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"Fargeundersøkelser: Gjennomgang av mulighetene for 

å finne og forstå fortidens fargebruk"  
 

Tekst og foto: Niels Gerhard Johansen, malerikonservator, Norsk Folkemuseum, september 2014. 

 

For å få en fullstendig forståelse av en bygnings historie, er det viktig å kartlegge fargebruken – 

både utvendig og innvendig. I friluftsmuseenes "barndom" i første halvdel av 1900-tallet, 

betraktet man de historiske bygninger først og fremst som arkitekturhistoriske objekter og man 

dokumenterte overflatene i svært liten grad. Dette har endret seg og i dag er vi bevisst på at en 

bygnings fargehistorikk er en uløselig det av en bygnings historie og at fargeundersøkelser er en 

integrert del av bygningsundersøkelser av historiske bygninger.  

 

Metodikken som brukes i dagens fargeundersøkelser er stort sett utviklet og bygget opp av 

malerikonservatorer, bygningsantikvarer og restaureringsarkitekter innen museumsverdenen og 

kulturminnevernet over de siste 50-60 årene. Det er lite formell utdanning – det meste av 

opplæringen foregår internt på konserveringsverkstedene og som egen fag-gren er 

fargeundersøkelser forholdsvis ny og i stor utvikling. Det foregår en del arbeid internasjonalt 

under betegnelsen som har til mål å løfte faget og formalisere Architectual Paint Research 

utdannelse og metodikk. 

 

I dette innlegg, vil jeg sette fokus på mulighetene for å finne og forstå fortidens farger samt de 

mange fallgruver som ligger på veien og generelt dele noen av mine erfaringer fra arbeidet med 

bygningsundersøkelser over de siste 27 år – særlig de siste 18 år, hvor jeg har vært ansatt som 

malerikonservator ved Norsk Folkemuseum og arbeidet en del med fargeundersøkelser i museets 

bygningssamling (friluftsmuseet). 
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Eksempel på fargetrapp, (Wesselsgt.15, NF)             Eksempel på fargesnitt (Johannesgata 4, Norsk Folkemuseum). 

 

   
 

Eksempler på viktig historisk kildemateriale: Maleri og S/H-foto av Leikanger prestegård fra hhv. ca.1850 og 1874 

 

Metodikk 

Fargeundersøkelser baserer seg som regel på en kombinasjon av lagvise avdekninger, fargesnitt 

og historiske kildeundersøkelser. 
 

Lagvise avdekninger blir også populært kalt "fargetrapper" og "graves frem" på samme måte  

som en arkeolog graver seg ned gjennom "kulturlagene".  Lag for lag avdekkes og blir stående 

slik at man får en oversikt over alle malingslagene opp gjennom tiden. Fargetrapper gir viktig 

informasjon om kulør, glans og materiale.  
 

Fargesnitt er små fragmenter av malingslagene som tas ut med kniv eller spesialprodusert snitt- 

uttaker (Lundquist-apparatet). Det er viktig at den uttatte prøven omfatter noe av underlaget slik 

at man er sikker på at alle malingslag er med. Fragmentene støpes inn og slipes slik at de kan 

observeres i mikroskop og gi grunnlag for videre materialeanalyser. Fargesnitt gir viktig 

informasjon om lagtykkelse, pigmenter, patina og lag i oppbyggingen som enten ikke kan 

avdekkes eller vanskelig kan avdekkes, slik som laseringer, ferniss/ lakk og forgyllinger.  
 

 kan omfatte fotografier, malerier, branntaksasjoner, Historiske kildeundersøkelser

regnskapsbilag, arkitekttegninger, personlige beskrivelser o.s.v. som gir konkret informasjon om 

de malte overflater eller annen informasjon om bygningshistorien.  

  



Egenskaper og bakgrunnskunnskap 

Å fjerne malingslag er ikke vanskelig, men å gjøre det kontrollert og bremse avdekningen lag for 

lag er en kunst som krever lang erfaring og "fingerspitzgefühl".  Det er imidlertid ikke nok å 

være en god "fargearkeolog" og en god detektiv, som systematisk og utholdende finner spor og 

trekker informasjon fra alle tilgjengelige kilder. Det er vel så viktig å ha en omfattende kunnskap 

om historiske maleteknikker og materialer, tradisjonell fargebruk og materialeforståelse.  
 

Det er mange feilkilder, fallgruver og muligheter for feiltolkninger og uten den nødvendige 

kunnskap ender en undersøkelse lett med for raske konklusjoner, som i beste fall er misvisende 

eller mangelfulle - i verste fall feilaktige. 

 

Viktige forholdsregler/ eksempler på feilkilder  

. Det bør innhentes mest mulig informasjon om bygningshistorien før undersøkelsen av Kildesøk

det historiske materialet settes i gang. Det er avgjørende at det skapes en oversikt over hvilke 

deler av en bygning som er sekundær etter reparasjoner, påbygninger og ombygninger. Da har 

man bedre utgangspunkt for å velge ut områder med flest mulig malingslag. Kildematerialet er 

også meget viktig i forsøket på å datere de enkelte malingslag. 
 

 
 

 
Det er nærliggende å tenke at innerste lag (lag 1) på en fargetrapp alltid stammer fra bygningens oppførelse. I dette 

tilfelle ble det funnet et rosa lag innerst på panelet på Leikanger prestegård, som vi vet ble oppført i 1752. 

Kildeundersøkelsene brakte frem et maleri malt av Tycho Christopher Jæger (1819-1889). Maleriet er høyst 

sannsynlig malt mellom 1840 og 1860 og viser bygningen med rosa fasade. Også andre observasjoner indikerer at 

fasaden er endret i historiens løp og dermed er fargeundersøkelsen med til å bekrefte at fasaden ikke stammer fra 

oppførelsen i 1752, og isteden for datere fasadeendringen til ca. 1840.   



. Visuelle observasjoner av overflater og materialer utfyller Observering av overflater/ materialer

kildematerialet og bidrar til å skaffe oversikt over hva som er originalt og hva som er senere 

tilføyelser. I tillegg kan man se konturer i de malte overflater som indikerer tidligere avflassing/ 

tap av maling – områder som bør unngås ved uttak av snitt og plassering av fargetrapp. Også 

nåværende overflate bør observeres og dokumenteres, for den er også en del av fargehistorikken. 
 

   
Til venstre: Vegg som er lite beskyttet mot regn og som har kraftig avflassing. Malingslaget er best bevart under 

takuthenget. Fra Chrystie-gården, Norsk Folkemuseum. Til høyre: Kontur og nivåforskjell i malt overflate som viser 

område med tidligere fargetap. Leikanger prestegård, Norsk Folkemuseum.  
 

 

Ovennevnte fargetrapp på Leikanger prestegård ble utført nær øvre kant av det liggende ytterpanel. Bildet viser 

tydelig hvordan øvre del av panelbordet har vært mye bedre beskyttet mot vær og vind enn den nedre delen.  



. I tillegg til å velge ut områder med flest mulig malingslag, er det viktig Alle malingslag må med

at undersøkelsen i seg selv også får frem flest mulig lag. Det er uhyre lett å overse tynne 

malingslag under utførelsen av en fargetrapp og vanskelig å skjelne mellom lag av samme kulør, 

mens alle lag synes godt på et fargesnitt. Imidlertid kan det være lokale områder med fargetap 

som gjør et fargesnitt mangelfull, så det er en viktig rutine å utføre begge de to metodene, for de 

utfyller og bekrefter hverandre.   
 

 Et viktig aktiv er evnen til utholdende søk etter spor. Viktige fargespor Vedholdenhet er en dyd.

kan være skjult bak listverk, lysbrytere, dørskilt etc. og alle muligheter bør uttømmes. Et godt 

eksempel på dette vises herunder. Det er løvefiguren fra Krogh-støtten i Oslo, som ble undersøkt 

forut for en større konservering og restaurering i 2010/11. I utgangspunktet var det lite håp om å 

finne historiske malingslag, for vi visste at løvefiguren ble sandblåst (!), sprøytegalvanisert med 

zink, grunnet og malt med en gul farge i 1977. En rask fargetrapp på løvens kropp bekreftet 

dette, men det ble likevel gjort en del søk i fordypninger hvor det kunne tenkes at sandblåsingen 

ikke hadde fått tilgang og sannelig: i en dyp grop i løvens skjegg oppunder haken, ble det funnet 

fargefragmenter med opp mot 23 malingslag! Noe som kan være hele fargehistorikken tilbake til 

1833…. 
 

 
Løvefiguren fra Krogh-støtten med detalj av fargetrapp, som kun viser lagene etter sannblåsingen i 1977. 
 

  
Til venstre: Detalj fra løvens skjegg som viser funnet av et fragmentet som "overlevde" sannblåsingen i 1977.  

Til høyre: sammenstilling av alle lag som ble funnet 



 Det har i perioder vært utbredt bruk av malt dekor på alt fra gulv til Søk etter malt dekor.

gipsrosetter – omfattende bl.a. strekdekor/ staffering, sjablongmaling, ådring, marmorering, 

forgylling, strukturmaling og motivmaleri. Malt dekor kan meget lett overses i utførelsen av 

fargetrapper, enten den malte dekor er bygget opp med tynnere lag enn vanlige malingslag (f.eks. 

laseringer ved ådringer og marmoreringer), eller fordi dekoren simpelthen er begrenset i omfang 

og man tar sine prøver ved siden av. Det er viktig å lage søkegrøfter etter mulig dekor og vel så 

viktig å ha kunnskap om hvor og når det kan være mulighet for å finne malt dekor. 
 

 
Denne døren var malt ensfarget brun på bakgrunn av en tidligere fargeundersøkelse, men en ny søkegrøft, som 

omfattet alle elementene på dørbladet; speilflate, frise, profillist og ramtre, avdekket en flerdelt fargesetting som var 

en vanlig dekorform rundt 1890-tallet. Fra dør i Henrik Ibsens leilighet, Arbinsgate 1, Oslo (Norsk Folkemuseum). 

 

 
Søkegrøft som avdekket flerdelt fargesetting samt strekdekor på speilfelt i brystningspanel. Fra den "blå salong" i 

Henrik Ibsens leilighet, Arbinsgate 1, Oslo (Norsk Folkemuseum). 

  



 Ettersom fargeundersøkelser ofte må begrense seg i omfang er det viktig å Detaljer er viktige.

være observant på alle detaljer. I noen tilfeller har malingslagene blitt nedslitte eller delvis 

fjernet og da er det viktig å dokumentere disse lagene selv om de ikke trer tydelig frem. I andre 

tilfeller kan det være rester av forgylling eller lasurer som lett forsvinner ved malingsfjerningen. 

I nedenstående tilfelle, ble det utført en fargetrapp på en søyle i Sæterhytten på Bygdøy. 

Umiddelbart så det ikke ut til å være noen form for dekor, men en liten rød prikk på det første lag 

viste seg å være en del av en større dekor. Andre fargetrapp som ble utført, viste hele to lag med 

dekorasjonsmaling (lag 1 og lag 2) og førte til slutt til at hele dekoren ble avdekket. 
 

 
Til venstre: Første fargetrapp med innsatt detalj med markering av rød prikk.  

I midten: Andre fragetrapp som avdekket to lag med strekdekorasjoner.  

Til høyre: En del av dekoren som ligger som lag 2 er avdekket. 
 

 
Sæterhyttens interiør etter at den malte dekor er rekonstruert. (Foto: ALR, Norsk Folkemuseum)   



 

 I mange tilfeller utgjør fargeundersøkelser den eneste Søk etter konturer fra fast inventar m.m.

muligheten for å finne spor etter bygningshistorisk materiale som er tapt. Det kan være fast 

inventar, installasjoner, skilt eller lignende, som har avsatt et spor i malingslaget og det er da 

mulig å avdekke konturene etter materialet som er borte. Eksemplene under er hentet fra 

Arbinsgate 1, hvor det ble funnet konturer etter opprinnelig utslagsvask, kjøkkenbenk, 

tjenestetavle  m.m. og disse spor kunne brukes ved rekonstruksjonen av kjøkkenet i Henrik 

Ibsens leilighet. Generelt er det også mye informasjon å hente bak lysbrytere og andre liknende 

installasjoner. 
 

     
Til venstre: Avdekning av kontur av kjøkkenbenk. Til høyre: Avdekning av utslagsvask i et rom som senere er 

innrettet som bøttekott. Fra Arbinsgate 1, 3.etasje. 

 

 
Dokumentasjonstegning med inntegnet spor av tidligere kjøkkeninnretning i Arbinsgate 1, 3.etasje.  



Dokumentasjon av fargefunnene 

Fargearkeologi er som all annen arkeolog et område hvor man bygger sine konklusjoner om en 

helhet på fragmenter og mindre funn, og det vil alltid være en grad av tolkning involvert. Derfor 

er det uhyre viktig at de faktiske funn blir dokumentert så godt som mulig og aller helst at 

funnene blir tatt vare på ved at f.eks. fargetrapper blir utspart ved ny oppmaling og blir stående 

synlige (der dette er mulig). Det er vesentlig for all god forskning at det er tydelig dokumentert 

hva som er faktiske funn og referanser for tolkningen.  
 

Å dokumentere farger er i seg selv en stor utfordring, for det finnes ingen absolutter når det 

gjelder å definere en farge. Selv når man definerer en farge ut fra et bestemt pigment – som jo er 

utgangspunktet for en farge – så er det utallige faktorer som gjør at en farge vil fremstå høyst 

forskjellig avhengig av produksjon, bindemiddel (malemedium) og kvaliteten av lyset som 

fargen observeres i – bare for å nevne de viktigste faktorer. I tillegg kan det malingslag som 

avdekkes, fremstå svært ulikt sin opprinnelige kulør p.g.a. nedbryting, slitasje eller tilsmussing.  
 

Bildene herunder viser f.eks. hvordan oljen i et malingslag gulner (i dette tilfelle; blir brunt) når 

det ikke utsettes for lys. Det første bildet viser en malt overflate umiddelbart etter at et 

overliggende fargeflak ble fjernet. Det andre bildet viser samme område etter at overflaten har 

vært eksponert for dagslys over en periode på ca. 6 uker og lyset har nesten bleket bort den 

gulbrune misfargingen i området. Det viser hvor viktig det er å ha utvidet materialeforståelse og 

gi avdekningene den tiden som er nødvendig for å oppnå det beste grunnlag for en tolkning.  
 

 
Til venstre: Fotografi av malt overflate umiddelbart etter at det brune område ble avdekket.  

Til høyre: Samme område fotografert etter ca. 6 ukers eksponering i dagslys.   



 

Utover å la avdekkede malingslag stå som dokumentasjon i seg selv, er den beste måten å 

dokumentere et historisk malingslag, å fotografere den med et fargekort som "nøytral" referanse. 

Også fotografier er begrenset og ikke helt presis i gjengivelsen av en kulør, så i mange tilfeller 

kan det være ønskelig å supplere dokumentasjonen med et oppstrøk samt en god beskrivelse av 

malingslaget i forhold til glans, struktur, kulør (evt. pigment), selv om dette baserer seg på en 

visuell avlesing og tolkning. Det kan også være nyttig å bruke NCS-systemet (Natural Colour 

System), selv om en standard-vifte med 1072 kulører fort viser sin begrensning 

 

Fargeundersøkelser er med andre ord mye mer enn å skrape litt for å se tidligere malingslag. De 

fleste arkeologiske utgravninger reiser flere spørsmål enn de gir svar og det gjelder også langt på 

vei for fargearkeologiske utgravinger. Fargeundersøkelser er derfor en høyst sammensatt disiplin 

som krever en stor spesialkompetanse og erfaring. 


