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Leta 2019 smo glavnino dela posvetili 

konserviranju-restavriranju predmetov za osrednji 

razstavni projekt Narodnega muzeja Slovenije s 

poetičnim naslovom Ko zapoje kovina. Restavriranih je 

bilo več kot sto predmetov iz različnih zgodovinskih 

obdobij s poudarkom na mlajšem gradivu. Predmete, 

predstavljene na razstavi, s 

konservatorskonservatorsko-restavratorskega stališča lahko 

razdelimo v štiri sklope. V prvega sodijo arheološke 

najdbe iz železa, v drugega obsežna zbirka predmetov, 

ki so bili v preteklosti obdelani z elektrolitskimi / 

elektrokemijskimi metodami, tretji zajema prvotno še 

nerestavrirane predmete iz mlajših zgodovinskih 

obdobij, v četrtem pa so zastopani t. i. sestavljeni 

materiali, kjer je železo materiali, kjer je železo kombinirano bodisi z lesom 

bodisi s papirjem ali drugimi organskimi materiali.

Konserviranje-restavriranje arheoloških predmetov je 

potekalo po standardnih metodoloških postopkih – 

izločanje škodljivih soli, izpiranje, sušenje, peskanje, 

ščetkanje, lakiranje in voskanje. Večja težava se je 

pojavljala pri ponovnem restavriranju predmetov, v 

preteklosti že obdelanih z elektrolitskimi / 

elektrokemijskimi metodami in očiščenih do 

kovinskovinskega jedra. Odločili smo se, da njihov videz 

prilagodimo drugemu gradivu – potemnili smo jih z 

nanosom tanina in jih tako estetsko poenotili z ostalimi 

železnimi predmeti na razstavi. Iz tretjega sklopa še 

nekonserviranih-restavriranih predmetov iz mlajših 

zgodovinskih obdobij so po zahtevnosti postopkov 

vsekakor izstopali primerki kos iz tržiških delavnic, ki so 

bile zaradi hranjenja v neprimernih razmerah (prbile zaradi hranjenja v neprimernih razmerah (previsoka 

relativna vlažnost) v zelo slabem stanju. Izvedbo 

standardnih konservatorsko-restavratorskih postopkov 

za železne predmete so izjemno oteževali napisi, ki 

označujejo tipe kos in so napisani z belo oljno barvo na 

osnovi svinca. Oljna barva je reagirala s kovinskimi 

produkti železa in umazanijo iz okolja; pogosto je bila 

slabo vidna, zato so bili napisi nečitljivi.slabo vidna, zato so bili napisi nečitljivi.

Med sestavljenimi materiali je po kompleksnosti 

izstopala tabla z vzorčnimi primerki polizdelkov, s 

katero so podjetja oglaševala svoje proizvode. 

Sestavljena je iz lesene podlage, ročno izdelanega 

papirja, okvira in železnih polizdelkov. Tablo, ki je v 

muzeju že od leta 1842, je doletela žalostna usoda, saj 

je bila pred začetkom posegov dolgo izpostavljena 

neprimernemu ravnanju in hranjenju v slabih razmerah. neprimernemu ravnanju in hranjenju v slabih razmerah. 

Delovni postopki so tako vključevali sanacijo lesenega 

nosilca in okvira, posege na papirju in na kovinskih delih 

ter izdelavo kopij manjkajočih žebljev.

Z izjemno zahtevnim in uspešno zaključenim 

razstavnim projektom so številni v preteklosti 

zapostavljeni predmeti znova zasijali v svojem 

nekdanjem sijaju, vendar s sledovi, ki pričajo o njihovi 

starosti.
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