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Vedlikehold og bevaring av gjenstander 

Generelt 

Dokumentasjon av vedlikehold og konservering av de enkelte gjenstander skal 

noteres på registreringskortet for hver enkelt gjenstand. 

Her skal vi beskrive noen metoder for renhold og konservering. Noen opplysninger 

kommer fra vitenskapelige utredninger – andre er tips, som kan være hentet fra 

ukeblad. Det er ønskelig å samle flest mulige slike tips her, både store og små, 

bring derfor dine erfaringer til skriveren av dette kapitlet. 

 

Jern 

Rengjøring med oppvaskmiddel og varmt vann 

kan være tilfredsstillende. Trengs det grundigere 

oppussing, kan en bruke en stålbørste. 

 

Gamle og rustne gjenstander av jern må ofte 

gjennom en mer omfattende rengjøringsprosess. 

Det er viktig å huske at metoden som beskrives 

her må utføres med stor forsiktighet. 

 

Bruk et stort kar, gjerne en sinkbalje eller en 

plastdunk. Lag et lutbad av vann og kaustisk 

soda (natriumhydroksid) som kan kjøpes hos 

fargehandler. Les bruksanvisningen nøye. 

Kaustisk soda er etsende, bruk derfor 

beskyttelsesbriller og solide gummihansker. 

 

Legg jerngjenstanden i det store karet. La ligge 

der til sot, rust og fett er løsnet. Hvis belegget 

ikke går av, bruk en stiv børste og fjern lagene 

gradvis, gjerne med en dags mellomrom. La 

tingen ligge i dette lutbadet under hele 

prosessen. Ta tingen opp når det er rent for sot, 

rust og fett. Puss med en stålbørste, helst en som 

er festet på drill. Når gjenstanden er glatt og fin, 

må den vaskes grundig med oppvaskmiddel og 

varmt vann.  

 

Sett gjenstanden inn med matolje, både utvendig 

og innvendig. Så plasseres den i kald stekeovn 

som stilles på 200 grader. I løpet av ca. to timer 

brennes oljen inn i jernet, slik at overflaten blir 

glatt og blank. Sett så gjenstanden inn med 

renset parafin, som fås kjøpt på apotek. Den er 

ufarlig, fri for lukt og smak og hindrer 

rustdannelse. 

 

Insektbekjempelse ved hjelp av 

varmebehandling  

 

Metoden bygger på det faktum at de aller fleste 

insekter dør dersom de utsettes for en temperatur 

som overskrider 52oC. Ved denne temperaturen 

brytes det animalske proteinet i cellene ned. 

Dette gjelder alle stadier av livssyklusen, både 

egg, larver, pupper og voksne insekter. En time 

med maksimum temperatur er nok til å drepe 

insektene.  

Dersom man øker temperaturen i et lukket rom, 

vil den relative luftfuktigheten (RF) senkes. 

Organiske gjenstander i dette rommet vil da 

kunne få irreversible skader i form av uttørking, 

vridning og oppsprekking. Dette gjelder ikke 

minst kompositte gjenstander, der de ulike 

materialene reagerer ulikt på endringer i 

luftfuktigheten, og vil bevege seg i forskjellig 

grad og retning. Hvis man kan opprettholde en 

stabil relativ luftfuktighet, vil ikke disse skadene 

påløpe. Profesjonell insektsanering ved hjelp av 

et varmekammer baserer seg på en teknologi 

som sørger for at luftfuktigheten holdes stabil 

mens temperaturen øker til det nivået som 

behøves for å avlive insektene. På den måten 

unngår man at gjenstandene dehydreres, med de 

skader det fører til.  

 
Metodikk  

For å sikre at alle insekter dør under varme-

behandlingen, er det nødvendig at gjenstandenes 

kjernetemperatur er over 52oC (55oC for 

avlivning av husbukk). Dette gjelder for å kunne 

avlive egg og larver fra treborende insekter. 

Derfor settes det sammen med gjenstandene inn 

en ”dummy”, en trekloss med et innvendig 

termometer som viser kjernetemperaturen. 
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Termometeret er knyttet opp mot datamaskinen 

som styrer syklusen. Det finnes dummyer i fire 

ulike størrelser som representerer tykkelsen på 

gjenstandene som behandles.  

Dummyene er i bartre, som har lav varme-

ledningsevne. Dette gjør at når 

kjernetemperaturen i dummyen er oppnådd, vil 

man være sikker på at ønsket temperatur 

allerede er oppnådd inni gjenstandene som skal 

behandles.  

Kammeret varmes opp til dummyen -og derved 

også gjenstandene- har oppnådd riktig 

kjernetemperatur. I praksis betyr dette at 

temperaturen i kammeret blir 6 – 10oC varmere 

enn ønsket kjernetemperatur. 

Overflatetemperaturen på gjenstandene vil være 

lavere enn temperaturen i kammeret, men noe 

høyere enn kjernetemperaturen, inntil denne er 

oppnådd. Når ønsket kjernetemperatur er 

oppnådd, holdes den i valgt tidsrom, 1 - 3 timer. 

Deretter skjer en langsom nedtrapping av 

temperatur til den er tilbake ved romtemperatur. 

Under hele syklusen holdes den relative 

luftfuktigheten stabil på valgt nivå. Hele 

prosessen tar mellom 13 og 20 timer, avhengig 

av mengde gjenstander i kammeret, 

luftsirkulasjon og størrelse på dummyen. Mens 

kammeret er på, vises hvilken fase prosessen er i 

på lamper på utsiden av kammeret, som lyser 

rødt i oppvarmingsfasen, grønt i holdefasen og 

blått i nedkjølingsfasen.  

 

Mer tekst og illustrasjoner er tilgjengelig via 

internett: 

http://www.khm.uio.no/bevaring/konservering/I

nsektsbekjempelse%20ved%20hjelp%20av%20

varmebehandling-1.pdf 


