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Redaktøren har ordet 
 
 
Kjære alle,  
 
I denne utgaven får vi et nytt innblikk i 
Nasjonalmuseets flytteprosess gjennom flere 
synspunkter. Først redegjør Eva Düllo for en 
samling av koptiske tekstiler, som i forlengelse 
av flytteprosjektet ble gjenoppdaget og sett på 
med ny interesse (s. 8). Videre gir Satiness 
Eisele og Mari Sørgulen Evensen oss status 
på to av delprosjektene i flytteprosessen, 
henholdsvis en gjennomgang av maleri-
samlingen og nytenkning vedrørende en 
konservering av en flismontasje (s. 16).  
 
Norsk Folkemuseum er også sterkt 
representert i denne utgivelsen med to bidrag 
knyttet til den nye utstillingen «Tidsrom 1600 – 
1914», som skal åpne på nyåret. Linda Moe 
og Stephanie Westermann forteller om 
arbeidet med å gjenåpne et av museets 
hovedbygg med nye moderne utstillingslokaler 
(s. 20). Anne Milnes, Niels Gerhard Johansen 
og Helene Skoglund-Johnsen går i dybden på 
et av delprosjektene som museet har 
gjennomført til nevnte utstilling, nemlig 
konserveringen av Listuen-tapetene (s. 25).  
 
Helene Skoglund-Johnsen har også gjort et 
intervju med Hanne Moltubak Kempton om 
hennes nye stilling i KA (Arbeidsgiver-
organisasjon for kirkelige virksomheter) og om 
KAs innsats for å styrke kompetansen på 
kirkebygg (s. 34).  
 
Marie Kleivane har til sist bidratt med et referat 
fra et kurs om fjerning av tape med nano-
teknologi (s. 36). I tillegg til å være et faglig 
interessant bidrag, gir det et fornøyelig innblikk 
i moderne kommunikasjon som følge av 
pandemien.  
 
Siden forrige utgave, har det skjedd nye 
endringer i redaksjonen. Åse Ingeborg Vistad 
har takket for seg, og vi retter en stor takk til  
henne for innsatsen og overbringer lykke-
ønskninger for hennes videre virke.  

 
 
Samtidig som en har sluttet, har vi også fått to 
nye medlemmer. Vi ønsker velkommen til 
Hilde Berteig Rustan og Karoline Sofie 
Hennum som redaksjonsmedlemmer.  
 
I denne utgaven vil dere merke at det er et 
overveldende hovedstadsfokus, og vi opp-
fordrer hermed landets øvrige konservatorer til 
å komme med bidrag. Send oss gjerne en mail 
om du har noe du ønsker å formidle.  
 
Med ønske om en gledelig (og forhåpentligvis 
normal) høytid.  
 
 
Med beste hilsen,  
Tor Erik Skaaland 
Redaktør 
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Lederen har ordet 
 
 
Kjære medlemmer, 
 
Jeg håper alle har hatt en fin sommer og høst. 
Året vi legger bak oss har vært en prøvende 
tid for oss alle på ulike måter, og ingen har nok 
gått upåvirket gjennom det som har skjedd 
med tanke på Covid19. Styret håper at alle har 
holdt seg friske,  og om ikke alle - så i hvert fall 
de fleste - har fått beholde jobbene sine. 
 
I år har det ikke blitt avholdt et årsmøte, som 
dere sikkert har merket, og våre nye ordinære 
medlemmer har ikke blitt ordentlig tatt i mot. 
Styret har heller ikke blitt endret, og det er flere 
saker som bør bli tatt opp i plenum. Det er 
kanskje flere som har savnet informasjon og 
oppdateringer om hva som skjer. Dessverre 
har det vært mye på timeplanen, og jeg som 
styreleder kan ikke annet enn å beklage dette. 
Dere skal imidlertid vite at dere ikke er glemt 
og at vi håper å finne en lur måte å gjennom-
føre et litt annerledes møte i år. Hva den 
endelige løsningen blir, vil være en prøve-
runde for oss alle som kanskje også må 
videreføres til neste år. Håper dere bærer over 
med oss. 
 
Oktober var måneden for å sette ekstra fokus 
på konservering i Europa. For tredje år på rad 
oppfordret E.C.C.O. alle konservatorer til å 
åpne sine dører for allmenheten, for å spre 
informasjon og interesse rundt faget vårt. I år 
ble det kanskje ikke så mange åpne dører, 
men det finnes heldigvis mange måter å gi 
innsyn i våre hverdager.  
 
 
 

Selve dagen for konservering var satt til 11. 
oktober, med forsmaker gjennom hele den 
foregående uken (andre uken i oktober). Vi 
oppfordrer også til å bruke #nkf_norge i 
innlegg på Facebook og Instagram i 
kommende år. 
 
Har dere noe dere vil ta opp, spørsmål eller 
annet dere tenker på så er det bare å ta 
kontakt med styret på styret@nkf-n.no. 
 
Ønsker dere alle en riktig fin og frisk høst. 
 
Vennlig hilsen 
Benedicte Nilssen 
Styreleder NKF-N 
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Nyoppdagede skatter i Nasjonalmuseet: 

De «koptiske» tekstilene 
 
 
Eva Düllo 
Tekstilkonservator                                                                                                       
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design   
 
 
Neste år åpner det nye Nasjonalmuseet i 
Norge sine dører for publikum, etter mange år 
med planlegging og bygging. I den forbindelse 
har man gjenoppdaget samlingens koptiske 
tekstiler. Som en av museets tekstil-
konservatorer vil jeg trekke frem denne 
bemerkelsesverdige gruppen av tekstiler, som 
har fått hjertet mitt til å hoppe over et slag for 
tekstilenes fantastiske og mangfoldige verden. 
Ved å se på de koptiske tekstilene i lys av 
nyere tids forskning, kan man utvide 
forståelsen av disse tekstilene.  
 
Nasjonalmuseet huser en samling av 89 
«koptiske» tekstiler, hvorav tre vil vises som 
roterende verk i den nye, faste samlings-
utstillingen. Disse fantastiske tekstilene 
forteller to parallelle historier. På den ene 
siden forteller de om konteksten de ble laget 
og brukt i, fra begynnelsen av senantikken til 
den tidlige islamske perioden. På den andre 
siden sier de noe om perioden på slutten av 
1800-tallet, der de – bokstavelig talt – ble brakt 
frem i lyset, og utløste en tekstilfeber både i og 
utenfor Europa.  
 

Forrige århundreskifte karakteriseres både av 
en optimisme for det kommende århundre, og 
en følelse av apati og dommedag. De ledende 
europeiske stormaktene satt fremdeles fast i 
sine gamle strukturer. Disse var dominert av 
aristokratiet, og var dårlig forberedt på de 
utfordringene som fulgte med stadige 
teknologiske fremskritt. Kirken mistet mer og 
mer innflytelse, og en voksende nasjonalisme 
førte i økende grad til konflikter i dette 
utdaterte systemet.  
 
En følelse av maktesløshet spredte seg blant 
intellektuelle og kunstnere. Som en 
konsekvens flyktet mange inn i estetiske 
motverdener, dominert av bohemsk og 
dandyistisk virkelighetsflukt. Midt i denne 
uroen fylte de arkeologiske funnene som kom 
ut av Egypt den europeiske lengselen etter det 
eksotiske «andre», fra en annen tid og sted. 
 
 
 
 
 
 

   
Bilde 1, 2 og 3: Tre fragmenter av de senantikke, tidlig islamske tekstilene fra Nasjonalmuseets samling som i dag 
fremstår i «sort-hvite» sjatteringer OK-03566, OK-03600, OK-1968-0042. Foto: Angela Musil-Jantjes, Nasjonalmuseet. 
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Bilde 4 og 5: To fargerike fragmenter av de senantikke, tidlig islamske tekstilene tekstiler fra Nasjonalmuseets samling 
OK-03565, OK-03610. Foto: Angela Musil-Jantjes, Nasjonalmuseet. 

 
  
Billedvev som dekorasjon på tunikaer  
 
Men la oss vende tilbake til billedvevene og 
deres opprinnelse. Begrepet «koptisk» er et 
historisk, upresist begrep, som opprinnelig 
betydde «egyptisk» (Schrenk 2004, s. 16). I 
dag regnes «koptisk» for å være en 
etniskreligiøs gruppe som hovedsakelig bor i 
Egypt, hvor de danner en kristen minoritet i et 
overveiende muslimsk land. Dagens 
kunsthistorikere legger vekt på å spesifisere 
begrepet «koptisk» til tidsrommet fra 
«senantikk til tidlig islamsk tid» i Egypt. Den 
koptiske perioden strakk seg fra begynnelsen 
av senantikken i det 3. århundre, til etter den 
arabiske erobringen av Egypt (som skjedde i 
år 640-642) og utover på 1000-tallet. 
 
De fleste tekstiler som har overlevd fra denne 
tiden er fragmenter som i dag fremstår i 
nærmest sort-hvite sjatteringer1 (bilde 1, 2 og 
3), i tillegg til veldig fargerik billedvev (bilde 4 
og 5). Disse ble opprinnelig brukt som 
dekorative elementer i veggtepper, møbel-
trekk og på klær. Større sammenhengende 
tekstiler avslører at det ofte var naturfarget lin 
i bunnen. De dekorative elementene av farget 
ull ble enten vevd i samme prosess som 
linstoffet, eller vevd separat og deretter sydd 
fast til linstoffet.2 Mønstrene på billedvevene 
spenner fra abstrakte geometriske til 
tegneserielignende billedfortellinger.  
 
 
 

Sistnevnte ser man for eksempel i en av de 
dekorative bordene i Nasjonalmuseets 
samling, OK-03771 som skal vises i 
samlingsutstillingen. 
 
Generelt blir alle vevnader dannet ved 
kryssing av minst to trådsystemer, renning og 
innslag. I billedvev består renningen oftest av 
lintråd, og innslaget er av ull, som danner de 
forskjellige fargefeltene og hele bildet. 
Innslaget går vekselvis under og over 
annenhver renningstråd. Den slående effekten 
oppnås ved kraftig å slå ned innslagstrådene 
under veving, slik at de ufargede rennings-
trådene blir helt skjult. Derav utrykket i 
antikken: «å male med tråd» (Stauffer 2007, s. 
48). Når innslagstråden vender om samme 
renningstråd i et fargefelt, skapes det en åpen 
spalte som må sys sammen etter hvert. Denne 
teknikken blir ofte brukt som et middel for å 
fremheve mønsteret enda tydeligere. Siden de 
fleste bevarte, senantikke tekstilene er ganske 
små i størrelse, blir ikke teknikken så veldig 
tydelig her.  
 
Denne teknikken er på ingen måte begrenset 
til det egyptiske kulturområdet. Den ble brukt i 
flere deler av verden for å produsere 
dekorative tekstiler i alle størrelser. I Europa 
stammer de eldste billedteppene fra 1000- og 
1100-tallet. Vi trenger ikke å se lengre enn til 
Baldisholteppet i Norge. Dette veggteppet, 
datert til 1150-1190, er en billedvev, og har blitt 
godt kjent langt utenfor landets grenser. 
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En nærmere kikk på materialet 
 
Klær og interiørtekstiler har alltid vært et 
statussymbol og tjent som et middel til 
selvuttrykk. Skriftlige kilder fra forskjellige 
århundrer viser at det ble vedtatt en rekke 
forordninger, på norsk senere kalt 
«Overdaadighets-Indskrænkning», for å 
kontrollere bruken av visse fargestoffer knyttet til 
klasse og status. I tidsperioden som diskuteres 
her, var farging med ekte purpur3 forbeholdt 
keiserfamilien og adelen. En rekke lover knyttet 
til dette fargestoffet vitner om populariteten og 
den representative verdien av den ettertraktede, 
rødlilla fargen (Schrenk 2007, s. 36).   
 
La oss fokusere på materialene som ble brukt 
i de senantikke til tidlig islamske billedvevene. 
Ved første øyekast kan det være 
overraskende at ull ble brukt i et land som 
Egypt, som har et varmt og tørt klima og 
tradisjonelt var kjent for dyrking av lin. Ull er 
imidlertid mye enklere å farge enn lin, og ble 
hovedsakelig brukt til dekorative elementer i 
drakt og interiørtekstiler, oftest med natur-
farget linstoff som bunnen. Lin kunne effektivt 
bare farges med noen få fargestoffer: indigo 
og vaid4, samt med tanninrike fargestoffer som 
valnøtteskall for brunlige farger eller eikens 
galleepler for gråtoner.  
 
Plantebaserte fargestoffer fester seg derimot 
kjemisk godt til ull og gir intense og holdbare 
farger. Både ull og silke er proteinfibre og er 
relativt enkle å farge med plantefarger, men i 
egyptiske billedvev introduseres silke først fra 
600-tallet og utover. Plantefargestoffer 
dominerer i innfarging av fibrene i de koptiske 
tekstilene. De kostbare insektfargestoffene 
som kermes (skjoldlus) og skjellakk (lakk-
skjoldlusen) ble først vanlige i de senere 
gresk-romerske og arabiske kulturene.5   
 
Datidens basisantrekk var tunikaen. Frem til 
den tidlig-islamske perioden ble den laget i 
enkelt primærsnitt, sydd av rette stoffstykker 
med halsåpning, med eller uten ermer. Senere 
kom en mer utskrådd tunika på moten, hvor 
mer vidde ble skapt via trekantede stoffstykker 
i sidesømmene. Tunikaen var opprinnelig det 
innerste laget i et antrekk, men de mange 
funnene med forseggjort dekor antyder at den 
vel så ofte var ment å brukes som et 
hovedplagg. De uttrykksfulle billedvevene som 
prydet tunikaene hadde sine faste plasseringer, 
og var formet som smale strimler, sirkler eller 
rektangler - kjent som clavi, orbikuli og tabulae 
på fagspråket (bilde 6).  

 
Bilde 6: Et fragment av en tunika fra Nasjonalmuseets 
samling OK-03060 med hypotetisk tegning av 
hvordan omrisset av tunikaen kunne ha sett ut. Foto: 
Angela Musil-Jantjes, Nasjonalmuseet; Tegning: Eva 
Düllo, Nasjonalmuseet. 
 

 

 
Bilde 7: Tegning av en tunika. Utgravet ved 
Napoleon-ekspedisjoner og publisert i «Description 
de l'Égypte». Tegning: https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/jomard1822bd2_2_5/0048 
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Spørsmålet om kontekst og overføring 
 
Hvordan havnet disse tekstilskattene fra en 
fjern fortid etter hvert i en rekke samlinger og 
museer rundt om i hele verden? Flere faktorer 
på 1800-tallet la grunnlaget for hvordan og 
hvorfor interessen for senantikke tekstiler økte 
markant både i Europa og ellers i verden. Et 
utgangspunkt for denne interessen kan 
forklares via Napoleons ekspedisjoner til 
Egypt i 1798-1799. Med ekspedisjonene fulgte 
en rekke europeiske forskere og kunstnere, 
som skulle utforske monumentene og 
gjenstandene fra faraoniske Egypt (Fluck 
2007, s. 55).  Mange av resultatene fra dette 
ble registrert i fembindsverket «Description de 
l'Égypte» (Jomard 1822). I siste bind finnes en 
tegning av en tunika (bilde 7), en: «nøyaktig 
reproduksjon som fører til antagelsen om at et 
slikt draktplagg må ha fremstått såpass 
uvanlig for forskerne på den tiden at det var 
verdt å illustrere» (Schrenk 2007, s. 55).  
 
Fra slutten av 1700-tallet økte utgravnings-
aktiviteten i Egypts nekropoler og gamle 
bosetninger. Sett med dagens blikk har mange 
av utgravningene blitt utført på en 
utilfredsstillende måte. Hele nekropoler så ut 
som ormspiste treverk i kjølvannet av 
utgravningene, og uten nøyaktig 
dokumentasjon ble gjenstandene løsrevet fra 
den viktige arkeologiske konteksten. Ofte er 
det kun konteksten, med andre funn som 
mynter eller keramikk, som gir muligheten til 
presis klassifisering og datering. I dag dateres 
også selve jordlagene (Schrenk 2004, s. 13). 
All denne informasjonen gikk tapt i de mange 
tidlige utgravningene, noe som plasserer flere 
av funnene i et frustrerende vakuum. 
Fortidens noe upresise utgravinger etterlater 
oss i en slags terra incognita som fremdeles 
gjør datering og klassifikasjon komplisert for 
mange museer og samlinger.  
 
Men det er ikke bare tidligere tiders 
utgravningspolitikk som skaper følgefeil. 
Forstyrrelser i områdene skapt av fortidens 
gravrøvere utgjør også et problem i 
forskningen på gjenstandene. Informasjon om 
funnstedet er gått tapt – var det en grav, en 
offentlig bygning, eller annet kulturområde? 
Og med det har vi mistet muligheten til å 
lokalisere graven og identiteten til personen 
som en gang eide gjenstandene. Når det 
gjelder tekstilfunnene, er det hovedsakelig 
fragmenter av billedvever som har overlevd.  

Selv gjennom tekniske analyser er det ofte 
ikke mulig å bestemme om fragmentet 
opprinnelig ble brukt som dekorasjon på klær, 
eller fungerte som et interiørtekstil. 
 
Dagens diskusjoner omkring kulturell 
plyndring under kolonitiden har også 
synliggjort dilemmaer knyttet opp mot 
arkeologiske gjenstanders opprinnelse og 
historie. Håndteringen av kunstgjenstander 
med en slik proveniens må i større grad bli 
gjenstand for diskusjon i museumsfeltet videre 
fremover.  
   
På verdensutstillingen i Paris i år 1900 utløste 
den franske egyptologen Albert Gayet en ny 
tekstilfeber med funnene han hadde gjort 
under utgravninger i Antinoupolis (El Sheikh 
Ebada), en nekropol på Nilens østside.  
 

 
Bilde 8: Kart av antikkens Egypt. 
©https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt#/media/
File:Ancient_Egypt_map-en.svg 
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Den dels sensasjonelle presentasjonen av 
disse tekstilene i «Palais du Costume» 
inspirerte motedesignere, så vel som 
billedkunstnere. Henri Matisse ble inspirert av 
dionysiske scener, på de såkalte koptiske 
tekstilene, til å skape sine rustikke motiver 
med dans, og inkluderte islamske tekstiler i 
mange av sine stilleben. 
 
Den kulturelle overføringen av materiale og 
kunnskap var imidlertid ikke begrenset til 
europeiske forskere som reiste til Egypt. 
Slutten av 1800-tallet var begynnelsen på en 
verdensomspennende turisme, og kombinert 
med utviklingen av dampskip brakte det 
mennesker fra andre verdensdeler til Nord-
Afrika og Egypt, og med dette en fascinasjon 
for landområdets historie. Mellom 1859 og 
1869 ble Suez-kanalen bygget, og dette 
forbandt Middelhavet med Rødehavet (bilde 
8). Samme år som Suez-kanalen ble åpnet, 
gjorde den britiske reiselivspioneren Thomas 
Cook første pakkereise til Egypt, og 
organiserte båtturer på Nilen, til Luxor. Egypt 
ble dermed oppdaget av turister som et 
attraktivt og spennende reisemål. De vakre og 
ofte fargerike tekstilfragmentene ble populære 
suvenirer for turister. I tillegg til tekstilenes 
markante utseende og historiske sus, som 
gjorde dem så uimotståelige for turister, ble de 
tilbudt til rimelige priser og var hendige å ta 
med i bagasjen (Fluck 2007, s. 62).  
 
Den stort sett gode tilstanden til fibrene og 
intensiteten i fargene på de bevarte tekstilene 
er fremdeles en kilde til fascinasjon. Deres 
godt bevarte tilstand skyldes først og fremst 
det tørre egyptiske klimaet, og det faktum at 
tekstilene ble skjermet fra lys i ørkensanden i 
århundrer.  

Antikkens tegneserier – både sjeldne og 
gjentakende 
 
Fra ervervelseshistorikken til tekstiler ved 
Nasjonalmuseet6 fra tidsepoken mellom 
senantikk til tidlig-islamsk periode, kan man se 
at en stor del ble innsamlet av Kunst-
industrimuseet mellom 1888 og 1892, fra 
østerrikske Theodor Graf og sveitsiske Robert 
Forrer. Begge var kjente arkeologer og 
kunsthandlerne som hadde egne, omfattende 
samlinger. Tekstilene som ble kjøpt av Graf er 
nevnt i Kunstindustrimuseets årsberetning fra 
1908. Rapporten understreker hvordan 
«tallrike og betydningsfulle nyinnkjøp» har 
lyktes i bedre å fortelle historien om antikke 
håndverk. De ulike nyinnkjøpene av 
terrakottavaser, amforaer, antikt romersk 
glass og de «koptiske» tekstilene ble 
presentert for publikum i en «interessant 
spesialutstilling» sommeren 1908 (Langaard 
1908, s 6-7). 
 
Tekstilfragmentet med inventarnummer OK-
03771 er en spesielt uttrykksfull billedvev blant 
museets tekstiler fra senantikken (bilde 9). 
Den fargerike billedvevborden er 27 cm bred 
og 84 cm lang. Medaljongene rommer motiver 
som skildrer historier. De fremstår som 
tegneseriestripe fra antikken, hvor gamle 
myter fortelles i billedform. Den nøyaktige 
tolkningen av disse skildringen har vært 
gjenstand for debatt på grunn av det som 
fremstår som bokstaver i en av medaljongene. 
Siden veverne trolig ikke kunne lese eller 
skrive, og teksten i seg selv er vanskelig å 
tolke, forblir betydningen av bokstav-
referansen hypotetisk, men også fengende å 
spekulere omkring. Her vil vi derfor holde oss 
til fortolkninger fra anerkjente forskere.7 
 

 
Bilde 9: Koptisk tekstilfragment OK-03771 i Nasjonalmuseets eie, datert til mellom år 500 – 700 e.Kr. Foto: Angela 
Musil-Jantjes, Nasjonalmuseet. 
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Skildringen i venstre medaljong antas å være 
Herakles’ kamp med den nemeiske løven. 
Ifølge legenden hadde Herakles falt i unåde 
hos gudinnen Hera, og hun svarte med å gjøre 
ham gal. Herakles kastet sine 12 barn i ilden, 
og for å gjøre bot for udåden måtte han utføre 
12 oppgaver pålagt av kong Eurysthevs. 
Første oppgave var å bringe kongen skinnet til 
den usårbare nemeiske løve. 
 
Portrettet i høyre medaljong blir ofte 
identifisert som David foran kong Saul. Her blir 
David tilkalt med sin harpe for å muntre opp 
den melankolske kongen. Kong Saul kan sees 
på venstre side i medaljen, sittende på tronen. 
Den midtre, lille skikkelsen representerer 
David, som ledes av presten og profeten 
Samuel til kongen. 
 
At rytterparene er avbildet i sin helhet i de fire 
halve medaljongene indikerer at 
halvmedaljongene er en bevisst del av 
designet. Tekniske analyser støtter opp om 
dette da det er jarekanter på toppen og 
bunnen av borden.  

Dette betyr at tekstilet opprinnelig har vært 
lengre i bredden, men høyden er bevart.   
 
Denne typen dekorative bånd må ha vært 
populære, siden fragmenter med samme eller 
lignende medaljonger finnes i forskjellige 
museer rundt om i hele verden. En slående lik 
variant er bevart i Abegg-stiftelsen i Sveits, 
som er internasjonalt kjent for sin tekstil-
forskning. Ikke bare er selve borden bevart, 
den er attpåtil bevart som en del av en tunika. 
Den blir dermed en av få kilder som viser oss 
nøyaktig hvordan disse tunikaene ble 
konstruert og tilvirket. På tunikaen fra Abegg-
stiftelsen pryder borden hele den nederste 
kanten av tunikaen (bilde 10). Sabine Schrenk 
(2004, s. 169-173) har skrevet om de koptiske 
tekstilene fra Abegg-stiftelsen, og hun 
understreker at tunikaer i en så «nesten 
komplett tilstand» er uhyre sjeldne. Eksemplet 
fra Abegg-stiftelsen gir oss dermed en idé om 
hvordan borden som i dag er hos 
Nasjonalmuseet kan ha vært brukt til å 
dekorere nedre kant av en tunika.  
 
 

 
Bilde 10: Helt bevart fragment av tunikaen fra Abegg-stiftelsen med sammenlignbart dekorativt bånd påsydd en tunika, 
datert til 600 – 800 e.Kr. Foto: ©Abegg-Stiftung, Riggisberg, Sveits, Inv. Nr. 1388. 
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Bilde 11: David presented to Saul, Fragment av et sammenlignbart dekorativt bånd datert til år 600 – 800 e.Kr. Foto: 
Walters Art Museum, Baltimore, USA, Inv. Nr. WA 83-728 

Et lignende eksempel er å finne i samlingen til 
Walters Art Museum i Baltimore, USA. 
Skildringen av kong Saul og David i en 
fullstendig bevart medaljong tilsvarer i stor 
grad medaljongen til høyre i borden til 
Nasjonalmuseet (bilde 11). 
 
Lovende fremtid 
 
Det å finne slike sammenlignbare eksempler 
får hjertet til enhver tekstilforsker å slå litt 
raskere. Enda viktigere er imidlertid 
mulighetene dette gir for datering og funnsted, 
når paralleller i andre museer kanskje har en 
mer eksakt datering eller kontekst. Dette er 
dels muliggjort av nye publikasjoner og 
digitalisering. De siste tiårene har brakt mange 
publikasjoner om de ulike tekstilsamlingene 
fra senantikk til tidlig-islamsk tid som finnes 
rundt om i verden. Muligheten for sammen-
ligninger og paralleller øker med hver 
publikasjon. Når det gjelder den tidligere 
nevnte dekorative borden hos Nasjonal-
museet, kan denne utforskes i større detalj, 
både med tanke på økt innsikt i denne 
gjenstanden spesifikt, så vel som i 
masseproduksjonen av slike tekstiler generelt. 
Dette er med på å kompensere for mangel på 
kontekst og datering på grunn av tidligere 
tiders tilnærming til arkeologiske utgravninger, 
som nevnt i tidligere avsnitt. Fremfor alt gir 
pålitelige funn fra profesjonelle utgravninger 
stor innsikt i sammenlignbare objekter. I tillegg 
kan man bruke analytiske metoder som 
radiokarbondatering (C14) av organisk fiber-
materiale, som gjør at gjenstander kan dateres 
forholdsvis presist, med et slingringsmonn på 
ca. 100-150 år.  

Sist, men ikke minst, er det nyttig å legge 
tekstilet under mikroskopet – som er typisk i 
konservatorens daglige arbeid – for å se hva 
en analyse av materiale og teknikk 
frembringer av ny kunnskap. Det kan virke 
fremmed for publikum med et slikt fokus på 
detaljer som trådfiber, trådtetthet og trådens 
tvinneretning. Men det er når vi vet alt dette og 
kan sammenlikne denne kunnskapen med 
annen tilgjengelig informasjon, at tekstilene 
bedre lar seg analysere og datere. Den 
rikdommen de egyptiske gravfunnene fra 
denne tiden utgjør, danner internasjonalt et 
bredt forskningsfelt. En systematisk 
undersøkelse av denne hittil lite kjente 
samlingen av tekstiler fra perioden senantikk 
til tidlig islamsk hos Nasjonalmuseet kan være 
et bidrag til dette forskningsfeltet. Det er ved å 
se på en samling på nytt med ny kunnskap at 
nye historier kommer frem, og 
Nasjonalmuseets tekstilavdeling ser frem til å 
gjøre etterlengtet forskning på egen samling.  
 
Noter 
 
1. De udefinerbare mørke fargene har 
opprinnelig vært forskjellige nyanser av lilla, 
ofte produsert av en blanding av indigo eller 
vaid og krapp. Den hvite var ufarget lin. 
 
2. Tidlige interessante tekniske observasjoner 
om teknikken finnes også her: Flø 1972-1975, 
s.29-50. 
 
3. Et fargestoff fra purpursnegler av slekten 
Murex (Holtsmark 2020). 
 
4. Indigo- eller vaid-fargestoffer danner ikke 
veldig stabile kjemiske forbindelser med lin.
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5. Bruken av Kermes har blitt påvist for den 
gresk-romerske perioden. Denne epoken 
begynte i Egypt da Alexander den store kom 
til makten i 332 f. Kr. og endte med forfallet fra 
Romerriket rundt år 500. Insektfargestoffet 
skjellakk ble først oppdaget på egyptiske 
tekstiler etter arabernes erobring av Egypt på 
500/600-tallet e.Kr (Schweppe 1993, s. 23). 
 
6. Opprinnelig kjøpt av Kunstindustrimuseet i 
Oslo, som fusjonerte 2003 med fire museer til 
Nasjonalmuseet. 
 
7. En stor takk rettes til Dr. Michael Peter fra 
Abegg Stiftung som blant annet har bidratt 
med informasjon om den kontroversielle 
diskusjonen om skildringene i medaljongene.  
 
Referanser 
 
Fluck, Cäcilia, 2007. „Die Entdeckung der 
nachpharaonischen Kunst Ägyptens im 19. 
Jahrhundert.“ I Gunnar Brands og Anja Preiß 
(red.), Verborgene Zierde. Spätantike und 
islamische Textilien aus Ägypten in Halle. 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, 
Stiftung Moritzburg 2007, s. 54-65. 
 
Flø, Turid Svarstad: «Undersøkelser av 
koptiske vevteknikker» i: Lauritz Opstad (red.), 
Årbok 1972 – 1975, Kunstindustrimuseet i 
Oslo, Rød tråd: drakt og tekstil. Kirstes 
Boktrykkeri, Oslo, s. 29 – 50. 
 
Holtsmark, Torger: purpur i Store norske 
leksikon på snl.no. Hentet 27. Oktober 2020 
fra https://snl.no/purpur  
 
 
 

Jomard, Edme Francois (red.), 1822. 
Description de l’Égypte ou recueil des 
observations et des recherches, qui ont été 
faites en Egypte pendant l’expédition de 
l’armée française, publié par les ordres de Sa 
Majesté l’Empereur Napoléon le Grand. Band 
2,2,5: plansje 5. Antiguités – Paris. 
https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/jomard1822bd2_2_5/0048  
 
Schrenk, Sabine, 2007. Antike Textilien – Form, 
Funktion, Herstellung. I Gunnar Brands og Anja 
Preiß (red.), Verborgene Zierde. Spätantike und 
islamische Textilien aus Ägypten in Halle. 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, 
Stiftung Moritzburg 2007, s. 34-45. 
 
Schrenk, Sabine, 2004. Textilien des 
Mittelmeerraumes aus spätantiker bis 
frühislamischer Zeit. Riggisberg, Abegg-
Stiftung. 
 
Schweppe, H. 1993. Handbuch der 
Naturfarbstoffe. Nickol Verlagsgesellschaft 
mbH & Co, Hamburg.  
 
Stauffer, Annemarie, 2007. „Weber, Wirker 
und Musterblätter – Textilherstellung im 
nachpharaonischen Ägypten.“ I Gunnar 
Brands Anja Preiß (red.), Verborgene Zierde. 
Spätantike und islamische Textilien aus 
Ägypten in Halle. Kunstmuseum des Landes 
Sachsen-Anhalt, Stiftung Moritzburg, s. 46-53.  
 
Langaard, Chr., m.fl. 1908. Beretning om 
Kristiania Kunstindustrimuseums Virksomhed 
i Aaret 1908. Kristiania, Det mallingske 
boktrykkeri, s. 6-7. 
 

 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
20

 |D
ül

lo
| N

yo
pp

da
ge

de
 s

ka
tte

r i
 N

as
jo

na
lm

us
ee

t: 
D

e 
«k

op
tis

ke
» 

te
ks

til
en

e 



 16 

Nasjonalmuseet flytter  
 
 
Satiness Eisele  
Konservator NKF-N (maleri) 
Nasjonalmuseet 
 
Mari Sørgulen Evensen 
Konservator NKF-N (gjenstand) 
Nasjonalmuseet 
 
 
Innledning 
 
I denne artikkelen ønsker vi å beskrive to 
delprosjekter innen gjenstands- og maleri-
konservering, som har vært en del av 
forberedelsene til samlingspresentasjonen 
ved det nye Nasjonalmuseet. Satiness Eisele 
skuer bakover på et formidabelt arbeid med 
maleriene som det nå er satt sluttstrek for, 
mens Mari Sørgulen Evensen setter søkelys 
på en enkeltgjenstand som hadde behov for 
nytenkende konserveringsbehandling. 
 

Delprosjekt malerikonservering 
 
Delprosjektet malerikonservering omfattet ca. 
360 malerier fra middelalder til samtidskunst 
av både norske og internasjonale kunstnere. 
Prosjektet var planlagt over en periode på to 
år og startet i februar 2017. Thomas Ragazzon 
og Benedicte Nilssen jobbet fulltid  i to år, 
mens Anne Ørnhøi og Mirjam Liu var  med i 
prosjektet i et år (bilde 1). Prosjektet ble 
koordinert  av en fast ansatt malerikonservator 
ved Nasjonalmuseet.   

 
Bilde 1: Thomas Ragazzon, Benedicte Nilssen, Anne Ørnhøi (fra venstre til høyre). Foto: Frode Larsen, 
Nasjonalmuseet. 
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I forkant av prosjektet ble omtrent 740 malerier 
til samlingspresentasjonen tilstandsvurdert og 
inndelt i kategorier: Kategori 3 for «ustabil», 
kategori 2 for «noe ustabil», kategori 1 for 
«god» og kategori 0 for «svært god». 
Konklusjonen av denne oppdelingen var at det 
trengtes både en systematisk og pragmatisk 
tilnærming til prosjektet. Derfor valgte vi å 
begynne med malerier som ble vurdert med 
kategori 3 «ustabil» før malerier som var 
kategorisert som «noe ustabil» og «god».   
 
Arbeidsplass til tre konservatorer måtte 
etableres i Nasjonalgalleriets øverste etasje, 
og et eget konserveringsatelier med utstyr og 
materialer ble innrettet spesielt til prosjektet. 
Maleriene ble jevnlig transportert inn og ut av 
atelieret enten i den gamle heisen eller - hvis 
formatene var for store - båret opp 
trappene. Noen av maleriene som befant seg 
på Nasjonalmuseets eksternmagasiner måtte 
behandles på stedet for å skåne kunstverkene 
for transport og avlaste museets logistikk-
seksjon.   
 
Nasjonalmuseets nye samlingspresentasjon 
skal vise omtrent 600 malerier og speiler den 
store bredden og mangfoldigheten av 
kunstverk i samlingen. Dette medfører 
naturligvis en stor variasjon i kunstnere og 
aldersepoker.  

En del av disse kunstverkene var utstilt i de 
gamle lokalene: Nasjonalgalleriet, Museet for 
Samtidskunst, Kunstindustrimuseet og 
Arkitekturmuseet. Den resterende samlingen 
ble oppbevart i magasiner og skulle ved 
prosjektets begynnelse, etter flere tiår, hentes 
ut og behandles.   
 
Formålet med delprosjekt malerikonservering 
var å få alle utvalgte malerier i en bevarings-
messig stabil og renset tilstand (bilde 2). 
Dermed var de nødvendige behandlings-
tiltakene selvsagt veldig forskjellige og hvert 
maleri trengte en mer eller mindre omfattende 
behandlingsplan. Nettopp denne variasjonen i 
framstillingsteknikker, materialer, bevarings-
tilstand og ulike skader var den store 
utfordringen i prosjektet. I ukentlige møter ble 
behandlingstiltakene og den generelle 
arbeidsfremgangen diskutert og evaluert. 
Behandlingen strakk seg fra maleri på lerret og 
tre til andre bunnmaterialer som for eksempel 
kobberplate og kalkpuss på trefiberplate, med 
diverse lag og materialer av farger og ferniss.  
 
Utover det besto en stor del av prosjektet i 
konservering av tilhørende pynterammer som 
for eksempel ornamenterte og forgylte, 
historiske rammer, men også enkle 
ensfargede, glatte profiler av nyere tid, både 
originale og senere tilføyelser.   

 

 
Bilde 2: Konservatorene renser overflaten på Johan Christian Dahls «Fra Stalheim». Foto: Børre Høstland, 
Nasjonalmuseet. 
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I tillegg til praktisk konservering ble alle 
malerier gjennom prosjektet fotografert, 
skriftlig dokumentert og opplysninger opp-
datert i museets database. Utover det bisto 
malerikonservatorene i denne perioden med 
oppgaver knyttet til museets utlånsvirksomhet 
og med omvisninger for Nasjonalmuseets 
venneforening.   
 
Et slikt prosjekt var nødvendig for å sikre 
malerienes videre bevaring og danne et 
gjennomsnittlig stabilt tilstandsnivå i 
utstillingen. Mengden av maleriene i forhold til 
tidsrammen var delvis en utfordring, men det 
lyktes å få alle utpekte kunstverk behandlet i 
prosjektet. Utover stabiliseringen av tilstand, 
er det også en stor gevinst for fremtidige 
aktiviteter i museet å ha oppdatert informasjon 
om tilstand og nye fotografier tilgjengelig i 
museets database.    
 
Nasjonalmuseet takker Thomas Ragazzon, 
Benedicte Nilssen, Anne Ørnhøi og Mirjam Liu 
for en strålende innsats.   
 
Kantforsterkning av en flismontasje 
 
Det hele startet med en stor utfordring: 192 
veggfliser av hvitglasert fajanse fra slutten av 
1600-tallet montert på to tynne, ustabile 
bakplater med smale kanter tilgjengelig for 
behandling. Og enda verre, det var blitt brukt 
et altfor hardt fliselim. I tillegg er størrelsen på 
hele montasjen formidabel: totalt 291,3 x 109 
cm (bilde 3). Å forsøke å løsne flisene med 
tanke på montering på en ny bakplate, var 
uaktuelt. Flisene er laget av et forholdsvis 
mykt gods dekket av et tynt lag med knallhard 
glasur. De er vesentlig mykere enn både 
fliselim og fugemasse. Risikoen for å skade 
flisene i forsøket, ble vurdert til å være 
uakseptabelt stor. Utfordringen ble å finne på 
noe som kunne forsterke de ustabile platene.  
 
Tykkelsen på platene måtte holdes uendret. 
Løsningen lå derfor i å se på hva vi kunne 
gjøre med panelkanten, hvor bredden varierer 
mellom 2-2,5 cm. 
 
Gjenstandskonservator Maren Midtdal og jeg 
diskuterte først muligheten for å lime på staver 
av tre eller metall langs kantene, for å stive av 
og tilføre styrke. Men hvordan få til noe som 
ville være tynt nok? Og samtidig sterkt nok? 
Bak meg hørte jeg Peter Sivesind fra 
logistikkseksjonen si: «Hva med å prøve 
karbonfiber?»  

Karbonfiber som materiale har vært i 
kommersiell bruk siden 1960-tallet. Styrken og 
stivheten dette materialet kan oppvise når det 
forsegles i epoksy eller polyester er minst like 
bra som stål. Samtidig er vekten vesentlig 
lavere (Riccardelli 2017). 
 
I kombinasjon med lav tykkelse og vekt var 
karbonfiber som skapt for dette prosjektet. 
Derfor bestilte jeg en rull med karbonfiber og 
et epoksylim som leverandøren anbefalte oss 
å bruke.  
 

 
Bilde 3: Flisveggen i full størrelse etter behandling. 
Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet. 
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Bilde 4: Testpanel. Foto: Mari Sørgulen Evensen, 
konservator, Nasjonalmuseet. 

Bilde 5: Påføring av første lag med karbonfiber og epoksylim, 
med silikonpapir som beskyttelse både under panelet og oppå 
flisene. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet. 

Det første jeg gjorde var å lage en test (bilde 
4). Rullen måtte klippes i lengderetningen for 
å få riktig bredde, men jeg erfarte raskt at den 
lett kunne flise seg opp. Løsningen ble å klippe 
mindre segmenter av gangen og pakke disse 
inn i plastfolie. For å gjøre behandlingen så 
reversibel som mulig valgte vi først å pensle 
på et barrierelag med to strøk 30 % Paraloid 
B72 i aceton på overflaten der karbonfiber-
forsterkningen skulle påføres. Dette ble også 
gjort på testplaten. For å feste karbonfiber til 
kantene av testplaten, ble det blandet 
sakteherdende Ampro epoksy i pappkrus, 10 
g herder til 30 g base. Epoksylimet ble påført 
med pensel. Konservatorkollega Ingeborg 
Korvald og jeg erfarte at det lureste er å blande 
mindre kvanta av gangen og røre kontinuerlig. 
Grundig blanding av de to komponentene og 
jevn røring er viktig for å unngå herding på 
overflaten. Herding av epoksylim er en 
eksoterm reaksjon som genererer varme. I 
verste fall kan pappkruset antenne. 
 
Testpanelet ga et lovende resultat. Bare to lag 
med karbonfiber og epoksy tilførte panel-
kanten mye stivhet og styrke. Tre lag gjorde 
det i enda større grad, så vi valgte å gå for tre 
lag på selve gjenstanden (bilde 5). På 
panelkantene var det mange hull etter tidligere 
montering som vi ønsket å beholde. For å 
unngå limsøl ned i skruehullene, ble disse 
midlertidig plugget med bambuspinner under 
påføring. Over limet la vi på striper med 
karbonfiber. Til sist påførte vi mer epoksy på 
toppen, og brukte spatler for å glatte ut limet 
og påse at karbonfibrene ble helt kapslet inn. 
For å kunne gjenfinne og åpne opp hullene, 
brukte vi maler avtegnet med tusj på Melinex. 
Underveis i prosessen oppdaget vi at det 
enkleste var å teipe disse fast til silikonpapiret, 
som i forkant av behandlingen ble lagt under 
og rundt panelkantene på alle sider. 

Så hva lærte vi? Karbonfiberforsterkning er en 
utrolig effektiv metode for å stabilisere en så 
ustabil gjenstand som denne. Panelkantene 
ble merkbart stivere og forsterket. Men det er 
tidkrevende. Vi brukte tre uker til og fra, 
inkludert for- og etterarbeid, på karbonfiber-
forsterkningen alene. I tillegg til dette kom 
testing og diskusjon med både interne og 
eksterne fagpersoner. Siden gjenstanden 
hadde mange skader og et tykt smusslag da vi 
begynte å jobbe med den, var det i tillegg 
behov for rensing, konsolidering, innfylling og 
retusjering. Vi lærte også at det er vanskelig å 
unngå søl når lag på lag med epoksy skal 
fordeles utover en ujevn flate. Det var lurt å 
dekke til flisene med silikonpapir på oversiden, 
men det ble litt søl allikevel. Derfor kan det ikke 
understrekes nok hvor viktig det var å dra 
silikonpapiret til side etter påføring og rense 
godt før behandlingen kunne fortsette. 
 
Avslutning 
 
Både maleri- og gjenstandskonservatorene 
som har vært involvert i forberedelsene til 
samlingspresentasjonen har lagt ned et 
omfattende arbeid, og enda er det tusenvis av 
verk som skal monteres i utstillingene. Nå 
venter vi med spenning på åpningen av det 
nye Nasjonalmuseet.   
 
Referanse 
 
Riccardelli, C. 2017. “Carbon Fiber Fabric and 
its Potential for use in Objects Conservation” i: 
Objects Specialty Group Postprints, Volume 
Twenty-Four, s. 147-167. Se også 
http://resources.culturalheritage.org/osg-
postprints/postprints/v24/riccardelli/ 
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Ny utstilling «Tidsrom» i Bybygg, Norsk Folkemuseum 
 
Linda Moe 
Konservator NKF-N (objekt)  
Stiftelsen Norsk Folkemuseum 
 
Stephanie Westermann 
Konservator NKF-N (tre og møbler) 
Stiftelsen Norsk Folkemuseum 
 
Ny utstilling 
 
I 2021 får Norsk Folkemuseum en ny basis-
utstilling som presenterer Norges by- og 
embetskultur fra 1600 til 1914. Utstillingen heter 
«Tidsrom 1600-1914» og vil være lokalisert i 
bygningen kalt «Bybygg» (bilde 1). Bygningen 
ble oppført i 1914 og har siden da huset 
utstillinger om norsk bykultur med interiører og 
tablåer med møbler og gjenstander, i tillegg til 
flere magasiner.  
 

I 1993 ble utstillingene i bygningen stengt. 
Utstillingene hadde stått uforandret i lang tid, og 
bygningen tilfredsstilte ikke lengre kravene til 
sikkerhet for besøkende og gjenstander (bilde 
2). I tillegg var vesentlige deler av utstillingen 
flyttet. Blant annet var Ibsens arbeidsværelse 
flyttet tilbake til Ibsens leilighet i gamle 
Drammensveien, og den gamle Stortingsalen 
flyttet til et eget bygg. Den nye utstillingen skal 
presenteres i to etasjer på totalt 1300 m². 
 

 
Bilde 1: Bybygg 2020. Foto: Stephanie Westermann, Norsk Folkemuseum. 

 
Bilde 2: Den gamle utstillingen i Bybygg, fotografert i 1975, var uforandret i 2011. Foto: Bjørg Disington, Norsk Folkemuseum. 
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Konserveringsavdelingen 
 
Norsk Folkemuseums konserveringsavdeling 
består i dag av ni ansatte med avdelingsleder, 
en magasinforvalter, konservatorer for maleri, 
tekstil, kulturhistoriske gjenstander og møbler. 
Avdelingen har ansvar for samlingene til 
museene i stiftelsen Norsk Folkemuseum, 
som i tillegg til Norsk Folkemuseum består av 
Ibsenmuseet, Norsk Maritimt Museum, 
Bogstad gård og Eidsvoll 1814.  
 
I forbindelse med prosjektarbeidet fikk 
konserveringsavdelingen støtte fra forskjellige 
eksterne fagpersoner og prosjektansatte. Alle 
stiftelsens samlingsforvaltningsoppgaver blir 
utført av konserveringsavdelingen i samarbeid 
med de andre avdelingene ved museet. 

Tømming av Bybygg 
 
I de mange små og store magasinene i 
Bybygg ble det hovedsakelig lagret møbler, 
historiske bygnings- og interiørdeler, lyse-
kroner, støpejernsovner og tekniske, kultur-
historiske gjenstander (bilde 3). Den stengte 
utstillingen hadde stått  der urørt siden 1993.  
Før renoveringen kunne begynne, måtte 
bygningen tømmes fullstendig. I 2011 begynte 
arbeidet med å rense og revidere 
gjenstandene i de fire etasjene (bilde 4). Alt i 
alt ble 2000 m² tømt og omtrent 3000 
gjenstander renset, revidert, fotografert og 
flyttet. Foto, tilstandsvurderinger og oppdatert 
informasjon ble lagt inn i databasen og er nå 
tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum.no.  

 
Bilde 3: Magasin på loftet, halvveis tømt 2012. Foto: Stephanie Westermann, Norsk Folkemuseum. 

 
Bilde 4: Revisjon og fotografering av gjenstander 2013. Foto: Stephanie Westermann, Norsk Folkemuseum. 
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Bilde 5: Demontering av «Myntmestertaket», fra ca. 1725. Foto: Linda Moe, Norsk Folkemuseum. 

I den tidligere utstillingen kunne publikum gå 
gjennom åtte interiører fra forskjellige epoker 
og regioner. Syv av disse skulle demonteres i 
tillegg til tre historiske trehimlinger med malt 
dekor (bilde 5). I 2014 startet arbeidet med 
oppmåling og dokumentasjon. Hver enkelt del 
måtte merkes, registreres og fotograferes. Det 
var ikke alltid lett å forstå hvordan de var satt 
sammen. Gamle lange spikre og skruer måtte 
tas ut forsiktig. Et interiør og to stukkhimlinger 
kunne ikke demonteres, og de ble derfor 
dekket til for å beskytte dem mot skader og 
byggestøv i rehabiliteringsperioden. Interiør-
delene som skulle monteres igjen etter 
rehabilitering av bygningen ble mellomlagret i 
stengte utstillingslokaler og konservert. De 
resterende interiørene ble magasinert. 
 
Rehabilitering av bygningen 
 
Etter tømming av hele Bybygg, startet riving- 
og rehabiliteringsarbeidet. Hele innredningen 
ble demontert og bygningen sto igjen som et 
betongskjelett. Bygningen måtte oppgraderes 
for å kunne svare til dagens tekniske krav til en 
moderne museumsbygning med heis, klima-
anlegg, alarm- og brannsikkerhets-system. 
Det er alltid en utfordring med eldre bygninger, 
og gode løsninger måtte finnes. Bybyggs 
fasade er fredet og de historiske vinduene ble 
restaurert. Innvendig ble moderne varevinduer 
med isolasjons- og UV-glass montert for å 
tilfredsstille kravene om redusert varme-
gjennomgang.  

Det er lagt vekt på å bruke materialer som 
bidrar til redusert nedbryting av gjenstander og 
historisk materiale i utstillingen. I tillegg til UV-
glass i vinduene blir dagslys stengt ute med 
lysbeskyttelsesgardiner som er 10% gjennom-
siktige slik at publikum har en viss utsikt. 
 
Interiører 
 
I 2018 var de fleste bygningsarbeidene 
ferdigstilt slik at fem interiører og en trehimling 
kunne monteres tilbake (bilde 6).  
 

 
Bilde 6: Montering av silketapeter i interiøret 
«Kaasrommet» fra 1782. Foto: Linda Moe, Norsk 
Folkemuseum. 
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Bilde 7: Mari Grønlund Hamre renser gipstaket «De fire verdensdeler» fra 1662. Foto: Linda Moe, Norsk Folkemuseum. 

Premisser for utvalg av interiører var deres 
tilstand og hvor godt historien var 
dokumentert. Det er beboernes historie som 
skal formidles for å gi innsikt i datidens by-, 
selskaps- og handelsliv. Interiørene står fritt i 
utstillingslokalene og er utvendig kledd med 
nøytrale plater. De skal ikke lenger være åpne 
slik at publikum kan gå gjennom dem, men det 
er bygget en glassentré hvor publikum kan ta 
et par skritt inn gjennom døren for å se, i tillegg 
til at man kan se inn vinduene. Interiørene er 
sikret med inertanlegg.  
 
Et av interiørene i den nye utstillingen hadde 
en gang vært utstilt ved Kunstindustrimuseet. 
Det kom til Norsk Folkemuseet i 1931 og var 
utstilt fram til 1949. Siden hadde det ligget på 
magasin og det fantes lite dokumentasjon om 
hvordan det tidligere var montert. For å kunne 
vurdere tilstanden og om det mangler deler, 
ble hele interiøret på forhånd prøvemontert. 
Heldigvis var det bare noen få profiler som 
manglet, og gulvet måtte lages på nytt. 
Himlingene som hadde blitt dekket til og 
interiøret i utstillingen som ikke ble demontert, 
ble ikke skadet under byggearbeidet, men 
trengte en omfattende rengjøring (bilde 7). 
Himlingene ble kalket etterpå. 

Gjenstander 
 
I den nye utstillingen presenteres 1300 
gjenstander, deriblant tekstiler, malerier, 
tegninger, møbler, sølvtøy, porselen, glass, 
leketøy, bruks- og prestisjegjenstander. 
Museets kulturhistoriske seksjon er ansvarlig 
for gjenstandsutvalget og formidlingen av 
historiene. Utstillingen er delt inn i forskjellige 
soner og temaer som er knyttet til bykultur, 
handel og hverdagsliv. For å kunne forberede 
alt til den nye utstillingen ble flere sær-
utstillingslokaler stengt. Disse lokalene ble 
også tatt i bruk som midlertidige 
konserveringslokaler for å få nok plass. Etter 
at kulturhistorikerne hadde gjort et utvalg av 
gjenstander, undersøkte konservatorene 
gjenstandenes tilstand og avslo gjenstander 
som var i dårlig stand eller ikke ville tåle lang 
tids utstilling. På grunn av det store antallet 
gjenstander falt valget på gjenstandene som 
var i best mulig tilstand og som krevde minst 
konserveringstiltak. Alle gjenstandene ble 
renset, men enkelte krevde også mer 
omfattende behandling (bilde 8).  
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Bilde 8: Helene Skoglund-Johnsen konserverer et gulvur. 
Foto: Stephanie Westermann, Norsk Folkemuseum. 

 
Prøvemontering 
 
For å kunne planlegge et mer nøyaktig utvalg 
og oppsett i monterne, ble det gjennomført et 
prøveoppsett av de utvalgte gjenstandene. I 
utstillingen er det tre store montre, som hver 
har en lengde på cirka 13 meter. I de 
midlertidige arbeidslokalene ble monter-
størrelsen teipet på gulvet og store 
gjenstander som skal vises ble plassert der for 
å få et bedre inntrykk av dimensjoner. Dermed 
var gjenstandsplasseringene og avstanden 
mellom dem presisert før den faktiske 
monteringen. Det ble utformet spesialtilpassede 
monteringer for flere mindre gjenstander. 
 

Gjenstandsmontering 
 
Monteringen av alle gjenstandene skulle vært 
påbegynt våren 2020, men ble satt på vent på 
grunn av tiltak mot koronaviruset. Under 
nedstengningen av samfunnet ble museet 
midlertidig stengt og mange ansatte permittert. 
Dermed ble utstillingsdatoen utsatt. 
Konserveringsavdelingen begynte med 
enkelte gjenstandsmonteringer som ikke 
krevde nærkontakt mellom medarbeidere 
(bilde 9). Det ble unngått å jobbe for tett under 
monteringsarbeidet og de ansatte jobbet mer 
spredt i lokalene. En smittevernsplan ble 
utarbeidet med instrukser for monterings-
arbeid der hvor flere personer skulle jobbe i 
nær kontakt med hverandre. Utstyrt med visir, 
munnbind og desinfeksjonsmidler kunne 
konserveringsavdelingen sammen med 
utstillingsteknikere dermed fortsette trygt å 
håndtere og montere gjenstander. Med 
nyvunnet tid på grunn av ny åpningsdato 
kunne monteringsarbeidet gjennomføres rolig 
og med et skritt av gangen.  
 
Utstillingsåpning 
 
I skrivende stund jobber konserverings-
avdelingen fortsatt med gjenstands-
monteringen, og Bybyggs utstillingslokaler 
fylles opp fortløpende. Vi håper at publikum 
snart kan nyte den nye utstillingen og at vi 
endelig kan avslutte et langt prosjekt. Senere 
skal også loftetasjen innredes som studie-
magasin og underetasjen bli utstillingsareal, 
så helt ferdige blir vi ikke med det første. 
 

 
Bilde 9: Montering av utstillingen. Foto: Haakon Harris, Norsk Folkemuseum. 
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Listuen-tapetene – hvordan så de opprinnelig ut? 
 
 
Anne Milnes 
Konservator NKF-N (maleri) 
Privat praksis 
 
Niels Gerhard Johansen  
Konservator NKF-N (maleri) 
Norsk Folkemuseum 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Konservator NKF-N (maleri) 
DHL Exel Fine Art 
 
 
Originale, malte overflater er unike primær-
kilder som kan gi innsikt i skjulte sider ved vår 
kulturhistorie. Som konservatorer er vi i den 
unike posisjonen at vi kan dybdeundersøke 
materialer, og har derfor muligheten til å bidra 
med ny kunnskap innen kunst- og kultur-
historisk forskning. Med en kunstteknologisk 
tilnærming, forsøker vi i denne artikkelen å 
skissere Listuen-tapetenes opprinnelige, 
visuelle uttrykk og å se dem i sammenheng 
med andre, samtidige tapeter, blant annet et 
«søster»-tapet fra det Hanseatiske Museum, 
som synes å være laget på samme verksted. 
 
1700-talls interiøret «Listuen» er et av de 
tidligste eksempler på at et historisk interiør 
ble flyttet til et museum i Norge. 
 

Fortidsminneforeningen kjøpte det i 1897 for 
1.000 kr og det ble stilt ut på Kunstindustri-
museet allerede i 1890-årene (bilde 1). På 
1930-tallet overtok Norsk Folkemuseum 
interiøret og satte det opp i «Bysamlingen», 
som var museets motvekt til de store 
utstillinger av bondekulturen.  
 
Livet i rampelyset var kort (kun 11 år), men nå 
skal Listuen-tapetene få en ny renessanse 
som del av utstillingen «Tidsrom». Denne nye, 
faste utstillingen erstatter den gamle 
«Bysamlingen» og vil med sine ca. 3000 m2 
vise borgerskapets og embetsstandens 
betydning for fremveksten av det moderne 
Norge i perioden 1600-1914.1 
 
 

 
Bilde 1: Listuen-interiøret som del av utstillingen på Kunstindustrimuseet – før det ble del av Norsk Folkemuseums 
samling omkring 1931. Foto: Stiftelsen Norsk Folkemuseum. 

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
20

 



 26 

Opprinnelig kommer Listuen-tapetene fra en 
stue på Li Gård i Sandsvær nær Kongsberg. 
Her bodde blant andre den lærde presten 
Peter Henrich Wolff, og det er hans historie 
som museet ønsker å fortelle. Interiøret 
presenteres derfor som «Wolff-salen» og 
vises med møblement og en innretning anno 
1759, som var det året presten giftet seg og 
blant annet fikk malt taket med motiver i beste 
rokokkostil. Veggene var da påført stor-
mønstret lerretstapet, som antas å være fra 
1730-årene, noe eldre enn den malte dekoren. 
 
Listuen-tapetenes tilstand og konservering 
 
Nærmere 70 år med magasinering og ned-
støving hadde satt sitt preg på tapetene, ikke 
minst fordi størsteparten hadde ligget 
sammenrullet. I tillegg var det mange skader 
og svake kanter som skyldtes at lerrets-
tapetene opprinnelig var spikret rett på 
tømmerveggene uten noen form for ramme 
eller støtte.  
 
Med unntak av de mindre felter mellom 
vinduene, var det også slik de ble montert på 
henholdsvis Kunstindustrimuseet og Folke-
museet.  

Man hadde imidlertid utbedret lerretet så godt 
man kunne, med påføring av bomullslapper 
over hull og forsterking av kantene. Men disse 
utbedringer hadde store svakheter og i de 
fleste tilfeller skapt nye problemer som 
deformeringer av lerret og fargelag (bilde 2). 
 
For å klargjøre Listuen-tapene til den nye 
utstillingen, var et omfattende konserverings-
arbeid helt nødvendig. Mye av behandlingen 
omhandlet strukturelt arbeid (reparasjon av 
skader og oppspenning på blindrammer), men 
også rens av smuss og ferniss, samt 
retusjering av skadeområder og en visuell 
integrering av dekoren var en vesentlig del av 
arbeidet som ble utført.  
 
Konserveringsbehandlingen ble igangsatt 
vinteren 2016, og undersøkelsene som 
beskrives i denne artikkelen er utført i for-
bindelse med dette arbeidet. Konserverings-
prosessen vil ikke bli presentert i detalj. Her 
ønsker vi å komme nærmere inn på materialer 
og teknikker som ble brukt for å fremstille 
Listuen-tapetene. 
 
 
 
 

  
Bilde 2: Foto t.v.: Lerretstapetet var sterkt deformert etter årtiers oppbevaring på rull. Foto t.h.: Eksempel på tidligere 
kantforsterkning og utbedringer av hull med lapper av bomullslerret. Foto: Niels Gerhard Johansen. 
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Presentasjon av tapetene med motiv og 
blokktrykk  
 
Tapetene fra Listuen er dekorert med 
vekselsvis trykte mønstre og håndmalte 
motiver. Selve tapetet har en trykkbredde på 
98 cm. Trykket består av et bredt midtfelt 
flankert av to smale sidepartier. Midtpartiet 
består av fire blokkrapporter som er satt 
sammen til to par med speilvendte mønstre. 
Til sammen utgjør disse fire blokkene to 
«rapporter» som gjentas annenhver gang. 
Hver trykkblokk er: 77 x 31 cm (x2) og 71 x 31 
cm (x2) (bilde 3).  
 
Midtpartiene flankeres av to vertikale sidebånd 
med blokktrykkmønster. Mønsteret består av 
en blokkrapport som gjentas: en åpen 
medaljong med mønstre rundt. I 
medaljongene er forenklede landskap malt for 
hånd. Trykkblokkene i sidebåndene er 71 x 18 
cm. 
 
Tapetbreddene er siden sydd sammen til 
lengder tilpasset veggene de skulle henge på 
i Listuen. De er sydd sammen slik at mønsteret 
på de ulike tapetbreddene står diagonalt mot 
hverandre, noe som lager en repeterende, 
bølgende effekt (bilde 4).  
 
 

 
Bilde 3: En trykkbredde med blokktrykkene tegnet 
inn. Foto: Niels Gerhard Johansen /Helene 
Skoglund-Johnsen. 

 
 

 
Bilde 4: Opptak av langveggen, 165 cm høy og 515 cm bred (etter rensing og oppspenning på blindramme, før 
sluttretusjering) – i dag er hovedinntrykket av dekoren at det er et lyst, grålig mønster trykket på en mørk, blålig 
bakgrunnsfarge. Foto: Niels Gerhard Johansen. 
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Bilde 5: Foto over: eksempler på landskapsmotiv med et illudert utsyn, landskap eller arkitekturelementer. Foto under: 
eksempler på stilleben med blomster. Motivene er svært like, men ikke identiske. Foto: Niels Gerhard Johansen. 

 
 
I hvert av midtpartiene er det medaljonger med 
et motiv som er skjematisk og summarisk 
utført for hånd, både med stempel og 
frihåndsteknikk. De håndmalte feltene består 
av to hovedmotiver som gjentas annenhver 
gang: medaljonger med stilleben (blomster- og 
fruktmotiv) og landskapsmotiv med røde 
draperier, som gir et teatralsk uttrykk og 
illuderer et utsyn. Ingen av motivene er 
identiske, men de er variasjoner med flere 
lignende elementer.  
 
Stilleben-motivene er variasjoner over 
blomster med og uten kurv, eksotiske fugler, 
grønnsaker eller frukt (gresskar og drueklase). 
Landskapsmotivene viser også variasjoner 
over et par lignende motiver: hus, treklynger 
og landskap med trær og åser (bilde 5).  

Materialbruk – observasjoner og 
analyseresultater 
 
Underveis i konserveringsarbeidet hadde vi 
god tid til å studere fargelagene, og vi 
observerte forskjellige fenomener som ikke 
umiddelbart var enkle å forstå.  
 
Vi kunne se at flere av fargelagene var svært 
nedbrutte og at tapetenes visuelle uttrykk må 
ha vært veldig annerledes opprinnelig. Særlig 
var vi i stuss over at det som opprinnelig hadde 
vært en sterk oransje (som vi, helt riktig, antok 
var blymønje), hadde «bleket» til lys grålig-
hvitt. Det var også andre observasjoner vi 
mente var interessante å få undersøkt 
nærmere. Det ble derfor laget tverrsnitt av 
utvalgte fargelag som ble analysert av Dr. 
Tracey Chaplin2 (bilde 6 og 7).
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Bilde 6: Lokasjon på materialprøver som ble analysert for pigmentinnhold av Dr.Tracey Chaplin. Foto: Anne Milnes. 

 
Bilde 7: Tverrsnitt av prøve nr. 4 som viser den blålige to-lags grunderingen og ett lyst, blått lag øverst. Foto: Anne Milnes. 

Analyseresultatene viste at lerretstapetene 
har en to-lags, linoljebasert grundering som 
består av et lag tilsatt prøyssisk blått (som ser 
nærmest sort ut), deretter et andre lag 
bestående av blyhvitt blandet med prøyssisk 
blått (som er en mørk, blålig farge) (bilde 7). 
Denne mørke, blågrønne undermalingen 
bestående av to lag utgjør bakgrunnsfargen 
for de trykte mønstrene og motivene som er 
utført som frihånddekor inni medaljongene.  
 
Mønstrene er blokktrykket i to ulike farger. I 
midtfeltene er linjer, konturer og små prikker 
trykket først med aurpigment (opprinnelig en 
lys gul fargenyanse). Deretter er former i rød 
blymønje trykket på i tykke lag.  
 
I sidefeltene er linjer, konturer og små prikker 
trykket med en lys blå, bestående av prøyssisk 
blått og blyhvitt. Deretter er former i rødoransj 
bly-mønje blandet med realgar trykket på i 

tykke lag. Mønstrene er presist trykket og gir 
dekoren et relieffaktig preg.  
 
Motivene som er utført for hånd er malt med 
en rask maleteknikk i en kombinasjon av 
frihåndsdekor og stempelbruk. Den blågrønne 
undermalingsfargen er utspart som mørke 
himmel- og skyggepartier. For selve motivet er 
det benyttet prøyssisk blått i varierende 
blandinger med blyhvitt – nærmest som en 
slags grisaille – og sinober for de røde 
fargenyansene. Enkelte steder synes det også 
å ha blitt brukt auripigment.  
 
Oppsummert ble det i Listuen-tapetene 
benyttet pigmenter som var tilgjengelige fra litt 
utpå 1700-tallet, slik som prøyssisk blått, 
blyhvitt, blymønje, realgar og sinober. Det 
kostbare pigmentet sinober ble brukt kun i 
motivfeltene for de røde områdene som 
draperiene og frukten.

N
or

sk
e 

Ko
ns

er
ve

s 
2/

20
20

 |M
iln

es
, J

oh
an

se
n 

og
 S

ko
gl

un
d-

Jo
hn

se
n|

 L
is

tu
en

-ta
pe

te
ne

  



 30 

Nedbrytning og endring av blymønje og 
auripigment 
 
Listuen-tapetene er i dag visuelt preget av at 
det er skjedd store kjemiske forandringer av 
særlig to pigment-typer brukt i malingen – 
blymønje (rød-oransje) og auripigment (gult). 
 
Auripigment, som er et arsensulfid (As₂S₃), 
forekommer som et naturlig mineral (det er 
nært beslektet med realgar (As4S4), men er 
også blitt kunstig fremstilt siden renessansen 
(Eastaugh m.fl. 2004, 291). Fargelagene i 
Listuen-tapetene som består av auripigment 
inneholder en del grove pigmentkorn, som 
fortsatt synes som gule i høy forstørrelse. 
Ellers har disse opprinnelig gule fargelagene 
mørknet betraktelig – under listverket er 
fargen blitt en «okeraktig» nyanse, mens den 
ellers er blitt mørkebrun, nesten sort (bilde 8 
og 9). Områdene som inneholder realgar har 
derimot ikke forandret seg – realgar er brukt i 
de smale blokktrykkene, der man ser at den 
gul-oransje fargen har holdt seg godt.  
 
Blymønje er den vanlige betegnelsen for 
bly(II,IV)oksid (2PbO.PbO2 eller historisk 
Pb3O4) og har en kraftig rød fargenyanse. Bly-
mønje er ansett å være en av de eldste kunstig 
framstilte pigmentene og er kjent brukt i maling 
siden antikken (West Fitzhugh, 2012: 109). 
 
Blymønjes tendens til å forandre farge over tid 
er godt dokumentert, og pimentet er særlig 
kjent for å mørkne på grunn av sine ustabile 
kjemiske egenskaper (West Fitzhugh, 2012: 
115, Aze m.fl. 2002). I Listuen-tapetenes 
tilfelle har blymønjen derimot «bleknet», det vil 
si at den har endret farge fra kraftig rød-
oransje til grålig hvitt. Endringene har skjedd 
kun i overflaten – der det er avskallinger ser 
man tydelig blymønjens typiske rødfarge er 
bevart under overflaten (bilde 10). 
 
Det har blitt gjort flere studier som tyder på at 
blekning av blymønje forårsakes av 
komplekse reaksjoner, der faktorer som høy 
relativ luftfuktighet, lys og bindemiddel kan 
spille en rolle (Saunders og Kirby 2004, 
Vanmeert m.fl. 2015).  
 
Analysene gjort av fargeprøver fra Listuen 
viser at blymønjens overflate har endret 
kjemisk tilstand til hydrocerussite 
(2PbCO3.Pb(OH)2), hvilket er en form for 
hydratisert blykarbonat.  

Det finnes ingen entydig forklaring for 
endringen, men karbon i form av CO2 (f.eks. 
røyk fra en ovn) i kombinasjon med høy luft-
fuktighet – muligens katalysert av varmen i et 
kraftig oppvarmet rom – kan være utløsende 
faktorer for endringene. Lys nevnes ofte som 
en mulig kilde til fargeforandringer, men i 
denne konteksten – i et rom med små vinduer 
– tror vi ikke dette kan ha vært avgjørende. 
 

 
Bilde 8: Fargelagene som har vært skjult bak listverk har 
en annen fargeprakt enn dekoren ellers. Foto: Anne 
Milnes. 

 
Bilde 9: Fotomikrografi (DinoLite-opptak) som viser 
område som på nært hold ser ut som mørk brun, med noen 
lysere partier: her kan vi skimte at den opprinnelige fargen 
var en lys gul nyanse. På litt avstand forsvinner de 
mørknete partiene mot den mørke, blålige bakgrunnen – 
dette gjør det spesielt vanskelig å oppfatte dekoren. Foto: 
Anne Milnes. 

 
Bilde 10: Fotomikrografi (DinoLite-opptak) som viser 
avskalling i et område som oppfattes som «grålig» 
dekormønster i de brede dekorfeltene: næropptakene av 
avskallinger viser tydelig at den opprinnelige fargen var en 
kraftig oransje nyanse. Foto: Anne Milnes 

N
orske Konserves 2/2020 |M

ilnes, Johansen og Skoglund -Johnsen|  Listuen- tapetene  



 31 

  
Bilde 11: Foto t.v.: tilstand i dag, foto t.h.: visuell rekonstruksjon (Photoshop). Foto: Anne Milnes. 

Hvordan har egentlig Listuen-tapetene sett 
ut? 
 
Det er vanskelig å visualisere at de grålige 
områdene av dekoren i midtfeltene 
opprinnelige var rød-oransje, mens områdene 
med dekor i auripigment – som i praksis ikke 
synes, fordi de er blitt like mørke som 
bakgrunnsfargen – var lysegule. Vi har derfor 
forsøkt å visuelt rekonstruere et lite område av 
tapetene (bilde 11). 
 
Listuen-tapetene har en «søster» ved det 
Hanseatiske Museum i Bergen (HMB).3 Disse 
to tapetene har oss bekjent ikke blitt sett i 
sammenheng tidligere, men likhetene er så 
slående at de må være mer enn fjernt 
beslektet (bilde 12 og 13). Tapetene ved HMB 
er til nå ikke blitt undersøkt nærmere, men ut 
ifra tilgjengelig fotodokumentasjon synes 
dekoren å være utført med til dels de nøyaktig 
samme trykkblokkene, og pigmentbruken 
synes å være den samme.  
 
Hvis vi går ut ifra at HMB-tapetene er 
produsert med de samme pigmentene, ser vi 
at blymønjen på de brede dekorfeltene ikke er 
«bleknet», men har beholdt mye av sin 
opprinnelige farge. Uten å ha undersøkt dette 
tapetet nærmere, kan vi ikke vite om det også 
her er brukt auripigment i dekoren, men siden 
alt annet er svært likt, er det stor sannsynlighet 
for at det også her var brukt auripigment i 
kombinasjon med blymønje i de brede 
midtfeltene.  
 

Mulige referanser til gyldenlærtapetene 
 
De grove kornene i auripigmentet har den 
egenskapen at de i nyere fargelag fanger lyset 
og skaper et «gyllent» spill i fargenyansen. 
Nettopp denne skinnende egenskapen, i 
tillegg til fargen, har gitt pigmentet navnet 
«auripigment», som kommer av aurum (lat.), 
som betyr gull. Det er også kjent at pigmentet 
har blitt brukt for å imitere gull, og et godt 
dokumentert eksempel er bruken av 
auripigment på Vasaskipet i Stockholm 
(Fajersson 1999: 46-47, Tångeberg 1999: 3). 
 
Kombinasjonen av dekor- og fargebruk på 
Listuen-tapetene kan tyde på at de kan ha blitt 
produsert som en slags imitasjon av de svært 
kostbare og ettertraktete gyldenlærtapene. 
Enkelte dekorelementer på Listuen-tapetene, 
slik som de innrammende båndene med riller 
– bladornamenter og fugler flettet inn i 
mønsteret – alt dette finner vi igjen i mønster 
som ble flittig brukt fra slutten av 1600-tallet og 
et stykke inn på 1700-tallet. Særlig dekor-
mønster som baserte seg på Daniël Marots 
design (1661–1752) var svært populære og 
mye brukt innen gyldenlær-produksjonen ikke 
minst i Nederland (Schulze 2011).4 

 
Teknikken med å bruke blokktrykk på lerret 
muliggjorde en mye raskere produksjon enn 
fremstillingen av gyldenlærtapeter, som var en 
svært møysommelig prosess, der ett og ett felt 
(ett skinn) måtte ferdigstilles og forgylles, for 
deretter føyes sammen til veggkledning 
(Schulze 2011). 
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Bilde 12: Utsnitt fra tapetene tilhørende det Hanseatiske 
Museum i Bergen (HMB.00938-5) – vi ser tydelig at de 
smale blokktrykkene er identiske med Listuen-tapetene 
og at de brede feltene er stilmessig nær beslektet. 
Bemalingen i medaljongene er også utført med samme 
teknikk og fargebruk – og motivene er svært like. Foto: 
Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene. 

Bilde 13: Utsnitt av Listuen-tapetene som viser likheten til 
tapetene ved det Hanseatiske Museum i Bergen. Foto: 
Niels Gerhard Johansen. 
 

Ved fremstillingen av blokktrykktapeter kunne 
man arbeide med lange lerreter i ett stykke 
(muligens på ruller). De lange lerretene ble 
først grundert, deretter trykket med mønster-
blokkene. Siden bemalingen har et høyt 
innhold av blyholdige pigmenter må tørketiden 
på malingen ha vært kort (fordi blyinnholdet 
fremskynder tørkingen av linoljen) – antakelig 
omtrent én dag. Det betyr at disse tapetene 
kunne produseres relativt hurtig. 
 
Vi vet lite om hvordan blokktrykktapetene ble 
produsert, men det er hevet over enhver tvil at 
produksjonsmetoden må ha vært svært 
hasardiøst for de som utførte arbeidet. 
Pigmentene som ble brukt er svært giftige og 
malingene som ble brukt inneholdt store 
mengder bly og arsen. De nye produksjons-
metodene erstattet eldre håndverks-
tradisjoner, slik som blant annet gyldenlær.  
 

De nye produksjonsmetodene effektiviserte 
arbeidet og kunne gi god avkastning – mens 
håndverkerne antakelig ikke alltid visste hvor 
risikabelt det var.  
 
Noen avsluttende bemerkninger 
 
Uten kunnskap om Listuen-tapetenes 
opprinnelige utseende ville det være 
nærliggende å beskrive dem som «grålig 
dekor på mørk grønnaktig bakgrunn». Våre 
enkle og på ingen måte utfyllende 
undersøkelser har vist at tapetene opprinnelig 
hadde et fargesterkt, gyllent uttrykk og kan 
tenkes å ha illudert gyldenlærtapeter. Vi 
konservatorer har en innfallsvinkel som kan 
være helt avgjørende for å forstå ulike sider 
ved kunst- og kulturhistorien. Det er derfor 
viktig at vi innimellom tar oss tid til å løsrive oss 
fra våre praktiske oppgaver, for mens vi sitter 
lent over skitne overflater i timer og uker, gjør 
vi ofte observasjoner som kan være gull verdt. 
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Noter  
 
1 Utstillingen «Tidsrom» skulle egentlig åpne i 
juni 2020, men er utsatt til 2021 pga. 
koronapandemien. 
 
2 FTIR og Raman-spektroskopi utført av Dr. 
Tracey Chaplin: Analysis of paint samples 
from the Listuen Room, Norwegian Folk 
Museum, Oslo (February 2017) 
 
3 På eldre fotografier av tapetene på Svanøy 
hovedgård kan man se et lignende mønster, 
men det er vanskelig å si om de ble fremstilt 
på samme måte som Listuen- og HMB-
tapetene. 
 
4 Ved å søke på «Daniël Marot gilded leather 
trade» finner man mange gode eksempler på 
gylderlærtapeter, der dekor og uttrykk har 
likhetstrekk med Listuen-tapetene (foto kunne 
ikke gjengis i artikkelen på grunn av 
opphavsrett). 
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Konservatorer i ulike roller 
Intervju med Hanne Moltubakk Kempton 
Spesialrådgiver i KA - arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter 
 
 
Helene Skoglund-Johnsen 
Konservator NKF-N (maleri) 
DHL Exel Fine Art  
 
 

 
Bilde 1: Hanne Moltubakk Kempton. 

 
Kan du fortelle litt om din bakgrunn? 
  
Jeg er utdannet malerikonservator fra UiO og 
var ferdig i 2008. Etter studiene jobbet jeg i 
noen år på forskjellige prosjekter og hadde 
kortere engasjementer ulike steder, før jeg ble 
ansatt på NIKU i 2010. På NIKU ble jeg del av 
et stort og tverrfaglig miljø, fikk mulighet til å 
jobbe med spennende kulturminner og ikke 
minst, fikk jeg masse praktisk og variert 
erfaring. I 2018 tok jeg ett års permisjon fra 
NIKU for å jobbe som daglig leder på 
bygningsvernsenteret Murbyen Oslo, før jeg 
gikk over i stillingen jeg har i KA i fjor høst.  
  
 
Hva er KA, og hva består jobben din der i?  
  
KA er en arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter, og fordi lokalkirken, 
gjennom sogn og fellesråd, eier og forvalter 
kirkebyggene, har KA en egen avdeling som 
støtter disse. Av rundt 1600 kirker har ca. 
halvparten et vern. Jeg gir råd om kulturminner 
og bevaring, har kurs og driver prosjekter som 
skal komme kirkeforvalterne til gode. KA 
representerer også kirkeforvalterne i dialog 
med Riksantikvaren, departementet, Kirke-
rådet og andre offentlige og private aktører. 

Forvaltning av gamle kirkebygg innebærer å 
balansere brukervennlighet og bevaring av 
kirkebygg og –inventarer, som ofte er viktige 
nasjonale kulturminner. God rådgivning om 
vernestatus og juridiske føringer for drift, 
vedlikehold og utvikling er vesentlig - hva kan 
du som konservator spesielt bistå med? 
  
Det stemmer. Jeg er overbevist om at 
engasjerte og kunnskapsrike eiere er det 
beste vern, derfor er min viktigste jobb å spille 
våre medlemmer gode. Det gjør vi best ved å 
jobbe gode rammevilkår for dem som har dette 
store og viktige ansvaret, og ved å bistå med 
råd og veiledning som er tilpasset folks 
virkelighet. Som konservator har jeg jobbet 
mye i felt og hatt med mange ulike faggrupper 
og eiere å gjøre, det er nyttig når man skal 
jobbe med kulturminner som er i bruk. I tillegg 
kommer den praktiske erfaringen og å være 
vant til å tenke på de materielle sidene ved 
kunst og gjenstander. I tillegg er vi 
konservatorer trent i  et «føre var-blikk» som 
er perfekt når man skal tenke beredskap og 
forebygging. 
  
Hvordan kan konservatorer bidra til 
kvalitetssikring og økt fokus på bevaring hos 
kirkeforvalterne, når det gjelder kirke-
renoveringer og konservering av kirkekunst- 
og interiører? 
 
Det er ikke alltid enkelt å være bestiller i et 
uoversiktlig marked med sterke kommersielle 
interesser. Konservatorene kan løfte frem 
betydningen av langsiktig investering i riktige 
metoder og materialbruk, og betydningen av 
gode fagfolk som har erfaring med eldre bygg. 
Ofte kan vi som er fageksperter glemme at 
kulturminner ofte bare er én del av en stor 
portefølje hos forvalterne, og at det ofte bare 
står på kunnskap og ikke på vilje til å bevare 
og gjøre ting «riktig». 
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Vi kan like eller ikke like hvilken stilling 
kulturminner har i eierens bevissthet eller 
hvordan ting er organisert, men dersom målet 
vårt er en bærekraftig forvaltning av kultur-
minner må vi også jobbe på en måte som er 
nedenfra og opp, og ikke rekke for mye 
pekefingre. For meg personlig handler 
konservatorrollen kanskje aller mest om å 
finne en balanse mellom helhet og detaljer, og 
om å finne et pragmatisk rom som gjør det 
mulig å være «gjenstandenes advokat» uten å 
miste menneskene som eier og bruker 
kulturminnene av syne.  
  
Hva mener du er de største utfordringene når 
det gjelder forvaltning av kirkebygg og -kunst i 
Norge, med tanke på klimaforandringer? 
  
Klimaendringene gjør byggene mer sårbare 
for feil, så kunnskap om bygget og material-
bruk er om mulig enda viktigere enn før. Det er 
særlig vedlikehold av vegger, tak og grunnmur 
som er viktig.  Vi ser også at råtesonen utvides 
og at skadedyr dukker opp på steder der de 
ikke var før. I tillegg vil det mange steder bli en 
økt fare for ekstremhendelser som flom og 
skred. KA og Riksantikvaren jobber nå med et 
prosjekt som ser på fare for akutte naturskader 
på kirkebygg. Vi vil at kirkeeiere og kommuner 
som har utsatte bygninger skal være informert 
om risiko, ansvar og aktuelle risiko-
reduserende tiltak.  

Du har lang erfaring innenfor kulturminne-
vernet – hva er fordelene ved at KA ansetter 
rådgivere med konservatorkompetanse? 
  
Ofte blir konservatorer bare konsultert om 
konkrete konserveringsspørsmål. Vi som er 
konservatorer vet at vi har en allsidig og 
tverrfaglig kompetanse, men utad tror jeg ofte 
vi fremstår som veldig spesialiserte, selv 
innenfor kulturminneforvaltningen. I KA 
bringer jeg med meg konservator-blikket inn i 
alle mine arbeidsoppgaver, og sørger for å 
formidle betydningen av denne kompetansen 
ut til våre medlemmer. 
  
Har du noen tanker om hvordan vi som 
konservatorer bør gå fram for å «selge inn» 
vår kompetanse i bedrifter/ organisasjoner der 
det tradisjonelt ikke har vært konservator-
stillinger før? 
  
Jeg har alltid tenkt at jeg har en tverrfaglig 
bakgrunn som kan brukes til mer innenfor 
kulturminneforvaltningen enn praktisk 
konservering, men jeg skal ikke stikke under 
en stol at jeg har vært langt utenfor 
komfortsonen til tider. Det er lett å glemme at 
konservatorer er generalister i bunn, med en 
solid teoretisk bagasje som mange andre i 
kulturminnevernet ikke har. Vi har blant annet 
lært mye om verneteori, -ideologi og historie, 
og de fleste har relevante støttefag i bunn
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Referat fra kurs:  
Fjerning av tape med nanoteknologi 
 
 
Marie Kleivane 
Konservator NKF-N (papir) 
Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design 
 
 
I april i år skulle det vært avholdt et kurs 
arrangert av Göteborgs konstmuseum med 
Antonio Mirabile om fjerning av trykksensitive 
taper med nanogeler. Men så kom 
koronapandemien, og kurset ble utsatt til 
september i håp om at situasjonen ville bedre 
seg og kurset kunne holdes med alle til stede. 
Slik gikk det ikke. Kurset ble gjennomført 10.-
11. september, og mens flesteparten av 
deltagerne var fysisk til stede, var vi en liten 
gjeng som fulgte kurset via Zoom.  
 
Litt bakgrunn 
 
Tape er ikke uvanlig å komme over innen 
papirkonservering, og selv om det finnes flere 
godt brukte metoder for fjerning av disse, kan 
det være vanskelig å få et tilfredsstillende 
resultat. I dette kurset ble en ny metode 
introdusert: Tapefjerning ved bruk av nano-
teknologi, nærmere bestemt geler som kan 
«lades» med vann- eller løsemiddelbaserte 
væsker. Dette skal gjøre fjerningen mer 
kontrollerbar og minske sjansen for dannelse 
av skjolder i papiret eller skader på mediet.  
 
Gelene som ble presentert i kurset er et 
resultat av det EU-støttede prosjektet 
NanoRestArt (2015-2018). Italienske CSGI 
(Research Center for Colloids and 
Nanoscience) med base i Firenze har vært 
med i tidligere kunstrettede EU-prosjekt, og 
var prosjektkoordinatorer i NanoRestArt. 
Produktet som kom ut av prosjektet var 
Nanorestore-gelene. 
 
 
 

Nanorestore-gelene kan deles i to typer: 
hydrogeler og organogeler. Gelene har flere 
bruksområder, som blant annet til rensing av 
maleri og alkalisering av papir. Men de kan 
også brukes til tapefjerning, og da spesielt 
dersom tapen dekker et medium som ellers er 
sensitivt overfor vann eller organiske 
løsemidler. Det er også laget ferdige mikro-
emulsjoner som kan brukes sammen med 
gelene. Hydrogelene og emulsjonene kan 
kjøpes direkte fra CSGI eller via Deffner & 
Johann som er den offisielle distributøren med 
CSGI1. Organogelene er på nåværende 
tidspunkt ikke tilgjengelige for salg. 
 
Kursholder Antonio Mirabile (papir-
konservator) har vært med i utviklingen og 
testet gelene med fokus på fjerning av tape på 
papir. Han er frilans konservator i Frankrike, 
og holder kurs blant annet om bruken av 
nanogeler i papirkonservering. 
 
Kort om kurset 
 
Det var ca. 20 deltakere som deltok disse to 
dagene, inklusivt arrangørene. Dette var 
maleri- og papirkonservatorer fra hoved-
sakelig Sverige, men også Norge og 
Danmark. Kursspråket var engelsk, og dagene 
var delt opp i en teoretisk del og en praktisk 
del (bilde 1).  
 
For de som kunne delta fysisk på kurset, så 
fungerte opplegget nokså normalt med 
forelesning i den teoretiske delen og mulighet 
for å prøve ulike teknikker i den praktiske 
delen. Om så med litt lengre avstand mellom 
hverandre enn normalt. 
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Bilde 1: Sånn kan den praktiske delen av et kurs i 2020 se ut. Foto: Marie Kleivane. 

Dag 1. Om tape og tradisjonelle metoder 
 
Etter introduksjonen av hver enkelt kurs-
deltaker, fikk vi presentert noen casestudier 
som viste noe av problematikken med bruk av 
tape på kunst og kulturarv og fjerningen av 
den. Et eksempel var tapebruken på 
Dødehavsrullene. De ble først festet til glass 
med tape, som senere ble fjernet med en 
svært effektivt (og enormt giftig) blanding 
inneholdende blant annet kloroform! HMS har 
heldigvis gjort noen framskritt. 
 
Videre fikk vi en gjennomgang av tapens 
historie, fra den tidlige bruken innen medisin 
på slutten av 1800-tallet og frem til den 
hverdagslige bruken vi har i dag. I denne 
historien følger også utviklingen av 
materialene som har vært i bruk, fra natur-
gummi til syntetisk fremstilte varianter som 
blant annet syntetisk gummi, celluloseacetat 
og polypropylen. Deretter fulgte en gjennom-
gang av tapens oppbygning med et frigjørende 
belegg, tapebærer, et grunningslag og 
klebestoff.  
 
Før den praktiske delen fikk vi også en god 
gjennomgang av ulike analytiske instrument 
som kan brukes for å identifisere ulike 
tapevarianter, samt de mest vanlige former for 
skader og nedbrytning av tapene.  
 
I den praktiske delen denne dagen, ble de 
tradisjonelle metodene for tapefjerning 
gjennomgått. De er effektive og brukbare, men 
ved noen av dem så er det en viss risiko for 
skjolddannelse i papiret. Mirabile har selv 
brukt mest temperaturregulerende varmluft for 
fjerning av tapebærer og Crepe Rubber for 
eventuelt resterende klebestoff.  

Løsemiddel kan også tas i bruk ved fjerning av 
tapebærer, men kanskje helst dersom bærer 
er borte og misfarging etter nedbrutt klebestoff 
gjenstår. Det finnes ulike metoder å benytte 
seg av i denne sammenhengen, de mest 
skånsomme er ved bruk av fuktet trekkpapir 
og en Gore-Tex-membran mellom verk og 
løsemiddel, eller også ved bruk av poultice 
(grøtomslag, fuktig klump) av leire (clay) eller 
pulver til stivelsesklister. I begge metodene 
må man være påpasselig, fordi det fort kan 
oppstå dannelse av skjolder.  
 
Mot slutten av den praktiske delen ble 
nanogelene kort introdusert. For å kunne ta 
dem i bruk, må de «lades» dagen før. Vi fikk 
også se forskjellen på hydrogeler og 
organogeler.  
 
Dag 2. Etikk, løsemidler og nanogeler 
 
Den teoretiske delen av dag to tok for seg 
teoretiske og etiske vurderinger man må gjøre 
før en går i gang med fjerning av tape. Her ble 
viktigheten av å planlegge behandlingen 
presisert, for har tapefjerningen først startet, er 
det viktig at den fullføres til ende. Litt om 
preventiv bevaring ble også tatt opp.  
 
Før vi gikk i gang med videre introduksjon av 
nanogeler, fikk vi en grundig gjennomgang og 
oppfrisking av teori rundt løsemiddel, 
løselighet og hvordan dette spiller inn med 
tanke på fjerning av tape. Teas-diagram er en 
selvfølge her. Mirabile viste hvordan 
diagrammet kan brukes for å finne mindre 
helseskadelige alternativ til de tradisjonelle 
løsemidlene. Selv erstatter han eksempelvis 
aceton med dietylkarbonat.2 
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Bilde 2: Illustrasjon på applikasjon av nanogel med maske. A: Papir med misfarging av tape, B: Lag med plast som 
dekker 1 mm av misfargingen, C: Nanogel. Marie Kleivane. 

 
Vi fikk også en kort introduksjon til mikro-
emulsjoner. Definisjonen på en mikroemulsjon 
er et system av vann, olje og amfifile molekyler 
(inneholder både vann og fettløselige deler), 
som er en enkelt optisk isotrop (ensartet) og 
termodynamisk stabil, flytende oppløsning.3 
Mikroemulsjoner kan brukes til å «lade» 
gelene.  
 
Som allerede nevnt så har vi to ulike typer 
nanogeler: hydrogel og organogel. Hydrogeler 
brukes på cellulosebaserte tapebærere (for 
eksempel maskeringstape og celluloseacetat) 
og lades med vannløselige løsemidler, mens 
organogeler brukes på tapebærere av plast og 
lades med ikke-vannløselige løsemidler. 
Gelenes oppbygning gjør at emulsjonen eller 
løsningen de er ladet med slippes kontrollert, 
og den er justert til å påvirke tapen og ikke 
mediet under. Gelene trekker ikke til seg 
misfarging som andre typer geler.  
 
For å gjøre en test på om mediet tåler 
virkemiddelet gelen er ladet med, kan en ladet 
gel trykkes lett på mediet. Dersom det 
reagerer med mediet, vil farge ligge igjen på 
gelen, men siden påføringen er så «tørr» 
unngås det at mediet blør ut i papiret. Dette er 
ellers en ny metode som kan erstatte 
tradisjonell dråpetest.  
 
Før den praktiske delen gjennomgikk Mirabile 
noen konkrete eksempel hvor han har brukt 
geler for fjerning av sjenerende tape, men 
også i tilfeller der tapen har vært en del av 
kunstverket.  
 
Den praktiske delen tok hovedsakelig for seg 
prøving av de tilberedte gelene fra dag 1. 
Selve applikasjonen minner om det som 
gjøres med enten Gore-Tex eller «poultice».  

 
Gelene kan klippes til for å passe tapen som 
skal fjernes, men siden gelen kan brukes flere 
ganger er det dumt å «låse den» til en form. Et 
alternativ er å lage en sjablong av plast (av litt 
tykk Melinex eller Mylar) tilpasset tapen som 
skal fjernes for å slippe å klippe til gelen. Hullet 
som klippes til bør dekke 1 mm av 
tapebærerens kant på alle sider (bilde 2).   
 
Prosedyren er lik på hydrogeler og 
organogeler, men den sistnevnte bør dekkes 
til med plast siden den fordamper fortere og 
kan tørke inn. En lett vekt legges over gelen 
for å sikre kontakt med tapebærer. Hydrogelen 
ligger i første omgang på i 5 min, organogelen 
i 20-25 min. Deretter kan tapen fjernes med 
pinsett og eventuell resterende kleber fjernes 
med Crepe Rubber. Gelene kan ligge på 
lenger om nødvendig.  
 
Etter at behandlingen er ferdig, vaskes gelen 
ved å legge den i vann (hydrogel) eller 
isopropanol (organogel) i ca. 40 minutter. 
Deretter legges den i en lufttett beholder med 
ny tilsvarende væske for oppbevaring, helst i 
kjøleskap.  
 
Refleksjoner rundt nanogeler 
 
Som metode virker nanogelene veldig lovende 
for skånsom fjerning av tape. Men bruken av 
disse krever noe trening, prøving og feiling for 
å få inn teknikken. Inntrykket fra den praktiske 
delen var at kursholder lettere fikk fjernet 
tapen enn kursdeltagerne. Dette kan skyldes 
at noe ble testet på kunstig eldet material 
(kursholder) og noe var naturlig eldet material 
(kursdeltagere). En gjenganger på kurs der 
nye metoder prøves. 
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Jeg hadde håpet at gelene også skulle kunne 
fungere for fjerning av misfarging av nedbrutt 
klebestoff. Dette var ikke tilfelle. Metoden 
brukes i de tilfeller hvor tapebærer fremdeles 
sitter på papiret, så dette er en alternativ 
metode til for eksempel fjerning med varmluft. 
Mirabile sa at det er mulig å prøve seg fram 
med nanogeler og fjerning av misfarging etter 
tape. Men som nevnt tidligere, gelen slipper ut 
fukt, den tar ikke til seg noe. 
  
En annen tanke om nanogelene er innholdet. 
Selv om tester gjort av kunst behandlet med 
disse gelene ikke viser noen større påvirkning 
på papiret, så er ikke nøyaktig innhold i gelene 
kjent. Det var også litt uklart for meg hva 
mikroemulsjonene inneholdt, men det kan ha 
blitt bedre forklart for de fysisk til stede på 
kurset. Datablad for emulsjonene bidrar med 
bedre informasjon, men er mer vage når det 
kommer til det kjemiske innholdet av selve 
gelene. 
 
Evaluering av kurs via Zoom 
 
Vi som fulgte kurset via Zoom fikk se 
PowerPoint-presentasjonen til Antonio 
Mirabile ved at hans skjerm var delt med oss. 
Administrator for møterommet i Zoom holdt et 
øye på chatten der vi som fulgte med digitalt 
kunne komme med spørsmål skriftlig.  

Svaret ble også oppsummert skriftlig, noe som 
var veldig fint da lyd på digitalsamtaler av og 
til faller ut. Vi fikk også tilsendt presentasjonen 
i pdf-format, og annet kursmateriale. Samme 
opplegg var det i den praktiske delen, men da 
var det et mobilkamera som fulgte med på de 
fleste praktiske øvelsene. Dette var kanskje 
den mest problematiske delen, da bildekvalitet 
på videoen til tider var litt så som så, og 
filmingen ikke skulle være til hinder for de som 
var fysisk til stede. 
 
Dette var det tredje digitale kurset, eller 
webinaret, jeg har deltatt i. Jeg må si at jeg 
synes mye fungerer overraskende bra i dette 
formatet. Selv om de digitale formatene gjør 
det mulig å delta på flere kurs, så mister en 
også mye ved ikke å kunne delta fysisk. 
Personlig hadde jeg i dette tilfellet sett frem til 
å treffe flere kjente fra studietiden, man går 
glipp av snakk med gamle og nye kjente over 
lunsj og kanskje noe sosialt om kvelden. Og 
ikke minst, man mister muligheten til å prøve 
metoden man lærer om praktisk.  
 
Men geler er bestilt til Oslo, og jeg ser frem til 
å prøve disse sammen med mine kollegaer! 
Om ikke på selve kunsten i første omgang, så 
i alle fall på min fars gamle pianohefte som 
ikke fikk bli med på tur til Gøteborg likevel 
(bilde 3).

 

 
Bilde 3: Testmaterialet som skulle bli med til Gøteborg: Min fars pianohefte, grundig reparert med diverse tape. Foto: 
Marie Kleivane. 
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Noter 
 
1. På nåværende tidspunkt kan kun hydro-
geler kjøpes til Norge fra Deffner & Johann. De 
ferdigpreparerte løsningene havner i en 
klassifikasjon som «farlig materiale» og 
Deffner & Johann får ikke sende sådanne til 
Norge.  
2. Dietylkarbonat regnes for å være et «grønt» 
løsemiddel, men det finnes lite litteratur om 
løsningen. Denne lukter også, så Mirabile 
arbeider uansett med denne under avtrekk.  
3. Løst oversatt fra Petroleum Engineer’s 
Guide to Oil Field Chemicals and Fluids (2dre 

utgave, 2015) på nett. 
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