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Kasseliste - innhold 
Alle våre kasser er merket med rødt på hjørne og rundt skruene på den siden de skal åpnes. For å spare tid kan 

det lønne seg å skru skruene bare nesten helt ut og la dem stå i lokket når det tas av. 

Les gjennom hele monteringsinstruksen før oppakking slik at dere kan planlegge hvilke verk som skal plasseres 

hvor. Medfølgende pakkerapporter til kunstverkene må leses nøye ved oppakking og før nedpakking (finnes i 

perm sammen med tilstandsrapporter).  

«VISUELLE NABOLAG» 

TOTALT ANTALL KOLLI: 42 

Kassenr. INNHOLD 
1 Reisverk for den blå kuben «Kunst og Konsum» (festeskruer i følgekasse). Obs. gulv til blå kube i kasse 29 

2 Vegger 6-10 til den blå kube (festeskruer i kasse) 

3 Vegger 1-5 til den blå kube (festeskruer i kasse) 

4 To pleksiplater (fronten) til blå kube «Kunst og Konsum»  

5 Sokkel til kunstverket Private property av Ingrid Askeland 

6 Kunstverk: Del 2 til Private property av Ingrid Askeland - pappdel 

7 Kunstverk: Del 1 til Private property av Ingrid Askeland - 6 keramiske flasker 

8 Kunstverk: Consumers rest og 7Up lysskilt   

9 Kunstgjenstand Smijernsmonter med japansk tresnitt  

10 Reisverk for den røde kuben «Kunst og Kamp» (festeskruer i følgekasse) 

11 Vegger 1-5 til rød kube (festeskruer i kasse) 

12 Vegger til rød kube (festeskruer i kasse) 

13 Gulvsokler til rød kube – B 

14 Gulvsokler til rød kube – A  

15 Gulvsokler til rød kube – C  

16 Sokkel til stolen Balans Femini av Peter Opsvik 

17 Kunstgjenstand: Marmorhode Lucius Verus på sokkel  

18 Kunstgjenstand: Marmorbyste av Quisling på sokkel 

19 Pleksiklokke til marmorbyste av Quisling på sokkel  

20 Kunstgjenstand: Balans Femini av Peter Opsvik 

21 Reisverk for den hvite kuben «Kunst og Kongerike» (festeskruer i følgekasse) 

22 Vegger 1-5 til den hvite kuben (festeskruer i kasse) 

23 Vegger 6-10 til den hvite kuben (festeskruer i kasse) 

24 Gulv til hvit kube 

25 Kunstgjenstander: Arkitekturmodell på sokkel med pleksiklokke og Offshore fastmontert til pleksiklokken 

26 Kunstverk: Portrett av Kronprinsesse Sonja av Andy Warhol (OBS. PAKKES OPP OG NED MED KUREER) 

27 Kunstverk: Fiskeren fra Rügen av Hans Gude  (OBS. PAKKES OPP OG NED MED KUREER) 

28 Kunstverk: Per Kleiva, Synnøve Persen, Knut Yran, Lill-Ann Chepstow-Lusty, Kåre Kirvijärvi, Per Krogh 

29 Verkskasse: To hyller, liten samegutt, flagg, platecover, tallerken med Dronning Sonja + gulv til blå kube  

30 Lerret til film 

31 Prosjektor til film 

32 Lysspotter, ledninger og sikkerhetskamera til hvit kube 

33 Følgekasse med diverse verktøy, skruer, glassløftere mm. Utstyr til vedlikehold, tilstandsrapporter, 
pakkemanual, lysmanual, sikkerhetsmanual, monteringsmanual, hansker mm. 

34 Workshopmateriell  

35 Sikkerhetsklasse inkl. ledning til alarm – hos sjåfør  

36 Workshopmateriell  

37 Trillebrett 

38 Trillebrett  

39 Introskilt 

40 Projektorplate; Lysskinne-hjørne til blå kube 

41 Jekketralle 

42 Pleksiklokke til marmorhode Lucius Verus på sokkel 
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Introduksjon 
Dette er en monteringsinstruks for vandreutstillingen Visuelle nabolag. Etter introduksjonen følger en 

oversikt over plassering av kubene i rommet og en detaljert beskrivelse av montering av alle 

utstillingselementene og verkenes plassering i kubene. Det er viktig å lese gjennom denne instruksen 

før monteringen starter og deretter planlegge steg for steg. I tekstene tilknyttet hver enkelt verk 

beskrives punkter som skal tas hensyn til ved montering. Det følger en separat AV-manual til projektor 

og lerret.  

Medfølgende pakkerapporter må leses nøye før oppkakking og nedpakking. Verkene skal 

tilstandsvurderes rett etter utpakking og før nedpakking, slik at eventuelle endringer i tilstand fra før 

mottak i nytt visningssted og transport kan dokumenteres. I tilstandsvurderingsrapporter og 

pakkerapporter er det beskrevet hvilke hensyn som må tas hensyn til ved oppakking, håndtering og 

nedpakking.  

For å montere denne utstillingen kreves det at hvert utstillingssted kan stille med sterke personer som 

kan løfte, bære og delta i monteringen da elementene utstillingen består av er både tunge og store av 

dimensjon. Det må være flere personer tilgjengelig under montering. Det vil være behov for lagring av 

kasser, paller og emballasje på et tørt, og låsbart sted. Emballasjen skal ligge igjen i kassen, og kassene 

skrus igjen med alle skruer før lagring.  

 

Lokalet, klimakrav, sikkerhet og vedlikehold 
Det er viktig at lokalet er rent, og at eventuelt håndverksarbeid og maling av lokalene er ferdigstilt før 

monteringen begynner. Kaffekopper og annen drikke må fjernes fra område, og det må ikke nytes mat 

i området under oppakking/montering og nedpakking, jfr. kontrakt.  

Alle vinduer må ha en form for lysskjerming - det skal ikke være direkte sollys inn i rommet, jfr 

kontrakt. Verkene lyssettes med medfølgende spotter som er tilpasset luxkrav. Lokalet mørklegges 

ellers. Det er ønskelig at visningsstedet lyssetter titlene «Kunst og Kamp» og «Kunst og Kongerike» på 

utsiden av rød og hvit kube, med egne spotter fra tak. Etter monteringsperioden måles LUX nivå ved 

Warhol og Gude-maleriet (flere punktmålinger: oppe, midt på, på sidene), og eventuell 

tilleggsbelysning må justeres slik at lysettingen ikke overstiger krav om 150 LUX ved Warhol- og Gude-

maleriet.  

Klimaet i utstillingslokalet må holdes stabilt mellom 40-60 % relativ luftfuktighet og 18-22 °C, og 

utstillingen skal være bevoktet av vakter eller verter i åpningstiden, jfr. kontrakt. Sikkerhetsrutiner ved 

stenging og åpning, for alarm og kamera i hvit kube, er beskrevet i eget skriv (følgekasse).  

Tørr-rengjøring av utstillingselementer og bruks av pleskirens må følge våre retningslinjer, se eget skriv 

i perm for tilstansrapporter. Rengjøring av gulv i utstillingsperioden kan skje med en fuktet mopp, som 

vris godt opp før den brukes på gulvet - og aldri ved at vann sprutes på gulvet før det moppes over og  

ikke inntil utstillingselementene. Rengjøring av gulvet helt inntil utstillngselementene kan gjøres for 

hånd av ansvarlige for utstillingen, med en lett fuktet klut.  

 

Håndtering av gjenstandene 
Gjenstandene som stilles ut er unike verk og sårbare overfor håndtering. Det kan lett oppstå skader og 

det er derfor viktig at alle steg er godt planlagt. Før en kasse åpnes skal en vite hva som er i kassen, 

hvordan denne gjenstanden håndteres og hvor den skal  plasseres. Om hvert steg i håndteringen 

planlegges nøye, reduseres risikoen for skader. 
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ALL HÅNDTERING GJØRES MED BRUK AV RENE HANSKER. I følgekassen finnes det 3 typer hansker i ulik 

størrelse. De har forskjellige kvaliteter til ulik bruk:  

De sorte hanskene kan brukes til håndtering av transportkassene.  

Hvite monteringshansker eller engangs vinyl/nitilhansker brukes under monteringen for å beskytte 

sokler og andre utstillingselementer mot smuss, fettflekker og lignende.  

Hvite bomullshansker er de mest skånsomme og skal brukes når originalverk må håndteres. Hvite 

bomullshansker med knotter inni håndflatene må aldri brukes ved håndtering av originalverkene, 

heller ikke på innrammede verk. Dersom bomullshanskene ikke gir godt nok grep, kan de hvite 

monteringshanskene eller engangshansker benyttes ved håndtering av innrammede verk.  

Verken hvite monteringshansker eller bomullshansker må brukes ved håndtering av kassene før 

emballasjen og verkenes håndteres.  

Uhell og endringer i tilstand 
Dersom det skjer uhell og endringer i tilstand under montering/demontering eller i utstillingsperioden: 

fotografer synlige skader, endringer og situasjoner som velt ol. Beskriv og marker inn skader eller 

hendelser i vedlagte tilstandsrapporter. Selv om skader ikke er synlige skal hendelser markeres inn, da 

det kan forekommer tilsynelatende usynlige skader som kan fremtre senere. Meld ifra til prosjektleder 

eller konservator/turneutstillingskoordinator.  

 

Montering 
Generelt om oppsett av kubene i rommet og lyssetting 
Utstillingen kommer ikke med en komplett oppskrift for plassering av kubene fordi det er viktig med 

en tilpasning til hvert enkelt visningssteds lokaler. Men det er ønskelig, hvis mulig, at kubene kan stå i 

et slags Z forhold til hverandre. 

•  «Kunst og Kamp» først, med yttervegger vendt skrått mot publikumsinngangen (et stykke fra 

lysskilt med introtekst) slik at man ser hele eller deler av den opplyste teksten før kubens 

innhold.  

• «Kunst og Konsum» kan stå nær (men ikke under to meter) en vegg eller et hjørne lengst inn 

rommet siden det ikke er tekst på yttervegger. 

• «Kunst og Kongerike» bør få den gjeveste plasseringen, på skrå i midten av rommet, med 

opplyst tekst på yttervegg.  

• Til sammen blir det da rødt – hvitt – blått. 

 

• Det er ønskelig at lerret settes tett inn mot vegg bakerst eller (helst) der man har et lite rom 

eller hjørne innerst i utstillingsarealet. 

 

• Kubene lyses opp innvendig med medfølgende spotter (se s.12-15), resten av visningslokalet 

mørklegges. 

• Rød og hvit kube har titlene sine utenpå kuben. Det ønskes at disse lyses opp med et par 

spotter av visningsedenes eget lys fra tak.  
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Introduksjonstekst på vegg 
Introteksten monteres til vegg med de to hengslene. Lys kommer på når støpsel settes i kontakten i 

vegg. 

 

   

 

Montering av reisverk til kubene 
De tre kubene monteres på samme måte.  

• Delene er merket med om de er bunn eller topp staver.  

• Husk alltid glattsiden ut. 

 

Start med å legge de fire stavene som er merket med bunn i en firkant på gulvet. Plasser festeskruene 

i hver ende som vist på bildet under.  
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Fest så side-stavene (dette er stavene som er lakkert på alle fire sidene. De to glatte sidene skal ut 

mens de med spor vender innover i kuben. De festes så ved å plasseres festeskruene først, se foto. Så 

hektes side-stavene på før man skrur de til, se foto. 

     

     

De fires sidene festes på samme måte. 
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Tilslutt monteres de øverste stavene 

(merket på samme måte som bunnen, 

pass på at de som er merket med «mot 

vegghjørne» monteres mot hverandre da 

disse har hull i seg om veggene skal 

festes i). Disse er også nummerert med 

panelnummer så pass på dette også 

stemmer. 
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Montering av vegger til kubene  
Både reisverket og panelene er nummerert og har alle unike hull som kun matcher hverandre. Start 
montering av panelene i hjørnet som er merket «vegghjørne» på toppstavene. Vær nøye på dette når 
dere monterer. Panelene har spor i bunnen som matcher sporet i aluminiumstavene.   
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Begynn i «vegghjørnet» og jobb dere 

utover som pilene på bildet til venstre 

viser. Se etter nummerering av både 

toppstaver og veggpaneler. I hjørnet møtes 

panel 1 og panel 6. 
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Den siste veggen «låses» med bolt bak.  

     

   

Montering av lysskinner i kubene  
Lysskinnene er montert fast til stavene som møtes i et kryss i taket. Alle er fargekodet og festes på 

samme måte som de øvrige stavene. Pass på at selve lysskinnene alltid vender inn mot vegg.  

Lysspottene har ulike farger i de tre kubene: 

• Rød kube har sorte spotter 

• Blå kube har grå spotter 

• Hvit kube har hvite spotter 

 

• Hver spot har et eget nummer som korresponderer med nummer på lysskinnene.  

• I lyskartene på side 15 er det beskrevet hvilken spot som skal lyse opp hvilket kunstverk. 
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Skinnene er 

fargekodet i topp. 
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Kun en av ledningene (per kube) har støpsel, og det er kun denne som går i stikkontakt i vegg, og 

lyset slås av/på kun med denne.  

(Obs. i hvit kube har i tillegg sokkel med arkitekturmodell ledning med støpsel, for alarm. Denne skal alltid være 

tilkoblet strøm. Denne ledningen skal ikke kobles til lysskinne, da får ikke alarmen strøm, selv om lyset ved 

arkitekturmodellen ville ha lyst).  

Ellers går blå plugg i blå kontakt/grå plugg i grå kontakt langs hele skinnene i taket. Der hvor 

lendingene er «løse» legges disse inn i sporene langs stavene. Hvis lendingene ikke vil holde seg i 

sporet kan litt tape surres rundt ledningene så den blir tykkere og holdes fast i sporet, farget tape 

ligger i lyskassen, kolli 32. 

 

  

 

 

 

 

 

  

NB! Den blå kuben er den eneste som har en 

vinkel-lysskinne som ikke er montert fast. 

Denne ligger i kolli 40 
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Lys montert i blå kube: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyskart for RØD kube – 5 lamper 
Lampe nr. 4 rettes mot stol 

Resten (1-2-3-5) rettes mot vegg 

Lyskart for HVIT kube – 8 lamper 
Alle lamper rettes mot verk på vegger, bortsett fra 

nr. 7 som rettes mot leker oppå pleksiklokke på 

modell.  

Lyskart for BLÅ kube – 11 lamper 
Nr. 1-3-4-5 mot vegg med motiv (bakvegg) 

Nr. 2 mot smijernsmonter 

Nr. 6 mot smijernsmonter 

Nr. 7 mot innrammet plakat 

Nr. 8 mot keramiske flasker på sokkel, høyre side 

Nr. 9 mot trillevognstol  

Nr. 10 og 11 mot keramiske flasker - minst mulig 

mot kartong på toppen! 

NB! Strømskinne med vinkel må monteres etter at 

reisverket er satt opp (dette er den eneste som ikke 

er ferdig montert). 
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Montering av sikkerhetskamera i hvit kube 
Hvit kube har et kamera som monteres i hjørnet slik at det vender inn i kuben, mot begge veggene. 

Dette er et nattkamera som aktiveres ved stengning, med den lille alarmbrikken som følger med. 

Kamera festes før tak-stavene festes/eventuelt løfte denne opp, og før gulvet i kuben legges, for å 

komme til med stige.  

Det festes ved å legge det lille «feste» i spor før kamera skrus fast i dette, se foto. Kamera monteres 

ca. 30 cm ned fra topp.  

   

  Bildet over viser kamera i rød kube, men kamera skal festes i hvit kube 

   

Dersom de små «festene» ikke stopper opp i sporene, kan disse festes til boltene i kamera på 

forhånd. Til sammen tres det ned i sporene til riktig høyde, og skrus fast ved å stramme boltene. 

Husk at en person må holde kamera godt når det sitter løst i sporet, imens en annen person fester 

det.  
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Montering av gulv og verk i kubene 

 

Den blå kuben – «Kunst og konsum» 

Montering av gulv 
Start med å legge gulvet ytterst og jobb deg innover slik at den smaleste rekken med fliser blir 

innerst. Gulvet finner dere i kolli 29.  

       

 

Plassering av kunstverk 
 

 

     

Start med å montere 7-up skiltet. Det 

festes ved å tre det på hengslene som 

allerede er festet til veggpanelet.  

Verket finner dere i kolli 8 
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Plasser så de øvrige vekene (se plassering på kommende sider i manual), før dere tilslutt monterer 

pleksiplatene «kunst» og «konsum». 

 

De keramiske flaskene av Askeland plasseres på blå sokkel helt i hjørnet av kuben, se foto under. Se 

også foto (neste side) for nøyaktig plassering av hver enkelt flaske. Flaskene og toppkartong finnes i 

kolli 6 og 7.  

   
Over: plassering av sokkel med falsker i hjørnet av kuben 
 
 
 

 

  

Plasser plugg i kontakt i 

lysskinne som vist på foto for 

å lyssette skiltet. 
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Over: Bilder og beskrivelse av plassering av hver flaske på sokkel (med foran menes mot «Konsum» pleksiplate) 
 

1 (venstre, foran):  
Tekstmelding 
 

2 (midten, foran):  
Dans, Olympen 

3 (høyre, foran):  
Forlater Olympen 

4 (venstre, bak):  
Kaster klærne 
 

5 (midten, bak):  
Marina Grill 

6 (høyre, bak):  
Bakrus 
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Smijernsmonter plasseres som på foto, minimum 1 meter inn i kuben for å hindre publikum å ta på 
den. Når den skal plasseres trill transportkassen så tett opp mot kuben som mulig. Smijernsmonteret 
skyves forsiktig ut ved å (kun) ta tak i bena (ikke toppen eller deler i tre), HUSK HANSKER.  

 

  
 

         
 

Når monter skal ut av transportkassen sin 

fjern kun de elementene som er merket 
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BLÅ KUBE FERDIG MONTERT: 

 

 

Den røde kuben – «Kunst og kamp» 

Montering av gulvsokler og verk 
• Monter Per Kleiva verket før dere starter med gulvet.  

• Soklene kan ikke ståes på så husk å hele tiden følge med på at lysspottene (se lyskarts.15) 

er plassert riktig etter plassering av hvert verk. 

Bildet finner dere i kolli med de andre 

innrammede verkene, kolli 28.  

Lysskilt og stol finner dere i samme 

transportkasse, kolli 8.  

 



22 
 

 

 

Følg så kartet over plassering av soklene som utgjør gulvet:  

 

  

 

Plasser soklene med ca 1 cm mellomrom (kolli 13,14 og 15).  

Per Kleiva 

Kvinnefronten-plakat 
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Når dere kommer til plassering av sokkel 8 (kolli 16), hentes Peter Opsvik verket Balans femimi (kolli 

20) og plasseres som vist på foto under. 

   

 

Før resten av soklene plasseres, fjern den ene 

bunnstaven slik at de to bystene kan trilles inn i 

kuben med jekktralle for plassering.  

Se hele tiden over lyset, slik at spottene er 

montert riktig i forhold til verkene.  

Kassene med bystene må senkes ned FORSIKTIG 

med jekketrallen 
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Plasser så begge sokler med bystene i kuben. Først plasseres lite marmorhode. Trill den på 

jekketrallen så langt inn som mulig, senk så sokkelen sakte ned for å unngå for støt og skade på 

bysten.  

Plasser på pleksiklokken (løftes over av to personer med to stk vakuum glassløftere). Skruene festes 

for hånd med lite skrujern/kun bitz, og ikke med elektrisk drill for å unngå at det strammes for hardt 

og sprekker opp. Skru skruene tilstrekkelig på plass, men ikke slik at pleksiglasset bøyes. Hvis det 

skjer, løsne skruene litt.  

Før byste av Quisling plasseres, ta ut strømledning med støpsel fra hullet i sokkelen til lite 

marmorhode.  

       

Sett denne i kontakten plassert sokkelen til Quisling og dytt så forsiktig sokkelen inntil de andre 

rundt.  
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Finn så frem rød ledning med plugg i begge ender. Den ene enden skal i kontakt i Quislings sokkel 

(blå mot blå/grå mot grå). Resten festes i skinne i staven, helt opp, og så videre i spor i topp-stav og 

bort til kontakt i lysskinne.  
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    Plasser så pleksiklokke på Quisling sokkel. Den løftes med 

vakuum glassløftere av to personer.  

 

Utpakking av Opsvik-stol 
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RØD KUBE FERDIG MONTERT:  

 

 

 

Den hvite kuben – «Kunst og kongeriket»  

Montering av gulv 
 

   

 

Begynn med å legge gulvet innerst og 

jobb dere utover. Siste platen som 

legges har hull i seg for å lette 

håndteringen av siste plate. Denne 

plasseres slik at den havner under hvit 

sokkel med arkitekturmodell. 
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Plassering av verk 
 

   

  

Nederst i kassen ligger to ramper i stål, en til hver side 

mellom sokkel og vegg.  

Begynn med å plassere sokkel med 

arkitekturmodell i kuben, kolli 25.  

Fest blå strøm-plugg i kontakt i sokkel. 

Denne gir strøm til både lyset over 

modellen, samt moderskipet til alarmen 

som er montert inne i sokkelen. Den må 

være tilknyttet strøm dag og natt.  
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Sokkelen dras forsiktig ut av transportkasse, se foto: 

     

   

Monter så hyller, kolli 29. 

Hengslene er allerede festet til veggpanelet så disse skal bare skrus til hyllen 
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Før siste hengsel festes, monter på liten Samegutt 

ved å tre på vaieren den er festet til, se foto. 

Plasser så flagget ved siden av, se foto 
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Skru så fast liten hylle og plasser platecover. Tallerken med Kronprinsesse Sonja henges på skrue 

montert i veggpanel 

             

 

Monter så de øvrige innrammede verkene 

  

 

 

 

 

 

I kolli 28 finner dere alle 

innrammede grafiske verk, 

plakater og fotografier. 

Vær forsiktig med 

emballasjen. 

BRUK HANSKER NÅR DERE 

HÅNDTERER DISSE VERKENE! 

 

Ved demontering løftes flagg og 

samegutt av først, etterfulgt av 

verk som henger nederst - før de 

øverste verkene. Dette for å unngå 

å komme borti verken under ved 

løft. Til slutt demonteres hyllen.  
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Hans Gude maleriet kommer i egen klimakasse, kolli 27, pass på emballasjen og bruk hansker! 

KUREER FRA NASJONALMUSEET SKAL VÆRE TIL STEDE NÅR GUDE-MALERIET PAKKES UT OG 

MONTERES.  

Kureer kobler av alarm før montering, se sikkerhetsrutiner i eget skriv.  

     

Maleriet henges på hengslene som allerede er skrudd inn i veggen, pluss liten skrue i midten under. 

«Hettene» (tyverisikring) på temart-opphengene skrus på og strammes til med medfølgende temart 

flexdrive verktøy.  

     

 

Andy Warhol- maleriet monteres ved å hekte det på vegg, se foto neste side.  

KUREER FRA NASJONALMUSEET SKAL VÆRE TIL STEDE NÅR WARHOL-MALERIET PAKKES UT OG 

MONTERES.  

Kureer kobler av alarm før montering, se sikkerhetsrutiner i eget skriv. 

• Man MÅ være minst to for å løfte og montere dette malerier. Maleriet er tungt!  

• Bruk hansker med godt grep, og vær påpasselig med at hanskene er helt rene.  

• Når kasselokket åpnes og løftes vekk, må en person/kureer støtte maleriet i kassen, slik at 

det ikke tipper ut. 

• Plasser ethafoam klosser foran kassen, slik at maleriet kan løftes over på disse.  
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• Plasser ethafoam klosser på gulv der hvor maleriet skal henge, slik at det kan plasseres på 

disse før det løftes opp på vegg.  

• Vær sikker på at maleriet løftes av personer som er sterke nok, da det skal løftes høyt for å 

treffe over hektene. Og unngå at toppen av rammen treffer vegg idet det løftes. Pass på å 

ikke løfte for nært vegg, og å løfte rett opp, og lene det for mye bakover.  

   

   

Rammen kan justeres noe til høyre og venstre i mens det henger på hektene.  

 

Når Gude og Warhol-maleriene er montert, kobler kureer alarmen til igjen, se sikkerhetsrutiner i 

eget skriv.  

Deretter følger visningsstedet daglige sikkerhetsrutiner som er beskrevet i samme skriv.   
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HVIT KUBE FERDIG MONTERT:  

 

 

 

 


