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Konservering og montering av arkeologisk drakt fra Grønland 

Vårsemesteret 2010 var jeg så heldig å få være praktikant ved Bevaringsavdelingen ved 

Nationalmuseet i København, hovedsakelig ved avdelingen for tekstil. Arbeidsoppgavene var 

varierte og dekket flere områder innenfor musealt arbeid og konservering av både historiske 

og arkeologiske gjenstander og tekstiler. Gjenstandene jeg arbeidet med var dels fra museets 

egne samlinger og dels fra eksterne kunder som privatpersoner og kirker. Noen av de større 

tekstiloppgavene jeg deltok i var konservering av to barokke billedvevde veggtepper for en 

privatkunde, samt konservering av en ridesadel dekorert med metallbroderi for Statens 

Forsvarshistoriske Museum og gjenkonservering av flere arkeologiske drakter som skulle 

klargjøres og monteres til permanent utstilling ved Grønland Nasjonalmuseum.  

Nationalmuseet i København har en stor og unik samling av arkeologiske tekstiler fra 

Grønland. I 1921 ble det under en arkeologisk utgraving av en gammel gravgård ved 

Herjolfsnes, nå kalt Ikigaat i det sydvestlige Grønland, funnet over 70 middelaldertekstiler. 

Man mener at disse tekstilene har tilhørt Nordboerne på Grønland, som hovedsakelig var 

vikinger fra Island, som koloniserte store områder på Grønland og innførte landbruk. 

Tekstilene var hverdagstøy som drakter, hetter, hoser og kalotter, og var blitt benyttet som 

liktøy og liksvøp i mangel av kister (Østergård 2003:17). Klimaendringer i løpet av 1200-

tallet førte til et kaldere klima på Grønland og dermed svært gode bevaringsforhold for 

tekstilene som har ligget permanent nedfryst fram til utgravningen fant sted (Østergård 

2003:26).  

Etter utgravningen i 1921 kom tekstilene til Nationalmuseet, hvor de ble rengjort, beskrevet, 

konservert og senere utstilt. I alt ble 23 drakter, 16 hetter, fire kalotter og seks hoser bevart i 

nærmest komplett tilstand (Østergård 2003:25). Tekstilene har med tiden vakt stor interesse 

både blant eksperter og lekfolk siden det ikke finnes tilsvarende bevarte middelaldertekstiler 

andre steder i Europa. Noen av disse nordbotekstilene ble i løpet av sommeren 2010 

tilbakeført til Grønlands nasjonalmuseum i Nuuk, hvor de inngår i en nyoppsatt utstilling. En 

av tekstilene som ble tilbakeført var en drakt (museumsnummer D10580), vist i figur 1 og 2.  

Drakten er sydd i tykk grønlandsk vadmel vevd i 2/2 kypert. Originalt hadde tekstilet en mørk 

grå renningstråd og en lysere grå innslagstråd (Østergård 2003:160), men på grunn av den 

arkeologiske konteksten er fargen nå dyp brun. Drakten er satt sammen i et komplekst 

mønster, bestående av blant annet et forstykke og et bakstykke med innsatte kiler. Kilene er 
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helt spisse i topp og tiltar i bredde mot nedre kant av skjørtet, noe som gjør drakten smal 

oventil, men med et svært vidt skjørt. Drakten har lange ermer, en rund og dyp halsutrigning 

og lommehull på hoftene. Draktens lengde er 1230 cm, mens omkretsen på skjørtet er 3400 

cm på det meste. 

  

Figur 1: Nordbodrakt fotografert fra forsiden 
(Østergård 2003:160). 

Figur 2: Nordbodrakt fotografert fra baksiden (Østergård 
2003:162). 

I forbindelse med tilbakeføringen til Grønland ble det bestemt at Nationalmuseet skulle 

gjenkonservere og montere drakten. Målet med gjenkonserveringen var å stabilisere skjøre og 

skadde områder av tekstilet og dempe den estetisk forstyrrende effekten av de falmede 

utfyllingene. I tillegg var det ønskelig å montere drakten på en slik måte at den kunne 

håndteres, fraktes og stilles ut på samme montering. Drakten ble først undersøkt av 

tekstilkonservator Irene Skals for å vurdere tilstand og avdekke tidligere konservering. 

Undersøkelsen viste at drakten tidligere var konserververt ved å lime originaltekstilet til et 

silkenett, som igjen var limt til en fullstendig underfôring. Silkenettet var imidlertid fjernet i 

de områdene hvor originalstoffet manglet slik at den ikke var synlig. Underfôringen bestod av 

et satengvevet bomullsstoff innfarget i brunt. Svake områder og hull var festet til 

underfôringen med en kraftig, sort ulltråd. Det var usikkert om konserveringsbehandlingene 

med silkenettet og bomullsstoffet er utført samtidig eller separat. 

Tilstanden til drakten ble vurdert som stabil men relativt skjør siden ullfibrene var svært 

nedbrutt. Fibrene har mistet både lengde og styrke, noe som kom til syne gjennom at drakten 

mistet mye fiber ved håndtering. Underfôringen var ikke lagt helt ut til kanten på 
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originalstoffet, noe som gjorde originalkantene med opprinnelige syninger svært utsatt under 

håndtering. Silkenettet var også svært nedbrutt og bidro ikke lenger til å støtte tekstilet. 

Bomullsstoffet var imidlertid fortsatt i god stand og gav tekstilet tilstrekkelig støtte, men som 

tidligere nevnt var det svært falmet i de områder hvor det er blitt eksponert for lys, det vil si 

der originalstoffet manglet. Den tykke nedsyningstråden i sort ull var til dels estetisk 

forstyrrende og noen av stingene var plassert slik at det skapte spenninger i tekstilet, eller var 

trukket rett gjennom originale tråder.  

På grunn av tekstilets tilstand ble det bestemt at håndteringen skulle holdes til et minimum og 

man skulle begrense behandlingen mest mulig. Det var derfor ikke aktuelt å fullstendig fjerne 

all nedsyningstråd og lage en ny understøtning. Dette ble vurdert som både for tidsskrevende 

og for risikabelt med tanke på all håndtering som eventuelt måtte til. Utstillingsplanen viste at 

drakten kun skulle ses fra forsiden (figur 3), og det ble derfor besluttet kun å omkonservere 

forsiden. Omkonserveringen innebefattet å understøtte draktens opprinnelige kanter, som 

kantene rundt halsåpningen, ermekanterne og draktens nedre kant. Disse kantene ble sydd til 

et nytt støttestoff av innfarget ull. De gamle stingene ble pillet opp i de områder som det ble 

sett på som nødvendig, ved å klippe over tråden på hvert synlige sting og forsiktig dra ut 

trådstumpene med en pinsett. Fôringen som var lagt på innsiden av hele drakten ble pillet opp 

og fjernet i området som var synlig i draktens halsåpning. Dette ble gjort fordi fôringsstoffet 

dekket over originaltekstilet, og var samtidig svært falmet i fargen. En ny understøtning ble 

lagt på baksiden av originaltekstilet, og denne fulgte hele draktens øvre kant.  

 

Figur 3: Illustrasjon av den planlagte utstillingen på Grønland. 
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Den gamle understøtningen på nedre del av draktens ermer ble også fjernet. Det gamle 

fôringsstoffet var sydd i en form som skulle gjengi hvordan draktens erme hadde sett ut (figur 

4). Men siden det originale vadmelsstoffet mangler, og vi ikke har noen beviser på hvordan 

den opprinnelig var avsluttet, valgte vi å la den nye understøtningen følge kanten av det som 

var igjen av originalmaterialet (figur 5). 

 

        

Figur 4: Venstre erme før gjenkonservering.                        Figur 5: Venstre erme under gjenkonservering.  

 

I noen områder ble den gamle nedsyningen med sort ulltråd fjernet slik at det nye støttestoffet 

kunne legges under områder med enkelte bevarte originaltråder. Alle skjøre områder hvor den 

gamle syningen ble pillet opp ble sikret med nedlagt syning, også kalt leggsøm, med en vokset 

silketråd (figur 6 og 7). Mellomrommet på stingene som holder tråden nede er omtrent 1 cm 

og hver leggsøm legges parallelt med trådretningen i stoffet. Kanten rundt halsen ble 

forsterket med en remse av støttestoff, lagt omtrent 3-4 mm utenfor originalkanten.  

 

           

Figur 6: Område med eldre syninger og synlig fôr.              Figur 7: Samme området etter gjenkonservering. 
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De områdene hvor det gamle fôringsstoffet kunne sees som lyse flekker ble dekket av lapper 

av det nye støttestoffet, som kun ble sydd ovenpå. Dette er ikke en konserverende behandling 

i seg selv, men er mer å regne som en estetisk reparasjon. Lappene klippes til slik at de 

fullstendig følger kanten av hullene og slik at trådretningen i det nye ullstoffet ligger parallelt 

med originaltekstilets. Lappene sys fast i det gamle fôringsstoffet med silketråd i korte sting 

loddrett på lappekanten (figur 8 og 9).  

     

  Figur 8: Område med synlig falmet fôrstoff.                        Figur 9: Samme område etter lapning. 

 

Etter endt gjenkonservering ble monteringen laget. Draktens øvre del (torso) og ermer ble lett 

utfylt ved bruk av puter sydd av bomullsjersey fylt med polyestervatt. Den ytre folden i 

skjørtet ble også fylt ut med en avlang pølse slik at det ikke synker sammen og blir skadet. 

Utfyllingen skulle antyde tekstilets tredimensjonale form, men måtte ikke gjøres for stor, da 

det kunne gi spenninger. Skjørtet ble i tillegg understøttet med en form laget av et bøyelig 

metallnett bekledd med bomullsduvetyne. Denne formen har bølger slik at det gir en illusjon 

om at skjørtet ligger i folder. En støtteplate som hele drakten kunne ligge på ble saget ut av 

kanalplast av polykarbonat. Kantene ble pusset ned og dekket med tyvek-tape. Hele platen ble 

deretter dekket med bomullsstoff og kanten blekledd med et sort jerseystoff. Det sorte stoffet 

ble festet ved syning på platens forside, og limt til undersiden med Evacon. For å sikre at 

”skjørteformen” kunne festes til platen ble borrelås festet til platen og formen, på en slik måte 

at formen kunne justeres i høyden og bredden. Drakten kunne deretter legges på støtteplaten 

og dermed både transporteres og utstilles på denne. Figur 10 viser drakten etter fullendt 

konservering og montering på støtteplate.  
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                Figur 10: Drakten ferdig gjenkonservert og montert. 
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