Folk og natur i Norge — fortsatt fra s. 33
Med film har jeg en fysisk original som jeg kan arkivere, — et
fysisk dokument som har en varig verdi. Når man jobber digitalt har man kun en fil som ikke er taktil, — som man ikke
kan ta og føle på.
Jeg liker at det jeg jobber med er fysisk, ikke virtuelt. Det
må ha en form som jeg kan ta og føle på, se på utenfor den
virtuelle verden, og glede meg over som et fysisk dokument.
Den fysiske kontakten er viktig. En maler har kontakt med
maling, lerret og pensel. Fotografen har ikke bare kameraet,
men også selve det som skapes gjennom kameraet. Det er
kunst, og kunst krever en fysisk dimensjon.
Når man fotograferer analogt, må man vente på resultatet. Du må fremkalle før du får se resultatet, og dette har en
pris. Det ligger arbeid bak. Man tenker og konsentrerer seg
mer før man tar enkeltbildet. Dette påvirker både motivet og
fotografen. Man tar bildet først når man har det man ønsker,
— ikke bare knipser og knipser. Man er mer fokusert på hvert
enkelt bilde, og jeg tar som regel bare 2-3 bilder pr. motiv.
I prosjektet tar jeg ikke bilder for å fange øyeblikket, men
prøver å finne fram til “evighetsøyeblikket”. Jeg søker å fotografere en person utenfor tid, i et forlenget tidløst perspektiv.
Slik er jeg inspirert av maleriene.
Sett ut i fra et rent teknisk perspektiv er for meg også selve
utføringen av det klassiske håndverket en viktig del av det å
være fotograf, i tillegg til at det gir det estetiske resultatet jeg
ønsker i et fotografi.
Berti velger å bruke storformatkamera for å oppnå en dybde
og stofflighet i fotografiet som det digitale fotografiet ikke kan
gi. Med klare detaljer og sylskarpt fokus har bildene samtidig
en mykhet og dybde som kan gi en nesten tredimensjonal
opplevelse.
— Storformatkameraet gir muligheten for en utrolig detalj
rikdom med både skarphet og mykhet. Man får frem hele det
rike spekteret av gråtonenyanser som ligger mellom svart og
hvitt, som om du har farger i bildet.
Slik holder han det klassiske fotografiske håndverket i hevd
i en generasjon der også dette står i fare for å gå tapt. I en tid
der stadig færre forholder seg til analoge prosesser og de fleste
aldri har holdt i en filmrull eller stått bøyd foran forstørrelsesapparatet i søken etter det fullkomne — for så å oppleve resultatet
åpenbare seg gjennom kjemikaliene —er han en viktig videreformidler av et klassisk tradisjonshåndverk.
Utført med høy kompetanse og inderlig nøyaktighet er resultatet slående vakkert og i stor kontrast til det meste av bilder
vi omgir oss med til daglig.
Prosjektet «Folk og natur» har bare begynt, og oppdagelsesferden gjennom Norge fortsetter — til nye bygder og dalfører
— i nære møter med nye mennesker.
Luca Bertis fotodokumentariske reiser gir oss med dette
en unik og uvanlig vakker samling norske samtidsfotografier
og portretter. De er tatt i nåtid, hensatt til fortid, med en visjon
inn i fremtid. Slik er de også løftet ut av sin tid. Med sin tydelige
komposisjon og oppriktige alvor, forteller hvert enkelt bilde sin
egen historie.
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Visittstuen

— det kontinentale i det lokale

av Kari Telste
I 1896 fikk Norsk Folkemuseum en enestående gave: et
selskapsværelse fra Stiftsgården i Rådhusgata 13 i Kristiania.
I årsberetningen for 1896 ble værelset framhevet som særlig
interessant fordi det ga «Begreb om, hvordan en ChristianiaPatricier i Midten af forrige Aarhundre vidste at udstyre sine
Selskabsværelser». Interessant var det også at alle veggene
fra det «lave Brystpanel og til Gibstaget med sine Rokokoorna
menter i Stuk» var helt dekket av malerier som forestilte hav
nescener. Hvor var motivene hentet fra, og hvem hadde malt
dem? Maleriene manglet signatur, men såpass kunne sies, at
de var «stærkt sammenkomponerede i sin Tids Smag».
Stiftsgårdsværelset, eller visittstuen som det senere ble kalt,
var del av utstillingene i bybygg fra åpningen i 1914. Siden har
det vært vist som typisk eksempel på et rokokkointeriør fra
omkring 1760. Skjønt ikke helt typisk. Utstillingsføreren fra 1914
peker på at værelset, med unntak av «gratiøse dekorationer
paa taket og det lette, hvite panel», har en streng karakter med
rette, like feltinndelinger.
Visittstuen er ett av de fineste interiørene i Folkemuseets
samlinger, og den skal inngå i den nye utstillingen i bybygg.
Den vil fortsatt være stilhistorisk interessant, men vel så
interessant er hvordan rokokkodekorasjoner og veggmalerier
kan gi kulturhistoriske innganger til å visualisere livet som utspilte seg innenfor visittstuens vegger. Og er det mulig å finne
ut mer om maleriene og hvem som malte dem?

Visittstuen i sin fordums prakt slik den var utstilt i Bysamlingen.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

EN CHRISTIANIA-PATRISIER OG
ET STRÅLENDE SELSKAPSLIV
Christiania-patrisieren som årsberetningen viser til var den
unge og velstående kjøpmannen Morten Leuch (1732-1768). I
1756 arvet han en bygård i Rådhusgata 13 etter sin bestemor.
Han gikk straks i gang med å rive den for å bygge nytt. Den nye
gården sto ferdig omtrent samtidig med at han i 1758 giftet seg
med Mathia Collett (1737-1801). De nygifte var begge født inn i
Christiania-familier som hadde tjent store formuer på trelasthandelen på 1600- og 1700-tallet, og tilhørte et internasjonalt
nettverk av slektninger og forretningsforbindelser i Frankrike
og England. Mathia hadde engelsk familiebakgrunn, mens
Morten på sin Grand Tour – dannelsesreise – hadde fått en
særlig forkjærlighet for Frankrike.
Mathia og Morten var unge og nygifte, de ville ha alt nytt, og
de var midtpunkt i et «strålende» selskapsliv i Christiania. Nybygget i Rådhusgata 13 kan ses som uttrykk for at paret ønsket
et tidsmessig og representativt hus i byen. Etter tidens krav
måtte huset stå i stil med en kontinental livsførsel, og rokokko
var høyeste mote på den tiden det sto ferdig. Det ble da også

Gården i Rådhusgata 13. Visittstuen lå innenfor de to vinduene til
høyre for porten. Foto: O. Wæring, Norsk Folkemuseum.

regnet som en av byens stiligste og beste bygninger, vakkert
innredet med store selskapssværelser. Da gården ble revet i
1913, ble flere av disse værelsene gitt i gave til Folkemuseet. I
tillegg til visittstuen ble den tilstøtende festsalen og tre andre
selskapsværelser nå flyttet til museet.

VISITTSTUEN SOM RAMME FOR SELSKAPSLIV
Visittstuen var sentralt plassert i første etasje til høyre for porten. Fra visittstuen ledet en dør videre inn til den ene av husets
to festsaler. Det ligger i navnet at visittstuen var et representativt rom for å ta imot gjester. En dagbok Morten Leuch skrev i

Venstre: Romantisk havnescene fra Middelhavet. Men er veggmaleriene kjøpt i Frankrike, eller er de utført av Christiania-maleren Niels
Thaaning etter franske forbilder? Foto: Anne-Lise Reinsfelt. Norsk Folkemuseum.
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Venstre: Utsnitt av veggmaleri der havnearbeider får varene i havn, dirigert av to herrer som sannsynligvis er kjøpmenn.
Høyre: Veggmaleri med havnescene fra Middelhavet med mennesker i aktivitet. Begge foto: A.L. Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

årene 1757-1762, hovedsakelig fra lystgården Bogstad, viser at
han og Mathia hadde stor omgangskrets. Venner og slektninger og folk fra Christiania-eliten var selvskrevne gjester i deres
hus, så vel som forretningsforbindelser fra inn- og utland og
skippere på handelsfartøy. Kaffe og te ble stadig servert, men
hva de snakket om, skriver han mindre om. Kanskje finnes et
svar på veggene?
Dekorerte veggflater var et viktig innslag i 1700-tallets
europeiske interiørkunst. I sin bok om Peder Aadnes skriver
Janike Sverdrup Ugelstad at veggmalerier dannet ramme rundt
selskapsliv og konversasjon, og vakte til live minner, pirret
nysgjerrighet og fantasi, åpnet for refleksjon og samtaleemner.
Slike malerier besto gjerne av en sammenhengende serie av
motiver som viser mennesker i bevegelse og var satt sammen
slik at de utgjorde en fortelling.
De syv maleriene som dekker veggene i visittstuen ser ut
til å være variasjoner over samme tema. De viser havnescener,
sannsynligvis fra Middelhavet, med skip og båter. I bakgrunnen er det himmel og skyer og et endeløst hav og i forgrunnen
mennesker i aktivitet. Vi ser havnearbeidere som losser skip,
og som bærer, dytter og sleper store kasser og tønner. Over de
to dørene er innfelt malerier som viser eksotiske varer.
Maleriene kan ses som en visualisering av den virksomheten Morten Leuch drev i sitt handelshus. De var bilder på
grunnlaget for hans rikdom og velstand: trelasthandel og
skipsfart. Dette er et motiv som også gjentas i hyllingsvers
fra hans gjester, gjengitt i hans dagbok: «Gid Bogstad Brug
ey fattes træe, / og Leuch ey Skibe savne». Dikteren Christian
Braunann Tullin var en kjær og hyppig gjest ved slike sosiale
sammenkomster, og bidro ofte med å lese egne dikt. I Tullins
skrifter ser vi at han, i likhet med sin vert Morten Leuch og
andre fremtredende menn i Christiania, var opptatt av industri og naturvitenskap, av politiske og økonomiske spørsmål.
Visittstuen med sine middelhavsmotiver må ha vært en perfekt
ramme for samtaler om handel og sjøfart, politikk og økonomi.
I maleriene ble idealiserte landskap kombinert med skip og
virksomhet som la grunnlag for økonomisk framgang. Selv om
maleriene viser rolige havnescener, aner vi likevel i dramatiske
skyer at naturen truer med å ta alt tilbake. Dette er noe dikteren
Tullin setter ord på i diktet Søefartens Oprindelse og Virkning:
med et slag kan himmelen og havets villskap knuse og oppslu-
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ke skip med last. I diktet skriver han også om hvordan sjøfarten
har gjort verden mindre. Det er banet veier, der «intet Spor
var før», en vei på alle vann forbinder adskilte deler av verden
sammen. Nye bånd knyttes med brødre i land som før var fremmede, og man ble kjent med produkter fra en fremmed natur:
Hvor gavmild deler du Naturens rige Gaver
Og er ei blot mod Trang, men og mod Vellyst god
Til Østersøens Strand frembringes Indiens Haver;
Og hede Landes Viin opvarmer koldes Blod
Dette er produkter som forekommer på supraportene i visittstuen: druer, appelsiner, sitron, vinglass, hollandske fat. Dette
var varer fra en verden som i stadig større grad åpenbarte seg
for 1700-tallets mennesker.
Motivene på veggene i visittstuen åpnet for en større
verden. De vendte seg mot de store verdenshavene, mot skip
og handelsvirksomhet som knyttet eksotiske og fjerne steder
til visittstuens hjemlige verden. Det er neppe tilfeldig at Morten
Leuch valgte å innrede sin nye visittstue med veggmalerier
med motiver fra Middelhavet. De var bilder på hans virksomhet, men kanskje skulle de også minne ham om hans lykkelige
ungdom i Frankrike?

HVOR KOM MALERIENE FRA?
En gjenglemt utstillingsetikett i den gamle bysamlingen
presenterer maleriene som kopier av Joseph Vernets serie med
romantiske havnemotiver ved Middelhavet, muligens utført i
Vernets verksted i Paris. Hvor kom disse opplysningene fra? I
utgangspunktet ble motivene nemlig tilskrevet en helt annen
maler. Med referanse til Weinwichs ”Kunstner-Lexicon” oppgir
årsberetningen fra 1896 at maleren muligens var Christian
Tonning, som på denne tida skulle ha «decoreret med Malerier
nogle Værelser i Christiania som ei skal være ilde».
Dette leksikonet som var utgitt i 1829 opplyser at Christian
Tonning var landskapsmaler og oppholdt seg i Christiania,
der han skal ha dekorert noen værelser. Han skal dessuten ha
malt transfigurasjonen under breddeloftet i Kongsberg kirke.
Salomonsens konversasjonsleksikon fra 1930 tilskriver ham
utsmykningen av den nye Kongsberg kirke i 1760-årene. I
Weilbachs kunstnerleksikon fra 1952 er dette revidert. Det viser

Visittstuen i 2014, under restaureringsarbeidene. Malerikonservator Niels Gerhard Johansen og møbelkonservator Stephanie Westermann tildeler inventarnummerne til noen av interiørdelene. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum.

seg at Christian Tonning stadig er blitt blandet sammen med
den danske maleren Niels Thaaning eller Tonning. Ingen kjente
verk kan med sikkerhet tilbakeføres til Christian Tonning «hvis
Eksistens overhovedet ikke synes dokumentert – maaske
drejer det sig blot om en Forveksling af Fornavn».
I senere kunstnerleksikon (1986) blir det uten videre antatt
at det dreier seg om en navneforveksling. Men allerede da visittstuen ble presentert i utstillingsføreren i 1914, må museet ha
vært oppmerksom på dette: «De malte tapeter, som vistnok er
utført av Kristiania-maleren Nils Tonning, viser tidens romantiske landskapskunst». I en utstillingsfører fra 1938 er Tonning
uten videre byttet ut: «Maleriene er antagelig kjøpt i Frankrike». Det er denne reviderte oppfatningen som etter hvert må
ha ledet til Vernets verksted i Paris.
Trass i motstridende opplysninger slår en biografisk nett
artikkel i Store Norske Leksikon uten videre fast at maleren er
Niels Thaaning, men forbildene kan være hentet fra Vernet:
Av dekorasjonsoppgaver vi vet at Thaaning stod bak, er mange
forsvunnet i dag, men noen av dekorasjonene i Morten Leuchs
visittstue i Rådhusgata 13 eksisterer fremdeles på Norsk Folkemuseum. Motivene her er havnescener basert på kobberstikk
etter Joseph Vernets italienske og franske havnebilder. Disse er
malt i en varm, dekorativ, perlende koloritt.
Dette bygger åpenbart på opplysninger hentet fra Norsk
kunstnerleksikon (1986) hvor det på nøyaktig samme måte
vises til kobberstikk av Vernets havnebilder, men med større
forbehold: maleriene kan attribueres til Thaaning. Om Niels
Thaaning (1732-1779) er kjent at han var en dansk malersvenn,
som på forespørsel kom til Norge for å male Kongsberg kirke.
Han oppholdt seg på Kongsberg fra 1764 til mars 1766, og slo seg
deretter ned i Christiania hvor han i november 1766 fikk borgerskap som malermester. Fra sitt malerverksted drev han en
allsidig virksomhet som dekoratør, ornamentmaler, portrett-

maler og anstryker. Ut fra dette står vi igjen med to mulige svar:
Maleriene kan være malt i Christiania av Niels Thaaning etter
kobberstikk, eller de er kopier utført i Vernets verksted i Paris.
Vi vet ikke hvilke resonnementer eller kilder de to alternativene
bygger på, men begge fører til den kjente franske landskaps- og
marinemaleren Claude-Joseph Vernet (1714-1789). Mange av hans
motiver var hentet fra Middelhavet, og maleriene forestiller enten
idylliske havnescener eller skipsvrak i dramatiske stormer. Vernet
var svært populær i sin samtid både i Frankrike og England, og
han hadde mange malere i virksomhet i sitt verksted.
Verken utstillingsetiketten, utstillingsførere eller kunstnerleksikonet fra 1986 forteller hvorfor motivene tilbakeføres til
Vernet. Hva bygger dette på? Søk på nettet viser riktignok at
motivene på visittstuens vegger overfladisk sett har likheter
med Vernets malerier, men noe direkte forelegg er (foreløpig)
ikke funnet. Hvor veggmaleriene kom fra og hvem som har
malt dem er fortsatt et mysterium.

KAN MYSTERIET LØSES?
I utgangspunktet virker det logisk at Niels Thaaning som en
lokalt bosatt maler er kunstneren bak veggmaleriene. Det er
heller ikke utenkelig at han har hatt kobberstikk av Vernets
malerier. Problemet er at Thaaning slo seg ned i Christiania
først i 1766, halvannet år før Morten Leuch døde i januar 1768.
Huset i Rådhusgata 13 hadde dessuten stått ferdig i fem-seks år
før Thaaning i 1764 kom til Norge. Er det sannsynlig at Morten
og Mathia ventet så lenge med å dekorere sin visittstue? Nå er
det ikke sikkert alle rom ble dekorert samtidig, men visittstuen
var sentralt plassert i den representative delen av bygningen.
Som prominent vertskap i Christianias strålende selskapsliv, er det rimelig å tenke seg at Morten og Mathia ville ha
ferdig sin representative visittstue så raskt som mulig. En vel
så sannsynlig mulighet er derfor at Morten Leuch tok med seg
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maleriene fra Paris, enten da han vendte hjem fra sin dannelsesreise i 1755 eller fra en senere forretningsreise. Kanskje er
hele visittstuen, det lave brystpanelet og de strenge, rette listene, bygget for å tilpasses store veggmalerier som han allerede
hadde anskaffet? Det er også mulig at han i forbindelse med
byggeprosessen i 1750-årene spesialbestilte dem, kanskje fra
Vernets verksted. Selvsagt kan vi heller ikke utelukke at de er bestilt fra et lokalt verksted. Uansett, jakten på hvordan Morten Leuch
skaffet seg disse maleriene kan lede oss videre inn i en forståelse
av hvordan 1700-tallets europeiske kunstmarked opererte.
For å løse mysteriet er det flere mulige kilder. En er maleri
ene i seg selv. I forbindelse med ombyggingen av bybygg skal
visittstuen demonteres, for senere å inngå i den nye utstillingen. Kanskje kan vi finne ut mer om maleriene? Ifølge årsberetningen fra 1896 er de ikke signert. Kan det likevel finnes
andre opplysninger på baksiden? Spor kan også fortelle om de
er skåret til for å tilpasses visittstuens veggflater, eller er det
omvendt? Er veggfeltene i visittstuen tilpasset maleriene?
En annen mulighet er at det skjuler seg et svar i Folkemuseets omfattende arkiver. Hvorfor ble Thaaning som malerienes
opphavsmann forkastet, og hvor ble opplysningene om Vernet
hentet fra? Videre må Vernets produksjon og motiver undersøkes. Hva finnes av opplysninger om hans verksted i Paris, og er
det mulig å finne ut mer om hans kundekrets?
Veggmalerier reiser mange spørsmål. Selv om vi ikke
finner svar på alle, vil vi fortsatt kunne si noe om hvordan
maleriene en gang dannet ramme for det sosiale livet i visittstuen. Som del av et tidsmessig rokokkointeriør trekker de hele
verden inn i visittstuen. De knytter det lokale til det kontinentale, og speiler de komplekse transnasjonale forbindelsene som
Morten Leuch og Mathia Collett var en del av.
Kari Telste, Dr. Art., er førstekonservator på Norsk Folkemuseum
og arbeider med utstillingen som skal stå i det ferdigrestaurerte
Bybygg.
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Interiører på flyttefot
av Inger Jensen
Arbeidet med Bybygg og ny utstilling pågår for fullt. Museet
har tilsatt Frode O. Storløkken fra OEC som prosjektleder for
rehabiliteringen av Bybygg, og sammen med ham forbereder
vi nå detaljprosjektering og byggeplass. Arkitekttjenestene
er lyst ut, og interessen for oppdraget er stor. Fornyelsen av
Bybygg på Norsk Folkemuseum er et prosjekt som interesserer
mange.
Byggearbeidet involverer mange ved Norsk Folkemuseum.
Funksjoner som fram til nå har vært i bygget, må flyttes ut,
midlertidig eller permanent. Det planlegges hvor de ulike virksomhetene skal være i byggeperioden. Dette er en viktig, men
krevende oppgave, for vi ønsker at museet skal fungere slik
at publikum ikke får sin museumsopplevelse forstyrret av det
store prosjektet. Og like viktig er det at alle vi som arbeider ved
museet får utført oppgavene våre på en god måte.
Arbeidet berører også samlingene. Bygningen er tømt for
større og mindre gjenstander som gjøres klar for den nye utstillingen. Nå er det de antikvariske interiørene som står for tur.
For å sikre at de ikke blir skadet mens bygningen rehabiliteres
og moderniseres, må vi flytte de fleste interiørene og himlingene. Dette er spennende, for etter hundre år i fred og ro i Bybygg,
blir de «avkledt». Vi kommer bokstavelig talt bak fasaden. Bak
deleveggene og montre finner vi fram til hvordan rommene er
blitt konstruert, og kanskje finner vi nye spor som kan avdekke
mer av interiørenes historie fra før de kom til museet. Underveis blir alle spor målt opp og fotografert slik at vi tar vare på
den kunnskapen vi nå avdekker.
Som med gjenstandene vil interiørene bli restaurert og
ført tilbake i bygningene, men før det arbeider konservatorer,
arkitekter, snekkere og fotograf med en krevende dokumentasjon og demontering av til dels store og skjøre bygningsdeler.
Bygningsdeler som skal ha en forsvarlig lagringsplass og plass
hvor de kan restaureres.
Inger Jensen er sjefskonservator på Norsk Folkemuseum.

Høyre øverst: Malerikonservator Niels Gerhard Johansen og møbelkonservator Stephanie Westermann diskuterer demontering av
en dørkarm fra 1700-tallet.
Høyre midten: Leif Nielsen og Niels Gerhard Johansen planlegger
rivning av ikke historiske byggematerialer.
Venstre og høyre nederst: Demonteringsarbeid i full gang.
Alle foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum.
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