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Rensing av marmorbyster 

- Praktisk steinkonservering 

 

Skrevet av Maren Jensen Midtdal, Julia Holme Dammann og Fredrik Qvale 

Masterstudenter ved gjenstandskonservering, Institutt for arkeologi, konservering og historie,  

Universitetet i Oslo 

 

I forbindelse med undervisningen om stein høsten 2008, fikk masterstudentene på 

gjenstandskonservering utlevert 7 marmorbyster for behandling (bilde 1). En av bystene 

tilhørte Studentersamfunnet og forestiller P. A. Munch.  De seks andre tilhørte Universitetets 

kunstsamlinger. En av disse ble funnet på et rom i Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo, og 

ingen vet ennå hvem hun forestiller. De fem andre bystene har stått i Universitetets Aula siden 

1911 og portretterer Nicolai Wergeland, Waldemar Christopher Brøgger, Anton Martin 

Schweigaard, Niels Treschow og Georg Sverdrup. I forbindelse med restaureringen av 

Aulaen, Universitetets 200-årsjubileum og Aulaens 100-årsjubileum i 2011, ønsket man at 

bystene skulle renses. Dette ble derfor hovedoppgaven i arbeidet med bystene, som skulle 

dokumenteres i en fullstendig konserveringsrapport.  

 

 

Bilde 1: Studentene jobber med hver sin byste.                       Foto: Douwtje van der Meulen 
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Dokumentasjon og undersøkelse  

Ved visuell undersøkelse med lupe og mikroskop kunne materiale, spor etter produksjon, og 

tilstand studeres og skader kartlegges (bilde 2). Alle bystene viste seg å være av marmor i ulik 

kvalitet, farge og grovhet. Bystene var hovedsakelig stabile og i god tilstand, men samtlige 

hadde behov for rensing av overflatesmuss. Smusset besto først og fremst av fett og støv, noe 

som gav marmoren en grå og ujevn farge. I tillegg hadde flere av bystene andre flekker, 

eksempelvis maling, blyant, tusj og merker etter håndtering. To av bystene hadde også større 

skader på sokkelen som krevde utfylling for å gjøre bystene stabile.  

 

 

 

 

 

Bilde 2: Visuell undersøkelse av materiale og 

tilstand. 

 

Foto: Maren J. Midtdal 

Foto 3: Resultat av ulike rensemetoder. På denne og de fleste 

andre bystene gav rensing med damprenser (nr 6) og fuktig 

Sponge Eraser (nr 2) best resultat.  

1 = Aceton, 2 = Sponge Eraser, 3 = Bomullspinne og white 

spirit, 4 = Bomullspinne og vann, 5 = Bomullspinne og vann + 

Synperonic, 6 = Damprens, 7 = Bentonittomslag. 

 

Foto: Hilde Skogstad. 

 

Valg av rensemetode  

For å vurdere ulike rensemetoder, satte vi opp en rekke kriterier. Vi ønsket å finne en 

rensemetode som ikke påvirker marmoren kjemisk eller mekanisk, tilfører nytt materiale til 

overflaten eller fjerner patina. Det var også ønskelig at rensemetoden skulle gi et jevnt og 
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estetisk tilfredsstillende resultat, samt være brukervennlig, helsesikker og relativt tidseffektiv. 

Ulike rensemetoder ble testet ut på mindre synlige områder på hver enkelt byste, og deretter 

evaluert ut fra hvordan de møtte kriteriene (bilde 3). Vi prøvde ulike tørrensmetoder, 

våtrensing med destillert vann, løsemidler, damprens og omslag. Resultatene varierte noe 

avhengig av steintype, overflatetekstur og smuss, men særlig damprens og våtrens med 

svampen Sponge Eraser gav gode resultater.  

 

Rensing med Sponge Eraser og damprens 

Sponge Eraser (fra Preservation Equipment Ltd.) er et handelsnavn for en type svamp laget av 

melamin, bestående av små og relativt harde fibre som renser dyptgående også på ujevne 

overflater. Passende store biter fuktes med destillert vann og føres lett med sirkelbevegelser 

over overflaten. Etter hvert brytes svampen ned, og man må kontinuerlig skifte til nye 

svamper. Vi fant lite informasjon om svampen i faglitteraturen og var derfor usikre på om den 

hadde noen skadevirkninger på marmor. Derfor foretok vi en grunnstoffanalyse av svampen 

med SEM-EDS, som viste at svampen kun inneholder komponentene karbon, nitrogen, 

oksygen, og mindre spor av natrium, silisium og svovel (bilde 4 og 5). På grunnlag av disse 

testene, samt visuell undersøkelse og UV-belysning av marmoren etter gjennomført 

rensetester, konkluderte vi med at det var trygt å benytte svampen til rensing av bystene.  

 

Damprens renset også effektivt, men hadde en tendens til å etterlate en mer sukkeraktig 

overflate, som så "tørr" ut. Munnstykket på damprenseren er relativt smalt og man må ofte 

jobbe svært jevnt og lenge for å unngå et skjoldete resultat 

 

Ved sammenligning gav svampen et godt resultat på flere ulike overflateteksturer, og den var 

lett å begrense til mindre områder. Svampen trenger også svært lite vann og lite kraft for å 

rense overflaten for det grå smusslaget. Damprensingen tok noe lengre tid enn svampen, men 

kan imidlertid være en mer skånsom arbeidsmetode for konservatorens armer. På bakgrunn av 

dette ble noen byster renset med Sponge Eraser, og noen med damprens. 
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Foto 4: Elementanalyse ved bruk av SEM-EDS viste at svampen inneholdt hovedsakelig karbon, nitrogen og 

oksygen. Den inneholder også spor av natruim, silisium og svovel. 

 

 

Foto 5: Bilde av slipemiddelet i Sponge Eraser-svampen tatt med SEM. 

 

 

Case study 1: Byste av Nicolai Wergeland  

Portrettbysten av teologen, skribenten og politikeren Nicolai Wergeland (1780-1848) er 

hugget av Jo Visdal i 1912, og er på mange måter representativ for mange av bystene fra 

Universitetets Aula, både i form av alder, materiale, overflatetekstur og urenheter.  

 

Visuell undersøkelse viste at marmoren er relativt ren og hvit i fargen, med noen få grålige 

årer. Overflaten er bearbeidet noe forskjellig, eksempelvis er håret og klærne grovere hugget 

enn andre områder, med synlige verktøyspor. Ansiktet er derimot mer polert, og sokkelen er 

høypolert. Den visuelle undersøkelsen viste at tilstanden var god, med noen mindre skader i 

form av riper, hakk og avslag fra overflaten. Urenhetene som ble funnet på bysten var løst 

støv, et grålig smusslag festet til overflaten, en tydelig påtegnet bart, tykkere gråfargede 

streker i ansikt og hår, fargeflekker av ulik sort, gullmaling og fugleekskrementer.  
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Oppgaven ble dermed å finne en akseptabel rensemetode som fungerte på disse urenhetene. 

Ut i fra rensetestene som ble gjort, ble både mekaniske og kjemiske rensemetoder tatt i bruk. 

Trepinne ble brukt til å mekanisk fjerne fugleskitt og gullmaling. Støvsuger og flat 

svinebustpensel ble videre brukt for å fjerne løst støv i sprekker og lignende. Til overflaterens 

av hele bysten ble Sponge Eraser og destillert vann benyttet. Svampen trakk til seg og fjernet 

det grålige smusslaget, samt de fleste fargede flekkene, blyantstrekene og lignende. En 

blanding av 50 % terpentin og destillert vann viste seg å være mest effektiv på flekker som 

ikke lot seg fjerne med destillert vann, eksempelvis brune beislignende flekker på sokkelen. 

Bilde 6 viser en stor forskjell i farge og renhet etter at bysten er halvrenset. 

 

 

Foto 6: Bysten av N. Wergeland er renset på venstre side.       Foto: Maren J. Midtdal 
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I mindre tilgjengelige områder, ble bomullspinne med destillert vann brukt. Men i 

fordypninger og områder hvor verken bomullspinnen eller svampen renset tilstrekkelig ble 

damprens benyttet lokalt. Damprens dempet også en forstyrrende grå flekk i pannen, som ikke 

lot seg fjerne med svampen. Hele bysten ble til slutt renset med bomullspinne og destillert 

vann for å fjerne eventuelle rester av svampen og løsemidlene. Bilde 7 viser bysten etter 

fullendt behandling. 

 

 

Foto 7: Bysten av N. Wergeland ferdig renset.             Foto: Maren J. Midtdal 
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Case study 2: Byste av ukjent kvinne 

To av studentene sto for behandlingen av en byste hvor både hvem bysten forestiller, kunstner 

og proveniens var ukjent. Hårfrisyren og drakten tyder imidlertid på at bysten fremstiller en 

kvinne fra siste halvdel av 1800-tallet. Både ansikt, hår og drakt er fint hugget ut, med en høy 

grad av detalj. Overflaten er polert, sokkelen er høypolert og muligens vokset. Marmoren er 

ren, hvit og av høy kvalitet.  

 

De mest fremtredende skadene på denne bysten var store blekkflekker. Blekket ser ut til å ha 

vært helt over skulpturen, og har rent nedover i striper (bilde 8). Det er ingen indikasjoner på 

at blekket har vært forsøkt fjernet. Prøver viste at blekket var svært lettløselig i vann, men 

ikke i andre løsemidler. Dette tilsa at vi måtte være svært forsiktige med våte rensemetoder, 

for å hindre at blekket løstes opp og trakk inn i steinen eller rant utover. Derfor ble så mye 

som mulig av blekket fjernet tørt, ved børsting med svinehårspensel og støvsuging.  

 

Ulike våte rensemetoder ble deretter testet på mindre synlige områder. Rensing med 

bomullspinne med destillert vann, og saliva, Sponge Eraser, og damprens viste seg effektivt 

på blekkflekkene. Blekket på sokkelen var enklere å fjerne enn blekket på bysten, trolig på 

grunn av tidligere voksbehandling som har hindret blekket i å trekke inn. Damprensing kan 

medføre at vann renner utover, og ble utelukket av frykt for å løse opp blekket. Rensing med 

Sponge Eraser involverte kun minimal bruk av vann, og ble derfor foretrukket og anvendt. 

 

Svampen fjernet mesteparten av blekket på jevne flater, men i uthugde detaljer renset den ikke 

like effektivt. Det ble derfor forsøkt med omslag. Rensetester ble gjort med bentonitt på en 

annen byste. UV-belysning viste rester av bentonitt på marmoroverflaten selv etter grundig 

rengjøring. Derfor ble laponitt (4 % i destillert vann) brukt. Laponitten lå på et døgn, løst 

dekket med plast. Deretter ble den fjernet med trepinne, og bomullspinne med destillert vann. 

Omslagene trakk ut en god del av blekket, men selv etter gjentatte behandlinger ble ikke alt 

fjernet. På dette stadiet ble imidlertid damprens ansett som trygt, og brukt på hele bysten 

unntatt ansiktet, som er mer polert. Damprensing fjernet også rester etter laponitt, noe som ble 

bekreftet ved UV-belysning.  

 

Noen rester av blekk ble gjenværende, og utgjorde et forstyrrende element i forhold til den 

hvite marmoren. Etter testing på en blekkprøve ble det besluttet å forsøke å fjerne 
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blekkrestene ved bleking med 22 % hydrogenperoksid på bomull. Bomullen lå på i ca 10 

minutter, men blekemiddelet fortsatte trolig å virke noe lenger. Etter dette fikk bysten en 

uniform, hvit overflate, som ble ansett som estetisk tilfredsstillende, og rensingen ble avsluttet 

(bilde 9).  

 

 

 

Foto 8: Byste av ukjent kvinne før rensing. 

 

Foto: Fredrik Qvale 

Foto 9. Bysten ferdig behandlet. 

 

Foto: Fredrik Qvale 

 


