

1996:178; Suenson-Taylor et al. 1999:186-187; Taylor og Stevenson 1999:27). 

Etter gjennomgåelse av litteraturen, ble det påsett at det ikke er størrelsen på 

kolleksjonen som avgjør mengden på det nødvendige prøveutvalget, men dets 

variabilitet (Keene 1991:11; Sully og Suenson-Taylor:178). Derimot ble det 
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bemerket at flere forskere nevnte en «tommelfingerregel», hvor minimum 25% av 

totalmengden skulle være tilstrekkelig som prøvestørrelse (Dollery 1994:421; 

Keene 1991:11; Sully og Suenson-Taylor 1996:178). Denne størrelsen ble 

derimot for tidskrevende for denne undersøkelsen. Derfor ble det bestemt at denne 

oppgaven skulle vurdere om det var mulig ved hjelp av CARS å bedømme om 

den gitte konserveringsbehandlingen av vanntrukket lær fra KHM var egnet over 

tid. Derav ble det valgt å bruke en gjennomførbarhetsstudie. Som tidligere nevnt, 

er dette en undersøkelse som drøfter alle de praktiske forholdene i det foreslåtte 

systemet CARS. Gjennomførbarhetsstudien hadde som formål å objektivt og 

rasjonelt avdekke faktorer ved den eksisterende prosedyren. Det ble vurdert 

fordeler og ulemper, tilstedeværende muligheter og begrensinger, de nødvendige 

ressursene for å praktisere og muligheten for å gjennomføre forsøket vellykket. 

Som allerede påpekt valgte denne oppgaven å utføre en gjennomførbarhetsstudie 

av CARS undersøkelsen, for å overveie hvorvidt om denne studien er 

gjennomførbar med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjonen som finnes 

om lærgjenstandene fra KHM. I tillegg har den bedømt om bruken av CARS kan 

si noe om suksessen av behandlingsmetoden for fottøyet fra alle prosjektene. 

 

Prosessen startet med å utarbeide et skjema som viste hvordan 

tilstandsvurderingen skulle utføres. Denne trengte å være så objektivt som mulig, 

for å unngå fortolkningsbias og villedende evalueringer. Derav ble 

rapportkategoriene og rapportdefinisjonene utviklet i riktig kontekst, altså i 

henhold til målet for undersøkelsen. Dette er påstått til å gjøre 

tilstandsundersøkelsen objektiv og pålitelig (Taylor 2013:105). Taylor (2013:102) 

poengterer at en ide kan være å designe skjemaet ut ifra hvilke 

nedbrytningsfaktorer som er vanlige hos lær, for å unngå subjektiv bias. Med 

dette tatt i betraktning, falt valget på tilstandsskjemaet som Sully og Taylor-

Suenson (1996:178) brukte, nemlig kriteriumforankret rangeringsskala (CARS). 

Dette systemet er utviklet som metode for å gjøre visuelle tilstandsvurderinger av 

gjenstander til en objektiv prosess (Suenson-Taylor et al. 1999:188). Sully og 

Taylor-Suenson (1996:Fig 2) bruker kun tre kriterier som er spesifikt rettet mot 

lær: kohesjon (sammenheng), skrøpelighet og fleksibilitet. Derimot fremhever 

litteraturen flere karakteristiske nedbrytningsskader som typisk forekommer hos 

lær. Siden oppgavens mål var å se sammenhengen mellom bruken av 
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behandlingsmetoden og fremtredende nedbrytningsskader, ble kriterieutvalget 

utvidet. Basert på hva litteraturen fremhever som de mest fremtredende 

skadefaktorene observert hos lær, ble følgende vurderingskriterier bestemt:  

 

1. Kohesjon (sammenheng, tap av fragmenter) 

2. Skjørhet (tap av fibre) 

3. Fleksibilitet 

4. Tykkelse  

5. Delaminering     

6. Farge  

7. Krymping (læret fra Oslogate 6 og Nedre Langgate 40) 

8. Forvrengning 

9. Andre observasjoner (utfellinger, klissethet)   

 

Valget av disse kriteriene, er for det første overveid på grunnlag av utelatelsen av 

analytiske teknikker. Analytiske teknikker krever i mange tilfeller en prøve av 

materialet, for å produsere et resultat om nedbrytningsgrad. Ytterligere, er 

teknikkene både dyre, tidskrevende og mulig destruktive (Stuart 2007). Siden 

oppgavens materialutvalg var omfattende, var det uetisk å foreta så mange prøver. 

Derimot gav disse kriteriene anledning for å gjennomføre visuelle observasjoner 

med øye og fysiske tester (bøyetest på fleksibilitet). På den måten ble destruktiv 

prøvetaking utelatt. For det andre ble avgjørelsen foretatt med hensikt å produsere 

et logisk rammeverk. Altså ble det forsøkt å unngå «hull», repetisjon og 

overlapping mellom kriteriene (Taylor 2013). For å unngå fortolkningsbias og 

tvetydighet, ble alle kriteriene nøye definert. Et poengskåringssystem ble også 

anvendt. Systemet ble basert på Sully og Suenson-Taylor (1996: Fig 2) sine 

prioriteringskoder, siden deres skjema er spesifikt rettet mot lær (se figur 6.1). 

Disse rangerer fra 1-4. Tilstandsgradene er i likhet med de Keene (1991:9) 

presenterer, men fremstår som noe modifisert.  

1 Haster – Tydelig nedbrytning 3 Lav – Trenger reparasjon/restaurering før utstilling 

2 Høy – Vil nedbryte, trenger 

forebyggende behandling 

4 Liten – Kun overflaterengjøring 

Figur 6.1 – Prioriteringskoder for tilstand. (Hentet fra Sully og Suenson-Taylor 

1996:Figur 2).  
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Kriteriedefinisjonene ble definert på bakgrunn av flere kilder. Kohesjon og 

skjørhet ble basert på Sully og Suenson-Taylor (1996) sine forklaringer. Den 

helhetlige integriteten til materialet skulle bli vurdert på et makronivå. 

Tilstedeværelsen og/eller mangelen av fragmenter og fibrer skulle observeres. 

Fleksibilitet ble basert på to kilder. Selve defineringen av begrepet ble gjort med 

utgangspunkt fra Sully og Suenson-Taylor (1996), mens hvordan målingen av 

fleksibilitet ble grunnlagt på Graham og Karsten (2009:26) sin studie siden de 

hadde gjennomført en lignende undersøkelse. Fleksibiliteten ble bestemt ut ifra 

hvilken grad (º) læret kunne bøyes til. Under 45 º ble læret regnet som ufleksibelt, 

mens over ble det karakterisert som fleksibelt. Tykkelse ble fastsatt på bakgrunn 

av det dagligdagse brukerområdet til utvalget, sålen i et fottøy. På grunn av 

bruksområdet trengs en viss tykkelse for at sålen skal fungere med den tiltenkte 

egenskapen. Derav kunne bruksslitasje observeres. I tillegg ble kriteriet sett på i 

sammenheng med fleksibiliteten. Delaminering ble forklart gjennom Cameron et 

al. (2006:245) sine beskrivelser. Her skulle det studeres om det forelå tydelig 

splittelse mellom narvlaget og kjøttsiden eller ikke. Fargedefinisjonene ble gjort 

på bakgrunn av Walter (1986:12) og Cameron et al. (2006:245) sine uttalelser. 

Litteraturen bemerket tre markante farger som kunne fremtre hos læret: svart, 

mørkebrun og lysebrun. Defineringen av forvrengning ble gjort ut ifra Volken 

(2001:42) sin forklaring, hvor nytt lær fremstilles som flatt, mens vanntrukket lær 

som tørker ukontrollert kan potensielt vri seg i ulike retninger. Krymping ble 

forklart med bakgrunn i litteraturen fra Cameron et al. (2006:246). Det bemerkes 

at vanntrukket lær er registrert med et vanninnhold mellom 40-60%, mens nytt lær 

har 14%. Ukontrollert tørking kan føre til drastisk krymping, hvilket kan 

registreres gjennom sammenligning av mål (avtegninger) før behandling versus 

etter behandling. På den måten kunne forandringer ved dimensjon og 

seksjonsområder konstateres. Av den grunn ble avtegninger foretatt der det var 

mulig, for å sammenligne omkretsen av læret før og etter behandling. En 

ytterligere forskningsartikkel om krympingskalkulering (Ibbs 1990) ble brukt for 

å se om læret hadde krympet vedrørende sålene fra Oslogate 6 og Nedre Langgate 

40. Her ble det tatt mål av den lengste lengden og den bredeste bredden på alle 

sålene fra før behandling, og av sålene slik de var til nåværende tid. Målene ble 

brukt for å regne ut krympingsprosenten ved to retninger. Den siste 

kriteriedefinisjonen var andre observasjoner. Denne ble opprettet på bakgrunn av 
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tilfeller hvor lær er observert som klissete og/eller med hvite utfellinger. 

Anmerkningene ble valgt i henhold til hva andre forskere har notert som 

forekomster hos lær behandlet med PEG.    

 

I tillegg til kriteriedefinisjonene, trengte poengskåringssystemet (se figur 6.1) å 

defineres for hvert kriteria. Hva som skulle observeres og bemerkes ved hvert 

poeng ble forklart ved alle kriteriene (se vedlegg 3). Poengskårene 1-4 ble brukt 

ved alle kriteriene, utenom fleksibilitet, delaminering og farge. De to førstnevnte 

fikk kun poengskårne 1-2. Dette ble bestemt på grunnlag av at bare to tilstander 

kunne observeres i disse to tilfellene. Ved fleksibilitet kunne kun tilstandene 

«ufleksibel» og «fleksibel» defineres. Angående delaminering ble det besluttet at 

delaminering enten opptrådde eller ikke, derav fikk den også poengskår 1-2. 

Fargekriteriet fikk poengskårene 1-3, siden det hovedsakelig var tre ulike farger 

som kunne oppstå hos læret. Utenom disse kriteriene, fikk ikke tykkelse og 

krymping et poengskåringssystem. Grunnen for hvorfor tykkelse ikke fikk dette 

var grunnet mangel på et utgangspunktmateriale. Altså forelå det ingen 

informasjon om original tykkelse, hvilket gjorde det vanskelig å sammenligne 

hvor mye lærsålene hadde minket i tykkelse. Bakgrunnen for at krymping ikke 

fikk poengskåring baserte seg på at ikke alle sålene hadde originale mål fra før 

behandling (dette gjaldt Senketunnelmaterialet, og noen eksemplarer fra Oslogate 

6). Derav var det uhensiktsmessig å innføre denne skåringen i 

tilstandsvurderingen, siden det ville gi forskjellige totalpoeng for lærutvalget. 

Selve tilstandsrapporten ble designet med Sully og Suenson-Taylor (1996) sitt 

skjema som utgangspunkt. Opplysninger som museum, sted, magasinlokasjon, 

materiale, dato, konservator, lagringsforhold, gjenstandsnummer, undernummer, 

generell info, objekttype og konserveringsbehandling ble integrert inn i skjemaet. 

Ytterligere ble det modifisert for å inkludere de ekstra utvalgte kriteriene i 

tilstandsbedømmelsen. Skjemaet ble produsert med intensjon for å brukes på et 

behandlet materiale, siden kun informasjon rundt dette forelå. Derfor ble tittelen 

«Tilstand etter behandling» (se vedlegg 4).  

 

6.2 Gjennomførelse av tilstandsundersøkelsen 

Tilstandsundersøkelsen ble gjennomført på seks dager for alle prosjektene med 

samme prosedyre for alle sålene. Først ble sålene fra Oslogate 6 bedømt i et 
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undersøkelsesrom på Kulturhistorisk Museum. Deretter ble materialet fra 

Senketunnelen og Nedre Langgate 40 tilstandsbedømt i et forskerrom ved Økern. 

De samme verktøyene ble brukt for hvert prosjekt under tilstandsvurderingen. Det 

ble brukt et egenprodusert tilstandsskjema, målebånd, skyvelære, gradskive, 

kamera, vannfast tusj og overhead ark (gjennomsiktige ark). Fremgangsmåten var 

som følgende: hver såle ble først målt på full lengde og full bredde. Deretter ble 

det undersøkt om det var tilstedeværende klissethet, utfellinger og tørrhet. 

Ytterligere ble det skrevet ned generelle kjennemerker og tilstedeværende skader, 

eksempelvis: hel såle, såle med manglede tåparti/hælparti, rifter og hull. 

Etterfølgende ble alle nedbrytningskriteriene observert og undersøkt. Kohesjon og 

skjørhet ble sett etter og notert. Fleksibilitet ble sjekket ved å bøye sålene fra en 

flat posisjon på bordet og opp i vinkel. En gradskive ble brukt for å registrere 

hvilken vinkel hver av sålene fremtrådte i. Et skyvelære ble anvendt for å måle 

tykkelsen hos sålene på tre faste plasser: på enden av hælen, ved midtpartiet og 

ved tåtuppen. Alle mål ble skrevet ned fortløpende i skjemaet. Avslutningsvis ble 

kriteriene delaminering, farge og forvrengning undersøkt og dokumentert. Til slutt 

ble sålene tatt bilde av på begge sider, og i de tilfellene hvor det var andre 

observasjoner ble detaljbilde også fotografert. I tillegg til dette ble sålene også 

avtegnet, unntaksvis Senketunnelen siden det ikke forelå noen originale 

avtegninger av sålene før behandling. I tilfellet med Oslogate 6, ble 

Riksantikvaren besøk før tilstandsvurderingen, hvor avtegninger ble foretatt 

direkte av de originale tegningene som ble utført ved utgravningene i årene 1987-

1989. Grunnlaget for denne rekkefølgen, skyldes tidsbegrensing. Forskeren fikk 

ikke tilgang til lærmaterialet med en gang, derfor ble dette gjort for å effektivisere 

prosessen. Under tilstandsbedømmelsen ble sålene ved Oslogate 6 lagt over de 

originale avtegningene og fotografert for å observere krympningsforskjeller, i 

tillegg til å registrere lengde og bredde målingene. Sålene fra Nedre Langgate 40 

ble tegnet av med bruk av vannfast tusj og overhead ark under 

tilstandsvurderingen. Senere ble arkivet ved KHM besøk for å få tilgang til de 

originale tegningene fra utgravningen i 1999. Disse ble kopiert med 

kopieringsmaskinen, slik at de opprinnelige målene kunne sammenlignes med de 

nye målene. 
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7 Resultater 

Som nevnt i kapittel 6 skulle CARS undersøkelsen evaluere suksessen til den gitte 

konserveringsmetoden for utvalget ved KHM, og undersøke langtidseffekten av 

PEG behandlingen. Av den grunn trengtes det å komme tilbake til faktorene som 

tilsynelatende kunne ha påvirket dagens tilstand hos sålene. Disse var 

jordbunnsforhold, konserveringsmetode og miljøpåvirkninger under flytting og 

magasinering. Datainnsamlingen (kapittel 5) innhentet informasjon om disse 

faktorene i relasjon til de tre utvalgte utgravningsprosjektene Oslogate 6, 

Senketunnelen og Nedre Langgate 40.  

 

Målet med CARS var å evaluere om det var mulig å kunne observere 

innvirkningen av disse faktorene på fottøyet, med bruk av den totale poengskåren 

fra poengskåringssystemet (se vedlegg 3 og 4). Poengskårene fra hvert kriterium 

ble sammenlagt for å fremstille en samlet tilstandsskår, hvor maksimalt 19 

representerte en god tilstand, mens minimum 6 presenterte dårlig bevaring hos 

lærmaterialet. Lærsåler som fikk en skår lavere enn 12 (halvveis mellom topp og 

bunn), ble ansett for å være i en uakseptabel tilstandsform. Under dette nivået ble 

gjenstandene vurdert til å tilsynelatende være i aktiv nedbrytning ved lagring i 

magasinene (Sully og Suenson-Taylor 1996:178). Dette begrunnes på grunnlag av 

observasjonene gjort på utvalget, da sålene med poengskår lavere enn 12 fremstod 

med store tap og mistet lett mange fragmenter og fibre under håndteringen. 

 

For å kunne analysere de innsamlede dataene fra CARS undersøkelsen, ble det 

valgt å sette resultatene opp mot hverandre ved bruk av krysstabeller (se kapittel 2 

og vedlegg 5). I denne oppgaven ble analyseteknikken brukt som en tabell for å 

sammenligne frekvensfordelingen mellom to variabler, for å observere 

korrelasjoner mellom dataene. For å gjennomføre dette trengtes en avhengig 

variabel og en uavhengig variabel (Tufte 2011:89-91). Flere slike samvariasjoner 

ble gjennomført for å undersøke om det var mulig å iaktta om noen av 

nedbrytningsfaktorene kunne ha vært årsaken til den nåværende tilstanden hos 

utvalget. Flere senarioer ble testet: 1) jordbunnsforholdene fra de forskjellige 

utgravningsområdene, 2) brannlagene fra Oslogate 6 (siden det kun forelå 

tilgjengelige brannlag fra denne utgravningen), 3) lik behandlingsmetode utført til 
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ulike tider, 4) innvirkning på tilstand med ulik behandlingsmetode, og 5) 

miljøforholdene ved magasinene Økern og Bymagasinet. Poengskårene som er 

brukt for sammenligning er den totale poengskåren som sålene fikk ut av CARS 

undersøkelsen (se vedlegg 4). Resultatene fra krysstabellene (se vedlegg 5) ble 

omgjort til søylediagrammer for å visualisere dem på enklest mulig måte for 

korrelasjoner. 

 

Flere utfordringer viste seg under utførelsen av tilstandsundersøkelsen, da 

forskeren manglet såler ved flere anledninger. Årsaken skyldes at deler av 

sålematerialet ikke var tilgjengelig under tilstandsvurderingen. Dette gjorde 

grunnlaget for sammenligningen usikkert, da antall såler ble ulikt mellom de 

uavhengige variablene. Derimot ble det vurdert til at resultatene likevel kunne gi 

en pekepinn på om faktorene hadde hatt noe å si for dagens tilstand. Siden denne 

oppgaven kun var en gjennomførbarhetsstudie av CARS undersøkelsen med et 

relativt lite utvalg, ville ikke resultatene fremstå som representative, valide eller 

konkluderende. Besvarelsen kunne kun gi en indikasjon på om det var mulig ved 

hjelp av CARS å bedømme om den gitte konserveringsbehandlingen på utvalget 

fra KHM hadde vært egnet over tid.  

  

7.1 Poengskårene fra tilstandsvurderingen 

I alt ble 86 lærsåler tilstandsbedømt. Ut av resultatene viste det seg at tre såler, 

sett fra alle prosjektene, fikk en poengsum mindre enn 12 (se vedlegg 4). Altså 

viste det seg at tilsynelatende 3,5% av sålene befant seg under terskelen for 

akseptabel tilstand, mens 96,5% angivelig opptrådde over.  

 

Den første korrelasjonen som skulle analyseres var påvirkning av 

jordbunnsforholdene på tilstand. Tre ulike jordbunnsområder ble vurdert, fra 

Oslogate 6, Senketunnelen og Nedre Langgate 40. Av utgravningsrapportene ble 

det forsøkt å finne typiske karakteristikker om hvert jordbunnsforhold, noe som 

viste seg å være utfordrende da få detaljer forelå (Molaug et al. 1998; McLees et 

al. 2000a; McLees et al. 2000b; Johansen og Molaug 2008). Rapporten over 

jordbunnsforholdene fra Oslogate 6 gav ikke mange detaljer om hvilke forhold 

som forekom ved dette området, kun at det organiske materialet var bedre bevart i 

de eldste brannlagene og at sålene viste å forverre seg med stigningen av 
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brannlagene mot jordoverflaten. Dette kunne bety at sålene lengst ned i bakken 

ble utsatt for mindre oksygen, hvilket tilsynelatende resulterte i bedre bevaring 

ved disse funnene (Molaug et al. 1998:36, 48). Ved Senketunnelen ble det 

illustrert at utvalget hadde gode bevaringsforhold, siden det lå under vann og ble 

funnet under tykke avsetninger med sedimenter, hvilket angivelig skal ha 

begrenset oksygentilgangen (Johansen og Molaug 2008:174-175). 

Jordbunnsforholdet fra Nedre Langgate 40 viste seg også å ha gode 

preserveringsforhold. Her skal sålene ha vært dekket med et spredt 

deponeringsmateriale: heterogent organisk materiale, kompakte treflislag, humus, 

trekull, to brannlag, sand, leire og silt. Dette kan ha skapt oksygenfrie forhold 

(McLees et al. 2000a:84; McLees et al. 2000b: 76, 80). Basert på dette, ble det 

forsøkt å sammenligne jordbunnsforholdene fra hvert sted opp mot utvalgets 

tilstand, for å observere om det forekom noen forskjeller. Oslogate 6 ble 

karakterisert som jordbunnsforhold 1, Senketunnelen jordbunnsforhold 2, og 

Nedre Langgate 40 fremstod som jordbunnsforhold 3.  

 

Søylediagram 7.1 er basert på krysstabell 1 (vedlegg 5) og viser sålene med den 

totale skåren de fikk ut fra CARS undersøkelsen (se vedlegg 4). Av 

søylediagrammet kunne det observeres at jordbunnsforhold 1 hadde angivelig 

flest såler med lavest poengskår. Etterfølgende kom sålene fra jordbunnsforhold 3 

og deretter jordbunnsforhold 2. Jordbunnsforhold 1 hadde også tilfeller av såler 

med høyere tilstandsskår enn de to andre jordbunnsforholdene. Derimot kan det 

vurderes om jordbunnsforhold 2 likevel hadde bedre bevaringsforhold enn 

jordbunnsforhold 1, da det ikke forekom fottøy med lavere tilstandskår enn 14 hos 

jordbunnsforhold 2, mens jordbunnsforhold 1 hadde tilfeller på skårene 13, 12 og 

11. Dette vil diskuteres nærmere i kapittel 8.  
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Figur 7.1 – Sammenligning av jordbunnsforholdene fra de ulike 

utgravningsområdene.  

 

Det andre senarioet for sammenligning var brannlagene fra Oslogate 6. Denne 

korrelasjonen skulle undersøke om det var mulig å observere forskjeller i tilstand i 

de ulike brannlagene, siden det ble nevnt i utgravningsrapporten at 

preserveringspotensialet var bedre i de eldste lagene og forverret seg mot de yngre 

lagene. Her ble behandlingsmetode anvendt som avhengig variabel, siden den var 

lik for flere brannlag. To korrelasjoner ble utført, da tre brannlag hadde fått PEG 

400 15% behandling, mens de to siste brannlagene hadde fått PEG 400 10%. 

Figur 7.2 er basert på krysstabell 2 (vedlegg 5), og demonstrerer de totale 

poengskårene (hentet fra CARS, vedlegg 4) mellom brannlag 3, 4 og 7/8 i relasjon 

til behandlingen PEG 400 15%. I følge utgravningsrapporten skal disse 

brannlagene ha bevaringsforhold i stigende grad, hvor brannlag 3 har flest bevarte 

funn, deretter brannlag 4 og til slutt brannlag 7/8 med færrest bevarte funn 

(Molaug et al. 1998:36, 48). Krysstabellen viste at brannlag 7/8 fikk lavest skår, 

etterfølgende brannlag 4. Brannlag 3 ble antydet til å ha fått høyest tilstandsskår, 

da dette brannlaget hadde de fleste høyeste totalpoengene, selv om brannlag 4 

hadde én såle som skåret på 17 (se figur 7.2). Betydningen av dette er argumentert 

nærmere i kapittel 8. 
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Figur 7.2 – Sammenligning av tilstanden til såler fra ulike brannlag med lik 

behandling, PEG 400 15%.  

 

Den neste korrelasjonen baserte seg på to nye ulike brannlag fra Oslogate 6, som 

hadde fått lik behandling, PEG 400 10%. Figur 7.3 viser forskjellen som ble 

observert i krysstabell 3 (vedlegg 5). Ut av poengskårene ble det oppfattet at 

brannlagene kunne fremstå som ganske like på tilstandsskåren, men derimot ble 

det overveid om brannlag 1 kunne fremstå med et dårligere bevaringsgrunnlag 

enn brannlag 2. Årsaken til dette er diskutert nærmere i kapittel 8.  

 

Figur 7.3 – Sammenligning av tilstanden til såler fra ulike brannlag med lik 

behandling, PEG 400 10%. 
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Under tilstandsbedømmelsen ble nedbrytningsskader som tilsynelatende er 

forårsaket av begravelseskonteksten bemerket. Av de nevnte skadene som 

litteraturen påstår kan forekomme (se kapittel 3), ble kun tre faktorer observert 

hos utvalget fra alle utgravningsprosjektene. Disse var misfarging, revner og 

delaminering. Betydningen av de vil bli diskutert videre i kapittel 8. Her 

illustreres de tre iakttatte skadene hos sålene fra hvert prosjekt:  

 

 

Oslogate 6 

Misfarging 

Bilde 1 

 

Undernummer: G 65834.  

Mørkebrun med noen mørke flekker. 

Bilde 2 

 

Undernummer: G 69872. 

Lysebrun.  
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Bilde 3 

 

Undernummer: G 70318. 

Lysebrun med svarte flekker. 

 

 

Senketunnelen  

Misfarging 

Bilde 4 

 

Undernummer: 826. 

Mørkebrun med noen lysere områder. 

Bilde 5 

 

Undernummer: 1415. 

Lysebrun med mørke områder. 
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Bilde 6 

 

Undernummer: 3076. 

Mørkebrun. 

 

 

Nedre Langgate 40 

Misfarging  

Bilde 7 

 

Undernummer: TAD 4816 A-C. 

Mørkebrun.  

Bilde 8 

 

Undernummer: TAD 4966 A-F. 

Mørkebrun med lysere områder. 
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Bilde 9 

 

Undernummer: TAD 4837. 

Lysebrun med mørke områder. 

 

 

Oslogate 6 

Revner 

Bilde 10 

 

Undernummer: G 70251. 

Mangler tåparti. Revne inn ved midten. Hull i hælparti.  
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Bilde 11 

 

Undernummer: G 65821. 

Stort hull ved tåparti, med revne ut av hull. Lite hull ved hæl. 

Bilde 12 

 

Undernummer: G 65867. 

Sålen er i to deler. Stort hull ved tå. Stort hull ved hæl som har bøyd seg. 

 

 

Senketunnelen 

Revner  

Bilde 13 

 

Undernummer: 220. 

Revne i hull ved tåparti. 
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Bilde 14 

 

Undernummer: 475. 

Revne ved tåparti. 

Bilde 15 

 

Undernummer: 168. 

Revne i hull ved tåparti. 
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Nedre Langgate 40 

Revner 

Bilde 16 

 

Undernummer: TAD 5020 A-C. 

Revne ved midten av midtpartiet. Holder seg sammen i en liten bit av læret. Fare for å deles i 

to. 

Bilde 17 

 

Undernummer: TAD 4870. 

Liten revne ved tåparti.  

Bilde 18 

 

Undernummer: TAD 4818 A-C. 

En revne ved tåparti, og en revne ved hælparti.  
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Oslogate 6 

Delaminering  

Bilde 19 

 

Undernummer: G 70246. 

Hele sålen er utsatt for delaminering. 

Bilde 20 

 

Undernummer: G 70541. 

Sålen er delaminert på et område i midten på sålen. Tilsynelatende har den andre 

delamineringen falt av. 
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Bilde 21 

 

Undernummer: G 70286. 

Sålen er splittet i to og henger kun sammen i midten av sålen. 

 

 

Senketunnelen 

Delaminering  

Bilde 22 

 

Undernummer: 1417. 

Delaminering ved hæl. Et stort flak som holder på å falle av. 
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Bilde 23 

 

Undernummer: 1404. 

Delaminert over hele midt- og hælpartiet. Denne delen faller nesten av. 

Bilde 24 

 

Undernummer: 1413. 

Delaminering ved flere områder på sålen. Pilene viser til dannede hull, hvor delamineringen 

synes. 
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Nedre Langgate 40 

Delaminering 

Bilde 25 

 

Undernummer: TAD 4820 A-C. 

Midt- og hælparti er utsatt for delaminering. Et lite område med delaminering ved ene kanten 

på tåparti. Resten av tåpartiet har antageligvis vært utsatt for delaminering, men det kan ha falt 

bort.  

Bilde 26 

 

Undernummer: TAD 4887. 

Delaminering ved hæl som har begynt å sprekke opp.  
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Bilde 27 

 

Undernummer: TAD 4897 A-E. 

Midt- og hælparti er utsatt for delaminering. Tåpartiet ser tilsynelatende ut til å ha mistet 

narvlaget. 

 

Det tredje senarioet for sammenligning var å undersøke om det gikk an å se 

langtidseffekten til konserveringsbehandlingen på læret, hvor samme 

konserveringsmetode (avhengig variabel) hadde blitt anvendt. Alle prosjektene 

var konservert til ulike tider: Oslogate 6 på 90-tallet, Senketunnelen fra 2008-

2010 og Nedre Langgate 40 fra 2007-2008. Figur 7.4 er en fremstilling av 

krysstabell 4 (se vedlegg 5), hvor det ble det iakttatt at Senketunnel sålene fikk 

høyest poengskår i forhold til de andre prosjektene. Ytterligere kunne det 

observeres at materialet fra Nedre Langgate 40 fikk flere såler med høyere 

poengskår enn Oslogate 6. Av dette kunne det vurderes om tiden hadde noe å si 

for behandlingsmetoden, hvor stabil den fremstod gjennom årene. Det kan 

argumenteres for at det som har blitt behandlet sist er i en bedre tilstand enn det 

eldste, men dette vil bli diskutert i kapittel 8.    
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Figur 7.4 – Sammenligning av konserveringsbehandling PEG 400 25% og 30% 

med utgangspunkt i ulik behandlingstid. 

 

Det neste senarioet for sammenligning var å undersøke om det var mulig å 

observere om varierende PEG 400 konsentrasjoner kunne påvirke den nåværende 

tilstanden til læret fra Oslogate 6, ved å bruke såler fra samme brannlag (brannlag 

4) som en avhengig variabel. Figur 7.5 er basert på krysstabell 5 fra vedlegg 5. 

Søylediagrammet demonstrerte en tydelig forskjell, hvor PEG 400 25% og 30% 

fikk en større poengskår enn PEG 400 15%. Årsaken til dette diskuteres nærmere 

i kapittel 8.      

 

 

Figur 7.5 – Sammenligning av såler fra brannlag 4 (Oslogate 6) hvor ulike 

konserveringsbehandlinger er brukt.  
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Det siste senarioet for sammenligning var å analysere om miljøforholdene fra 

magasinene, hvor sålene ble lagret, hadde noe å si for den nåværende tilstanden. 

Utvalget blir lagret ved to ulike magasiner: 1) Økern, hvor det er klimastyrte 

forhold, og 2) Bymagasinet, som kun har en luftfukter og et manipulert 

ventilasjonssystemet med tette ventiler. Oslogate 6 sålene er ved Bymagasinet, 

mens Senketunnel- og Nedre Langgate 40 materialet er lagret ved Økern. Figur 

7.6 er basert på krysstabell 6, og viste en tilsynelatende forskjell i miljøforholdene 

fra de ulike magasinene. Bymagasinet illustrerer angivelig et dårligere 

magasinforhold enn Økern, siden sålene fra Bymagasinet er presentert med flere 

lave poengskår sammenlignet med Økern. Grunnlaget for denne årsaken vil bli 

diskutert nærmere i kapittel 8.  

 

Figur 7.6 – Sammenligning av tilstand i relasjon med miljøforholdene fra 

magasinene Økern og Bymagasinet.  

 

7.2 Krympekalkulering av sålene fra Oslogate 6 og Nedre Langgate 40 

Siden det viste seg at materialet fra Oslogate 6 og Nedre Langgate 40 hadde 

originale avtegninger av sålene fra før behandling, var det kun disse som ble 

krympekalkulert. Disse kalkuleringene foreligger i vedlegg 2. Ved Oslogate 6 

materialet ble den høyeste krympingen ved lengderetningen registrert på 24,2 %, 

mens den laveste lå på 1,9 %. På bredderetningen ble det notert 22,2 % som det 

meste og 0 % på det minste. Derimot ble det også observert to økninger som lå på 

-4,1 % og -2 %, kun ved lengdemålene. Gjennomsnittlig hadde læret fra Oslogate 
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6 krympet 8,14 % på lengdemål og 9,58 % på breddemål. Hos materialet fra 

Nedre Langgate 40 ble det oppdaget at den meste krympingen ved 

lengderetningen lå på 17,3 % og den minste på 2,8 %. Ingen økning ble avdekket 

her. Ved bredderetningen ble den høyeste krympingen registrert på 13%, mens det 

laveste var 0 %. En økning ble registrert på -7,7 %. Sålene fra Nedre Langgate 40 

viste seg gjennomsnittlig å ha krympet 7,49 % på lengderetningen og 5,54 % ved 

bredderetningen. For å kunne forstå disse resultatene i relasjon til egnetheten til 

konserveringsbehandlingen, var det nødvendig å undersøke hva litteraturen 

bemerket seg om krymping hos lær og relatere dette til egen erfaring. Derfor har 

betydningen av krymping hos lær blitt diskutert videre i kapittel 8.  
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8 Diskusjon  

Litteraturen presenterer hovedsakelig kun resultatene av konserveringsmetoder for 

lær rett etter endt behandling. Det er bemerket minimalt dokumentering av 

langtidseffekten til konserveringsbehandlingene. KHM har kun brukt en 

prosedyre for lærmaterialet sitt, nemlig PEG 400 med ulike 

konsentrasjonsmengder, etterfulgt av frysetørking. For å få innsikt i egnetheten til 

den gitte konserveringsbehandlingen for vanntrukket lær, ble en CARS 

undersøkelse gjennomført for å bedømme sålene fra Oslogate 6, Senketunnelen og 

Nedre Langgate 40. I dette kapittelet vil utfordringene, erfaringene og resultatene 

fra datainnsamlingen og tilstandsbedømmelsen (presentert i kapittel 5 og 7) 

diskuteres og settes i sammenheng med litteraturen presentert i kapittel 3, 4 og 6. 

De ulike faktorene som kan påvirke tilstanden til utvalget må sees i sammenheng 

med hverandre for å få en indikasjon på hva som kan ha forårsaket den nåværende 

tilstanden. Det vil bli diskutert hvordan disse faktorene kan innvirke, hva som var 

mulig å registrere i tilstandsbedømmelsen og hvor langt det var mulig å finne ut 

av hva som kan ha påvirket tilstanden. Dette gjøres med utgangspunkt i den 

tilgjengelige informasjonen som forelå fra hvert utgravningsprosjekt. Disse 

opplysningene har blitt satt opp mot hverandre for å komme frem til en mulig 

konklusjon på problemstillingen.  

 

8.1 Utvalgtes tidligere tilstand 

Før det blir foretatt en tilstandsvurdering, er det viktig å vite hvordan tilstanden til 

læret var før behandling, ellers blir det vanskelig å overveie hvilke 

nedbrytningsfaktorer som kan ha påvirket. Datainnsamling angående dette ble 

problematisk og utfordrende. Vedrørende materialet fra Oslogate 6 forelå det 

ingen rapporter på hvordan tilstanden til sålene var, kun at lærpartiene luktet 

vondt og var overgrodd med mugg. Info om dette prosjektet avhang kun av 

personalets hukommelse, hvilket gjorde det problematisk siden personalet som 

jobbet direkte med konserveringen av dette prosjektet enten hadde byttet jobb 

eller gått av med pensjon. Gjeldende Senketunnel- og Nedre Langgate 40 

materialet fantes kun upubliserte konserveringslogger og konserveringsrapporter. 

Få detaljer om tilstanden før behandling kunne finnes, det var kun noen generelle 

opplysninger for alle gjenstandene.  
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8.2 Begravelsesforholdenes innvirkning på nåværende tilstand 

Datainnsamlingen angående jordbunnsforholdene var noe lettere, da det var 

oppført et generelt overblikk over hvilke preserveringspotensialer som var 

registrert ved hvert utgravningsfelt (Molaug et al. 1998; McLees et al. 2000a; 

McLees et al. 2000b; Johansen og Molaug 2008). Rapporten fra Oslogate 6 gav 

ikke mange detaljer om hvilke jordbunnsforhold som forekom ved dette området, 

kun at lærmaterialet var bedre preservert i de eldste brannlagene og at sålene viste 

dårligere tilstand de yngre brannlagene. Hvert brannlag var avsluttet av en brann, 

hvilket kan bety at sålene lengst ned i bakken ble utsatt for mindre oksygen, siden 

dette materialet hadde flere «beskyttende» lag over seg, hvilket tilsynelatende 

resulterte i bedre bevaring ved disse funnene (Molaug et al. 1998:27-28, 36, 48). 

Angående Senketunnelmaterialet, presenterte Johansen og Molaug (2008:174-

175) at bevaringsforholdene for sålene var gode. Gjenstandene var deponert 

naturlig og lå under tykke avsetninger med sedimenter, hvilket begrenset 

oksygentilgangen. Derimot var funnområdene ved Senketunnelen bredt, derfor 

resulterte det i flere utgravningsfelt. Utgravningsrapporten presenterte 

problematikk rundt registreringen av lagtilhørigheten for hver enkelt såle, og 

grunnet et stort materialomfang, ble det ikke prioritert å dokumentere hver enkelt 

gjenstand. Dette skapte utfordringer for denne oppgaven, da opplysningene om 

tilhørende jordbunnsforhold til hver enkelt såle var usikkert. Det var kun en 

overordnet generell beskrivelse av bevaringsforholdene. Dette problematiserte 

validiteten av resultatene, vedrørende hvilket av utgravningsområdene som hadde 

de beste jordbunnsforholdene. Arkivrapportene fra Nedre Langgate 40 illustrerte 

at området hadde gode bevaringsforhold av flere årsaker (McLees et al. 

2000a:84). Plassen var brukt som et dumpingsanlegg for avfall og var usatt for to 

branner, hvilket gav flere «beskyttelseslag» for det deponerte lærmaterialet 

(McLees et al. 2000b:74; McLees et al. 2000a:103, 105). Under utgravningen ble 

sålene registret i tilhørende brannlag som ble dokumentert i en Access database. 

Denne oppgaven fikk utfordringer her, da det ikke forelå noen korrespondanse 

mellom brannlagene og sålenes undernummer, hvilket gjorde tolkingen av 

jordbunnsforholdene vanskelige slik som ved Senketunnelmaterialet.  

 

Figur 7.1 presenterte sammenligningene av jordbunnsforholdene fra 

utgravningsområdene, hvilket viste at Senketunnelen fikk høyest poengskår, 
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etterfulgt av Nedre Langgate 40 og Oslogate 6. Disse resultatene sett i 

sammenheng med utgravningsrapportene viste at funnene kan indikere 

representative opplysninger. Senketunnelmaterialet har ligget i et anaerobt miljø 

under vann uten tilgang på oksygen, hvilket litteraturen (se kapittel 3) poengterte 

kan gi et preserveringspotensial på 60-70% (Cameron et al. 2006:244; Cronyn 

1990:267; Strzelczyk et al. 1997:301; Dienst 1985:86; Volken 2001:38; Coles 

1988:Figur 5). De andre områdene var fra tette kompakte bylag, som litteraturen 

påpekte er typiske områder for lærfunn. Ved Oslogate 6 og Nedre Langgate 40 ble 

sålene dekket med nedbrutt organisk materiale, hvilket skal kapsle inn læret og 

tilsynelatende forårsaker god bevaring (Strzelczyk et al. 1997:301). 

 

Ved Oslogate 6 kom det frem at bevaringsforholdene økte med brannlagene, altså 

var forholdene best lengst ned i jorden. Her var det (som nevnt i kapittel 5) 

derimot et avvikende tilfelle med brannlag 1, som tilsynelatende viste dårligere 

bevaringsforhold sammenlignet med de etterfølgende brannlagene. Det ble 

argumentert for at dette kunne skyldes områdets funksjon, at eventuelt 

produksjonen av lærgjenstandene ikke forekom i like stor grad ved dette gitte 

tidsrommet (Molaug et al. 1998:172). Av resultatene (se figur 7.2 og 7.3 i kapittel 

7) kan poengskårene indikere nettopp dette. Ved å sammenligne brannlagene 1 og 

2 som mottok samme konserveringsbehandling, kunne tilstandsbedømmelsen 

antyde at brannlag 1 hadde lavere poeng enn brannlag 2 (se figur 7.3), hvilket 

samsvarer med hva Molaug et al. (1998:36, 48) poengterte fra utgravningsfunnene 

om at brannlag 1 fremstod med færre bevarte funn enn de eldste brannlagene. 

Figur 7.2 demonstrerer også resultater som kan argumentere for at 

bevaringsforholdene ved Oslogate 6 ble dårligere med økende brannlag. Selv om 

materialutvalget var fåtallig og varierende i størrelse, kunne tilstandspoengene 

presentere en økende forskjell i tilstand. Brannlag 3 hadde de beste forholdene, 

etterfølgende av brannlag 4 og brannlag 7/8, hvilket samsvarer med påstanden til 

Molaug et al. (1998:36, 48). Dette er derimot ikke sikre resultater, da 

datagrunnlaget var for begrenset for å gjøre funnene representative, men likevel 

kan opplysningene fra utgravningsrapporten gi en indikasjon på om 

tilstandspoengene er valide.    
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Som nevnt i kapittel 3 var typiske nedbrytningsskader fra jordbunnsforhold hos 

vanntrukket lær: svelling, misfarging, lekking av garvestoffer, opphoping av 

metallsalter i læret (fortrinnsvis jernsalter), revner og delaminering (Cameron et 

al. 2006:245; Cronyn 1990:267; Florian 2006:40-43; Strzelczyk et al. 1997:301). 

Igjennom tilstandsundersøkelsen kunne misfarging, revner og delaminering 

observeres generelt ved alle prosjektene (se kapittel 7). Ved denne undersøkelsen 

fremstod læret kun med mørkebrune og lysebrune farger, og ingen tilfeller av 

svart utseende (se bilde 1-9). Om dette skyldes begravelsesmiljøet eller om det er 

et resultat av behandlingsmetoden, er usikkert da det ikke forelå noen registrering 

av farge hos lærsålene før behandling. Litteraturen (se kapittel 3) påpeker at 

lærgjenstander er funnet med et svart utseende som kan skyldes: 1) misfarging fra 

avfallsstoffer, 2) jerntanniner og 3) lekking av garvestoffer (Ganiaris et al. 

1982:13, 14; Cameron et al. 2006:245; Cronyn 1990:267; Strzelczyk et al. 

1997:301). Siden ingen av sålene fremstod med dette karakteristiske utseende, 

kan det vurderes om læret ikke har blitt utsatt for denne typen misfarging i 

begravelsesmiljøet. Derimot har litteraturen også poengtert at PEG impregnering 

angivelig skal forårsake et svart utseende hos læret (Wouters 1986:68; Jenssen 

1987:130). Siden dette ikke var tilfellet ved noen av sålene, kan resultatene 

formodentlig indikere at lysningen av fargen er en av langtidseffektene ved den 

gitte konserveringsbehandlingen.  

 

Om revnene var et resultat av bruksslitasje, nedbrytning eller håndtering under 

konservering og magasinering, er vanskelig og problematisk å konkludere med, 

siden det ikke forelå noen dokumentasjon på tidligere tilstand. Arkivrapportene 

poengterte at sålefunnene fremstod med slitasje og var deponert som avfall 

(Johansen og Molaug 2008:174-175, 178, 232, 242; McLees et al. 2000b:74; 

McLees et al. 2000a:103). Derav kan det argumenteres for at disse skadene 

muligens opprinner fra den hverdagslige bruken til sålene. Under 

tilstandsvurderingen ble det oppdaget flere bruksmerker ved sålene, slik som 

slitasjehull ved hæl og tå (se bilde 10-18). Det meste av utvalget fremstod som 

tynt, hvilket kom frem under målingen av tykkelsen (se vedlegg 4), noe såler 

angivelig ikke skal være siden de skal tåle mye belastning som et fottøy. Siden 

sålene fremstod med mye slitasje og hull, er det mulig at tilstedeværende revnene 

lett oppstod fra deponeringen i jorden, hvor det tilsynelatende blir utsatt for fysisk 
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stress. Voksende planterøtter blir også nevnt som en faktor som kan forårsake 

videre splitting ved allerede ødelagte partier hos lær (Peacock 2004:570). 

Revnene kan også være forårsaket av håndtering (Angus et al. 2006:116; Miles 

1992:57-58; Costain 1994:24), hvilket ble erfart som en sannsynlighet under egen 

håndtering. Det ble bemerket ved flere av sålene at revnene potensielt var utsatt 

for ytterligere skader, da noen såler kun hang sammen ved små områder (se bilde 

16 og 21).  

 

Delaminering er i følge litteraturen en typisk nedbrytningskade som forekommer 

ved vanntrukket lær i begravelseskontekst (Cameron et al. 2006:245). 

Tilstandsundersøkelsen viste en spredt forekomst av denne skaden på utvalget (se 

bilde 19-27). Ved de tilfellene hvor det ikke ble oppdaget noen form for 

delaminering, kan det vurderes om splittingen allerede hadde skjedd før 

gjenstandene kom inn til museet. Dette kan argumenteres for på bakgrunn av den 

registrerte tykkelsen disse eksemplarene forekom i, hvilket var veldig tynt (se 

vedlegg 4). Litteraturen poengterer at delaminering kan skyldes to ulike årsaker, 

enten ujevn fordeling av garvestoffer eller en delvis nedbrytning ved et svakt 

punkt i kollagenfiberverket (Cronyn 1990:267; Cameron et al. 2006:244; Ganiaris 

et al. 1982:13; Spriggs 2003:3213). Derfor kan det vurderes at den gitte 

konserveringsbehandlingen ikke er årsaken til den forekommende delaminering 

ved de undersøkte sålene, men dette er usikkert da tykkelsen ikke er dokumentert 

fra før behandling.      

 

8.3 Konserveringsbehandlingens påvirkning på dagens tilstand 

Ved bruk av CARS ble det forsøkt å undersøke om det gikk an å observere 

langtidseffekten til konserveringsbehandlingen på sålene, hvor samme 

konserveringsmetode (avhengig variabel) hadde blitt anvendt, og om varierende 

PEG 400 konsentrasjoner kunne påvirke den nåværende tilstanden til læret.  

 

Litteraturen beskriver at et av formålene til impregneringsmiddelet PEG er å 

fungere som en stabilisator for å forhindre at fibrene kollapser videre (Graham og 

Karsten 2009:27; Diesen og Storch 1992:5-6). Stabilitet er et registrert resultat rett 

etter endt behandling hos flere av kildene (Wouters 1986:63, 66-68; Graham og 

Karsten 2009:28; Cameron et al. 2006:248). Derimot ble det oppfattet av figur 7.4 
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at behandling med PEG 25 % og 30 % ikke fremstod som fremtidig stabil, da 

resultatene (figur 7.4) viste at sålene som var behandlet på 90-tallet fremstod i 

dårligst preservert tilstand. Nedre Langgate 40 sin poengskår kom etterfølgende, 

hvilket var behandlet mellom 2007-2008, mens Senketunnel materialet fikk den 

høyeste totale poengskåren, og dette partiet var behandlet sist i årene 2008-2010. 

Av dette ble det antatt at behandlingen utført sist, hadde flest preserverte såler.  

 

Fra Oslogate 6 materialet, ble ulike prosentandeler av PEG 400 brukt på et utvalg 

fra samme brannlag. Figur 7.5 kunne indikere en tydelig forskjell, hvor PEG 400 

25% og 30% fikk en større poengskår enn PEG 400 15%. Wouters (1986:67-68) 

poengterer at en høyere prosentandel av PEG 400 gir et bedre resultat ved tilstand, 

enn hva PEG 400 med lav konsentrasjon gjør. Basert på denne påstanden, kan det 

vurderes om resultatene fra figur 7.5 kan antyde det samme som Wouters 

(1986:67-68) påstår. 

 

Uten kjennskap til utvalgets tidligere tilstand, ble det utfordrende å bemerke 

hvordan konserveringsbehandlingene tilsynelatende påvirket lærutvalget gjennom 

årene. På bakgrunn av resultatene (kapittel 7) kan det argumenteres for at PEG 

impregnering etterfulgt av frysetørking er en metode som ikke er langsiktig stabil. 

Dataene kan indikere at behandlingen ikke bevarer gjenstandene med et godt 

preserveringspotensial over tid, siden det kunne observeres at sålene behandlet 

først fremstod med den laveste totale poengskåren, og de behandlet sist hadde 

høyest poengskår (se vedlegg 4 og figur 7.4). Derimot er grunnlaget for denne 

påstanden bygget på for få representative prøver, og kan kun bli en antydning. 

Flere tester og undersøkelser trengs for å gjøre denne påstanden valid.   

 

8.4 Miljøforholdenes innvirkning på nåværende tilstand – før og etter 

behandling  

Å innhente en fullstendig oversikt over flyttehistorikken med tilhørende miljøer 

som utvalget kunne ha blitt utsatt for fra utgravning og frem til i dag var en 

krevende prosess. Ved Oslogate 6 forelå ingen rapporter, kun personers 

hukommelse gav opplysninger om dette materialet. Angående Senketunnel- og 

Nedre Langgate 40 materialet kom noe informasjon frem av de tildelte 

konserveringsloggene og konserveringsrapportene (KHM, Framdrift i prosjektet, 
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konserveringslogg, 2007-2013, KHM, Oslo; KHM, Konserveringsrapport 

Senketunnelen, konserveringsrapport, 2010, KHM, Oslo; KHM, Logg-

Senketunnelen, konserveringslogg, 2006-2010, KHM, Oslo). Det ble kjent at 

under lagringstiden på Sørenga (dette gjelder tilsynelatende alle prosjektene) ble 

sålene muligens utsatt for temperaturer under frysepunktet. En fare ved dette kan 

være at sålene da har frosset i vannet og blitt mottakelig for overflatespenningen 

som finnes i flytende væske (Cameron et al. 2006:248; Ganiaris et al. 1982:18). 

Ytterligere kan det frie og bunnede vannet som finnes i kollagenfiberstrukturen ha 

frosset og utvidet seg som iskrystaller, hvilket formodentlig kan ha ført til skader i 

fiberstrukturen (Florian 2006:38). En annen risiko ved lagringstiden på Sørenga 

kan stamme fra det lekkende taket. Siden dette ikke har vært tett, kan læret ha blitt 

utsatt for svoveldioksid (SO2) og nitrogendioksid (NO2) fra forurensende gasser i 

atmosfæren, hvilket kan muligens ha ført til sur hydrolyse. Siden det ikke har 

foreligget noen klimastyrte forhold i lageret, har sålene blitt utsatt for mye 

svingninger i relativ fuktighet og temperatur. Av den grunn kan det vurderes om 

det frie vannet som finnes i kollagenet kan ha introdusert svovelsyre (H2SO4) i 

lærets overflate og forårsaket båndbryting i peptidkjedene innad i kollagenet. 

Denne reaksjonen kan frembringe tap av strukturell integritet i kollagenets 

fiberstruktur (Florian 2006:38; Larsen og Rahme 1999:71; Wouters 1986:65) (se 

kapittel 3 for fullstendig forklaring av reaksjonen til sur hydrolyse). Dette er kun 

en indikasjon av et mulig hendelsesforløp, da informasjonsgrunnlaget er usikkert 

og sålene har stått lagret i esker. Ytterligere kan sålene fra Oslogate 6 ha vært 

utsatt for nedbrytningsagenter under den nåværende lagringen ved Bymagasinet. 

Datainnsamlingen (kapittel 5) og grafoversikten (se vedlegg 6) over 

magasinforholdene viser at sålene har vært utsatt for svingninger i RF og T. Slike 

svingninger kan skape fuktige forhold og forårsake angrep fra bakterier og 

muggvekstdannelser (Larsen og Rahme 1999:69; Costain 1994:33, Tabell 1.1). 

Disse forholdene kan være vanskelige å unngå siden magasinet også har hatt 

problemer med å syre klimaet grunnet et manipulert ventilasjonssystem med tette 

ventiler. Hvorvidt dette er faktorer som har funnet sted er uvisst, forutsett at 

sålene ligger lagret i plastposer oppi esker med lokk.  
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8.5 Betydningen av krymping for lær 

I kapittel 7 blir resultatene fra krympekalkuleringene (basert på vedlegg 2) fra 

Oslogate 6 og Nedre Langgate 40 presentert. Ibbs (1990:7) påpeker at for at 

krympekalkuleringene ikke skal gi målefeil, men pålitelige og nøyaktige 

resultater, burde ikke lærgjenstander under 10 cm brukes til måling. Av den grunn 

kan det argumenteres for at krympekalkuleringen i denne oppgaven av 

lengderetningen, tilsynelatende har gitt nøyaktige resultater siden disse har 

fremstått med mål over 10 cm (utenom barnesålene). Derimot kan kalkuleringen 

av bredderetningen ha misvisende resultater, da de fleste av sålene fra begge 

prosjektene fremstår med breddemål under 10 cm (se vedlegg 2). Om dette har 

hatt en effekt for krympekalkuleringene er uvisst.    

 

Krymping hos lær er en irreversibel skade, og jo mer nedbrutt læret fremstår, jo 

lettere mottakelig er det for krymping (Thomson 2006b:60-61; Florian 2006:41). 

Litteraturen påpeker at krymping hos lær kan skyldes to faktorer: 1) 

konserveringsmaterialet og tørkemetoden, og 2) lærets strukturoppbygging (Zink 

2013:327-328). Resultatene (se kapittel 7 og vedlegg 2) viser ulike grader av 

krymping hos læret, hvor noe har krympet mye, mens noe har heller økt. Et av 

målene med PEG impregnering er å fungere som et fyllmiddel for å forhindre 

krymping (Graham og Karsten 2009:27; Diesen og Storch 1992:5-6). Litteraturen 

presenterer resultater (rett etter endt behandling) med minimal 

dimensjonsforandringer og passende vanninnholdopptak (13-16%) hos det 

behandlede læret (Wouters 1986:63, 66-68; Graham og Karsten 2009:28; 

Cameron et al. 2006:248). Om krympingen ved de undersøkte prosjektene skyldes 

konserveringsbehandlingen eller lærets strukturoppbygging er usikkert. Det kan 

argumenteres for at det kan skyldes konserveringsmetoden, da det kunne 

observeres at Oslogate 6 materialet (konservert på 90-tallet) hadde forekomst av 

høyere krymping, enn sålene fra Nedre Langgate 40 (behandlet mellom 2007-

2008). Dette kan antyde at langtidseffekten til PEG impregnering ikke er stabil, 

men dette blir kun en indikasjon da prøvematerialet blir for snevert for å 

presentere validitet. Krympeforskjellen kan også hentyde at magasinforholdene 

spiller en rolle for krympingen. Oslogate 6 er magasinert ved ukontrollerte 

forhold, mens Nedre Langgate 40 er lagret i et kontrollert klima (se kapittel 5 og 
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vedlegg 6). Av den grunn kan det også vurderes om krympingen ikke skyldes 

konserveringsmetoden, men heller de nåværende magasinforholdene.     

 

8.6 CARS undersøkelsen: drøfting av de praktiske forholdene  

Oppgavens problemstilling var som følgende: «Er det mulig ved hjelp av en CARS 

undersøkelse å bedømme om den gitte konserveringsbehandlingen av vanntrukket 

lær er egnet over tid?». Dette ble undersøkt ved å bruke en 

gjennomførbarhetsstudie, som drøftet alle de praktiske forholdene ved CARS. 

Faktorene som ble vurdert var fordeler og ulemper, muligheter og begrensinger, 

de nødvendige ressursene for praktisering og muligheten for å gjennomføre 

undersøkelsen vellykket. Disse punktene hadde forutsetning i den tilgjengelige 

informasjonen som forelå, for å bedømme om bruken av CARS kunne si noe om 

egnetheten til den gitte konserveringsbehandlingen for utvalget.  

 

8.6.1 Fordeler og ulemper  

Bruken av CARS gav denne oppgaven mange fordeler. Siden materialomfanget 

var omfangsrikt, og tiden for utførelse var begrenset, var en fordel å gjennomføre 

et statistisk utvalg som kunne tale for den totale mengden av sålene. CARS 

undersøkelsen produserte mye informasjon, eksempelvis beskrivelse av utseende, 

skader, mål av gjenstand, fremtredende observasjoner og krympekalkuleringer. 

Fortjenesten med bruken av systemet, gjorde de visuelle tilstandsvurderingene av 

gjenstandene til en objektiv prosess (Suenson-Taylor et al. 1999:188). Bruken av 

tilstandsskjemaet med poengskåringssystemet, produserte resultater som kunne 

statistisk analysere kvaliteten til behandlingsmetoden (Suenson-Taylor 2001:3). 

Skjemaet muliggjorde forenkling og tydeliggjorde mye informasjon, noe som var 

en fordel med hensyn til at store mengder med data kunne være vanskelig å 

håndtere og forstå.  

 

Derimot ble det erfart eventuelle ulemper ved bruk av tilstandsskjemaet. Taylor 

(2013) påpeker at resultatene av en tilstandsundersøkelse avhenger av mange 

påvirkningsfaktorer. Punktene han nevner er: 1) begreps- og kategoridefinisjoner, 

2) et logisk rammeverk (unngåelse av «hull», repetisjoner og overlapping mellom 

kategorier), 3) nivå av tvetydighet og tilstandsskjemaets detaljer, 4) 
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undersøkelsespersonen som individ (erfaring), 5) variasjoner rundt tilstanden til 

utvalget, og 6) påvirkning av bias.  

 

Forekomsten av disse punktene ble gjort som erfaring under oppgavens 

tilstandsundersøkelse. Under produseringen av tilstandsskjemaet, ble det lagt stor 

bevissthet rundt definisjonene av begreps- og kategoribegrepene, for å unngå 

repetisjon, overlapping og tvetydighet. Hvis kategoriene hadde blitt for brede, 

ville undersøkelsen tilsynelatende blitt mindre spesifikk, og gjort 

datainnsamlingen for bred, noe som kunne ha gitt mer rom for subjektiv tolking 

hos forskeren (Taylor og Watkinson 2003:14). Under utførelsen av 

tilstandsvurderingen, ble det bevisstgjort unngåelse av bias. Det finnes mange 

varianter av situasjonsvariabler som fremskynder bias hos enkeltindivider. Gross 

(1992:253) har demonstrert et skjema over variablene som tilsynelatende kan 

påvirke under en tilstandsundersøkelse (se figur 7.1). Taylor og Stevenson 

(1999:24) påpeker også at disse variablene er relatert til, og kan påvirke 

hverandre. Å avverge påvirkning av bias ble erfart som utfordrende, da det forelå 

både store og mindre variasjoner rundt tilstanden til utvalget. Det ble opplevd som 

problematisk å vise sikkerhet under poenggivelsen, skulle sålen få en 3’er eller en 

4’er? (se vedlegg 3 for kriterie- og poengdefinisjoner). 

    

Figur 8.1 – Situasjonsvariabler som fremskynder bias hos enkeltindivider. 

(Hentet fra Taylor og Stevenson 1999:Figur 1. Tilpasset etter opprinnelig figur 

hentet fra Gross 1992:253).  
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En annen ulempe forårsaket av mangel på erfaring, var sannsynligheten for å se 

etter spor av «effekt» i dataene, og forsøke å finne mulige forklaringer eller 

«grunner» i resultatene. Dette innebåret ikke observatørens observasjoner, men 

muliggjorde antagelser om prøvematerialet (Taylor og Watkinson 2003:15). Dette 

kunne ført til fortolkningsbias og villedende evaluering under tolkingen av 

resultatene.  

 

8.6.2 Muligheter og begrensinger 

Slik som ved fordelene, var en av mulighetene med CARS å forenkle mye 

informasjon for videre tolkning. Den kunne oppnå et generelt overblikk over 

tilstanden til et bredt materialomfang, hvilket gav en indikasjon på om den gitte 

konserveringsmetoden hadde vært egnet. Resultatene fra en slik undersøkelse 

muliggjorde innsikt, eksempelvis når behandlingsresultatet for et parti var kjent, 

kunne disse opplysningene brukes for resten av gjenstandene med samme 

behandling, og ved valg av behandling for ubehandlet lærmateriale. Tidspress var 

en av de største begrensingene for denne oppgaven. Tilstandsundersøkelsen var 

tidkrevende, hvilket gjorde bedømmelsen begrenset. Kun et generelt overblikk av 

hver enkelt såle kunne innhentes. Ytterligere kunne mer tid gitt anledning til å 

foreta studiet på et bredere utvalgt, noe som kunne gitt mer valide og 

representative resultater enn kun en indikasjon vedrørende 

konserveringsbehandlingens egnethet.  

 

8.6.3 De nødvendige ressursene for praktisering 

For å kunne gjennomføre denne undersøkelsen, var det nødvendig å ha et godt 

samarbeid med KHM. Det var personalet som sørget for tilgang til utvalget, 

arkivrapporter, utgravningsrapporter, gjenstandsbasen Musit, logg over 

magasinforholdene, konserveringsrapportene, konserveringsloggene og annen 

informasjon om prosjektene som ikke var dokumentert. Ytterligere trengtes 

tilgang på utgravningsrapportene fra de to andre prosjektene. Derav var 

samarbeidet med NIKU i Tønsberg avgjørende for å få tilgang til denne spesifikke 

informasjonen, siden disse opplysningene ikke var offentlig publisert. 

Utgravningsrapporten til Senketunnelen var publisert på nett, hvilket gjorde denne 
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rapporten enklest å innhente. En annen påkrevet ressurs var en arbeidsplass for å 

gjennomføre tilstandsundersøkelsene, noe KHM disponerte til hver anledning.  

 

8.6.4 Muligheten for å gjennomføre undersøkelsen vellykket 

For å kunne praktisere CARS undersøkelsen, var alle de nevnte ressursene 

påkrevet for å kunne fullføre studien vellykket. Hvis eksempelvis tilgangen til 

utvalget hadde vært begrenset, kunne ikke forsøket blitt iverksatt og utført. All 

informasjonen fra datainnsamlingen var sentral vedrørende bedømmelsen av 

tilstanden til sålene. Hvis disse opplysningene ikke hadde vært tilstede, hadde det 

vært umulig å vite om det var nedbrytningsagentene eller konserveringsmetoden 

som hadde påvirket den nåværende tilstanden. Derimot forelå fremdeles et 

problem ved nettopp dette, da den tidligere tilstanden til fottøyet ikke var kjent. 

Av den grunn ble bedømmelsen usikker om konserveringsbehandlingen har vært 

egnet, da informasjonen fra datainnsamlingen kun kunne gi en indikasjon på 

hvilke prosesser som kunne ha hatt en innvirkning på utvalgets forfatning.  

 

8.7 Er CARS undersøkelsen egnet? 

Denne oppgaven har forsøkt å undersøke om det er mulig å bruke en CARS studie 

med et poengskåringssystem, for å bedømme om den gitte 

konserveringsbehandlingen på utvalget fra KHM har vært egnet over tid. Dette 

har innebåret å observere og analysere den nåværende tilstanden hos de statistisk 

utvalgte sålene fra Oslogate 6, Senketunnelen og Nedre Langgate 40. Siden 

materialutvalget har vært relativt lite, kunne resultatene kun gi en indikasjon og 

ikke et konkluderende svar. 

 

En CARS undersøkelse kan være formålstjenlig å anvende når det for eksempel 

skal undersøkes hvordan effekten og suksessen av en konserveringsbehandling 

har vært over flere år (Sully og Suenson-Taylor 1996:177). I et annet tilfelle, blir 

CARS sett på som nyttig når et museum skal vurdere den helhetlige tilstanden til 

en kolleksjon, ved å foreta et tilfeldig statistisk utvalg som skal tale for den totale 

mengden (Keene 1991:6, 10; Kingsley og Payton 1994:413-417). På den måten 

kan mye tid og ressurser spares.  
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Denne oppgaven opplevde mange utfordringer både ved datainnsamlingen og 

utførelsen av CARS. For at et CARS prosjekt skal være hensiktsmessig å bruke, 

ble det erfart hvor essensielt det var at alle nødvendige opplysninger forelå i 

detalj. Disse detaljene var vesentlige for å kunne tolke og forstå betydningen av 

resultatene fra tilstandsvurderingen. Kunnskap som ble sett på som avgjørende i 

denne situasjonen var informasjon om tidligere tilstand, nedbrytningsfaktorer fra 

begravelsesmiljøet, behandlingsmetode og miljøpåvirkninger under flytting og 

magasinforhold. Alle faktorene kunne på hver sin måte ha påvirket den nåværende 

tilstanden til utvalget fra KHM. Det største problemet med denne undersøkelsen 

var mangelen på detaljer ved alle de nødvendige informasjonskapslene. 

Eksempler på dette var: 1) den tidligere tilstanden til sålene var ikke kjent, 2) 

detaljer om hvert jordbunnsforhold forelå ikke, kun et generelt overblikk, 3) 

konserveringsrapportene som var skrevet i håndskrift var vanskelige å tyde, og 

fremstod som mangelfulle og rotete, og 4) logger over miljøforhold og 

flyttehistorikk var mangelfulle eller manglet. Denne studien klarte ikke å innhente 

en fullstendig oversikt over alle påvirkningsfaktorene som kunne ha innvirket på 

dagens tilstand hos fottøyet. Uten disse opplysningene ble det forstått at det ville 

være begrenset hvordan CARS undersøkelsen kunne bedømme 

konserveringsbehandlingens langsiktige egnethet. Datainnsamlingen og 

resultatene fra tilstandsvurderingen pekte på at siden det ikke var kjent om disse 

nedbrytningsfaktorene hadde påvirket utvalget, ville det være problematisk å 

bedømme om det var en av de forekommende nedbrytningsagentene eller 

konserveringsmetoden som kunne ha forårsaket den nåværende tilstanden hos 

sålene. Derav måtte denne oppgaven bemerke at CARS systemet var uegnet i 

dette tilfellet, grunnet mangelfulle opplysninger og tidsbegrensing.  
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9 Konklusjon 

Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke om det var mulig ved bruk 

av en CARS undersøkelse å bedømme om den gitte konserveringsbehandlingen 

ved KHM har vært egnet over tid. Dette ble studert og vurdert ved bruk av en 

gjennomførbarhetsstudie. Problemstillingen var: «Er det mulig ved hjelp av en 

CARS undersøkelse å bedømme om den gitte konserveringsbehandlingen av 

vanntrukket lær er egnet over tid?». 

 

Litteraturen har påvist at en CARS undersøkelse kan være egnet å bruke for å 

bedømme tilstanden til en kolleksjon og/eller for å vurdere egnetheten av en 

konserveringsmetode (Keene 1990; Keene 1996; Kingsley og Payton 1994; Sully 

og Suenson-Taylor 1996; Suenson-Taylor 2001; Dollery 1994). Likevel har denne 

oppgaven oppdaget flere kompliserende faktorer som tilsynelatende kan hindre å 

gjennomføre CARS systemet vellykket. Arbeidet med gjennomførbarhetsstudien 

har vist at CARS undersøkelsen er avhengig av mange opplysninger, for at 

resultatene skal kunne analyseres riktig og ha en betydning. Disse komponentene 

er gjennomgått og diskutert i forhold til hverandre og den foreliggende 

forskningen.  

 

Resultatene fra analysen viser at for at utvalget skal være representativt og valid, 

trenger tilstandsvurderingen å bygges på et større materialgrunnlaget. Ytterligere 

vil denne oppgaven fremheve relevansen av fullstendig dokumentering. For at en 

CARS undersøkelse skal være hensiktsmessig å anvende, er det viktig at 

datagrunnlaget er tilstede i detalj. For å bedømme om den gitte 

konserveringsbehandlingen har vært egnet over tid, er det grunnleggende å vite 

hva slags påvirkningsfaktorer lærmaterialet tilsynelatende har vært utsatt for i 

begravelsesmiljøet og etter utgravning. Ytterligere er kunnskap om 

behandlingsforløpet essensielt, for å vite hvilke konserveringsmaterialer og hvor 

lenge læret har blitt utsatt for dette, siden forskjellige konserveringsmetoder 

reagerer ulikt med lærmaterialet.  

Uten kjennskap til tidligere tilstand og påvirkningsfaktorer, vil det være umulig å 

vite hva som har påvirket tilstanden, og hvordan den har utviklet seg fra 

ekskavering til etter behandling.  
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Denne oppgaven gir innsyn i et felt det er gjort lite forskning på. Studien 

beskriver fordeler med bruken av CARS undersøkelsen, og peker på forhold som 

kan komplisere utførelsen av den. I denne oppgaven forekom momenter som 

skulle ha blitt behandlet grundigere, men som måtte nedprioriteres på grunn av 

tids- og plassmangel. Herunder vil flere av disse punktene som trenger dypere 

gjennomgåelse bli presentert, som et forslag til videre forskning relatert til 

lærmaterialet i KHM sine magasiner. For det første skulle CARS undersøkelsen 

ha brukt et større materialutvalg, for å få representative og valide resultater. Dette 

kunne ha gitt konkluderende svar vedrørende om PEG impregnering etterfulgt av 

frysetørking er en langsiktig stabil konserveringsmetode å anvende på vanntrukket 

lær. For det andre, burde utførelsen av tilstandsvurderingen blitt gjennomført av 

flere personer, da tidsmangel var et stort problem for å gjennomføre studien 

grundig. For det tredje skulle tilstandsbedømmelsen blitt utført av personer med 

erfaring i poengskåringssystemet. På den måten kunne sålene tilsynelatende ha 

fått en annerledes og mer korrekt tilstandsskår.   
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Vedlegg 

  

Vedlegg 1 

 

Figur 1 – Utvalg av fottøy fra Oslogate 6 

 

 

Figur 2 – Utvalg av fottøy fra Oslogate 6 

 

 

Figur 3 – Utvalg av fottøy fra Oslogate 6 
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Figur 4 - Utvalg av fottøy fra Senketunnelen  

 

 

Figur 5 – Utvalg av fottøy fra Nedre Langgate 40 
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Vedlegg 2 

 
Krympekalkulering av lærmaterialet fra Oslogate 6 og Nedre Langgate 40. 

Målene er hentet fra tilstandsvurderingen i vedlegg 4.  
Oslogate 6 

C-nr.  Unr. -nr.  Gjenstandsmål Krympekalkulering Kommentarer  

37512 70260 Før behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

Lengde: 
22 − 18

22
 𝑋100 = 18,2% 

 

Bredde: 
7 − 6

7
 𝑋100 = 14,3% 

 

 

37512 70246 Før behandling: 

Full lengde: 14,8 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 13,5 cm 

Bredest v/ tå: 7 cm 

 

Lengde: 
14,8−13,5

14,8
 𝑋100 = 8,8% 

 

Bredde:  
9 − 7

9
 𝑋100 = 22,2% 

 

 

 

37512 70249 Før behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8,6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

 

Lengde: 
23 − 22,5

23
 𝑋100 = 2,2% 

 

Bredde:  
8,6 − 7,5

8,6
 𝑋100 = 12,8% 

 

 

37512 70250 Før behandling: 

Full lengde: 24,2 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
24,2 − 23

24,2
 𝑋100 = 4,9% 

 

Bredde: 
8,5 − 8

8,5
 𝑋100 = 5,9% 

 

 

37512 70251 Før behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 10,2 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 16 cm 

Bredest bredde: 11 cm 

 

 

Lengde: 
18 − 16

18
 𝑋100 = 11,1% 

 

Bredde: 
10,2 − 11

10,2
 𝑋100 = −7,8% 

 

 

37512 70263 Før behandling: 

Full lengde: 27,6 cm 

Bredest bredde: 9,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 

Lengde: 
27,6 − 22,5

27,6
 𝑋100 = 18,5% 

 

Bredde: 
9,7 − 8,5

9,7
 𝑋100 = 12,4% 

 

 

37512 70265 Før behandling: 

Full lengde: 24,3 cm 
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Bredest bredde: 9 cm 

 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
24,3 − 22

24,3
 𝑋100 = 9,4% 

 

 

Bredde: 
9 − 8

9
 𝑋100 = 11,1% 

 

37175 70302 Før behandling: 

Full lengde: 14,5 cm 

Bredest bredde: 5,2 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 12,5 cm 

Bredest bredde: 4,5 cm  

 

Lengde: 
14,5 − 12,5

14,5
 𝑋100 = 13,8% 

 

Bredde: 
5,2 − 4,5

5,2
 𝑋100 = 13,5% 

 

 

37175 70318 Før behandling:  

Full lengde: 27,2 cm 

Bredest bredde: 10,3 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

 

Lengde: 
27,2 − 25,5

27,2
 𝑋100 = 6,2% 

 

Bredde: 
10,3 − 9,5

10,3
 𝑋100 = 7,8% 

 

 

37175 70327 Før behandling: 

Full lengde: 29 cm 

Bredest bredde: 11,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

 

Lengde: 
29 − 26,5

29
 𝑋100 = 8,6% 

 

Bredde: 
11,5 − 10

11,5
 𝑋100 = 13% 

 

 

37175 70528 Før behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm  

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
25,5 − 26

25,5
 𝑋100 = −2% 

 

Bredde: 
9 − 9

9
 𝑋100 = 0% 

 

 

37175 70541 Før behandling:  

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 12 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm 

Bredest bredde: 11,5 cm 

 

Lengde: 
26,5 − 26

26,5
 𝑋100 = 1,9% 

 

Bredde:  
12 − 11,5

12
 𝑋100 = 4,2% 

 

 

36828 66312 Før behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 9,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 24,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

 

Lengde: 
26,5 − 24,5

26,5
 𝑋100 = 7,5% 

 

Bredde: 
9,7 − 9,5

9,7
 𝑋100 = 2% 

 

 

36828 66313 Før behandling:  

Full lengde: 23,8 cm 

Bredest bredde: 8,3 cm 

 

Lengde: 
23,8 − 22,5

23,8
 𝑋100 = 5,5% 
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Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

 

 

Bredde: 
8,3 − 7,5

8,3
 𝑋100 = 9,6% 

 

36828 66412 Før behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19,5 cm  

Bredest bredde: 6 cm  

 

Lengde: 
20 − 19,5

20
 𝑋100 = 2,5% 

 

Bredde: 
6 − 6

6
 𝑋100 = 0% 

 

 

36828 66808 Før behandling: 

Full lengde: 24,7 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm  

 

Lengde: 
24,7 − 23

24,7
 𝑋100 = 6,9% 

 

Bredde: 
9 − 8,5

9
 𝑋100 = 5,5% 

 

 

36828 

 

65834 Før behandling: 

Full lengde: 25,6 cm 

Bredest bredde: 9,4 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Lengde: 
25,6 − 23

25,6
 𝑋100 = 10,1% 

 

Bredde:  
9,4 − 8,5

9,4
 𝑋100 = 9,6% 

 

36828 65833 Før behandling: 

Full lengde: 19,8 cm 

Bredest bredde: 9,1 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 15 cm  

Bredest bredde: 7 cm 

 

Lengde: 
19,8 − 15

19,8
 𝑋100 = 24,2% 

 

Bredde:  
9,1 − 7

9,1
 𝑋100 = 23% 

 

 

36828 65980 Før behandling: 

Full lengde: 18,4 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 17,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm  

 

Lengde: 
18,4 − 17,5

18,4
 𝑋100 = 4,9% 

 

Bredde: 
8 − 7,5

8
 𝑋100 = 6,2% 

 

 

36828 65964 Før behandling: 

Full lengde: 19,7 cm 

Bredest bredde: 8,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm  

Bredest bredde: 7,5 cm  

 

Lengde: 
19,7 − 20,5

19,7
 𝑋100 = −4,1% 

 

Bredde: 
8,7 − 7,5

8,7
 𝑋100 = 13,8% 

 

 

36828 65925 Før behandling: 

Full lengde: 17,3 cm 

Bredest bredde: 8,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 16,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm  

 

Lengde: 
17,3 − 16,5

17,3
 𝑋100 = 4,6% 

 

Bredde:  
8,7 − 8,5

8,7
 𝑋100 = 2,3% 
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36828 65963 Før behandling:  

Full lengde: 13,5 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm 

 

Etter behandling:  

Full lengde: 12 cm 

Bredest bredde: 6 cm  

 

 

 

Lengde: 
13,5 − 12

13,5
 𝑋100 = 11,1% 

 

Bredde: 
6,5 − 6

6,5
 𝑋100 = 7,7% 

 

 

36828 65929 Før behandling: 

Full lengde: 18,7 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 17 cm  

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
18,7 − 17

18,7
 𝑋100 = 9,1% 

 

Bredde: 
9 − 8

9
 𝑋100 = 11,1% 

 

 

36828 65867 Før behandling: 

Full lengde: 23,8 cm 

Bredest bredde:7,8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Lengde: 
23,8 − 18,5

23,8
 𝑋100 = 22,3% 

 

Bredde: 
7,8 − 7

7,8
 𝑋100 = 10,2% 

 

 

36828 

 

65816 Før behandling:  

Full lengde: 12,6 cm 

Bredest bredde: 5,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 12 cm 

Bredest bredde: 4,5 cm 

 

Lengde: 
12,6 − 12

12,6
 𝑋100 = 4,8% 

 

Bredde: 
5,7 − 4,5

5,7
 𝑋100 = 21% 

 

 

36828 65878 Før behandling: 

Full lengde: 24,3 cm 

Bredest bredde: 7,8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

 

Lengde: 
24,3 − 22

24,3
 𝑋100 = 9,5% 

 

Bredde: 
7,8 − 7,5

7,8
 𝑋100 = 3,8% 

 

 

36828 65821 Før behandling: 

Full lengde: 29,2 cm 

Bredest bredde: 11,9 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 27,5 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

 

Lengde: 
29,2 − 27,5

29,2
 𝑋100 = 5,8% 

 

Bredde: 
11,9 − 10

11,9
 𝑋100 = 16% 

 

 

36828 65879 Før behandling: 

Full lengde: 16,7 cm 

Bredest bredde: 6,4 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 15,5 cm 

Bredest bredde: 5,5 cm 

 

Lengde: 
16,7 − 15,5

16,7
 𝑋100 = 7,2% 

 

Bredde: 
6,4 − 5,5

6,4
 𝑋100 = 14% 

 

 

36828 65836 Før behandling: 

Full lengde: 17,2 cm 

Bredest bredde: 8,2 cm 

 

Lengde: 
17,2 − 16

17,2
 𝑋100 = 7% 
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Etter behandling: 

Full lengde: 16 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Bredde: 
8,2 − 7

8,2
 𝑋100 = 14,6% 

 

36828 65837 Før behandling: 

Full lengde: 15,8 cm 

Bredest bredde: 9,2 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 15 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
15,8 − 15

15,8
 𝑋100 = 5% 

 

Bredde: 
9,2 − 9

9,2
 𝑋100 = 2,2% 

 

 

36828 69872 Før behandling:  

Full lengde: 21,3 cm 

Bredest bredde: 9,8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
21,3 − 20

21,3
 𝑋100 = 6,1% 

 

Bredde: 
9,8 − 9

9,8
 𝑋100 = 8,2% 

 

 

36828 69873 Før behandling: 

Full lengde: 21,3 cm 

Bredest bredde: 9,7 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
21,3 − 19,5

21,3
 𝑋100 = 8,4% 

 

Bredde: 
9,7 − 9

9,7
 𝑋100 = 7,2% 

 

 

36828 69896 Før behandling:  

Full lengde: 28 cm 

Bredest bredde: 10,3 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
28 − 26

28
 𝑋100 = 7,1% 

 

Bredde: 
10,3 − 9

10,3
 𝑋100 = 12,6% 

 

 

36828 69897 Før behandling:  

Full lengde: 28,5 cm 

Bredest bredde: 10,6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 27 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

 

Lengde: 
28,5 − 27

28,5
 𝑋100 = 5,3% 

 

Bredde: 
10,6 − 10

10,6
 𝑋100 = 5,7% 

 

 

36828 69893 Før behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

 

Lengde: 
23,5 − 22

23,5
 𝑋100 = 6,4% 

 

Bredde: 
8,5 − 7,5

8,5
 𝑋100 = 11,8% 
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Nedre Langgate 40 

C-nr.  Unr. -nr.  Gjenstandsmål Krympekalkulering Kommentarer  

C52521 

 
TAD 4816 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 25,2 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 24,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
25,2 − 24,5

25,2
 𝑋100 = 2,8% 

 

Bredde: 
8 − 8

8
 𝑋100 = 0% 

 

 

C52521 

 
TAD 4818 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 21,3 cm 

Bredest bredde: 6,5 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Lengde: 
21,3 − 18,5

21,3
 𝑋100 = 13,1% 

 

Bredde: 
6,5 − 7

6,5
 𝑋100 = −7,7% 

 

Denne summen blir 

nok feil på lengde, da 

det ser ut til at sålen 

har mistet deler av 

tåtuppen etter 

utgraving. 

C52521 

 
TAD 4820 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 25,3 cm 

Bredest bredde: 9,3 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
25,3 − 23,5

25,3
 𝑋100 = 7,9% 

 

Bredde: 
9,3 − 9

9,3
 𝑋100 = 3,2% 

 

 

C52521 

 
TAD 4837 Før behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 9,7 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
26,5 − 25,5

26,5
 𝑋100 = 3,8% 

 

Bredde: 
9,7 − 9

9,7
 𝑋100 = 7,2% 

 

 

C52521 

 
TAD 4843 

A-D 

Før behandling: 

Full lengde: 24,9 cm 

Bredest bredde: 8,3 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 

cm  

 

Lengde: 
24,9 − 23,5

24,9
 𝑋100 = 5,6% 

 

Bredde: 
8,3 − 7,5

8,3
 𝑋100 = 9,6% 

 

 

 

C52521 

 
TAD 4854 

A-C 

Før behandling:  

Full lengde: 26,9 cm 

Bredest bredde: 9,8 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25 cm 

Bredest bredde: 9,5 

cm  

 

Lengde: 
26,9 − 25

26,9
 𝑋100 = 7,1% 

 

Bredde: 
9,8 − 9,5

9,8
 𝑋100 = 3,1% 

 

 

 

C52521 

 
TAD 4865 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 27 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

 

Lengde: 
27 − 25

27
 𝑋100 = 7,4% 
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Etter behandling: 

Full lengde: 25 cm 

Bredest bredde: 9 cm  

 

Bredde: 
9 − 9

9
 𝑋100 = 0% 

 

C52521 

 
TAD 4870 

A-D 

Før behandling:  

Full lengde: 24,1 cm 

Bredest bredde: 8,4 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
24,1 − 23

24,1
 𝑋100 = 4,6% 

 

Bredde: 
8,4 − 8

8,4
 𝑋100 = 4,8% 

 

 

C52521 

 
TAD 4876 

A-D 

Før behandling: 

Full lengde: 20,7 cm 

Bredest bredde: 6,5 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

Lengde: 
20,7 − 18,5

20,7
 𝑋100 = 10,6% 

 

Bredde: 
6,5 − 6

6,5
 𝑋100 = 7,7% 

 

 

C52521 

 
TAD 4887 

A-B 

Før behandling:  

Full lengde: 27 cm 

Bredest bredde: 10,1 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 

cm 

 

Lengde: 
27 − 25,5

27
 𝑋100 = 5,5% 

 

Bredde: 
10,1 − 9,5

10,1
 𝑋100 = 5,9% 

 

 

C52521 

 
TAD 4892 

A-F 

Før behandling:  

Full lengde: 26,8 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
26,8 − 25,5

26,8
 𝑋100 = 4,8% 

 

Bredde: 
10 − 9

10
 𝑋100 = 10% 

 

 

C52521 

 
TAD 4897 

A-E 

Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 

Bredest bredde: 8,2 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
22,7 − 22

22,7
 𝑋100 = 3,1% 

 

Bredde: 
8,2 − 8

8,2
 𝑋100 = 2,4% 

 

 

C52521 

 
TAD 4913 

A-D 

Før behandling:  

Full lengde: 24,2 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Lengde: 
24,2 − 20

24,2
 𝑋100 = 17,3% 

 

Bredde: 
8 − 7

8
 𝑋100 = 12,5% 

 

 

C52521 

 
TAD 4923 

A-E 

Før behandling: 

Full lengde: 19,8 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

 

 

Lengde: 
19,8 − 18

19,8
 𝑋100 = 9,1% 
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Etter behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 5,5 

cm 

 

Bredde: 
6 − 5,5

6
 𝑋100 = 8,3% 

 

C52521 

 
TAD 4961 

A-D 

Før behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8,5 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 21 cm 

Bredest bredde: 8,5 

cm 

 

Lengde: 
22 − 21

22
 𝑋100 = 4,5% 

 

Bredde: 
8,5 − 8,5

8,5
 𝑋100 = 0% 

 

 

C52521 

 
TAD 4966 

A-F 

Før behandling: 

Full lengde: 27,2 cm 

Bredest bredde: 9,5 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Lengde: 
27,2 − 25,5

27,2
 𝑋100 = 6,2% 

 

Bredde: 
9,5 − 9

9,5
 𝑋100 = 5,3% 

 

 

C52521 

 
TAD 4967 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 

Bredest bredde: 8,2 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
22,7 − 20,5

22,7
 𝑋100 = 9,7% 

 

Bredde: 
8,2 − 8

8,2
 𝑋100 = 2,4% 

 

 

C52521 

 
TAD 4996 

A-B 

Før behandling: 

Full lengde: 20,3 cm 

Bredest bredde: 8,5 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19 cm 

Bredest bredde: 7,5 

cm 

 

Lengde: 
20,3 − 19

20,3
 𝑋100 = 6,4% 

 

Bredde: 
8,5 − 7,5

8,5
 𝑋100 = 11,8% 

 

 

C52521 

 
TAD 5020 

A-C 

Før behandling: 

Full lengde: 24,6 cm 

Bredest bredde: 8,3 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
24,6 − 22

24,6
 𝑋100 = 10,6% 

 

Bredde: 
8,3 − 8

8,3
 𝑋100 = 3,6% 

 

 

C52521 

 
TAD 5030 Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 

Bredest bredde: 9,2 

cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Lengde: 
22,7 − 20,5

22,7
 𝑋100 = 9,7% 

 

Bredde: 
9,2 − 8

9,2
 𝑋100 = 13% 
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Vedlegg 3 

Kriteriedefinisjoner og beskrivelse av poengskåringssystemet CARS med poengskår fra 1-4 
 

1. Kohesjon (sammenheng)  

2. Skjørhet 

3. Fleksibilitet 

4. Tykkelse 

5. Delaminering     

6. Farge 

7. Forvrengning  

8. Krymping (Oslogate 6 og Nedre Langgate 40) 

9. Andre observasjoner 

Kohesjon 

(sammenheng) 

1 2 3 4 

Vurder fiberstrukturen 

til læret på et makronivå 

og den helhetlige 

integriteten til 

materialet. Se på sårbare 

områder som er 

mottakelige for skader. 

Bemerk intaktheten og 

formen til objektet 

(Sully og Suenson-

Taylor 1996:Figur 1; 

Mange lett løsrevne 

fragmenter som 

forekommer under 

håndtering. Resulterer i 

fullstendig tap av læret.  

Flere fragmenter som 

løsner lett under 

håndtering. 

Mindre områder med 

sårbare fragmenter.  

Læret fremstår som 

intakt. Ingen sårbare 

fragmenter.  
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Suenson-Taylor 

2001:Tabell 1.1).  

 

Skjørhet 1 2 3 4 

Undersøk hovedsakelig 

narvsiden, men vurder 

også utsatte kanter. Hvis 

narvsiden ikke lenger er 

tilstede, definer 

tilstanden til den 

gjenværende 

fiberoverflaten (Sully og 

Suenson-Taylor 

1996:Figur 1; Suenson-

Taylor 2001:Tabell 1.1).  

Fibrene løsner lett under 

håndtering, som 

resulterer i total tap av 

overflaten.  

Større deler av 

overflaten og utsatte 

kanter er mottakelige 

for tap/skader. 

Få områder er påvirket 

av fibertap.   

Overflaten er intakt. 

Ingen tap av fibre.  

 

Fleksibilitet  1 2 

Fleksibiliteten må være 

passende for objektet. 

Forekommende skade vil 

inntreffe sjeldnere hvis 

materialet er fleksibelt. 

Hvis læret er ufleksibelt 

og sprøtt, vil det ha 

større sjans for skade 

under håndtering (Sully 

og Suenson-Taylor 

1996:Figur 1; Suenson-

Taylor 2001:Tabell 1.1). 

Fleksibiliteten defineres 

med vinkelgraden som 

Ufleksibel– strukturen til læret fremstår som 

svak, stiv og sprø.   

Fleksibel. Det er mulighet for å bøye læret uten noen 

tegn til løsnende deler eller sprekkdannelser/revner.  
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endres, når læret bøyes 

over en kant. Her måles 

fleksibiliteten ved bruk 

av en grademåler. 0 º 

anses som ingen 

forandring (ufleksibel), 

mens 90 º betraktes som 

høyest forandring 

(fleksibel) (Graham og 

Karsten:26).   

 

Tykkelse  

Dette kriteriet skal ses i 

sammenheng med 

fleksibilitet og læret som 

en bruksgjenstand. Siden 

observasjonsobjektet er 

såler, vil tykkelse ha noe 

å si i forhold til 

brukerområdet. Her skal 

gjenstanden måles med et 

skyvelære. 

Her skal gjenstanden måles med et skyvelære. 

 

Delaminering  1 2 

Studer lærets fiberstruktur 

på et makronivå. Hvis 

delaminering forekommer, 

vil læret splittes mellom 

narvlaget og kjøttsiden 

(Cameron et al. 2006:245) 

Tydelig delaminering. Narvsiden har 

fullstendig løsnet fra kjøttsiden hos 

gjenstanden. 

Ingen tegn til delaminering. Læret fiberstruktur 

fremstår som intakt.  
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Farge 1 2 3 

Observer materialets 

overflate. Hvilken farge 

forekommer læret i? 

Fremstår det som svart, 

mørkebrunt eller 

lysebrunt? (Waterer 

1986:12; Cameron et al. 

2006:245) 

Læret fremstår med en svart 

farge.  

Læret fremstår med en mørkebrun 

farge.  

Læret fremstår med en lysebrun 

farge.  

 

Forvrengning  1 2 3 4 

Undersøk lærets 

helhetlige form på et 

makronivå. Nytt lær 

fremstilles med en flat 

overflatetekstur. 

Derimot hvis 

vanntrukket lær får 

tørke ukontrollert, kan 

læret potensielt vri seg i 

ulike retninger (Volken 

2001:42).  

Ugjenkjennelig form. 

Det er ikke lenger 

tydelig hva gjenstanden 

har vært. 

Større deler av 

overflaten er forvrengt, 

bølgete, bøyd. 

Gjenstandens form er 

ikke lett gjenkjennelig.  

Mindre forvrengning 

tilstede. Deler av 

gjenstanden er bølgete, 

bøyd. Gjenstandens 

form kan observeres.  

Ingen forvrengning. 

Lærets form fremstår 

med en flat, 

gjenkjennelig fasong.  

 

Krymping      

Undersøk lærets 

helhetlige form på et 

makronivå. Vanntrukket 

lær er registrert med et 

vanninnhold mellom 40-

60%. Nytt lær har et 

vanninnhold på 14%. 

Læret har krympet 

drastisk etter 

behandling, 

sammenlignet med 

original avtegning.  

Læret har krympet en 

stor del etter 

behandling, 

sammenlignet med 

tegningene av 

gjenstanden før 

behandling. 

Det observeres 

minimalt med krymping 

av lærets helhetlige 

form etter behandling, 

sammenlignet med 

original avtegning.   

Læret har ikke krympet 

etter behandling, 

sammenlignet med 

tegningene av 

gjenstanden før 

behandling.  
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Hvis vanntrukket lær 

tørker ukontrollert, kan 

læret krympe drastisk. 

Avtegning av læret før 

behandling registrerer 

hvor mye læret krymper 

etter behandling. Derav 

kan forandringer ved 

dimensjon og 

seksjonsområder 

konstateres (Cameron et 

al. 2006:246).     

 

Andre observasjoner  

Her skrives andre observasjoner som foretas under 

tilstandsvurderingen. Tilfeller å bemerke er om læret fremstår 

som klissete og/eller om det forekommer noen form for 

utfellinger («hvitt pulver»). Disse anmerkningene er valgt i 

henhold til hva andre forskere har notert som forekomster hos lær 

behandlet med PEG (polyetylenglykol).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 101 

Vedlegg 4 

Tilstandsrapport 
Museum, sted: Kulturhistorisk museum, Oslo Dato:   

Lokasjon, magasin: Bymagasinet og Økern Konservator: Cecilie Alyna Braathen-Wold 

Materiale: Vanntrukket lær Lagringsforhold: 

Laveste score man kan få: 6 

Høyeste score man kan få: 19 

Tilstand etter behandling     

 

Oslogate 6 
C-nr. 

 

Unr-nr. Generell info 

 

Andre 

observasjoner 

Kohesjon Skjørhet Fleksibilitet Tykkelse Delaminering Farge Forvrengning Tilstands

poeng 

37512 G 70260 Brettet på midten. 

Såle uten tåparti.  
Et lag med såle. 

Den har en narvside og 

en kjøttside. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Hvit utfelling på 

hæl. 

 

3 

Svak ved 
tåparti, revne. 

Revet ved hæl 

før behandling? 

4 

Fremstår som 
glatt. 

1 

30 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,1 cm 
Tå: 0,05 cm  

 

2 3 3 16 

37512 G 70256 Hel såle. 

Revne ved tåparti som 
går ned mot midten. 

Revne på 2,5 cm. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest v/ tå: 11,5 cm 

Fremstår som tørr. 

Ikke klissete. 
Ingen utfellinger. 

4 4 1 

0 grader 

Hæl: 0,3 cm 

Midten: 0,3 cm 
Tå: 0,2 cm 

2 2 

Med noen 
lysere partier. 

4 17 
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 G 70246 Såle. 

Mangler tå og deler av 

hæl. 

Veldig stiv. 

 
Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 14,8 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 13,5 cm 

Bredest v/ tå: 7 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 

Noen svarte områder 

på baksiden. 

Ingen utfelling. 
 

2 

Mye som løsner 

under 

håndtering. 

Mange 
sprekker. 

Skjøre kanter 

ved hæl og tå. 

2 1 

0 grader 

Hæl: 0.05 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm   

1 2 

Med noen 

lyse partier. 

3 

Veldig 

forvreng, 

bølgete. Bøyer 

seg opp i 
kantene 

11 

37512 G 70249 Hel såle med revne ved 

tå. 
Narvside og kjøttside 

tilstede. 

Brettet ca. på midten. 

 

Mål av såle:  

Før behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8,6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 
Ingen utfelling.  

 

3 

Sårbare 
fragmenter ved 

tå. 

3 

 

1  

45 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 
Tå: 0,1 cm  

1  

Tegn til 
delaminering på 

narvsiden. 

3  3 14 

37512 G 70250 Hel såle. 

Ingen revner. 

Narvside og kjøttside 
tilstede.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 24,2 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 
Bredest bredde: 8 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 

Ingen utfellinger. 
 

4 3 

Sprekkdannelser 

2 

180 grader 

Hæl: 0,05 cm 

Midten: 0,05 

cm 
Tå: 0,1 cm 

2  3 

Lys brun med 

noen mørke 
områder.  

4  18 

37512 G 70251 Såle.  

Mangler tåparti. 

Revne inn ved midten.  

Hull i hælparti.  
Narvside og kjøttside 

tilstede.  

 

 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfelling 

2 

Flere 

fragmenter som 

løsner. Hele 
tåpartiet. Mer 

stabilt ved 

midten. Hæl er 

skjør 

2  

Over halve sålen 

er «krakelert» ved 

tåparti. Hullet ved 
hæl er sårbar.  

1 

30 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,05 cm 

1  

Tegn til 

delaminering. 

Noen steder har 
læret splittet. 

3  

Lys brun med 

noen små 

mørke 
flekker. 

3 

Noe bølgete 

gjevt over hele, 

spesielt ved 
midtparti og i 

kanter. 

12 
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Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 10,2 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 16 cm 

Bredest bredde: 11 cm 

37512 G 70263 Såle. 

Mangler liten bit av tå.  
Tåtupp brettet. Mangler 

liten bit av hæl. 

Kjøttside og narvside 

tilstede.  

Noen revner ved tå, 
midten og hæl.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 27,6 cm 
Bredest bredde: 9,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr. 

Ikke klissete.  
Noen flekker med 

hvit utfelling ved tå 

og hæl på begge 

sider. 

 

4  4 2  

50 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm 

2  

Ingen tegn til 
delaminering. 

3 

Lys brun med 
noen mørke 

flekker/partier

. 

4  

Flat 
gjenkjennelig 

form. Noen 

bølger oppstått, 

men ser ut til å 

ha forekommet 
etter bruk. 

19 

37512 G 70292 Såle, mangler noe av 

tåparti. 

Fremstår med to lag 

såler. Lag 2 er bare ved 

midtparti, hæl og tå er 
borte.  

Kjøttside og narvside 

tilstede. 

 
Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 

Noen flekker med 

hvit utfelling ved tå 

og hæl på kjøttsiden.  

2  

Sårbart ved 

tåparti, løse 

deler. 

2  

Krakelering, 

sprekker, fibrer 

løsner. 

1  

20 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

1  

Noen punkter 

hvor det er tegn 

til delaminering. 

3  

Lysbrun med 

noen mørke 

områder. 

3  

Mindre 

forvrenging, 

noe bølgete ved 

tåparti. 

12 

37512 G 70265 Hel såle, mangler litt av 
hæl. 

Kjøttside og narvside 

tilstede. 

Revnet ved hæl og tå 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 24,3 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  
Ikke klissete.  

Noen punkter med 

hvit utfelling ved 

midten på 

kjøttsiden. 
 

4  4  2 
80 grader 

Hæl:0,1 cm 
Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2  
Ingen 

delaminering. 

3 
Lysebrun 

med noen 

mørke 

områder. 

3  
Noen bretter 

ved tå. 

Litt bølgete 

generelt over 

hele. 

18 
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Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

37512 G 70286 Såle, to såler.  

Den ene er mer intakt 
enn den andre.  

Mange deler ved tåparti. 

Hæl er bøyd.  

Sålene sitter kun fast ved 

hælen. 
 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Fremstår som veldig 

tørr. 
Ikke klissete.  

Ingen utfellinger. 

 

2 

Fremstår som 
intakt, men det 

er mange deler 

ved tåparti som 

lett kan revne 

ved håndtering. 

2  

Noen områder er 
påvirket av 

fibertap. Spesielt 

der hvor den ene 

sålen er i flere 

deler, men henger 
sammen. Flere 

ender som er 

sårbare. 

1 

30 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,2 cm 

2 3  

Lysebrun 
med noen 

mørke 

flekker. 

2 

Den ene sålen 
er bøyd ved hæl 

med noen 

bølger. Den 

andre delen er 

veldig bøyd da 
den er i flere 

deler som 

henger sammen. 

12 

37175 G 70302 Liten barnesåle.  

Revne midt på.  

Lite hull ved midten. 

Kjøttside og narvside 
tilstede.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 14,5 cm 
Bredest bredde: 5,2 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 12,5 cm 

Bredest bredde: 4,5 cm  

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfelling. 

4  3  

Noen områder 

med noen løse 

fibre. 

2 

90 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1cm 

Tå: 0,1 cm 

2  3  

Lysebrun 

med noen 

mørkebrune 
partier. 

3 

Noen 

forvrenginger 

og bøyer. 

17 

37512 G 70318 Såle 

Kjøttside og narvside 

tilstede.  

Lite hull ved hæl. 

Mangler litt ved siden av 
tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 27,2 cm 
Bredest bredde: 10,3 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger. 

4 4 2 

90 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2  3 

Lysebrun 

med svarte 

flekker. 

3  

Noen bølger. 

18 

37512 G 70327 Såle.  

Tre hull ved tåparti. 

Hull ved hæl. 

 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger 

4 4 1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2  3  

Lysebrun 

med noen 

3  

Noe bølgete og 

bøyd opp i 

kantene.   

17 
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Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 29 cm 

Bredest bredde: 11,5 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

Røde flekker ved 

den ene revna.  

mørke 

flekker. 

37512 G 70528 Såle.  

Mangler hæl. 
Mangler biter på to 

steder, ved midten.  

Flere små hull 

Kuttskader? 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm  

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Et punkt med hvit 

utfelling ved hæl. 

Røde flekker ved 

kuttskadene. 

3 3 2 

70 grader 

Hæl: 0,05 cm 

Midten: 0,05 
cm 

Tå: 0,1 cm 

1 

Små punkter 
med 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 
med svarte 

flekker. 

3  

Noe bølgete 
generelt over 

hele. 

14 

37512 G 70554 Såle.  

Mangler tåparti 
Kjøttside og narvside 

tilstede. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 13 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Ingen utfelling. 

3  

Der hvor 
tåpartiet 

mangler er det 

litt skjørt. 

3 

Der hvor tåpartiet 
mangler er det 

skjørt for tap. 

Ellers hel.  

2 

50 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm 

2  

Ingen 
delaminering. 

3  

Lysebrun. 
På kjøttsiden 

er den 

mørkere med 

svarte flekker. 

3 

Noe bølgete ved 
hæl, etter 

hverdagslig 

bruk?  

Flere små folder 

på narvsiden, 
etter bruk? Ser 

skrukkete ut?  

Liten brett på 

hæl.  

16 

37512 G 70541 Såle.  

To hull, et lite og et stor 

ved tåparti.  

 

 
Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 12 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm 

Bredest bredde: 11,5 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 

Hvit utfelling på 

narvsiden? 

2  2 1  

20 grader  

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1  

Tydelig 

delaminering.  

2  

Mørkebrun 

med svarte 

flekker. 

3  

Noe 

forvrenging ved 

hæl. Påført av 

bruk? 
Bit ved stort 

hull spriker opp.  

11 
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36828 G 66312 Såle.  

Revne ved hæl. 

Stiv.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 

Bredest bredde: 9,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 24,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

Hvitt felt oppe ved 

tå. 

Tørr.  

Ikke klissete  

Noen flekker med 
hvit utfelling. 

2 3 1 

5 grader 

 

Hæl: 0,3 cm 

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,3 cm 

1 

Fullstendig 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 

med noen 

svarte flekker. 

3  

Noe bølgete.  

12 

36828 G 66313 Såle. 

Liten revne ved midten. 

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 23,8 cm 

Bredest bredde: 8,3 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Hvite flekker med 

utfelling ved hæl. 

Tørr.  
Stiv.  

Ikke klissete 

4 2 1 

20 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 
 

1  

Flere områder 

med 
påbegynnende 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 

med svarte 
områder. 

3  

Bølgete generelt 

over hele.  

13 

36828 G 66412 Såle. 

Mangler tåparti, men 
stikker et fragment opp 

mot tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19,5 cm  

Bredest bredde: 6 cm  

Noen hvite flekker.  

En rød flekk, rødt 
langs med sålekant. 

Tørr.  

Ikke klissete. 

2 2 1 

30 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1cm 
Tå: 0,05 cm 

1  

Påbegynnende 
delaminering 

ved hæl. 

2  

Mørkebrun 
med svarte 

flekker. 

3  

Noe bølgete. 

11 

36828 G 66808 Såle.  

Hull i midten ved tåparti.  

Hull ved hæl, liten revne. 
 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 24,7 cm 

Bredest bredde: 9 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm  

Noen hvite 

utfellingsflekker.  

Noen røde flekker. 
Rødt rundt sålens 

kanter.  

Tørr.  

Ikke klissete. 

3 2 1  

10 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1  

Mye 

delaminering. 

3  

Lysebrun. 

3  

Noe bølgete. 

Noe av det kan 
skyldes bruk? 

13 
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36828 

 

G 65834 Såle.  

Slitt ved hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 25,6 cm 

Bredest bredde: 9,4 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 
Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger. 

3 3 1  

0 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,25 

cm 

Tå: 0,3 cm 

 

1  

Påbegynnende 

delaminering 

ved tåparti. 

2  

Mørkebrun 

med noen 

mørke 

flekker. 

3 

En del bølgete 

men formen ses 

lett. 

13 

36828 G 65833 Såle.  

Mangler tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 19,8 cm 

Bredest bredde: 9,1 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 15 cm  

Bredest bredde: 7 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Flere hvite områder 

over hele sålen. 

3  

Utenom et stort 

flak som kun 

sitter igjen på et 
lite område. 

3 1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm  

Tå: 0,2 cm 

1  

Delaminering, 

stort flak detter 

snart av. 

2  

Mørkebrun.  

3  

Noe bølgete.  

13 

36828 G 65980 Såle.  

Mangler tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 18,4 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 17,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm  

Tørr.  

Ikke klissete.  

Hvite flekker med 
utfelling. 

3  2 1  

10 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1  

Hele har 

delaminert. 

2  

Mørkebrun. 

3  

Noe bølgete. 

12 

36828 G 65964 Såle.  
Mangler tåtupp.  

Hæl brettet, hull i hæl.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 19,7 cm 

Bredest bredde: 8,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm  
Bredest bredde: 7,5 cm  

Tørr.  
Ikke klissete.  

Ingen utfellinger.  

Blått rundt hull i 

hæl. 

 

4  3 1  
0 grader 

Hæl t: 0,1 cm  
Midten: 0,1 cm  

Tå: 0,1 cm 

2  
Ingen 

delaminering.  

2  
Mørkebrun.  

3  
Noe bølger. 

Brett på hæl. 

Forvrengning 

rundt kantene 

på sålen.  

15 

36828 G 65925 Såle.  

Mangler stor del av 

tåparti og hæl. 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger. 

3  3  2  

180 grader 

Hæl: 0,05 cm 

Midten: 0,05cm 

Tå: 0,05 cm 

2  

Ingen 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 

med noen 

3  

Noe krøllete.  

15 
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Veldig tynn, rift ved 

midten.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 17,3 cm 

Bredest bredde: 8,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 16,5 cm 
Bredest bredde: 8,5 cm  

Sårbart ved tå 

og hæl siden de 

mangler. 

Sårbart ved tå og 

hæl siden de 

mangler. 

svarte 

områder. 

Noen små 

bretter. 

Liten del av hæl 

har brett. 

36828 G 65963 Såle.  

Mangler tå og hæl.  

Rift ved midten.  

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 13,5 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm 

 
Etter behandling:  

Full lengde: 12 cm 

Bredest bredde: 6 cm  

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger. 

Blå flekker ved søm. 

3 3 2  

80 grader 

Hæl t: 0,05 cm  

Midten: 0,05 

cm  

Tå: 0,05 cm 

2  

Ingen 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 

med noen 

svarte flekker. 

3  

Litt bølgete. 

Påbegynt brett. 

15 

36828 G 65924 Såle, barn. 

Litt slitt rundt tå. 
 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 13,5 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Noen flekker med 

hvit utfelling. 

3 

Litt krakelert. 

3  

Litt sårbart ved 
tåparti. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm   

1  

Delaminering 
over halve 

sålen. 

2  

Mørkebrun 
men noen 

mørke 

områder.  

3  

Noe forvrengt 
og noe bølgete. 

13 

36828 G 65929 Såle.  

Mangler bit ved tå. 

Revne ved tå.  

Mangler hæl. 
 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 18,7 cm 

Bredest bredde: 9 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 17 cm  

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen små hvite 

flekker med 
utfelling. 

 

3 3 1 

10 grader 

Hæl: 0,3 cm 

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,4 cm 

1 

Noen områder 

med 

delaminering. 

2  

Mørkebrun 

3  

Noe bølgete. 

13 

36828 G 65867 Såle, i to deler. 
Stort hull ved tå. 

Stort hull ved hæl. Hæl 

er også bøyd. 

 

Tørr.  
Ikke klissete.  

Noen hvite flekker. 

3  
Der hvor det er 

hull kan deler 

løsne, men 

virker stabilt. 

3  
Der hvor det er 

hull kan deler 

løsne, men virker 

stabilt. 

1 
0 grader  

Hæl: 0,2 cm 
Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,25 cm   

1  
Delaminering. 

3  
Lysebrun 

med noen 

mørkere 

områder. 

2  
Tåpartiet 

fremstår som 

mindre 

forvrengt. 

13 
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Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 23,8 cm 

Bredest bredde:7,8 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Blått rundt kantene 

ved hullet ved 

tåparti. 

Men hælpartiet 

er bøyd og 

forvrengt og er 

vanskelig å 

gjenkjenne. 

36828 G 65979 Såle, hel. 

Narvside og kjøttside 
tilstede.  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 
Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Svarte flekker. 

Hvite områder med 

utfelling. 

 

4 4 2 

90 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,1 cm  
Tå: 0,2 cm                        

 

1 

Noen små 
avgrensede 

områder med 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 
med noen 

lyse og svarte 

områder. 

3 

Noe bølgete. 

16 

36828 

 

G 65816 Såle, barn. 

Mangler litt ved hælen. 

Narv og kjøttside 

tilstede.  
 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 12,6 cm 

Bredest bredde: 5,7 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 12 cm 

Bredest bredde: 4,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfelling.  

Blå flekker ved søm. 
 

3  

Litt sårbart ved 

hælen og tå.  

3  

Litt sårbart med 

hæl og tå. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm  

Tå: 0,1 cm   

1  

Delaminering 

ved tå og hæl. 

3  

Lysebrun 

3  

Noe bølgete. 

14 

36828 G 65878 Såle, hel.  
Rift ved hæl.  

Lite hull ved hæl.  

Revne ved tåparti 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 24,3 cm 

Bredest bredde: 7,8 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Tørr.  
Ikke klissete. 

Et hvitt område ved 

tåparti. Blått rundt 

hullet i hæl. 

3 
Noen områder 

er sårbare. 

Veldig sårbar 

ved hæl, hvor 
den kun henger 

igjen ved 

sømmen. 

3 
Noen sårbare 

områder med 

fibertap. 

1 
30 grader 

Hæl: 0,1 cm  
Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,2 cm  

1  
Delaminering 

ved tåparti. 

3  
Lysebrun. 

3  
Noe bølgete.  

 

14 

36828 G 65821 Såle, hel. 

Stor hull ved tåparti. 
Lite hull ved hæl. 

Krakelering.  

 

 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Ingen utfelling. 

2 

Flere 
fragmenter som 

løsner ved 

hullet i tåparti. 

3  

Sårbart rundt 
hullene. 

1  

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm 

1  

Delaminering 
rundt hullene 

ved tå og hæl. 

3  

Lysebrun. 

3  

Noe bølgete. 
Mer forvrengt i 

sålekantene ved 

tåparti. 

13 
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Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 29,2 cm 

Bredest bredde: 11,9 cm  

 
Etter behandling: 

Full lengde: 27,5 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

36828 G 65879 Såle, barn, hel. Mangler 

litt av sålen ved hæl.  
Lite hull/rift ved hæl. 

Kjøttside og narvside 

tilstede.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 16,7 cm 

Bredest bredde: 6,4 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 15,5 cm 

Bredest bredde: 5,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Noen få punkter 

med hvit utfelling. 

 

4 4 1  

10 grader 

Hæl: 0,3 cm  

Midten: 0,4 cm 
Tå: 0,3 cm 

2  

Ingen 
delaminering. 

3 

Lysebrun. 

3  

Noe bølgete. 
Kantene på 

sålen bøyer seg 

opp, spesielt 

ved tå. 

17 

36828 G 65836 Såle.  

Mangler tå og hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 17,2 cm 

Bredest bredde: 8,2 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 16 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfelling. 

2  

Krakelering.  

Sårbare 
områder hvor 

hæl og tå 

mangler.  

Mye løsner 

under 
håndtering. 

2  

Mye av narvsiden 

smuldrer av. 
Krakelering.  

1  

10 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm  

1  

Delaminering 

på hele sålen. 

3 

Lysebrun. 

3 

Noe bølgete.  

Brett ved hæl 
og tå. 

12 

36828 G 65837 Såle. 
Mangler tåparti og 

hælparti. 

Flere revner/hull over 

hele sålen.  

 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 15,8 cm 

Bredest bredde: 9,2 cm  
 

Etter behandling: 

Full lengde: 15 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  
Ikke klissete. 

Noen hvite/lyse 

områder på ene 

siden. 

 

3  
Ved tå og hæl. 

3  
Ved tå og hæl. 

1 
20 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 
Ingen 

delaminering. 

3  
Lysebrun. 

Noen svarte 

flekker. 

3  
Noe bølgete. 

15 
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36828 G 65811 Såle. 

Narvside og kjøttside 

tilstede. 

Revne på midten av 

tåpartiet. 
Hull i hæl. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 24 cm 
Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen hvite 

utfellinger. 

3 

Flere sårbare 

områder, men 

ikke mange 

fragmenter 
løsner under 

håndtering. 

2 

Nesten hele 

tåpartiet er utsatt 

for tap av 

narvsiden.  
Skjøre områder 

rundt hælen. 

1 

30 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,2 cm 

1  

Delaminering 

av hele sålen. 

3 

Lysebrun 

med noen 

mørke 

flekker. 

3 

Noe bølgete. 

Ene 

delamineringen 

ved tåpartiet har 
blitt brettet. 

13 

36828 G 65822 Såle. 

Mangler hæl. 

Stor hull/rift ved tåparti. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 21, 5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfellinger.  

Blått i sømhullene. 
 

2 

Flere sårbare 

områder, mye 

løsner under 
håndtering. 

2 

Flere sårbare 

områder. 

Krakelering. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,2 cm 

1  

Delaminering 

over hele sålen. 

3 

Lysebrun 

med noen 

lysere og 
mørkere 

områder. 

3  

Noe bølgete. 

Tåspissen bøyer 

seg opp.  
Kantene rundt 

hull krøller seg 

opp. 

12 

36828 G 65803 Såle, hel.  
Revne ved hæl. 

Revne ved midten. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm 

Tørr.  
Ikke klissete.  

Hvite områder. 

 

3  
Rimelig intakt, 

noen sårbare 

områder 

3  
Få områder er 

påvirket av 

fibertap, men 

noen kanter er 

sårbare. 

1 
0 grader 

Hæl: 0,15 cm 
Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1 
Delaminering 

flere steder. 

3 
Lysebrun 

med noen 

lyse områder. 

3 
Noe bølgete. 

Kantene på 

sålen bøyer seg 

oppover.  

14 

36828 G 65877 Såle.  

Mangler hæl. 

En bit av tåparti 
mangler. 

Hull ved tåparti.  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen hvite områder.  
Blått rundt kantene.  

 

3  

Sårbart rundt 

hull og 
manglende 

kanter. 

3  

Sårbart rundt hull 

og manglende 
kanter. 

1  

0 grader 

Hæl: 0,25 cm 

Midten: 0,3 cm  

Tå: 0,2 cm 

1 

Delaminering 

på flere 
områder. 

2 

Mørkebrun 

med noen 
mørkere 

områder. 

3  

Noe bølgete. 

Kantene til 
sålen bøyer seg 

oppover. 

13 

36828 G 69872 Såle. 

Mangler hæl. 
Hull ved tåparti.  

Mangler litt på kanten 

ved toppen av tåen.  

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 21,3 cm 

Bredest bredde: 9,8 cm 

 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Ingen hvit utfelling 

3  3  

Noe krakelering. 

2 

80 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,1 cm 
Tå: 0,15 cm 

1 

Et lite område 
hvor det er noe 

delaminering. 

3  

Lysebrun. 

4 

Litt bølgete. 

16 
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Etter behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

36828 G 69873 Såle. 

Mangler stor del av 
tåparti. 

Splitt i hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 21,3 cm 

Bredest bredde: 9,7 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19,5 cm 
Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Noen områder med 

hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved 
tåparti. 

Kanten rundt 

sålen er også 

sårbar.  

Mange kanter.  
Mange 

sprekker.  

3  

Sårbar ved 
manglende tåparti. 

2  

90 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 
Tå: 0,1 cm  

1  

Delaminering. 
Stort flak detter 

nesten av. 

3 

Lysebrun. 

4 

Litt bølgete, 
etter bruk? 

16 

36828 G 69877 Såle.  

Mangler noe av tåparti.  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde:17,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen hvite flekker. 

3 3 

Noe krakelert. 

2 

90 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

1 

Et lite område 

med 

delaminering 
ved tåparti. 

3 

Lysebrun 

med noen 

mørke 
flekker. 

3 

Litt bølgete. 

Noen kanter 

bender opp. 

15 

36828 G 69896 Såle, hel.  

Hull ved hæl. 
To revner ved midten. 

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 28 cm 
Bredest bredde: 10,3 cm  

 

Etter behandling: 

Full lengde: 26 cm 
Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Ingen utfellinger. 

3 

Noen sprekker 
og krakelering. 

3  

Krakelering, men 
få tap av fibre. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,3 cm 

Midten: 0,35 
cm 

Tå: 0,3 cm 

 

1 

Påbegynnende 
delaminering 

ved hæl/midten. 

3 

Lysebrun.  

4  

Noe bølgete. 
Tåen beder 

oppover. 

Kantene av 

sålen bøyer 

oppover. 

15 

36828 G 69897 Såle, hel. 

Mangler litt av tåtuppen. 

Sprekk/ hull ved hælen. 

Et lite hull i hælenden. 
 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 28,5 cm 

Bredest bredde: 10,6 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 27 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ikke utfelling. 

4 4 1 

0 grader 

Hæl: 0,4 cm 

Midten: 0,5 cm 

Tå: 0,4 cm 

2 

Ingen 

delaminering. 

3 

Lysebrun 

med noen 

lysere 
områder. 

4 

Sålekanten 

bretter seg noe 

opp. 

18 



  

 113 

36828 G 69893 Såle.  

Mangler litt av tå og litt 

av hæl. 

Lite hull i hælen. 

 
Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen utfelling. 

4 4 2 

70 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ingen 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 

med noen 

lyse områder. 

3 

Noe bølgete. 

17 

SENKETUNNELEN 

C-nr. 

 

Unr-nr. Generell info 

 

Andre 

observasjoner 

Kohesjon Skjørhet Fleksibilitet Tykkelse Delaminering Farge Forvrengning Tilstands

poeng 

55186 826 Såle, hel.  

Lite hull og rift ved 

midtparti.  
Mangler en liten bit på 

tå.  

Liten rift ved tå. 

Noen sprekker og 

krakelering. 
 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 21 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Virker «våtere» enn 

Oslogate 6 læret 

(O6), men er tørr. 
Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen punker med 

hvit utfelling. 

3 

Virker stabil, 

litt sårbar rundt 
hullet. 

3 

Virker stabil, litt 

sårbar rundt 
hullet. 

2 

180 grader 

Hæl: 0,05 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 

delaminering.  

2 

Mørkebrun 

med noen 
lysere 

områder. 

3 

Noe bølgete.  

To små bretter 
ved hælparti.  

15 

55186 879 Såle, hel. 

To små hull, en i tåparti, 

en i hælparti. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest lengde: 8 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 
Noen områder med 

hvit utfelling. 

 

4 

Virker helt og 

intakt. 

3  

Et lite område på 

hælparti som er 

mottakelig for tap. 

Virker 
skjørt/utsatt 

2 

90 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

3 

Lysebrun.  

4 

Litt bølgete.  

18 

55186 880 Såle, hel.  
Mangler hæl, kuttet 

vekk? 

 

Tørr.  
Ikke klissete. 

Noen områder med 

hvit utfelling. 

4 3 
Mye krakelering, 

men virker stabilt.  

1 
30 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,1 cm 

2 
Ikke 

delaminering. 

2 
Mørkebrun 

med noen 

lysere flekker. 

3  
Noe bølgete. 

15 
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Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 19 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Sømkantene 

bøyer seg 

oppover. 

55186 1363 Såle, barn, hel. 
Såla glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 17 cm 
Bredest bredde: 6 cm 

 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen flekker med 
hvit utfelling. 

 

4 
Fremstår som 

hel og intakt. 

3 
Mye krakelering i 

narvlaget.  

Det virker stabilt. 

Det løsner ikke 

under håndtering. 
Læret virker 

fuktig nok til at 

det ikke hender. 

2  
50 grader 

Hæl: 0,3 cm 
Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,1 cm 

1 
Påbegynnende 

delaminering. 

3 
Lysebrun 

med mørke 

områder. 

4 
Litt bølger etter 

bruk? 

17 

55186 1408 Såle, hel, barn. 

Revne ved tåparti. 
Sålen glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 15 cm 
Bredest bredde: 5,5 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 
Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen områder er 

lysere med utfelling 
ved tå. 

3 

Mottakelig for 
tap ved revne 

ved tå. 

3  

Mottakelig for tap 
ved tå.  

Noe krakelering, 

men virker stabil. 

1 

15 grader 

Hæl: 0,25 cm 

Midten: 0,25 
cm 

Tå: 0,2 cm 

2 

Ikke 
delaminering. 

2 Mørkebrun.   3  

Litt bølgete. 
Sømkantene 

bøyer seg opp 

ved hæl. 

14 

55186 1404 Såle, hel.  

Mangler litt av hæl. 

Lite hull ved tåparti. 

Sålen glitrer? 
 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 24 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Noen områder med 

hvit utfelling. 
 

3 

Er et skjørt 

område bak, 

som er nesten 
løsnet. Helhetlig 

virker sålen 

intakt og stabil. 

3 

Er et skjørt 

område bak, som 

er nesten løsnet.  
Helhetlig virker 

sålen intakt og 

stabil.  

2  

80 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,15 cm 

1  

Delaminert. 

Flaket faller 

nesten av. 

3 

Lysebrun 

med mørke 

partier. 

3  

Noe bølgete.  

Bøyd ved hæl. 

Forvrenging 
ved tå. 

15 

55186 1405 Såle, hel. 

Et lite hul ved midtparti. 

Glitrer?  

 
Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 24 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  
Ikke klissete. 

Noen områder med 

hvit utfelling. 

 

3 

Krakelering.  

3 

På ene siden er det 

mange fragmenter 

som løsner, men 
det er stabilt. 

2 

90 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,15 cm 

1 

Delaminering 

på noen 

områder. 

3  

Lysebrun 

med mørke 

partier. 

3 

Noe bølgete ved 

tå. 

15 

55186 1413 Såle, hel.  
Liten revne i hæl. 

Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 24 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen områder med 
hvit utfelling. 

 

3 
Et hull/åpning, 

ikke tvert 

imellom, kan 

være sårbar for 

tap. Virker 
stabil.  

3  2 
50 grader 

Hæl: 0,3 cm 
Midten: 0,4 cm 

Tå: 0,4 cm 

1 
Delaminering.  

3  
Lysebrun 

men noen 

mørke 

områder. 

4 
Litt krøllete ved 

tåtupp. 

16 

55186 1415 Såle.  Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

3 3 2  

60 grader 

Hæl: 0,1 cm  

Midten: 0,1 cm 

2  3  4 

 

17 
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Mangler tåparti. 

Sprekker ved tå/midten. 

Revne ved hæl. 

Glitrer?  

 
Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen hvite punkter 

med utfelling. 
 

Krakelering på 

ene siden, men 

virker stabilt. 

Faller ikke av 

under håndtering. 

Tå: 0,1 cm Ikke 

delaminering. 

Lysebrun 

med mørke 

områder. 

55186 1417 Såle, barn, hel.  
Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 17 cm 
Bredest bredde: 5,5 cm 

 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Noen punkter med 
hvit utfelling. 

 

4 3  
Noen løse flak, 

som kan være 

sårbare for tap, 

men virker stabil.  

Ikke fibrer som 
løsner under 

håndtering. 

2 
90 grader 

Hæl: 0,15 cm 
Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,1 cm 

1  
Delaminering.  

Et stort flak 

som holder på å 

falle av. 

2  
Mørkebrun 

med noen 

lyse områder. 

4  
 

16 

55189 46 Såle, hel. 

To små hull, en ved hæl 

og en ved midten.  
Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 21,5 cm 
Bredest bredde: 8,5 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 
våte.  

Ikke klissete. 

Ingen utfelling. 

 

3  

Mindre områder 

med sårbare 
fragmenter. 

Virker stabil.  

3  

Noe krakelering, 

men stabilt. 

2 

60 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,3 cm 

1 

Delaminering.  

2  

Mørkebrun.  

3 

Noe bølgete. 

14 

55189 168 Såle.  

Hull og revne ved 

tåparti.  

Mangler en liten bit på 
hæl.  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  
Ikke klissete. 

Noen områder med 

hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved hull 

og revne. 

3  

Noe avskalling, 

men virker stabilt. 

Faller ikke av 
under håndtering. 

2 

50 grader 

Hæl: 0,2 cm 

midten: 0,2 cm  

Tå: 0,1 cm  

2  

Ikke 

delaminering. 

3  

Lysebrun 

med noen 

mørkere 
områder. 

4  

Ikke 

forvrenging.  

17 

55189 220 Såle, hel.  

hull ved tåparti. 

 
Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 24 cm  

Bredest bredde: 8,5 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 
våte.  

Ikke klissete. 

Noen områder med 

hvit utfelling. 

3  

Sårbart ved 

hull, men stabil. 

3  

Noe avskalling, 

men virker stabilt.  
Faller ikke av 

under håndtering. 

2 

180 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,15 

cm 
Tå: 0,15 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

3  

Lysebrun 

med mørke 
områder. 

3  

Noe brettet ved 

hullet ved 
tåparti. 

16 

55189 480 Såle, hel.  
Lite hull i tåparti. 

Mangler en bit av hæl. 

 

 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

3 
Sårbart ved 

skadet hæl. 

3 
Mye krakelering 

på baksiden, men 

det faller ikke av 

2 
90 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,2 cm  

Tå: 0,2 cm 

1 
Delaminering. 

3  
Lysebrun 

med mørke 

områder. 

3 
En bøy ved hæl 

og ved tåtupp. 

15 
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Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Noen små områder 

med hvit utfelling. 

 

under håndtering. 

Kun noen få fibre.  

55189 628 Såle, hel.  

Hull og revne ved 

tåparti. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 
Hvit utfelling. 

3 

Flere områder 

som kan motta 

skade, men det 

er stabilt.  
Det faller ikke 

av fragmenter 

under 

håndtering. 

3  

Mye krakelering, 

men faller ikke av 

under håndtering.  

2 

60 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,2 cm 

1 

Delaminering.  

2  

Mørkebrun 

med noen 

lyse områder. 

3 

Litt bølgete.  

Noen bretter 

ved tåparti. 

14 

55189 475 Såle, barn, hel.  
Revne i tåparti.  

Liten revne ved midten.  

Mangler liten bit ved 

hæl.  

Sprekk i hæl. 
 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 15,5 cm 

Bredest bredde: 5 cm 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Flere områder med 
hvit utfelling. 

3 
Sårbart ved 

revne. 

3 
Litt krakelering og 

flaking 

1 
40 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,1 cm  

2 
Ikke 

delaminering. 

2  
Mørkebrun. 

 

3 
Sømkantene 

bretter seg 

oppover.  

14 

55189 2497 Såle, hel.  

Revne og mangler bit 

ved tåparti. 

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 
Hvit utfelling over 

hele sålen. 

 

3  

Sårbart ved 

revne. 

3 

Krakelering og 

flaking.  

Ikke mye som 

løsner under 
håndtering. 

2 

60 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,25 

cm 

Tå: 0,1 cm  

1 

Delaminering.  

2 

Mørkebrun.  

3  

Ved revner 

bretter kanten 

seg opp. 

Bretter seg opp 
ved sømkanten. 

14 

55189 2729 Såle, hel, barn.  
Lite hull ved tåparti. 

Mangler litt av sålen ved 

hæl. 

Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 16 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm  

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

Hvit utfelling over 
hele sålen. 

 

3 
Litt sårbart ved 

hull, hæl og 

sømkant. Men 

virker stabilt da 

fragmenter ikke 
faller av. 

3 
Mye krakelering 

på ene siden. Men 

ingen fibrer faller 

av. 

2 
50 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1 
Delaminering.  

3 
Lysebrun 

med mørke 

områder. 

4 
Litt bølgete.  

Etter 

hverdagsbruk? 

16 

55189 3076 Såle, hel.  
Mangler en liten bit ved 

tåspiss.  

Revne ved tåspiss. Hull i 

tåparti. 

Virker «våtere» enn 
O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  

Ikke klissete. 

3 
Sårbart ved 

hull, men ingen 

fragmenter 

løsner. 

3 
Krakelering og 

flaking, men få 

fibrer løsner under 

håndtering. Stabil.  

2 
50 grader 

Hæl: 0,1 cm 
Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,15 cm  

2 
Ikke 

delaminering. 

2  
Mørkebrun.  

3 
Tåtupp bøyer 

seg opp. 

15 
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Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 22,5 cm 
Bredest bredde: 7,5 cm  

En liten flekk med 

utfelling.  

 

55189 3508 Såle, hel, barn.  

 

Mål av såle: 

Etter behandling: 

Full lengde: 11,5 cm 

Bredest bredde: 4 cm 

 

Virker «våtere» enn 

O6 men er tørr. 

Hanskene blir ikke 

våte.  
Ikke klissete.  

Hvit utfelling over 

hele sålen. 

3 

Sårbart ved hæl, 

hvor et lag har 

begynt å flake 
av. 

3 

Sårbart ved hæl. 

Krakelering og 

flaking.  
Fibrer faller ikke 

av ved håndtering 

2 

60 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

1 

Delaminering.  

2 

Mørkebrun.  

4  

Ingen 

forvrengning.  

15 

NEDRE LANGGATE 40 TØNSBERG 

 
C-nr. 

 

Unr-nr. Generell info 

 

Andre 

observasjoner 

Kohesjon Skjørhet Fleksibilitet Tykkelse Delaminering Farge Forvrengning Tilstands

poeng 

52521 

 

TAD 

4816 A-

C 

Såle, hel.  

Lite hull i hæl og noen 

revner. 

Mangler sømkant ved 
hæl.  

Lite hull ved tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 25,2 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 24,5 cm 
Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen flekker med 

utfelling 

4 4 

Krakelering. 

Ingen fibre faller 

av. 

2 

100 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun.  

4  

Ikke 

forvrengning. 

18 

52521 

 

TAD 

4818 A-

C 

Såle. 

Mangler tåtupp og litt av 

ene siden av tåparti.  

Liten revne ved tåparti. 
Liten revne ved hæl.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 21,3 cm 
Bredest bredde: 6,5 cm 

 

 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen hvit utfelling. 

3  

Sårbar for tap 

ved manglende 

tåparti. 

3  

Noen områder ved 

hæl og start av 

tåparti som er 
tørre og kan være 

mottakelig for 

fibertap. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,15 cm 

2  

Ikke 

delaminering. 

2  

Mørkebrun.  

3  

Forvrengt ved 

tåparti, bøyer 

seg opp. 

14 
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Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

52521 

 

TAD 

4820 A-
C 

Såle, hel.  

Hull/ og revne ved tå. 
Lite hull i midtparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 25,3 cm 
Bredest bredde: 9,3 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  
Noen flekker med 

hvit utfelling. 

3  

Sårbar ved 
revne ved 

tåparti.  

3 

Større deler er 
mottakelig for 

skade.  

Noen fibre løsner 

lett under 

håndtering.  
Et stort flak er løst 

bak. 

2 

80 grader 

Hæl: 0,15 cm 

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm 

1 

Delaminering.  

3 

Lysebrun.  

3 

Forvrengt ved 
tå, krøller seg 

inn. 

15 

52521 

 

TAD 

4837 

Såle, hel.  

Flere sprekker ved 

tåparti.  

Revne ved hæl.  

Mangler litt av sømkant 
ved hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 26,5 cm 
Bredest bredde: 9,7 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Noen områder med 

hvit utfelling. 

3 

Sårbar ved 

manglende 

sømkant ved 

hæl, men stabil.  

3 

Litt flaking ved 

hæl.  

Ingen fibre faller 

av.  
Noe krakelering. 

Stabil.   

2 

50 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,15 

cm 

Tå: 0,2 cm  

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Lysebrun 

med mørke 

områder.  

3 

Forvrengt litt 

ved hæl.  

Sømkant bøyer 

seg innover. 

15 

52521 

 

TAD 

4843 A-

D 

Såle, hel.  

Mangler litt sømkant ved 

hæl 

 
Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 24,9 cm 

Bredest bredde: 8,3 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 23,5 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm  

Tørr.  

Ikke klissete.  

Område med hvit 

utfelling. 

4 

Intakt. 

4 

Krakelering. 

Ingen fibre løsner.  

Intakt  

1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,35 

cm 

Tå: 0,3 cm 

2 

Ikke 

delaminering.  

2 

Mørkebrun 

men noen 

lysere 
områder.  

3 

Litt bølgete.  

16 

52521 

 

TAD 

4854 A-
C 

Såle.  

stort hull i tåparti og 
midtparti.  

Hull og revne ved hæl.  

Mangler litt av hæl.  

 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Flere områder med 

hvit utfelling. 

2 

Store områder 
som er sårbare 

for tap.  

Ingenting løsner 

under 

3 

Flere sårbare 
områder ved hull 

og revner. Det 

løsner ikke fibre 

ved håndtering. 

2 

80 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,15 
cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 
delaminering. 

2 

Mørkebrun 
med mørke 

områder. 

3 

Litt bølgete ved 
hæl og midten. 

14 
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Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 26,9 cm 

Bredest bredde: 9,8 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 25 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm  

håndtering. 

Virer stabil ved 

forsiktig 

håndtering.  

52521 

 

TAD 

4865 A-
C 

Såle.  

Revne ved tåtupp. 
Mangler litt av sømkant 

ved tåparti/midten.  

Lite hull ved 

tåparti/midten 

Hull i hæl.  
Slitt rundt sømkanten 

ved hælparti.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 27 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25 cm 
Bredest bredde: 9 cm  

Tørr. 

Ikke klissete.  
Noen flekk med hvit 

utfelling. 

3 

Litt sårbart ved 
tapområdene.  

Ingen 

fragmenter 

faller av under 

håndtering. 

3  

Krakelering. 
Flaking.  

Faller litt av under 

håndtering. 

2 

90 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 
Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 
delaminering.  

2  

Mørkebrun 
med lyse 

områder. 

3 

Litt bølgete. 

15 

52521 

 

TAD 

4870 A-

D 

Såle, hel.  

Revne ved tåtupp. Revne 

ved tåparti/midten.  

Revner i midten/senter 
av sålen.  

Sprekker ved hæl.  

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 24,1 cm 

Bredest bredde: 8,4 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 23 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen flekker med 

hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved 

revner og 

sprekker.  
Ingen 

fragmenter 

faller av under 

håndtering.  
Stabil. 

3 

Krakelering. 

Flaking.  

Ingen fibre faller 
av.  

Stabil.   

2 

120 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 

med noen 

lysere partier. 
 

3 

Litt bølgete og 

noen bretter. 

15 

52521 

 

TAD 

4876 A-

D 

Såle.  

Hull ved tåparti. Mangler 

en bit ved tåparti. 
Hull ved hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen områder med 
hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved 

tapområdene. 
Ingen 

fragmenter 

faller av ved 

håndtering. 

3 

Sårbart ved hæl. 

Ingen fibre faller 
av ved håndtering. 

1 

10 grader 

Hæl: 0,3 cm 

Midten: 0,4 cm 

Tå: 0,3 cm 
 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 

med mørke 
områder. 

3 

Litt bølgete.  

Tåtupp bøyer 
opp. 

14 
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Full lengde: 20,7 cm 

Bredest bredde: 6,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18,5 cm 
Bredest bredde: 6 cm 

52521 

 

TAD 

4887 A-

B 

Såle, hel.  

Mangler en bit ved hæl. 

Hull i tåparti.  

Revne ved tå.  
Mangler litt av tåtupp. 

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 27 cm 
Bredest bredde: 10,1 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

Tørr. 

Ikke klissete. 

Ingen utfelling.  

3 

Sårbart ved 

tapområdene, 

men ingen 
fragmenter 

faller av. 

3 

Krakelering.  

Flaking.  

Det faller ikke 
fibrer av ved 

håndtering 

1 

5 grader 

Hæl: 0,25 cm 

Midten: 0,3 cm 

Tå: 0,2 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 

med lyse 

områder. 

3 

Noe bølgete.  

Forvrengt ved 

tåtupp.  

14 

52521 

 

TAD 

4892 A-F 

Såle, hel.  

Mangler liten bit ved 

tåtupp. 

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 26,8 cm 

Bredest bredde: 10 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Noen punkter med 

hvit utfelling. 

4 

Intakt  

3 

Et flak på ene 

siden som er løst 

som kan falle av, 

men virker stabilt 
ved forsiktig 

håndtering.  

Noe flaking, men 

løsner ikke ved 

håndtering.  

2 

60 grader 

Hæl: 0, 25 cm 

Midten: 0,25 

cm 

Tå: 0,2 cm 

1 

Delaminering. 

3 

Lysebrun.  

3 

Tåparti bøyer 

seg litt oppover.  

16 

52521 

 

TAD 

4897 A-E 

Såle, hel.  

Hull ved tåtupp. 
Hull og revne ved 

tåparti/midten. 

Hull i hæl. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 

Bredest bredde: 8,2 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Lite område med 

hvit utfelling.   

3 

Sårbart ved 
tapområder ved 

tå og hæl. 

3 

Krakelering, men 
fibre faller ikke 

av. 

2 

50 grader 

Hæl: 0,25 cm 

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,1 cm 

1 

Delaminering.  

3 

Lysebrun.  

3 

Noe bølgete.  
Ved tåparti 

bøyer den seg 

opp. 

15 
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52521 

 

TAD 

4913 A-

D 

Såle, hel.  

Hull ved tåtupp. 

Sprekker i senter av 

sålen i tåparti. 

Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Før behandling:  

Full lengde: 24,2 cm 

Bredest bredde: 8 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 20 cm 

Bredest bredde: 7 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Ingen hvit utfelling. 

 

3 

Sårbart ved 

tapområde ved 

tåtupp. 

3 

Krakelering. 

Flaking.  

Faller ikke av 

under håndtering. 
Stabil.  

1 

10 grader 

Hæl: 0,15 cm  

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm  

1 

Delaminering.  

2 

Mørkebrun 

med noen 

lysere 

områder. 

3 

En dobbel brett 

ved 

tåparti/midten. 

Litt bølgete. 

13 

52521 
 

TAD 
4923 A-E 

Såle.  
Mangler en del av hælen. 

Revne ved tåparti, nesten 

gjennomgående. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 19,8 cm 

Bredest bredde: 6 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 18 cm 

Bredest bredde: 5,5 cm 

Tørr.  
Ikke klissete.  

Noen områder med 

hvit utfelling. 

3 
Sårbart ved 

tapområder.  

Det faller ikke 

av fragmenter 

under 
håndtering.  

Stabil.  

3 
Noen få områder 

med flaking. 

Faller ikke av.  

Stabil.    

1 
10 grader 

Hæl: 0,15 cm 
Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,2 cm 

2 
Ikke 

delaminering.  

2 
Mørkebrun 

med noen 

lyse flekker. 

3 
Noe bølgete.  

Bretter seg 

oppover ved 

hæl. 

14 

52521 

 

TAD 

4961 A-

D 

Såle.  

Mangler nederst på 

hælen. 
Revne ved tåtupp. 

Sprekk/revne i midten av 

sålen ved tåparti. 

 
Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 22 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 
Etter behandling: 

Full lengde: 21 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

Tørr, ikke klissete 

Noen flekker med 

hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved hæl. 

3 

Krakelering.  

Flaking.  
Faller ikke av 

under håndtering. 

2 

50 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,4 cm 

Tå: 0,25 cm 

1 

Delaminering.  

2  

Mørkebrun.  

3 

Liten bøy ved 

tåtupp. 

14 

52521 

 

TAD 

4966 A-F 

Såle, hel. 

Lite hull ved midten. 
Lite hull i hælparti. 

Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Tørr.  

Ikke klissete. 
Noen flekker med 

hvit utfelling. 

4  

Hel og intakt. 

3 

Noen områder 
som har flaking, 

men det faller 

ikke av under 

håndtering.  

2 

80 grader 

Hæl: 0,2 cm  

Midten: 0,2 cm 
Tå: 0,2 cm 

2 

Ingen 
delaminering.  

2 

Mørkebrun 
med lysere 

områder. 

3 

Litt bølgete. 

16 
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Før behandling: 

Full lengde: 27,2 cm 

Bredest bredde: 9,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 25,5 cm 

Bredest bredde: 9 cm 

Stabil.  

52521 

 

TAD 

4967 A-

C 

Såle.  

Mangler hæl. 

Sprekker/revner i midten 
av sålen ved tåparti. 

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 
Bredest bredde: 8,2 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete.  

Noen flekker med 
hvit utfelling. 

3 

Hel og intakt. 

Kan være sårbar 
ved hæl. 

4 

Ingen sårbare 

fibre.  

2 

110 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun.  

3 

Litt bølgete. 

16 

52521 

 

TAD 

4996 A-

B 

Såle.  

Hull i tåparti.  

Mangler en bit av tåparti. 

Revne og et lite hull ved 

midtparti. 
Hull i hæl. 

Glitrer?  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 20,3 cm 

Bredest bredde: 8,5 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 19 cm 

Bredest bredde: 7,5 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Ingen hvit utfelling. 

 

3 

Sårbart ved 

tapskader.  

Faller ikke av 

fragmenter ved 
håndtering.  

Stabil. 

3 

Krakelering, 

Flaking.  

Faller ikke av 

under håndtering. 
Stabil.  

1 

20 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,2 cm 

Tå: 0,15 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun.  

3 

Litt krøllete ved 

skadeområder 

ved tå. 

14 

52521 

 

TAD 

5020 A-

C 

Såle.  

Nesten delt i to, henger 

så vidt igjen i en liten bit 
ved midtpartiet.  

Hæl mangler litt rundt 

kanten. 

Liten revne ved tåtupp. 

Mangler en bit ved 
midtparti.  

 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen flekker med 
hvit utfelling. 

3 

Sårbart ved der 

den nesten er 
delt i to. Detter 

ikke av 

fragmenter 

3 

Krakelering. 

Faller ikke av 
fibre.  

2 

100 grader 

Hæl: 0,1 cm 

Midten: 0,1 cm 

Tå: 0,1 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

3 

Lysebrun 

med mørke 
områder. 

3 

Krøllete ved 

hæl.  
Bøyer seg opp 

ved tåtupp. 

16 
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Full lengde: 24,6 cm 

Bredest bredde: 8,3 cm 

 

Etter behandling: 

Full lengde: 22 cm 
Bredest bredde: 8 cm 

52521 

 

TAD 

5030 

Såle.  

Mangler tåtupp.  

To små hull i tåparti.  

Mangler bit av hæl.  
 

Mål av såle: 

Før behandling: 

Full lengde: 22,7 cm 

Bredest bredde: 9,2 cm 
 

Etter behandling: 

Full lengde: 20,5 cm 

Bredest bredde: 8 cm 

Tørr.  

Ikke klissete. 

Noen flekker med 

hvit utfelling. 

3 

Kan være 

sårbart ved 

tapområdene. 
Ingenting faller 

av ved 

håndtering.  

Stabil.  

3 

Noen områder 

med flaking. Fibre 

faller ikke av 
under håndtering. 

Stabil. 

1 

0 grader 

Hæl: 0,2 cm 

Midten: 0,4 cm 

Tå: 0,2 cm 

2 

Ikke 

delaminering. 

2 

Mørkebrun 

med lyse 

områder. 

3 

Litt bølgete. 

14 
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Vedlegg 5 

 

Krysstabeller – for sammenligning av de ulike senarioene for å finne ut av hvilke faktorer som kan ha påvirket tilstanden til 

læret fra prosjektene Oslogate 6, Senketunnelen og Nedre Langgate 40 

 

- Prosentkalkulering er gjort med følgende formel: 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡 =
𝐷𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑋 100

𝐻𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
  

 

Tabell 1 – Oversikt over alle sålenes totale tilstandsskår fra alle prosjektene, hentet ut fra CARS undersøkelsen i vedlegg 4  

Alle tilstandsskårene fra alle prosjektene 

Oslogate 6 Senketunnelen Nedre Langgate 40 

Gjenstand 

Nr. 

Unr. Nr.  Tilstandspoeng Gjenstand 

Nr. 

Unr. 

Nr.  

Tilstandspoeng Gjenstand 

Nr. 

Unr. Nr.  Tilstandspoeng 

C 37512 G 70246 11 C55186 1408 14 C52521 

 

TAD 4913 

A-D 

13 

C 37512 G 70541 11 C55189 46 14 C52521 

 

TAD 4818 

A-C 

14 

C 36828 G 66412 11 C55189 628 14 C52521 

 

TAD 4854 

A-C 

14 

C 37512 G 70292 12 C55189 475 14 C52521 

 

TAD 4876 

A-D 

14 

C 37512 G 70251 12 C55189 2497 14 C52521 

 

TAD 4887 

A-B 

14 

C 37512 G 70286 12 C55186 826 15 C52521 

 

TAD 4923 

A-E 

14 

C 36828 G 66312 12 C55186 880 15 C52521 

 

TAD 4961 

A-D 

14 
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C 36828 G 65980 12 C55186 1404 15 C52521 

 

TAD 4996 

A-B 

14 

C 36828 G 65836 12 C55186 1405 15 C52521 

 

TAD 5030 14 

C 36828 G 65822 12 C55189 480 15 C52521 TAD 4820 

A-C 

15 

C 36828 G 66313 13 C55189 3076 15 C52521 

 

TAD 4865 

A-C 

15 

C 36828 G 66808 13 C55189 3508 15 C52521 

 

TAD 4870 

A-D 

15 

C 36828 G 65834 13 C55186 1413 16 C52521 

 

TAD 4897 

A-E 

15 

C 36828 G 65833 13 C55186 1417 16 C52521 

 

TAD 4837 15 

C 36828 G 65924 13 C55189 220 16 C52521 

 

TAD 4892 

A-F 

16 

C 36828 G 65929 13 C55189 2729 16 C52521 

 

TAD 4966 

A-F 

16 

C 36828 G 65867 13 C55186 1363 17 C52521 

 

TAD 4967 

A-C 

16 

C 36828 G 65821 13 C55186 1415 17 C52521 

 

TAD 5020 

A-C 

16 

C 36828 G 65811 13 C55189 168 17 C52521 

 

TAD 4843 

A-D 

16 

C 36828 G 65877 13 C55186 879 18 C52521 

 

TAD 4816 

A-C 

18 

C 37512 G 70249 14       

C 37512 G 70528 14       

C 36828 G 65816 14       
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C 36828 G 65878 14       

C 36828 G 65803 14       

C 36828 G 65964 15       

C 36828 G 65925 15       

C 36828 G 65963 15       

C 36828 G 65837 15       

C 36828 G 69877 15       

C 36828 G 69896 15       

C 37512 G 70260 16       

C 37512 G 70554 16       

C 36828 G 65979 16       

C 36828 G 69872 16       

C 36828 G 69873 16       

C 37512 G 70256 17       

C 37175 G 70302 17       

C 37512 G 70327 17       

C 36828 G 65879 17       

C 36828 G 69893 17       

C 37512 G 70250 18       

C 37512 G 70265 18       
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C 37512 G 70318 18       

C 36828 G 69897 18       

C 37512 G 70263 19       

 

Krysstabell 1 

Sammenligning av jordbunnsforhold fra utgravningsstedene 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Jordbunnsforhold 1 

(Oslogate 6) 

     3 

6,5% 

7 

15,2% 

10 

21,7% 

5 

10,7% 

6 

13% 

5 

10,7% 

5 

10,7% 

4 

8,7% 

1 

2,2% 

Jordbunnsforhold 2 

(Senketunnelen) 

        5 

25% 

7 

35% 

4 

20% 

3 

15% 

1 

5% 

 

Jordbunnsforhold 3 

(Nedre Langgate 40) 

       1 

5% 

8 

40% 

5 

25% 

5 

25% 

 1 

5% 

 

- Jordbunnsforhold 1 (Oslogate 6) – har ulikt såleantall enn Senketunnelen og Nedre Langgate 40.  

 

Krysstabell 2 

Sammenligning av konserveringsbehandling PEG 400 15% med utgangspunkt i ulike brannlag 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Brannlag 3       1 

10% 

5 

50% 

 3 

30% 

1 

10% 

   

Brannlag 4       2 3 3 1  1   
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20% 30% 30% 10% 10%  

Brannlag 7/8      1 

25% 

1 

25% 

2 

50% 

      

- Brannlag 7/8: Grunnlaget for sammenligning er usikker, da antall såler er ulikt fra de andre brannlagene. Dette gir feil data, 

men det kan gi en indikasjon på om brannlaget har hatt noe å si for tilstanden. 

 

Krysstabell 3 

Sammenligning av konserveringsbehandling PEG 400 10% med utgangspunkt i ulike brannlag 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Brannlag 1      1 

16,7% 

  1 

16,7% 

 1 

16,7% 

2 

33,3% 

1 

16,7% 

 

Brannlag 2      1 

10% 

3 

30% 

 1 

10% 

 1 

10% 

1 

10% 

2 

20% 

1 

10% 

- Brannlag 1: Grunnlaget for sammenligning er usikker, da antall såler er ulikt fra brannlag 2. Dette gir feil data, men det kan gi 

en indikasjon på om brannlaget kan ha hatt noe å si for tilstanden.  

 

Krysstabell 4 

Sammenligning av konserveringsbehandling PEG 400 25% og 30% konservert til ulik tid (90-tallet, 2008-2010, 2007-2008) 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Oslogate 6 

(90-tallet) 

         2   

33,3% 

2 

33,3% 

1 

16,7% 

1 

16,7% 
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Senketunnelen 

(2008-2010) 

        5 

25% 

7 

35% 

4 

20% 

3 

15%  

1 

5% 

 

Nedre 

Langgate 40 

(2007-2008) 

       1 

5% 

8 

40% 

5 

25% 

5 

25% 

 1 

5% 

 

- Oslogate 6 materialet: Grunnlaget for sammenligning er usikker, da antall såler er ulikt fra de andre prosjektene. Dette gir feil 

data, men det kan gi en indikasjon på om behandlingsmetoden er egnet over tid. 

 

Krysstabell 5 

Sammenligning av brannlag 4 (Oslogate 6) hvor varierende konserveringsbehandlinger er brukt 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

EDTA +  

PEG 400 15% 

      2 

20% 

3 

30% 

3 

30% 

1 

10% 

 1 

10% 

  

EDTA +  

PEG 400 25% 

og 30% 

         2 

33,3% 

2 

33,3% 

1 

16,7% 

1 

16,7% 

 

- Den ene uavhengige variabelen (PEG 400 25% og 30%) har for få presenterende såler for at krysstabellen kan bli representativ 

i sammenligningen, men det kan gi en indikasjon på om behandlingsmetoden har hatt noe å si for tilstanden. 

 

 

 

 



  

 130 

Krysstabell 6 

Sammenligning av tilstand i relasjon til miljøforholdene fra magasinene Økern og Bymagasinet. 

Poengskår 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Bymagasinet      3 

6,5% 

7 

15,2% 

10 

21,7% 

5 

10,7% 

6 

13% 

5 

10,7% 

5 

10,7% 

4 

8,7% 

1 

2,2% 

Økern        1 

2,5% 

13 

32,5% 

12 

30% 

9 

22,5% 

3 

7,5% 

2 

5% 

 

- Den ene uavhengige variabelen (Økern) har færre presenterende såler enn den andre uavhengige variabelen (Bymagasinet) for 

at krysstabellen kan bli representativ i sammenligningen, men det kan gi en indikasjon på om magasinforholdene har hatt noe 

å si for tilstanden. 
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Vedlegg 6 

 

Magasinforhold (T og RF) fra Bymagasinet fra 14/1-2019 til 14/1-2020 
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Vedlegg 7 

 

Magasinforhold (T og RF) fra Økern fra 14/1-2019 til 14/1-2020 
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