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Tilføring av strukturell støtte 
til et skrivemaskintrekk i gummiert tekstil

Denne teksten er basert på masteroppgaven «Konser-
veringen av en Oliver skrivemaskin med et skrivemaskin-
trekk i gummiert tekstil», og det er her valgt å fokusere 
på konserveringen av trekket og gummiert tekstil som 
materiale. I 1823 patenterte Charles Macintosh en pros-
ess for å lage vanntett tøy, som ble laget ved å klemme 
sammen gummi mykgjort med white spirit mellom to lag 
med tekstil. Sammen med Thomas Hancock, en annen 
av gummipionérene, utviklet han en hel industri av gum-
mitøyproduksjon i Manchester på 1800-tallet. Takket 
være amerikaneren Charles Goodyears forskning som 
ledet til vulkaniseringsprosessen, kunne gummi gjøres 
både holdbar og anvendelig selv i varierende temperatur 
og luftfuktighet. Industriell produksjon og foredling gjorde 
gummivarer til allemannseie (Levitt 1986, Slack 2002). 
Gummiert tekstil var på begynnelsen av 1900-tallet et 
billig og anvendelig materiale til regntøy og alle slags 
trekk og presenninger. Skrivemaskinen som trekket 
er laget til, er en Oliver nr. 10, som er i Norsk Teknisk 
Museums eie. Den ble under arbeidet med masteropp-
gaven datert til 1919. 

Som en del av vår felles kulturarv har gummiert tekstil 
etter hvert dukket opp på museum flere steder. Kon-
servatormiljøet må derfor i stadig økende grad forholde 
seg til gummibaserte materialer. Shashoua og Skals har 
publisert en artikkel om arbeidet med å bevare historisk 
regntøy ved en samling av militære uniformer og utstyr 
i Danmark (2004). I Storbritannia har det vært forsket 
på konservering av gummimaterialer med både passive 
og aktive metoder (Dyer et al. 2011, Nuttgens og Tinker 

2000). Hovedproblemet med alle gummimaterialer er 
at gummi oksiderer i kontakt med luft. Dette medfører 
endringer på makronivå som klebrighet og stivhet. 
Flere prosesser pågår i gummien samtidig, og hvorvidt 
gummien blir stiv eller klebrig, avhenger blant annet av 
hvilken prosess som er den dominerende (Blank 1988). 
Skrivemaskintrekket bar preg av å ha gjennomgått både 
en klebrig og en stiv fase, og rundt det ene hjørnet 
hadde trekket stivnet i flere folder og en noe vridd posi-
sjon. Flere rifter og hull gjorde det vanskelig å håndtere 
det stivnede trekket. I tillegg var gummioverflaten svært 
oppsprukket og skjør, slik at gummifragmenter lett kunne 
falle av ved håndtering. Passive konserveringsmetoder 
for gummi innebærer normalt sett et forsøk på å stanse 
oksidasjonsprosessen ved å eliminere det som forårsak-
er den, nemlig oksygen (O2-gass). Dette kan for eksem-
pel gjøres ved å lage en dobbel pose av det tilnærmet 
lufttette materialet Escal™, der den innerste inkluderer 
gjenstanden og Ageless™, som er et oksygenabsor-
berende jernpulver (Grattan og Gilberg 1994, Shashoua 
1999).

Fordelen med å benytte denne passive bevarings-
metoden, er at den ikke medfører noen endring av 
gjenstanden, og den vil fungere så sant forseglingen 
gjøres riktig. Ulempen er at gjennomføringen av en kor-
rekt forsegling krever skikkelig utstyr og masse trening. 
Og dessverre koster det masse penger å konstruere et 
oksygenfritt miljø. I tillegg krever denne konserverings-
metoden jevnlig overvåkning og, om nødvendig, også 
vedlikehold (Dyer et al. 2011). Siden det her dreide seg 
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Etter konservering. På en tilpasset støtte i pleksiglass 
gikk det endelig an å se skrivemaskintrekkets egentlige 
form. Foto: Mari Sørgulen Evensen

om et kortvarig studentprosjekt, ble denne typen passiv 
bevaring funnet å være for kostbar i forhold til nyttever-
dien. Allikevel var det en passiv bevaringsmetode som 
ikke bare ville stabilisere gjenstanden, men også øke 
den estetiske verdien vesentlig, og dette var konstruks-
jonen av en spesialtilpasset støtte til skrivemaskintrek-
ket. Det beste tilgjengelige materialet til dette formålet 
viste seg å være polymetylmetakrylat (PMMA), bedre 
kjent som pleksiglass. Dette materialet er svært vanlig 
å benytte til konstruksjon av støtter, og det har vist seg 
å være stabilt over tid (Ferreira et al. 2011). Støtten ble 
laget ved å mykgjøre PMMA-platen med varmepistol og 
deretter bøye den over en form av tre som var dekket 
av silikonpapir. For å stive den av, ble endene av støt-
ten bøyd til i begge ender, slik at den fikk to stabile føtter 
å stå på. Mellom disse ble det festet en metallvaier i 
galvanisert, rustfritt stål som ble limt fast i et frest spor 
med Paraloid B-72 (polyetylmetakrylat). Når støtten var 
på plass gikk det an å håndtere, studere og konservere 
gjenstanden med vesentlig mindre tap av gummi enn 
tilfellet var før trekket ble montert på støtten. 

For å reparere rifter og hull i skrivemaskintrekket var det 
ikke tilstrekkelig med passive konserveringsmetoder. 
Innen tekstilkonservering kan en aktiv metode være å 
sy sammen tråder som har revnet. Men på grunn av 
at gummibelegget var intakt rundt de fleste av riftene, 

kunne ikke tekstilet uten videre sys. Dessuten viste 
trådene i tekstilet seg å være svært sprø og skjøre, 
trolig på grunn av at disse hadde absorbert en god del 
av produktene som dannes under oksidasjonsproses-
sen i gummien. Det ble derfor klart at det mest fornuftige 
ville være å lime fast et reparasjonstekstil på baksiden 
av originaltekstilet. Av hensyn til styrke og vekt ble det 
valgt å bruke crepeline-silke, som kan tilføre mye styrke 
samtidig som det har svært lav vekt. Ved valg av lim 
ble det lagt vekt på en så stor grad av reversibilitet som 
mulig, og fordi aceton viste seg å løse opp gummibeleg-
get var Paraloid B-72 uaktuelt å bruke. Ulike limtyper 
ble testet ved å lime silken til et bomullstekstil som var 
ganske likt originaltekstilet i skrivemaskintrekket: Las-
caux (dispersjon av polybutylmetakrylat i vann) blandet 
i 3:1 360/ 480 HV, Klucel G (hydroksypropylcellulose) 
løst i vann, og hvetestivelse. Både Lascaux og hvetes-
tivelse ga svært stive reparasjoner, som ville ha tilført 
enda mer stivhet og problemer til skrivemaskintrekket 
om de hadde vært brukt på gjenstanden. 15% løsning 
av Klucel G i vann ga en myk og fleksibel, men samti-
dig sterk nok binding til at tekstilene ble holdt sammen. 
Siden polymeren hydrolyserer i vann og gir sur løsning, 
var det nødvendig å bufre limet før det kunne brukes på 
gjenstanden. Dette ble gjort ved å nøytralisere løsnin-
gen med trietanolamin løst i vann. Å løse Klucel G i 1:1 
etanol (IMS) og vann slik litteraturen beskriver (Tímár-

Skrivemaskintrekket hadde rifter og hull, og lå som en uformelig 
masse over skrivemaskinen før konservering. Foto: Mari Sørgulen 
Evensen
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Balázsy og Eastop 1998), var aldri aktuelt siden også 
etanol viste seg å svelle og til dels løse opp gummien. 
Det ble derfor valgt å lime med en 15% bufret løsning av 
Klucel G i vann.

Etter å ha vært ute i praksis en stund, ser jeg nå at en 
tynnere løsning av Lascaux, for eksempel 75% Lascaux 
360/ 480 HV (3:1) i vann, trolig kunne ha fungert vel så 
bra som 15% løsning av Klucel G. En tynnere løsning vil 
kunne gi en finere spredning av polymeren i materialet 
og derfor gi økt fleksibilitet. Klucel G brukes normalt som 
konsolidant og er i dag populær å bruke til alle slags ma-
terialer, fra lær og tekstil til mineralbaserte overflater som 
for eksempel gesso. I løpet av den korte tiden jeg har 
vært i praksis ved Ashmolean museum, har jeg fått god 
erfaring med å bruke denne konsolidanten på egyptisk 
materiale. Samtidig er det bekymringsverdig at Klucel 
G hydrolyserer i vann. Det er en viss fare for at polyme-
ren kan bli surere over tid og virke destabiliserende på 
gjenstanden, stikk i strid med det som var intensjonen. 
Aldringstester på materiale limt sammen med ulike kon-
sentrasjoner av Klucel G i ulike blandingsforhold mellom 
etanol og vann, både med og uten tilsatt buffer, kan trolig 
være til hjelp for å forstå hvordan denne polymeren vil 
oppføre seg over tid.

Arbeidet med å tilføre strukturell støtte til skrivemaskin-
trekket var svært lærerikt. Det ga meg mulighet til å 
forstå hvordan både aktive og passive konserverings-
metoder kan være nyttige for å stabilisere og bevare 
gummiert tekstil. Gummiert tekstil er et svært utfordrende 
materiale å konservere, ikke bare fordi det er svært nytt i 
konserveringssammenheng, men også fordi det hoved-
saklig påvirkes av oksygen i lufta, et nedbrytningsagens 
det er svært vanskelig å eliminere. Støtten i pleksiglass 
og den påfølgende tettingen av rifter og hull vil ikke være 
tilstrekkelig til å bevare gjenstanden i all uoverskuelig 
fremtid. Men tilføringen av denne strukturelle støtten vil 
i hvert fall sikre at trekket stivner i sin opprinnelige form 
hvis gummien skulle bli helt stiv i fremtiden. 
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