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På Møbelverkstedet Restaurering
Anne Cathrine Hagen ved Møbelverkstedet Restaurering i
Københavngata i Oslo studerer tremosaikken på skatollet hun
har fått inn på verkstedet (ill. 1). Skatollet og flere andre møbler
fra Akershus Slott skal restaureres for å få tilbake sitt opprinnelige utseende, slik en ukjent møbelsnekker i Buskerud lagde
dem på slutten av 1700-tallet. Det som gjør at Anne Cathrine
studerer tremosaikken ekstra nøye, er innslaget av noen
blågrønne finérbiter i tremosaikken eller intarsiaen, som det
heter på fagspråket.
Grønt treverk er svært uvanlig. Den mest nærliggende forklaring på hvordan mesteren bak intarsiaen på skatollet har fått
til de grønne innslagene, er at han har farget treet med beis.
Men Anne Cathrine tror ikke på denne forklaringen. «Se her»,
sier hun og peker på en detalj. «Du ser at overgangen mellom
den grønne trebiten og den som den støter imot er helt skarp.
Var beis benyttet, ville noe av fargen fra den fargede biten ha
trukket over i neste bit og lagd en diffus overgang.» Et annet
moment som taler imot beisteorien, er den skarpe og klare
grønnfargen. De beistypene de hadde den gangen var ikke
lysekte, men ble bleket av lyset og oksygen i lufta. Men de
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blågrønne trebitene i mosaikken på skatollet har en intens og
briljant farge.
Forklaringen er en sopp
Forklaringen på fenomenet er en sopp som heter Chlorociboria, eller grønnbeger på norsk. Det finnes to arter i Norge
(fotnote A). De vokser på død ved av løvtrær, spesielt eik,
hassel og bjørk, og det er ikke uvanlig å se resultatet av
Chlorociboria-infisert ved i naturen. Det framtrer som briljant
blågrønnfargede pinner på skogbunnen. Mer uvanlig er det å
observere soppens fruktlegemer, apothecier, som er mindre
enn en halv cm i diameter (forsidebilde). Både fruktlegemene
og hyfene som infiserer selve treverket har den grønne/
blågrønne fargen som skyldes et fargestoff som kalles
xylindein (Rommier 1868, ref. i (1)). Det er bestemt med spektroskopiske (2) og røntgenkrystallografiske metoder (3) som et
naftokinon. Naftokinoner har vært gjenstand for stor interesse
på grunn av sine antibakterielle, phytotoksiske, insekticide og
fungicide egenskaper. Noen har også vist seg å ha cytostatiske
og anticarcinogene egenskaper. Forbindelsene er vanlig i
naturen og produseres som sekundære metabolitter foruten

Ill. 1 Skatoll Prinsesalen

i sopp også i actinomyceter (en gruppe bakterier) og høyere
planter (se litteraturhenvisninger i ref. 4). Man antar at organis
mene produserer slike stoffer som en adaptasjon i økosystemet
på grunn av de biologiske effekter de har på konkurrerende
organismer.
Norskprodusert intarsiamøbel
Det å finne intarsia i et norskprodusert møbel fra 1700-tallet
med bruk av Chlorociboria-infisert ved er ikke vanlig. Det
kan selvsagt tenkes at snekkeren selv fikk ideen om å bruke
de grønne trebitene han fant i skogen til dekorering av sine
møbler. Men Anne Cathrine tror heller at han lærte teknikken
under besøk hos kolleger i Europa og tok den i bruk i sitt eget
verksted da han kom tilbake. Hun forteller at lærlinger ‘vandret
på faget’. De som hadde mulighet dro ut i verden for å lære
mer og få inspirasjon. Intarsiateknikken ble perfeksjonert av
renessansekunstnere i Nord-Italia i det 15. og 16. århundre.
Siden spredde teknikken seg til resten av Europa. Det kanskje
mest kjente kunstverk er studerkammeret, Gubbio studiolo (fra
Ducal Palace i Gubbio, finnes nå i samlingen til Metropolitan
Museum of Art, New York) (5), hvor alle veggene består av

kunstferdig intarsia. Slik blir bruken av Chlorociboria-fargede
trebiter i et intarsia-arbeid fra Buskerud et sannsynlig bevis for
kompetanseoverføring mellom europeiske håndverk-kolleger
på kryss og tvers over hele kontinentet. Den unnselige soppen
har så å si satt sine grønne fotspor gjennom europeisk kulturhistorie. I sin masteroppgave i kunsthistorie (6) studerte
Marianne Moe blant annet det ovennevnte skatollet sammen
med flere andre intarsiamøbler laget av snekkeren fra
Buskerud. Hun fører argumentasjon for at Buskerudmesteren
som hun kaller ham, sannsynligvis har hentet inspirasjon fra
mestere i Tyskland.
Påvisning av Chlorociboria i 500 år gamle møbler
De kunstferdige puslespillene laget og lagt av de italienske og
tyske mestrene ble til et vitenskapelig puslespill flere hundre
år senere. For det er en spennende vitenskapelig prosess bak
bevisene for at Chlorociboria er årsaken til grønnfargen i
intarsiaen. Det er spesielt to vitenskapelige artikler som er
viktige i denne sammenhengen, begge fra 1992. Professor Hans
Michaelsen og medarbeidere ved Fachhochschule Potsdam
undersøkte grønne finérbiter i flere tyske intarsiamøbler fra det
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16. – 18. århundre (1). De tok for seg tre mulige forklaringer på
grønnfargen: 1) bitene var fra en tresort med naturlig grønnfarget ved, 2) bitene var kunstig farget med beis og 3) fargen
skyldtes oksidative prosesser eller soppangrep i veden.
En mikroskopisk undersøkelse av de grønnfargede bitene
klarla at tresorten var osp eller bøk. Disse tresortene har ikke
naturlig grønnfarget ved og forklaring nr. 1 kunne avskrives.
Teorien med beis krevde en mer omfattende undersøkelse. De
to mest sannsynlige fargemetoder som kunne vært brukt var
uorganisk beis basert på jern- eller kobberforbindelser, eller
ved bruk av det organiske fargestoffet indigo. Grunnstoffanalyser av intarsiabiter viste ingen forhøyede verdier av jern
eller kobber sammenlignet med ufarget ved, noe en ville forvente hvis beisen var basert på disse grunnstoffene.

Ill. 2 og 3: Detalj skatoll Prinsesalen

Muligheten for at grønnfargen skyldtes innfarging med indigo
ble undersøkt ved ekstraksjon av fargestoffet fra flere ulike
intarsiamøbler og fra grønne Chlorociboria-infiserte trebiter.
Ekstraktene ble så analysert med UV/VIS-spektroskopi,
tynnsjiktkromatografi og høytrykksvæskekromatografi, og sammenlignet med tilsvarende analyser av indigo. Konklusjonen
på disse analysene var at intarsiabitene heller ikke var farget
med indigo eller indigobasert beis. Dermed sto den muligheten
igjen at fargen skyldtes en fargereaksjon som følge av oksidative prosesser i veden eller en infeksjon av sopp. Ved skader
og sår vil fenoler i veden oksideres til forbindelser som har
antibakterielle og antifungicide egenskaper. Forbindelsene
har ofte kraftige farger, men ikke den grønne eller blågrønne
fargen som i tremosaikkene. Forfatterne vurderte derfor denne
forklaringen som lite sannsynlig.
Ved å mikroskopere tynne snitt av de grønne intarsiabitene
kunne man påvise sopphyfer i veden. Hyfene var grønnfarget
tilsvarende som celleveggen i veden omkring. Identisk resultat
fikk de da de mikroskoperte snitt av grønnfargede trebiter av
eik infisert med Chlorociboria. De trakk derfor den konklusjonen
at intarsiakunstnerne hadde benyttet trebiter infisert med
denne soppen for å lage sine mesterverk i tremosaikk og at
det var sopphyfene som hadde avgitt fargestoffet (xylindein) til
veden.
I 1992 publiserte Robert Blanchette ved Department of Plant
Pathology, University of Minnesota, Antoine M. Wilmering og
Mechthild Baumeister ved The Metropolitan Museum of Art,
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Ill. 4: Klar til å begynne
restaureringen av Buskerudmesterens intarsiaskatoll i Møbelverkstedet
Restaurering. Fra venstre
Cecilia Nolin, Juliane
Derry, Hanne Bjørk og
Anne Cathrine Hagen.
Hanne og Anne Cathrine
er møbelsnekkermestere
og innehavere av bedriften. Skatollet tilhører
samlingen på Akershus
Slott.

New York et arbeid basert på det kjente intarsiamesterverket
Gubbio Studiolo i samlingen ved nevnte museum (5). Under en
restaurering av studerkammeret, ble små segmenter av grønnfarget tre identifisert som osp fjernet og preparert for lysmikroskopi og scanning- og transmisjonselektronmikroskopi. I de
grønnfargede bitene fant de sopphyfer lokalisert i vedrør, margstråler og vedfibrene nær margstrålene (ill. 5). De fant også at
avleiringer av fargestoff var konsentrert rundt hyfene. Ufargede
trebiter var fri for sopphyfer og fargestoff. Denne studien viste
entydig at grønnfargen i intarsiaen i dette mesterverket var
forårsaket av soppen Chlorociboria.
Andre anvendelser
Det er eksempler på at fiolinbyggere har dekorert sine instrumenter med intarsia. Da refererer man gjerne til fioliner laget
ved den såkalte Alemannische Schule i det 17. århundre, og
man kjenner til to fiolinbyggere som laget farget tremosaikk
på sine instrumenter. Disse fiolinene er blitt gjenstand for
undersøkelser, og det viste seg at grønnfargede innlegg også
her inneholdt xylindein som var ansvarlig for fargen (7). Siden
Chlorociboria er å betrakte som en råtesopp og dermed
degraderer veden, var det viktig at trebitene infisert med
soppen ikke ble plassert i punkter på fiolinen med konstruksjonsmessige spenninger i materialet (for illustrasjon se Fig. 6.1. c-d
i ref. 8).

De biologiske effektene av naftokinonene som xylindein tilhører
er utnyttet gjennom en patentert applikasjon (9). Her er den
inhiberende effekten xylindein utøver på spiring av uønskede
planter beskrevet. De japanske forskerne bak patentet anfører
at virkestoffet vil virke selektivt på plantevekst, er effektivt ved
ekstremt små doser og er ufarlig for miljøet (med unntak av
plantene det skal hemme veksten av).
Vekstbetingelsene til Chlorociboria er svært lite kjent. Plantepatolog Jessie Micales Glaeser og hennes kolleger ved Center
for Forest Mycology Research, Northern Research Station i
Madison, Wisconsin forsøker å finne optimale vekstbetingelser
for Chlorociboria (Glaeser pers. med.). Deres mål er ved kontrollerte betingelser å kunne inokulere lav-verdi trevirke med
denne soppen og på den måten produsere ‘value added’ tre til
møbler og annet trehåndverk.
Sluttord
De italienske intarsiakunstnerne fra det 15. århundre var de
første som tok i bruk et tremateriale farget med xylindein
forårsaket av soppen Chlorociboria til sine intarsiamøbler. Om
de visste hva som forårsaket fargen, vet vi ikke. For dem var
de grønne og blågrønne trebitene nettopp det de trengte til i
sine mesterverk, ofte med landskap som gjennomgangsmotiv.
Senere lærte tyske møbelkunstnere og endog fiolinbyggere
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teknikken med bruk av Chlorociboria-infisert trevirke. På 1700tallet begynte trehåndverkere i byen Tunbridge Wells i Kent å
benytte grønnfargede trebiter i sine detaljerte og vakre intarsia
i små treskrin. Disse antikvitetene som kalles Tunbridge
Ware er i dag høyt verdsatte og dyre antikviteter. Skatollet til
Buskerudmesteren har ingen prislapp. Etter oppussing hos
Anne Cathrine Hagen og hennes kolleger på Møbelverkstedet
Restaurering er det nå tilbake i samlingen på Akershus Slott.
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Ill. 5: Radialsnitt av Chlorociboria-infisert
ved avbildet i scanning elektronmikroskopi. Bildet viser en sopphyfe i vedrørselementer i veden.
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