
KAKO SPREMENITI 120 LET STARO SKRINJO

 V OMARO ZA OROŽJE 
Janez Demšar, konservatorsko- restavratorski tehnik, samozaposlen

Pri svojem delu se večkrat srečujemo z vprašanjem lastnikov starih predmetov in pohištva:                 
»Rad bi ohranil ta predmet kot spomin. Ne vem pa, kako naj ga uporabljam, da se ne bo na njem 
nabiral le prah, in da mi ne bo samo v napoto.«                                                                                         
Vprašanje je na mestu. Kako predmetu, ki je narejen za nek drug čas in namen, dati novo nalogo v 
sedanjem času? 

Z raznimi omarami in predalniki ni kakšnih velikih zadreg. Z minimalnimi 
posegi, kot sta npr. dodatna polica ali montažna predelna deska, je problem 
rešen. Bolj zahtevne so skrinje, ker zavzamejo veliko talnega prostora. 
Lastniki pa bi jim ponavadi radi spremenili namembnost.                                              
Eno takih vprašanj se nam je pojavilo zadnjo zimo, ko je lastnik 120 let stare 
skrinje le-to želel predelati v skrinjo za shranjevanje orožja. Vanjo je želel 
vložiti jedro iz jeklene pločevine, držala za puške, protiprašni pokrov in 
ključavnice. Z lastnikom smo se potem dogovorili za drugačno rešitev, 
saj bi bil to prevelik poseg, ki bi okrnil izvirno podobo skrinje. Odločili smo 
se, da jo postavimo pokonci. Kot omaro.  

Skrinja (144 cm x 66 cm x 52 cm) iz 

leta 1897 je soliden mizarski izdelek 

iz češnjevih desk, razen dna in 

zadnje stene ter okrasnih letev, 

ki so iz smrekovine. Je neokrašena, 

nepobarvana in zaščitena s firnežem. 

Končni izdelek.Skrinja pred posegom.

Sam postopek restavriranja oz. konzerviranja je bil klasičen. Odstranili 
smo kovinske dele, jih očistili ter zaščitili z antikorozivnim premazom. 
Lesene dele smo umazanije in saj očistili z vodo in detergentom. Ker je 
bil les le mestoma prizadet z insekti, smo dezinsekcijo opravili z 
uporabo mikrovalov in mikrovalovne pečice.    

Ker je skrinja trdna, smo zlepili le nekaj popuščenih rogljičev. Zunanjost 
je zaradi želje lastnika ostala nedotaknjena. Kjer bi se poškodbe lahko 
večale, smo jih plombirali z dvokomponentnim kitom «Araldit 427 HV« 
z dodatkom žaganja in pigmentov. Notranjost, se pravi razpoke, špranje 
in poškodbe, smo zaradi protiprašne zaščite in čiščenja, to pa zelo  
natančno, zakitali z zgoraj omenjenimi materiali. Plombe smo retuširali 
s flomastri in pigmenti v prahu, vmešanimi  v tikovo olje.  Z oljem smo 
zaščitili tudi celo skrinjo, vključno s kovinskimi elementi.  

Po namestitvi originalnih kovinskih delov je sledila še montaža nog, 
v obliki dveh lesenih letev, ki sta na bočno stranico pritrjeni s po dvema 
vijakoma. Med obe stranici je bilo vstavljeno tudi leseno držalo za puške. 
Skrinjo smo le še postavili pokonci in bili z njenim izgledom čisto 
zadovoljni. V primeru, da bomo želeli skrinji povrniti prvotno 
podobo in namembnost, bo potrebno  odstraniti le držalo in 
letvi ter jo poleči.
 »Volk sit in koza cela.«
                                                
Ob predaji skrinje – omare smo lastniku zaželeli le še: 
»Dober pogled in ravne rore.« 


