tapetkolleksjonen

Norsk Arv
får ny eier

Jon Brænne (f.v), Torill Sogn Haug og Else Rønnevig viser fram det
nye mønsteret i kolleksjonen «Lillesand»

Diskjusjon rundt kjøkkenbordet om de ulike tapetene og hvilke
mønstre som kan være aktuelle å satse på i framtiden.

Jeg føler at jeg slipper «babyen» min nå, sier Else Rønnevig. Rundt kjøkkenbordet hjemme hos tapetekspert
Jon Brænne, malerikonservator ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), sitter hun sammen
med den nybakte eieren av tapetkolleksjonen «Norsk Arv», Torill Sogn Haug. De er spente og forventningsfulle.
Av: Kari-Marte Frøyset
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om liten lekte Else med tapetrester. Hun lar seg fasinere av
mønstre og farger og lager de fineste
perlekjeder og smarte vesker, klistret
sammen med potetmelslim. På slutten av
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interiørmagasin. Hun vinner og får
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tiden for å satse på noe nytt. Men jeg måtte
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tapet. Dette er ekte vare, eksakte kopier av
norske tapeter. Farger og mønstre er slik de
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satse på dette er et godt utgangspunkt. Og
med Jons kunnskap og råd i tillegg vil dette
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der de måtte passe. Jeg synes det er flott at
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Det er mye å sette seg inn i, men tapeter
er utrolig spennede. Jeg ser virkelig fram til
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seg til å ta over og videreutvikle tapetkolleksjonen.

Tapet-tips!
Slik tester du tapetkvaliteten:
Fukt en bit av tapetet og la det hvile.
Dersom det er av god kvalitet vil ikke
papiret loe, men beholde spensten i papiret selv om det er fuktig.

Else viser fram et klassisk tapet fra 19XXtallet med hundekjeksmotiv.

Det kan være lurt å grunne veggen der
du vil henge opp tapetet. Bruk for eksempel en jevnt sugende alkydmaling.
Da blir resultatet penere.
Husk å sjekke mønsterrapporten slik at
tapetmønsteret ikke havner opp ned.
Ikke juks i hjørnene. Tapetet skal
skjæres til og legges pent inntil. Ikke fall
for fristelsen til å trekke det i bue over
hjørnet.

Tapetet «Jakhellegården» i beigerosa og
hvitt og borden «Kirkevolden».

Tapetene i Norsk Arv kolleksjonen har
100 % optisk dekkevne, er fargeekte og
kan tørkes forsiktig av med klut.
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La huset velge døren
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