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Sammendrag  

Maleriet som danner grunnlaget for denne masteroppgaven, ble trolig malt på begynnelsen av 1900-

tallet og eies i dag av Fredrikstad Museum. Motivet består av en stor seilskute som er sentralt 

plassert på maleriets billedplan. Skuten har hvite seil og et norsk flagg på toppen av aktermasten. 

Lenger inn i billedrommet til høyre, er det en liten seilbåt som kan observeres i horisonten. Maleriet 

er signert N Pedersen, som mest sannsynlig var en amatørmaler. 

Seilskutemaleriet hadde store strukturelle skader i bomullslerretet. To lange, kryssende revner 

sentralt i motivet, samt flere hull og rifter langs ombrettekantene. Fokuset i denne masteroppgaven 

er derfor knyttet til ulike alternative behandlingsmetoder av de strukturelle skadene. Hoved-

problemstillingen er hvordan store rifter i et bomullslerret kan behandles for å gjenopprette 

maleriets stabilitet. Det ble derfor vektlagt å redegjøre for, og å diskutere forskjellige behandlings-

alternativer i forkant av det praktiske arbeidet.  

Metodene som ble brukt for å undersøke maleteknikk og materialbruk, startet med visuelle 

forundersøkeleser med det blotte øye, i både vanlig lys og UV. Det ble også benyttet sidelys for å 

undersøke overlappende fargestrøk, men også for å undersøke deformasjonene i strukturen. 

Gjennomlysning av maleriet ble anvendt for å kartlegge både maleteknikken og den materielle 

sammensetningen. Denne metoden ble også anvendt for å undersøke de strukturelle skadene i både 

fargelagene og bomullslerretet. Alle funn ble dokumentert med et digitalt Nikon D80 speil-

reflekskamera. Fotoanalytiske teknikker som ble brukt, inkluder infrarødt reflektografi, infrarødt 

falsk-farge, UV-reflektografi, UV-fluorescens, røntgenfluorescens-spektroskopi (XRF) og 

røntgenfotografi. Alle disse metodene ble anvendt for å tolke originale materialer og maleteknikk, 

men også benyttet for tilstandsvurderingen. Det ble tatt mikroprøver av både bunnmaterialet og 

fargestrukturene for ytterligere undersøkelse og identifisering. Analyser av mikroprøvene ble utført 

med polarisasjonsmikroskop, FTIR, SEM-EDS og forskjellige våtkjemiske metoder.  

Fordi seilskutemaleriet hadde omfattende strukturelle skader, og dertil store inngrep, vil maleriet 

måtte oppbevares i et stabilt klima for å forlenge varigheten av konserverings-behandlingen. Dette 

kan gjøres ved å oppbevare maleriet i et lukket mikroklima. En løsning er å ramme inn maleriet bak 

glass, der baksiden blir forseglet med en plate.  
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Forord 

I forbindelse med gjennomføringen av masterprosjektet er det flere personer som fortjener å bli 

takket. Den første jeg vil rette en stor takk til er min veileder, førsteamanuensis Tine Frøysaker. 

Uten den omfattende og konstruktive tilbakemeldingen jeg har fått i løpet av dette semesteret, ville 

jeg aldri kommet i mål. Jeg vil også rette en takk til eierne av seilskutemaleriet – Fredrikstad 

Museum, ved kunsthistorikerne Frøydis Oseberg Pedersen og Hege Steen Langvik, for at jeg fikk 

låne maleriet. 

En stor takk rettes til konservator og universitetslektor Douwtje van der Meulen for all hjelp i 

forbindelse med røntgenfotograferingen og den praktiske tilretteleggingen, slik at konserverings-

arbeidet ”gikk på skinner”. En stor påskjønnelse rettes til konservator Thierry Ford ved 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, for hans hjelp i forbindelse med dubleringen. Jeg 

ønsker også å takke malerikonservator Walfried Brandt, for lånet av trekkeredskapet som var 

sentralt for utfallet av konserveringsbehandlingen. En takk går også til malerikonservator Mirjam 

Liu ved IAKHs Aulaprosjekt, for hjelpen med XRF utstyret. En takk til kjemiker Hartmut Kutzke 

og gjenstandskonservatorene Susan Braovac og Elin Storbekk ved KHM, for hjelpen med det 

praktiske i forbindelse med SEM analysene. 

Til malerikonservatorene Eva Storevik Tveit, Jin Ferrer, Lina Wulff Floggstad og Erika 

Sandbakken ved Munch Museet – jeg er evig takknemlig for alle gode råd og innspill fra dere alle. 

Jeg ønsker også å takke malerikonservator og leder ved Konserveringsseksjonen i Oslo kommune, 

Mette Havrevold, for alle mulighetene jeg fikk i forbindelse med konservatorjobben ved Munch 

Museet. Jeg vil også takke mine medstudenter for at dere kunne gi meg en håndsrekkning når det 

var nødvendig. Til slutt vil jeg takke min kjære samboer, familie og gode venner for tålmodigheten 

og støtten som dere har vist meg under det hektiske høstsemesteret 2009.  

 

Terje Syversen, Oslo 28. 2. 2010 
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1. Innledning 

Motiv 

Seilskuten er sentralt plassert i maleriets komposisjon, og har store hvite seil og et norsk flagg 

på toppen av aktermasten. Bakgrunnen fremstiller en blå himmel med hvite skyer, samt et blå-

grønt hav med skummende bølgetopper. Lenger inn i billedrommet, til høyre for seilskuten, er 

det en liten båt i horisonten (fig.1-2). Maleriet er signert N Pedersen, nederst i det høyre hjørnet.  

Originale materialer og tilstand 

Maleriet måler 63 x 79 centimeter, og er utført i oljefarger på bomullslerret. Da det ankom 

studentatelieret ved IAKH, hadde det ingen beskyttende pynteramme, men var kun spendt opp 

på blindrammen. Maleriet hadde strukturelle skader i form av to store L-formede rifter, samt 

mindre hull langs ombrettekantene (fig.1). Det var også rester etter papir og lim fra tidligere 

reparasjoner, i tillegg til en trådstump i den største riften. Denne tråden hadde blitt brukt i et 

forsøk på å sy igjen den åpne revnen.  

Store deler av fargen i himmelen hadde skallet av, slik at dette fargeområdet var fragmentert 

(fig.33,41). I avskallingene ble det observert sekundær ferniss. Overflaten på maleriet var både 

skitten og støvete, og det var tydelige merker etter vannsprut. På blindrammen var det skrevet 

K314 med sprittusj, og bak på lerretet var det festet et frimerke med nummeret 925 (fig.5-6). 

Informasjon fra Fredrikstad Museum 

Skriften K314 på maleriets blindramme, betyr at gjenstanden tilhører Fredrikstad Museum sin 

kunstsamling. I protokollen er det svært sparsomme opplysninger. Det står: K314 Skonnert, og 

det er også alt. Frimerket som var festet på bomullslerretet, betyr at maleriet kom tidlig inn i 

samlingen – før 1935. Ofte var opplysningene fra de tidligste gjenstandsregistreringene svært 

kortfattet. Det finnes ingen ytterligere opplysninger fra Fredrikstad Museum om verken tidligere 

eiere, maleren eller maleriets proveniens, se vedlegg 11.  

Litteratur skrevet om skutemalerier 

En gjennomgang av litteraturen antydet at det er svært få bøker som har blitt publisert som 

omhandler skutemalerier. De kunsthistoriske referansene som har blitt anvendt, er hentet 

hovedsakelig fra Carl Erik Lampes masteroppgave i kunsthistorie fra 2006: En systematisk 

gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre, og fra boken: For fulle 
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seil, skrevet av kunsthistoriker Paul Grøtvedt. Resten av litteraturen som ble funnet ved 

litteratursøking, var utdrag fra kunstkataloger som ikke lenger er tilgjengelig, eller som ikke ble 

ansett som relevant for denne masteroppgaven. En årsak til at det er såpass lite som har blitt 

skrevet om denne malerisjangeren, henger trolig sammen med motivets lave status. Disse 

maleriene ble stor sett utført av amatørkunstnere eller håndverkere, og assosieres derfor ikke 

med kunstakademiet.   

Problemstillinger 

For å begripe hvordan maleriet har blitt endret i løpet av den tiden fra det ble malt og frem til i 

dag, er det en forutsetning å undersøke de originale materialene og maleteknikken. Sentrale 

spørsmål som stilles i denne masteroppgaven vil derfor være knyttet opp til hvordan maleriet ble 

utført maleteknisk, samt hvilke originale materialer som ble anvendt. Det viktigste spørsmålet 

med hensyn til selve konserveringsbehandlingen, vil imidlertid være hvordan riftene i bomulls-

lerretet kan behandles for å oppnå en mest mulig stabil materialstruktur, og samtidig bevare 

maleriets estetikk og uttrykk. Dette for å unngå å påføre maleriet ytterligere skader i form av 

endring av tekstur i overflaten, nye krakeleringer i fargelagene eller deformasjoner i strukturen. 

Derfor vil flere ulike behandlingsforslag både redegjøres for og deretter drøftes, før valg av 

strukturelle inngrep foretas.  

Fordi behandlingen av dette maleriet ville innebære store strukturelle inngrep, ble det ansett som 

nødvendig å prøve ut et av behandlingsforslagene på to testmalerier, se vedlegg 12. Dette for å 

bli kjent med hvordan materialene ville reagere på det aktuelle inngrepet. I tillegg var det et mål 

å undersøke hvorvidt behandlingen med å trekke sammen de åpne riftene kunne føre til nye 

deformasjoner i uskadede områder. Dette som følge av endrede stresskonsentrasjoner som 

belastningen med å trekke i lerretet ville medføre. Spørsmål som gjelder videre oppbevaring og 

håndtering av maleriet hadde også innflytelse på valg av behandlingsmetodene og materialene 

som ble benyttet til inngrepene.  

Presentasjon av kapitlene i masteroppgaven 

Oppgaven starter med dette kapitelet. I avsnittene ovenfor ble problemstillingene og tilgjengelig 

informasjon fra eier presentert. Videre vil de etterfølgende kapitlene bli introdusert ved en kort 

gjennomgang av innholdet, og til slutt en kort redegjørelse for de ulike vedleggene.  
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Kapittel 2: Metode 

I dette kapitlet blir det redegjort for valg av metoder benyttet til undersøkelser og analyser av 

maleriet. Til dette inngår alt fra visuelle forundersøkelser til mikroprøveuttak. I tillegg blir de 

forskjellige fotoanalytiske teknikkene presentert. Resultatene fra de materielle undersøkelsene 

og praktiske eksperimentene med testmaleriene, danner grunnlaget for behandlingsforslagene. 

 

Kapittel 3: Kulturhistorisk og maleteknisk kontekst 

I dette kapitlet blir seilskutemaleriet plassert i en kunsthistorisk kontekst, i tillegg til en kort 

gjennomgang av de tidstypiske materialene og malemetodene for denne perioden. Fordi det ikke 

finnes informasjon om skutemaleriets proveniens, er det i hovedsak seilskutemotiv generelt, og i 

forhold til dette maleriet, som danner utgangspunktet for drøftelsen. Konteksten knyttes også 

opp til materialene som har blitt benyttet i seilskutemaleriet, i et forsøk på å plassere maleriet i 

en tidslinje. 

Kapittel 4: Originale materialer og maleteknikk 

Dette kapitlet baseres på undersøkelser av maleteknikken og de originale materialene.  Dette 

inkluderer alt fra de visuelle forundersøkelsene, til og med de mikrodestruktive analyse-

metodene. Resultatene fra analysene blir diskutert i forhold til alternative tolkningsmuligheter. 

Kapittel 5: Tilstand og tidligere behandling 

I dette kapittelet blir skutemaleriets komponenter undersøkt fra bunnmaterialet og opp, til og 

med støvlaget. Det blir redegjort for skadetyper og skadeomfang, og det blir også diskutert 

mulige skadeårsaker. 

Kapittel 6: Behandling 2009 

Fordi fokuset i denne masteroppgaven er på konserveringsbehandlingen, vil dette emne være 

oppgavens største og mest omfattende del. Kapitlet er derfor delt opp i strukturell behandling, 

rensing og visuell reintegrering. Avsnittene om strukturell behandling er viet til redegjørelser 

om forskjellige inngrep, og diskusjoner om de ulike løsningsforslagenes fordeler og ulemper. 

Dette blir drøftet med hensyn til kompatibilitet med de originale materialene seilskutemaleriet 

ble laget av, og tilstanden på disse. Også fremtidig oppbevaring og håndtering av maleriet 

inngår som en viktig del i denne diskusjonen.  
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Avsnittene om rensing handler om mekanisk bearbeiding, parallelt med mulige negative effekter 

forårsaket av løsemidlene – sett i lys av naturvitenskapelig forskning. Kapitlet om behandling 

avsluttes med en diskusjon om retusjering og fernissering. Denne drøftelsen tar i hovedsak 

utgangspunkt i lavmolekylære, syntetiske harpikser. Forskjellige metoder for å redusere 

hastigheten av fotokjemisk nedbrytning blir også drøftet.  

Kapittel 7: Videre behandling og oppbevaring  

I kapitlet om videre behandling er fokuset på forebyggende konservering, der håndtering og 

oppbevaringsklima inngår som en viktig del av diskusjonen. Fordi konserveringsbehandlingen 

av seilskutemaleriet var omfattende, er det hovedsakelig preventive tiltak som drøftes.  

Kapittel 8: Avslutning og forslag til videre forskning 

I det avsluttende kapitlet, vil løsningsforslagene som ble utarbeidet i denne masteroppgaven 

diskuteres i forhold til hvorvidt de svarer til problemstillingene, og hvorvidt alle spørsmålene 

som ble stilt innledningsvis i oppgaven blir besvart. Kapitlet avsluttes med forslag til videre 

forskning. Emnet som foreslås er hovedsakelig konsentrert om hvordan stresskonsentrasjonene 

oppstår i hele maleristrukturen, som følge av sammentrekking av store rifter, og hvordan disse 

best mulig kan behandles.  

Illustrasjoner og vedlegg 

Konserveringsprosessen ble fotodokumentert før, under og etter inngrepene. Vanlige fotografier 

ble tatt med et digitalt Nikon D80 speilreflekskamera. I tillegg omfatter fotodokumentasjonen 

analytiske teknikker som IR-reflektografi, IR falsk-farge, UV- og røntgenfotografi. Disse foto-

opptakene ble utført med Artist Multispectral Camera. 

Alle fotografier er tatt med som vedlegg, og rekkefølgen er kronologisk i forhold til 

konserveringsbehandlingen. Enkelte emner har blitt forklart med tekstede illustrasjoner, for 

eksempel eksperimentene med testmaleriene og med pynterammen som en mikroklimakasse.  

Analyseresultatene fra XRF, FTIR, SEM-EDS er tatt med som vedlegg, i tillegg til de 

våtkjemiske analysene. Fordi behandlingskapittelet i denne oppgaven er skrevet med hensyn til 

de vurderingene som ble gjort og drøfting av ulike problemstillinger, ble den deskriptive 

gjennomgangen av behandlingen laget som et eget vedlegg, i tillegg til en skjematisk oversikt 

over inngrepene.  Opplysninger om maleriets proveniens og fremtidig oppbevaring er også blant 

vedleggene bakerst i oppgaven.  
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2. Metodikk  

Redegjørelse for metode og analyserekkefølge 

For å sikre at konserveringsforslaget skal bli mest mulig nyansert, bør all informasjon som kan 

belyse problemstillingene utredes, analyseres og tolkes (Caple 2000:10). Viktige faktorer som 

kan innvirke på valg av behandlingsmetode og konserveringsmaterialer, kan deles inn i to 

hovedkategorier: materielt og immaterielt (Appelbaum 2007:10-17). Begge hoved-kategoriene 

vil videre kunne deles inn i to underkategorier: gjenstandspesifikt og generelt.  

Fordi denne masteroppgaven er gjenstandsbasert, ble seilskutemaleriet betraktet som primær-

kilden. Det gjenstandsspesifikke aspektet ved oppgaven innebar derfor undersøkelser av 

maleteknikken, samt de originale og sekundære materialene. I tillegg var det sentralt for 

masteroppgaven å identifisere skadetyper, skadeomfang og skadeårsak. Resultatene fra disse 

undersøkelsene, og fra de praktiske eksperimentene på testmaleriene, var utslagsgivende for 

valg av strukturelle inngrep og for valg av konserveringsmaterialer som ble benyttet i 

konserveringsbehandlingen. Metodikken for å besvare immaterielle spørsmål, innebar blant 

annet å søke relevant litteratur fra kunsthistorie, konserveringslitteratur og opplysninger fra 

nåværende eier. 

I moderne konserveringsfilosofi er minimal intervenering et sentralt konsept, og innebærer at 

ethvert inngrep skal begrenses til et minimum av det som anses som nødvendig for å sikre 

gjenstanden (Pye 2001:32). Hva som anses som nødvendig, er imidlertid relativt, og vil avhenge 

av hvilke spørsmålsformuleringer som stilles (Taylor og Wainwright 1989:70). Før behandling 

igangsettes, er det derfor viktig å utrede forskjellige behandlingsalternativer for de ulike trinnene 

i konserveringsprosessen (Scharff 1995:52). Dette skyldes at en omfattende redegjørelse for 

ulike behandlingsalternativer, med etterfølgende diskusjon, vil trolig føre til et mer veloverveid 

behandlingsforslag. 

Metodikken som har blitt benyttet i denne oppgaven starter med visuelle forundersøkelser og 

analysemetoder som ikke krever mikroprøveuttak. I tilfellene der disse metodene ikke ga 

tilstrekkelig informasjon til å belyse spørsmål knyttet til maleriets teknologi og tilstand, ble det 

tatt ut mikroprøver. Dette åpnet for andre analysemetoder som kunne besvare de fleste 

spørsmålene som ble stilt i denne oppgaven.  
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Originale materialer og maleteknikk 

Blindrammen – visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Visuelle forundersøkelser med det blotte øye, og med forstørrelsesverktøy som lupe og 

mikroskop (40x), ble benyttet for å undersøke hvordan blindrammens lister hadde blitt 

sammenføyd til en rammekonstruksjon (fig.5,19,20,32). Slike observasjoner vil også kunne gi 

en første identifisering av blindrammens tresort (Pinna, Galeotti og Mazzeo m. fl. 2009:21-22).  

Blindrammen – mikroprøveuttak 

For en mer sikker identifisering av blindrammens treverk, kan det tas ut en mikroprøve og 

sammenligne dette med cellestrukturer fra kjente tresorter under mikroskop (Hoadley 1990:14-

27). Det ble derfor tatt ut en mikroprøve (fig.3) fra endeveden (fig.5) som ble undersøkt i 

polarisasjonsmikroskopet (200x), og deretter sammenlignet med referanser som allerede hadde 

blitt preparert (fig.4).1  

Lerretet – visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Lerretets fibertype ble i første omgang identifisert med det blotte øyet, da originallerretet var 

tilgjengelig for undersøkelser fra maleriets bakside. Trådtettheten ble undersøkt med linjal og 

stereomikroskop (40x) på seks forskjellige steder (fig. 6). Gjennomlysning fra maleriets bakside 

(fig.7) kan også benyttes for å undersøke lerretet (Wainwright 1989:80). Oljefarge mellom 

lerretsknutene ga en negativ avbildning av lerretsveven på røntgenfotografiet. På denne måten 

ble bunnmaterialet både undersøkt og dokumentert ved hjelp av røntgenopptaket, se vedlegg 2.  

Lerretet – mikroprøveuttak 

For en mer sikker fiberidentifisering, ble det tatt ut til sammen seks mikroprøver, fra både 

innslags- og renningstrådene, se vedlegg 3. For identifisering anbefales det å lage preparater 

som viser både lengderetningen og tverrsnittet av fiberne (Eastop og Tímár-Balázsny 1998:382-

383). Fordi forundersøkelsen indikerte at lerretet bestod av bomull, ble det imidlertid kun laget 

et preparat av lengderetningen (fig.8-9). Dette skyldes at bomullsfibere som er tørket, har en 

nyreformet struktur (Wakelyn m. fl. 2007:26) som er vanskelig å forveksle med andre 

fibertyper. Fibrene ble montert på et objektglass med en dråpe glyserol. Brytningsindeksen til 

denne monteringsvæsken er tilnærmet lik brytningsindeksen til de fleste tekstilfibre (Greaves og 
                                                 

1 Referansene ble laget av konservator og universitetslektor ved UIO, Douwtje van der Meulen og 
gjenstandskonservator Susan Braovac ved KHM. 
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Saville 1995:7). Mikroprøvene ble analysert med polarisasjonsmikroskop (200x), som kan 

identifisere materialenes unike optiske og fysiske egenskaper. Fiberprøver av originalt materiale 

ble også sammenlignet med en kjent referanse.2  

Fourier transform infrarødt spektroskopi (FTIR)3 er en rask metode for å identifisere forskjellige 

organiske stoffergrupper (Learner 200:13). Analysen foregår ved å sende infrarøde lysbølger 

mot prøven, og det er endringene i energien, enten ved transmittering eller ved refleksjon fra 

prøven som måles (Stuart 2007:110-112). Fiberprøve 1-4, ble analysert med FTIR. Spektrene 

stemte overens med referansene 4av ren bomull, se vedlegg 16. FTIR ble også benyttet for å 

undersøke om lerretet hadde blitt limdrenket. Et eventuelt positivt analyseresultat for protein vil 

trolig indikere spor etter animalsk lim (Pinna, Galeotti og Mazzeo m. fl. 2009:54). FTIR ga 

imidlertid ikke utslag på spekteret som kunne indikere at det var verken protein eller stivelse på 

fiberne, se vedlegg 16. 

Lerretet - mikrodestruktive analysemetoder 

Fiberprøve 5 ble delt i to biter, der den ene ble testet for protein ved å tilsette tråden en dråpe 

kobbersulfatløsning, også kalt biuret-test (Odegaard, Caroll og Zimmt 2000:144-145). Heller 

ikke denne testen kunne påvise rester etter protein i bomullsfiberne, se vedlegg 13. Den andre 

halvdelen av den samme fiberprøven ble undersøkt for rester etter stivelse. Dette kan gjøres med 

en jodkaliumjodidtest (Odegaard, Caroll og Zimmt 2000:128-129). Mikroprøven var negativ, og 

ga derfor ingen indikasjon på rester etter stivelse, se vedlegg 13. 

Undertegning  

Fotoanalytiske undersøkelsesmetoder  

Fargestrukturer som er opake i vanlig lys, kan studeres med infrarødt reflektografi (Taft og 

Mayer 2000:76-79). Artistkameraet5 virker ved at instrumentets sensitivitet for ulike bølge-

lengder kan justeres med to forskjellige IR-kanaler. Ved kortere bølgelengder vil enkelte 

fargeområder forbli opake, mens andre strukturer fremstår transparente på bildet som dannes på 

                                                 

2 Fiber reference set, McCrone Accessories and Components  
3 Perkin Elmer Multiscope FT-IR Microscope PF 1453, dempet totalrefleksjon (ATR). 
4 Referansespektra ble laget ved å analysere rene bomullsfibere, men også sammenlignet med referanse fra Infrared 
and Raman Users Group (IRUG) www.irug.org 
5 Artist Multispectral Camera,fra Art-Innovation: Referanse om spesifikasjoner ved kamera kan lastes ned fra nettet 
på denne adressen: http://www.art-innovation.nl/fckfiles/file/Downloads/Articles/2008/sensors-38-02-original.pdf 
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dataskjermen. Dette forutsetter imidlertid at pigmentene ikke innholder kobber, og at 

undertegningen er utført i karbonholdig materiale (Kirsh og Levinson 2000:186-192). Begge IR-

kanalene ble benyttet til både undersøkelser og for dokumentasjon av undertegningene, se 

vedlegg 2.  

Originale fargestrukturer  

Visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Sidelys ga en god indikasjon på maleteknikken, der både penselføringen og overlappende 

fargestrøk kom godt til syne (fig.13). Forstørrelsesverktøy som lupe og stereomikroskop (40x), 

var nyttige hjelpemidler for å studere overflatefenomener og detaljer i teksturen. Det var særlig 

langs kantene ved avskallingene og riftene at malingsstrukturenes oppbygning kunne observeres 

(fig.25,43).  

Fotoanalytiske teknikker  

For å besvare spørsmål om distribusjon av de forskjellige pigmentene i maleriet komposisjon, 

ble infrarødt falsk-fargefotografi6 benyttet. Denne metoden går ut på å kombinere synlig lys 

med infrarøde bølgelender, slik den reflekterte spektralkurven til pigmentene forskyves i retning 

mot det røde energispekteret i fargenes distribusjonskurve (Pinna, Galeotti og Mazzeo m. fl. 

2009:200-203). Forskjellige pigmenter som er benyttet i fargeblandinger, som ser like ut for det 

blotte øye, vil derfor fremstå med ulike farger på avfotograferingen. Denne metoden ble derfor 

anvendt for kartleggingen av fargestrukturene (vedlegg 2). Resultatet fra IR falsk-farge ble også 

brukt for å vurdere hvilke fargeområder som kunne gi mest informasjon ved mikroprøve-

uttakene, se vedlegg 2.  

Røntgenstråler7 vil kunne gjennomlyse fargestrukturer og organiske materialer (Taft og Mayer 

2000:79-80). Forskjellige pigmenter, i tillegg til tykkelsen på fargelagene vil ha ulik opasitet for 

røntgenstrålene (Wainwright 1989:83). Pigmenter som innholder elementer med høyt atom-

nummer vil derfor fremstå som lysere partier. Røntgenfotografi ble benyttet sammen med de 

andre fotoanalytiske teknikkene, for å tolke maleriets materielle sammensetning og oppbygning, 

samt penselskriften, se vedlegg 2.  

                                                 

6 Infrarødt falsk-farge ble utført med Aritst Multispectral Camera fra Art-Innovation 
7 Røntgenfilm: Agfa Strukturix, Vacuum Pack D4Pb (5 stk 30x40 cm, og 1 stk 10x50 cm). Filmen ble eksponert i 1 
minutt. Innstillinger på røntgenapparatet: 35 kV og 5 mA. 
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Energidispersiv røntgenfluorescens-spektroskopi (XRF)8, er en kvalitativ analysemetode som 

kan identifisere de tyngre grunnstoffene i pigmentene, uten å ta ut prøvemateriale (Moens, 

Bohlen og Vandenabeele m. fl. 2000:55). Metoden virker ved å bestråle et lite område. Atomene 

i pigmentene og fyllstoffene vil dermed eksiteres, og sende ut energi som er karakteristisk for 

elementene i prøven (Stuart 2007:234-237, 241). Fordelen med denne metoden er at den ikke 

krever mikroprøveuttak. I tillegg til at analysene var enkle å utføre, ga de hurtig svar på hvilke 

tunge grunnstoffer som var tilstede i de ulike fargeområdene, se vedlegg 14. En ulempe med 

XRF, er at spekteret består av summen av elementene som finnes i alle lagene der målingene 

utføres. 

Mikroprøveuttak  

Det ble tatt ut til sammen seks tverrsnitt9 (vedlegg 1) av fargestrukturene, i tillegg til materialet 

som ble skrapet av fra maleriets bakside (fig. 22-23). Tverrsnittene ble studert i polarisasjons-

mikroskop (200-500x), med både vanlig lys og UV, se vedlegg 1. Fargesnittene ga informasjon 

om både lagstrukturene og maleprosessen, i tillegg til den materielle sammensetningen.  

I forbindelse med mikroprøveuttakene ble det også utført løselighetstester av bindemiddelet som 

beskrevet i Joyce Plesters artikkel om tverrsnitt og kjemisk analyse av fargeprøver (Plesters 

1956:127-130). Løseligheten ble utført i denne rekkefølgen: vann, etanol og natriumhydroksid.10 

Fordi en løselighetstest kan utføres under mikroskop, var det kun små fragmenter av 

prøvematerialet som ble testet med denne metoden. Dette skyldes at natriumhydroksid kan 

reagere kjemisk med pigmentene. Det resterende prøvematerialet ble derfor preparert på hvert 

sitt objektglass til pigmentdispersjonsprøver,11se vedlegg 1. Disse pigmentprøvene utgjør derfor 

små fragmenter av tverrsnittene som allerede hadde blitt tatt ut fra fargeområdene i himmelen, 

sjøen og seilmasten. Pigmentdispersjonsprøvene ble undersøkt i polarisasjonsmikroskop (200-

500x) med transmittert planpolarisert lys, krysspolarisert lys, samt UV og Chelseafilter.12 

                                                 

8 Håndholdt Niton XLt- apparat,(1W, 35kV/30µA) fra Holger Teknologi 
9 Fargesnittene ble tatt ut fra maleriet med en skalpell. Mikroprøvene ble lagt i en grop mellom to pleksiglass-kuber 
og montert med cyanoakrylat. Mikroprøvene ble deretter slipt ned slik at tverrsnittet ble avdekket.  
10 Løselighetstestene ble utført i denne rekkefølgen: vann › etanol › natriumhydroksid. 
11Pigmentkornene som ble skrapet av fra tverrsnittene, ble løst opp med en løsemiddelblanding som bestod av 4 
deler etyelmetylketon, 1 del diaceton alkohol og 1 del cellosolve acetat (2-etoksyetylacetat). Etter at 
pigmentkornene hadde tørket, ble de montert på objektglass med Cargille Meltmount (RI=1,662). 
12 Chelseafilter er beskrevet i Pigment Compendium, A Dicitonary and Optical Microscopy of Historical Pigments, 
Nicholas Easthaugh, Valentine Walsh, Tracey Chaplin og Ruth Siddall, Elsevier Ltd, 2008 



10 

 

FTIR ble anvendt for å besvare spørsmål om hvilke type bindemiddel som fantes i fargene som 

ble skrapet av fra maleriets bakside (fig.22-23). Selv om denne metoden identifiserte enkelte av 

materialene, vil FTIR- spektrene bli mer komplisert å tolke jo flere forskjellige komponenter 

som finnes i prøvematerialet (Learner 2004:13). Fordi prøvene innholdt pigmenter, fyllstoffer og 

bindemiddel, var FTIR-spektrene vanskelig å tolke, se vedlegg 16. 

Sveipe-elektronmikroskopet13 kan analysere uorganiske komponenter kvalitativt på samme måte 

som XRF-spektroskopi (Ascencio og José-Yacamán 2000:407-413). Denne metoden ble derfor 

anvendt i et forsøk på å identifisere grunnstoffene i tre tverrsnitt, se vedlegg 15. Metoden ga 

ikke et direkte svar på spørsmål om hvilke pigmenter fargesnittene innholdt, men energi-

spekteret indikerte hvilke elementer som var til stede i prøvene.  

Destruktive analysemetoder for mikroprøvene 

Mikrokjemiske analyser kan også brukes for å påvise spor etter ulike stoffgrupper (Stuart 

2007:85). En mikrokjemisk prøve med kaliumpermanganat kan brukes til å undersøke om det er 

umettede fettsyrer i bindemidlet (Odegaard, Caroll og Zimmt 2000:138-139). Mikroprøvene 

som ble skrapet av fra maleriets bakside, ga positivt utslag for umettede fettsyrer, se vedlegg 13. 

Ferniss - visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Ofte vil fernisslag kunne observeres med det blotte øye, eller med forstørrelsesverktøy som for 

eksempel stereomikroskop. UV-lys vil kunne avdekke hvorvidt maleriet er fernissert (de la Rie 

1982:1-5). Da maleriet ble undersøkt i UV, fluorescerte overflaten svakt gulgrønt, men ikke i det 

omfanget som var forventet for et fernissert maleri (fig. 14-15). Siden både pigmenter og binde-

middel kan bidra til fluorescens, bør resultatet av en slik undersøkelse også kun tolkes som en 

indikasjon (Stuart 2007:76). Fordi maleriet var skittent og støvete, var det ytterligere vanskelig å 

tolke den spredte fluorescensen som oppstod i UV-lyset. 

Mikroprøveuttak 

Løselighetstester kan benyttes for å skille mellom ulike bindemidler (Plesters 1956:130). 

Istedenfor å teste på mikroprøver, ble det utført løselighetstester direkte på overflaten i 

forbindelse med rensingen, se vedlegg 4. Det ble også tatt en skrapeprøve av overflatebelegget 

                                                 

13 Sveipe-elektronmikroskopet ble brukt sammen med INCA software, ved KHM 



11 

 

(vedlegg 3) for videre analyser med FTIR, før rensingen ble gjennomført. Analyseresultatet 

antydet at det gule overflatematerialet bestod av en naturlig harpiks, se vedlegg 16. 

Metoder for undersøkelser av sekundære materialer og tilstand 

Bunnmaterialer - visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Tilstanden på blindrammen ble undersøkt med det blotte øye, men også ved hjelp av 

forstørrelsesverktøy som stereomikroskop (40x) og lupe. I tillegg ga røntgenfotografiet 

informasjon om treverkets strukturelle tilstand, se vedlegg 2. Lerretet ble undersøkt med det 

blotte øyet. I tillegg ble det anvendt sidelys og gjennomlysning (fig.7,13,41). Fiberstyrken ble 

også testet ved å nappe forsiktig i fibere med en pinsett under stereomikroskop (40x). Dette ble 

utført flere steder på baksiden av maleriet. Tidligere riftreparasjoner med sytråd og papirlapp på 

baksiden ble dokumentert, både med vanlig fotoopptak14 (fig.37,38) og gjennomlysning (fig.7). 

Bunnmaterialer - mikroprøveuttak 

For å undersøke lerretet, ble det tatt ut til sammen 6 mikroprøver, der fiberprøvene 1,2 og 5 ble 

benyttet til å måle pH-verdien, se vedlegg 3. Dette ble utført med en mikroelektrode, destillert 

vann og et kalibrert pH-meter, se vedlegg 7 for en mer detaljert beskrivelse av materialene og 

fremgangsmåten. Det ble også utført FTIR- analyse av limrestene fra baksiden av maleriet etter 

den tidligere reparasjonen (vedlegg 16). Spekteret til prøvematerialet kunne ligne på spekteret til 

gummi arabicum.  

Fargestrukturer - visuelle og ikke-invaderende undersøkelsesmetoder 

Undersøkelser av tilstanden på fargestrukturene ble først og fremst utført med det blotte øye. 

Det ble også benyttet ulike forstørrelsesverktøy som hodelupe (5x) og stereomikroskop (40x). I 

tillegg ble det anvendt sidelys for å undersøke avskallinger og andre overflatefenomener. 

Gjennomlysningen av maleriet ga også et godt inntrykk av fargestrukturenes tilstand (fig.7,41). 

Både fargeområder som hadde krakeleringer og avskallinger kunne tydeligere observeres ved å 

gjennomlyse maleriet. Fotoanalytiske metoder som røntgenopptak, UV-fluorescens og 

reflektografi, IR-reflektografi og IR falsk-fargefoto ble anvendt for å undersøke fargelagenes 

tilstand. 

                                                 

14 Vanlige dokumentasjonsfotografier ble utført med digitalt Nikon D80 speilreflekskamera med AF-S Nikkorlinse 
18-135 mm og AF Nikkormakrolinse 60 mm.  



12 

 

Fargestrukturer - ferniss og overflateforurensning  

I tillegg til det blotte øye og mikroskop, ble UV-lys anvendt for å undersøke tilstanden på 

fernisslaget. UV-lys kan også brukes til å undersøke eventuelle andre sekundære materialer (de 

la Rie 1982:1-5). Sidelys ble også benyttet, i tillegg til UV-lys for å studere overflatesmuss og 

mindre fiber som var fastklebet i overflaten.  

Praktiske eksperimenter på testmalerier  

En viktig del av metodikken var å lage testmalerier. Erfaringen som disse eksperimentene ga, 

ble også avgjørende i forhold til hvordan de strukturelle inngrepene ble gjennomført. 

Hensikten med dette var å undersøke hvordan et bomullslerret ville reagere på ulike 

behandlingsmetoder. Slike testmalerier kan gi verdifull innsikt og kunnskap, og samtidig være 

nyttig for utformingen av ulike konserveringsforslag (Haiml 2006:152).   

Begge testmaleriene ble laget av bomullstekstil som først ble limdrenket15 og påført et lag med 

alkydmaling.16 Fordi alkydfarger tørker mye raskere enn linoljefarger og blir langt hardere enn 

linoljefarger i løpet av kort tid, ble Fenom fra Jotun anvendt slik at fargestrukturene skulle bli 

stivest mulig før eksperimentet ble utført. Dette ble ansett som viktig fordi sammentrekkingen 

av riftene ville i stor grad bli bestemt av elastisiteten til fargestrukturene. Testmaleriene ble 

påført samme skadetyper og skadeomfang som originalmaleriet hadde (vedlegg 12). Dette ble 

gjort for at eksperimentet skulle bli så realistisk som mulig, og for å teste ut hvilke metoder og 

materialer som var best egnet for inngrepet. Utfallet av dette arbeidet var derfor av grunnlegende 

betydning i forhold til den praktiske utførelsen av riftreparasjonen.  

                                                 

15 Et av testmaleriene ble laget av et gammelt og slitt putevar, mens det andre ble utført med et nytt, ubehandlet 
bomullstekstil. Lerretene ble limdrenket for at testmaleriene skulle bli stivest mulig.  
16 Jotun Fenom: matt, hvit alkydgrundering som ble blandet med tørrpigmenter. Pigmentene som ble benyttet var 
verdigris, oker, jernoksidsort og dalablå.  
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3. Kulturhistorisk og maleteknisk kontekst 

Kulturhistorisk kontekst 

Seilskutemotiv er både kjent og kjært for mange, og oppfattes gjerne som dekorative. Denne 

malerisjangeren ble etter hvert populær fra midten av 1700-tallet og fikk sin storhetstid i 

perioden 1820-1920 (Grøtvedt 1999:21). Motivet er med andre ord ikke lenger et yndet motiv å 

male – verken for amatører eller profesjonelle utøvere.  

Overgangen til det tyvende århundre var en tid da seilskutene ikke lenger ble benyttet som 

fartøy på havet, og markerer slutten på seilskutemaleriets storhetstid (Grøtvedt 1999: 104). 

Malerier som avbilder seilskuter, blir i dag ansett av kunstfaglig ekspertise17 for å være ”havets 

svar på elg i solnedgang”, også kjent som kitchmaleri. I denne forbindelse er det viktig å påpeke 

forskjellen på skutemalerier og marinemalerier. Seilskutemaleriet representerer egentlig et 

skipsportrett, som omfatter seilskuten omgitt av et stilisert hav, mens marinemaleriet har mye til 

felles med landskapsmaleriet, der studier av atmosfæriske forhold ute på sjøen er sentrale 

elementer (Lampe 2006:16). Derfor er det også riktig å betegne primærkilden for denne 

masteroppgaven som et seilskutemaleri eller seilskuteportrett. Seilskutemotivets lave status, har 

også trolig en sammenheng med at disse motivene ble tradisjonelt utført av håndverkere, mens 

marinemaleriet har blitt assosiert med en intellektuell akademiutdannelse (Lampe 2006:15-16).  

Fascinasjonen for hav og farkoster har imidlertid eksistert lenge, og har også blitt benyttet i 

kunsten gjennom mange århundrer. Helleristningene fra bronsealderen, og det berømte 

Bayeuxteppet fra middelalderen, er to kjente eksempler der skip og båter har blitt avbildet 

(Grøtvedt 1999:12). Det er heller ikke utenkelig at utgravningen av Osebergskipet kan ha 

påvirket interessen for å portrettere skip i tiden rundt forrige århundreskiftet. Seilskutemalerier 

fra begynnelsen av det 20 århundre, har imidlertid flere fellestrekk med nederlandske 

marinemalerier fra 1600-tallet, enn med helleristninger og vikingskip. I Nederland var kunsten 

løsrevet fra kirken som oppdragsgiver, noe som førte til at malerne ble inspirert av temaer som 

angikk borgerskapet (Gardner 2005:725). Kunstnerne ble derfor spesialister innenfor sine 

motivsjangere. De som ble eksperter på marinemaleriet utviklet en fabelaktig dyktighet til å 

                                                 

17 Kunstprofessor Hild Sørbys karakteristikk og omtale av kunsten til seilskutemaler Ivan Storm Juliussen 
http://web3.aftenbladet.no/kultur/article554429.ece 
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gjengi skiftningene i atmosfæren og bølgene i sjøen (Gombrich 2003:418). I tillegg hadde de 

stor kunnskap om seilskutenes konstruksjon.  

Sammenlignet med eksempler fra nederlandske malerier, er imidlertid dette maleriet utført i en 

lineær stil. Det kan se ut som om det er lagt stor vekt på å gjengi båtens konstruksjon så 

nøyaktig som mulig (fig.2). Detaljer som tauverket og dekoren i seilene er malt svært nøyaktig, 

mens himmelen og sjøen er utført med en naivistisk forenkling. Bølgene i vannet er malt som en 

stilisert og repeterende bord, mens skyene i himmelen er indikert som flate silhuetter. For å 

skape illusjon av dybde, er det malt en liten båt i horisonten, til høyre for den store seilskuten. 

Denne ble utført i en varm siennabrun farge. Kunstneren har med andre ord ikke benyttet 

luftperspektivet, der fargemetningen blir gradvis lavere lenger bakover i billedrommet. Det er 

heller ikke blitt differensiert mellom gjengivelsen av detaljer i bølgene helt fremme i 

billedrommet, og de som er malt lengst inn mot horisonten. Det kan derfor se ut som om 

himmelen og sjøen ble malt kun som en bakgrunn for seilskuten, og ikke som egne, viktige 

komposisjonselementer. 

Frimerket som var pålimt maleriets bakside med nummer 925 (fig.5), betyr at bildet ble tatt inn i 

museets samling før 1935.18 Fordi seilskuta har et norsk flagg på toppen av aktermasten, kunne 

dette i første omgang indikere at maleriet ble utført en gang mellom 1905 og 1935. Det norske 

flagget, slik det fremstår i dag, ble imidlertid tegnet allerede i 1821 av stortingsmann Fredrik 

Meltzer (http://.no.wikipedia.org/wiki/Norges_flagg). Det finnes også eksempler på malerier 

som ble malt før unionsoppløsningen med Sverige, og som er avbildet med det norske flagget og 

ikke unionsflagget. Et eksempel er Arendals Pacquet, som er signert ”Halvorsen 1830”, og som 

tilhører Norsk Sjøfartsmuseum.19 I museets eldste registrering fra 1935, er seilskutemaleriets 

motiv betegnet som skonnertbrigg. I følge informasjon hentet fra wikipedia, er skonnertbrigg et 

tomastet seilfartøy som ble brukt frem til etter år 1900: 

Skonnertbrigg, også kjent som brigantin, er et tomastet seilfartøy:” Navnet antas å stamme fra det franske 
ordet brigand som betyr røver eller kjeltring, og ble først brukt om små hurtigseilende kaper- eller 
sjørøvertomastere. Seilføringen har variert noe med hensyn til hvilke seil som ble ført, fram til dagens 
ordning. Fokkemasten kunne ha både gaffelseil og råseil, og der kunne være øvre rær på stormasten. 
Brigantinrigg var vanlig i overgangstiden fra råseil til gaffelseil og ble benyttet på skip som gjennomførte 
transatlantiske reiser til etter 1900” (http://no.wikipedia.org/wiki/Brigatin) 

                                                 

18 Se vedlegg 11 med all informasjon om maleriet fra Fredrikstad Museum 
19 Fotografiet viser det norske flagget avbildet i et maleri som ble utført allerede i 1830, i Paul Grøtvedts bok For 
Fulle Seil, s 24 



15 

 

I følge sitatet ovenfor, ble slike skuter brukt innover på 1900-tallet. Fordi verken skutemodellen 

som er avbildet i maleriet, eller flagget kan brukes til datering av maleriet, er det ikke mulig å 

fastslå med større sikkerhet om maleriet ble malt før eller etter unionsoppløsningen i 1905. 

Basert på materialene som ble benyttet og den maletekniske stilen, er det imidlertid mest 

sannsynelig at maleriet ble utført på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet.  

Material og maleteknisk kontekst 

Blindramme 

Blindrammen som bomullslerretet var spendt opp på, så ut til å være laget for hånd (fig.5,19 og 

20). De individuelle listene som til sammen utgjorde blindrammen, ble spikket og avrundet slik 

at lerretet ikke skulle komme i fysisk kontakt med rammen og dermed forhindre deformasjoner. 

Blindrammen ble ikke laget med mulighet til justering med kiler. Når slike fleksible 

blindrammer ble benyttet for første gang er ikke mulig å besvare med sikkerhet. 

Ferdigproduserte blindrammer med vulst var imidlertid vanlige i England på slutten av 1800-

tallet (Carlyle 2001:186). Da blindrammen i seilskutemaleriet trolig har blitt laget av kunstneren 

selv, kan den heller ikke plasseres i en bestemt tidsepoke. Spikerne som har blitt benyttet i 

sammenføyningene ser imidlertid ut til å være produsert av galvanisert ståltråd (fig. 5, 19). Slike 

spikere ble produsert fra tiden rundt1900-tallet. (http://no.wikipedia.org/wiki/Spiker). 

Bomullslerret 

Tekstiler har blitt benyttet som maleunderlag allerede fra 1400-tallet (Dunkerton m.fl. 

1999:265). Men selv om bomullstekstil har vært kjent, og også blitt anvendt til klær i mange år, 

er det stort sett linlerret som har blitt benyttet som bunnmaterialer for malerier. Selv om 

bomullstekstil var tilgjengelig som et billigere alternativ til lin allerede i 1870-årene, var det 

svært få malere som benyttet denne lerretstypen (Callen 1988:61). En sannsynlig årsak til dette, 

kan henge sammen med oppfattelsen om at bomullstekstil ikke er like holdbart som linlerret. 

Imidlertid var det først mot slutten av 1800-tallet at bomull ble brukt til kommersielt produserte 

lerreter (de Carbonnel 1981:19). Bunnmaterialet som seilskutemaleriet ble utført på er imidlertid 

tynnslitt (fig.7,18,41). Det er derfor grunn til å anta at lerretet ikke ble produsert for å fungere 

som et maleriunderlag, men at kunstneren benyttet et velbrukt sengelaken.  
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Pigmenter og organiske fargestoffer 

Identifiserte pigmenter i seilskutemaleriet er: blyhvitt, blyrødt og sinkhvitt. Det faktum at både 

de blå og grønne fargeområdene ikke gir tydelige energispektra ved bruk av både XRF (vedlegg 

14) eller SEM-EDS (vedlegg 15), kan være en indikasjon på at det har blitt benyttet organiske 

pigmenter (Stuart 2007:240). I tillegg til alle nye uorganiske pigmentene som eksisterte, ble det 

oppfunnet mange organiske pigmenter i løpet av siste halvdel av 1800-tallet (Bomford m. fl. 

1990:54). Det er derfor ikke usannsynlig at det fargesterke pigmentet i sjøen er et syntetisk 

organisk pigment. Basert på undersøkelser med det blotte øye, kunne det se ut som om dette 

området hadde blitt malt med phthalocyaninblått. Imidlertid ble dette pigmentet fremstilt for 

først gang så sent som i 1935 (Mayer 1949:67), og opplysninger fra museumsprotokollen 

indikerer at maleriet må ha blitt innlemmet i samlingen til Fredrikstad Museum før dette 

pigmentet kom på markedet. Imidlertid kan fargeområdet bestå av en kombinasjon av 

prøysserblått, jordgrønt, gult og sort (vedlegg 1, dispersjonsprøve 2a-2d).   

Bindemiddel 

Fordi fargemodelleringen var utført hovedsakelig vått-i-vått, ble det antatt at maleriet var malt i 

oljefarger. Bindemidlet i tradisjonelle oljemalerier var ofte ren linolje, valnøttolje eller 

valmueolje, mens linoljefarger fra slutten av 1800-tallet kunne bli tilsatt solsikkeolje eller 

soyaolje (Learner 2004:21). FTIR-analysene fra det blå og grønne fargeområdet, samt en 

våtkjemisk analyse, indikerte at bindemiddelet bestod av en tørrende olje, se vedlegg 16. Fordi 

mikroprøvene som ble analysert innholdt både pigmenter og fyllstoffer, i tillegg til 

bindemiddelet, er det vanskelig å konkludere med hvilken oljetype som har blitt benyttet. 

Maleriet ble ikke utført med den tradisjonelle lagvise oppbygningen med undermaling, 

modelleringslag og avsluttende detaljering. Det ble hovedsakelig malt vått-i-vått. Unntaket fra 

dette er seilene på den store seilskuten, som er utført i en lagvis struktur. I tillegg ser det ut som 

om sjøen ble malt i to lag, og at det første laget ble overmalt med vått-i-vått fargemodellering på 

den tørre undermalingen. Resultatene fra undersøkelsene av maleteknikken og materialbruken20 

indikerer at maleriet ble utført i tiden omkring forrige århundreskiftet. Uansett må 

seilskutemaleriet ha blitt malt før 1935, som er det seneste året da maleriet kan ha blitt 

innlemmet i samlingen til museet.   

                                                 

20 Materialbruk omfatter både bruk av bomullslerret som bunnmateriale, og det fargesterke pigmentet i sjøen.  
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4. Originale materialer og maleteknikk 

Bunnmaterialer 

Blindramme 

Størrelsen på blindrammen er 63x79 centimeter (fig.5-6). Listene er gjennomsnittelig halvannen 

centimeter tykke. Disse er montert sammen ved hjelp av en bladsammenføyning i L-form (fig. 

19). Hjørnene er festet med seks til åtte galvaniserte dykkertstifter, som er bøyd på baksiden. 

Det kan se ut som om festet ble laget for hånd, da slissene er ujevnt skåret ut. Det er derfor stor 

sannsynelighet for at blindrammen er original, og at den også ble laget av maleren.  

Blindrammens trelister hadde blitt avrundet på den siden som vendte inn mot bomullslerretet 

(fig.19,36). Overflaten var ujevn og uhøvlet, og avrundingen ble trolig utført med en kniv. Det 

var også tydelige spor etter et sirkelformet sagblad i blindrammens lister (fig.20). Undersøkelser 

med det blotte øyet indikerte at tresorten til blindrammen mest sannsynlig var furu. For å fastslå 

dette med større grad av sikkerhet, ble det skåret ut en liten mikroprøve (tverrsnitt) fra 

endeveden til den ene listen (fig.5). Dette tverrsnittet ble undersøkt i polarisasjonsmikroskop 

(200x), der det kunne observeres at cellestrukturen hadde store likheter med furureferansen21 

(fig.3-4). 

Bomullslerretet 

Lerretet består av et helt stykke tekstil som måler 69 x 87 centimeter. Det er en jarekant langs 

maleriets høyre side (fig.12). Det vil si at retningen på innslagstrådene er horisontale, sett i 

forhold til maleriets motiv. Trådtettheten i lerretet ble undersøkt på seks forskjellige steder 

(fig.6), og målte gjennomsnittelig 30 x 31 tråder per cm2. Lerretsveven har med andre ord tette 

masker. Det ble tatt ut til sammen seks mikroprøver fra både innslags- og renningstrådene, 

vedlegg 3. Tykkelsen på disse ble målt til nærmere 0,3 millimeter under polarisasjons-

mikroskopet (200x) (fig.10-11). Innslagstrådene er spunnet i s-retning og renningstrådene er 

spunnet i z-retning. Oppspenningskantene var brettet inn og stiftet fast til blindrammen med små 

sorte jernstifter (fig. 17). Det var også mindre oppspenningsgirlandere i veven (fig. 22).  

                                                 

21 Referansene ble laget av universitetslektor Douwtje van der Meulen og gjenstandskonservator Susan Braovac. 
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Fiberidentifikasjon 

Undersøkelser med det blotte øye, antydet at bunnmaterialet bestod av bomullsfibere fordi 

lerretsstrukturen var både myk og jevn. I tillegg var trådene svært tynne, og fargen på stoffet 

gulgrått (fig. 18,23). Ofte vil tekstil som består av ubehandlet bomull, være kremgul i fargen og 

ha en fin vevestruktur (Cook 1959:65). Fordi bomull er mye svakere enn tilsvarende fibere av 

lin (Hedley, Villers og Mehra 1980:50), ble det bestemt å ta ut seks mikroprøver (vedlegg 3), fra 

både innslags- og renningstrådene. Dette begrunnes med at den strukturelle konserverings-

behandlingen av riftskadene ville utsette lerretet for stor strekkbelastning. I tillegg til fibernes 

lavere mekaniske styrke, er bomull et materiale som også er mer hygroskopisk enn lin (Kirsh og 

Levinson 2000:33). Det fantes derfor et ytterligere argument for å ta ut flere mikroprøver, da 

lerretets fysiske egenskaper hadde direkte følger for valg av både behandlingsmetode og 

materialer som kunne benyttes til inngrepet. Det anbefales også at prøvetakning gjøres på flere 

forskjellige steder, slik at prøvene er representative for hele maleriet (Carr m. fl. 2008:77). 

For fiberidentifiseringen, ble det skåret av to trådstumper på nærmere 3 millimeter fra 

fiberprøve 1 og 2. Den ene prøven var fra innslagsretningen, og den andre fra renningen. Disse 

ble preparert på objektglass og undersøkt med polarisasjonsmikroskop (200x), og sammenlignet 

med kjente referanser.22Fiberprøvene 5 og 6 ble analysert med FTIR, se vedlegg 16. Spektrene 

til prøvematerialet stemte overens med referansen23 av ren bomull.  

Limdrenkingslag 

Ved berøring av maleriets bakside kunne det virke som om fibrene i lerretstrådene var noe 

oppfliset. Dette kunne derfor tolkes som om lerretet ikke hadde blitt limdrenket, da en slik 

påføring trolig ville klebet fast løse bomullsfibere langs lerretstrådene. Bunnmaterialet var også 

både mykt og tøyelig. Et limdrenket tekstil vil derimot være stivere og mindre fleksibelt, enn et 

tøystykke som ikke har blitt preparert (Eastop og Tímár-Balázsny 1998:104,116). Det var 

imidlertid kun mindre områder på maleriets bakside der malingen har trukket gjennom lerretet 

(fig.22-23). En mulig forklaring kan være at lerretsstrukturen, som er svært tettvevd, kan ha 

forhindret våt maling i å bli presset gjennom lerretsveven under påføringen av farge.  

                                                 

22 Fiber reference set, McCrone Accessories and Components 
23 Det ble laget FTIR-referanser ved å analysere bomullsfibere fra renset, kirurgisk bomull. Disse spektrene ble 
deretter sammenlignet med spektrene til mikroprøven 
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Også blant Edvard Munchs Aulamalerier finnes det eksempler der farge har penetrert 

lerretsmaskene (Frøysaker og Liu 2009:49). Mulige årsaker kan være at lerretet ikke ble 

limdrenket, eller at dette limlaget ble påført ujevnt (Frøysaker og Liu 2009:49). Selv om det var 

uvanlig å male på ugrunderte lerreter på begynnelsen av 1900-tallet, finnes det imidlertid 

eksempler der denne metoden har blitt utnyttet for å oppnå spesielle overflater (Kirsh og 

Levinson 2000:86). Å male på upreparerte lerreter vil absorbere bindemiddel og føre til et mer 

matt utseende (Jirat-Wasiutynski og Newton 1998:235). I seilskutemaleriet har de ulike farge-

områdene forskjellig glans, men ingen er utpreget matte. Hvis bunnmaterialet har blitt preparert 

med et materiale av typen protein eller karbohydrat, vil dette imidlertid kunne fungere som en 

isolasjon mellom bunnmateriale og fargelag (Topalova-Casadiego og Korff 2005:7). Dette ville 

ha redusert lerretets absorberingsevne. Undersøkelse av maleriets bakside med ultrafiolett lys ga 

ingen indikasjon på at lerretet har blitt forbehandlet med lim (fig. 24).  

På den andre siden vil et limlag som har blitt påført som en gel, ikke nødvendigvis impregnere 

lerretet (Hedley 1989:115). Det er også mulig at en tynn film av animalsk lim vil kunne danne 

en sammenhengende barriere mellom maskeåpningene. Hvorvidt et lerret er limdrenket eller 

ikke, kan ha stor innvirkning på hvordan bunnmaterialet reagerer i kontakt med fuktighet 

(Hedley 1989:112-122). Derfor ble det også undersøkt med FTIR på fiberprøve 5 og 6 (vedlegg 

3) om det kunne være rester etter proteiner eller stivelse på lerretsfiberne. Denne mikroprøven 

ble analysert og sammenlignet med kjente referanser.24 Spektrene fra originalmaterialet kunne 

ikke påvise rester etter verken protein eller stivelse.  

Det ble derfor bestemt å utføre våtkjemisk testing av den samme mikroprøven som hadde blitt 

analysert med FTIR. Originaltråden ble skåret i to mindre deler. Den ene biten ble undersøkt for 

rester etter protein og den andre ble testet for spor etter stivelse, se vedlegg 13. Undersøkelse 

etter protein ble utført ved å tilsette en dråpe kobbersulfatløsning til mikroprøven, også kalt 

biuret-test (Odegaard, Caroll og Zimmt 2000:144-145). Den andre mikroprøven ble testet med 

jodkaliumjodid, som kan benyttes for å undersøke spore etter stivelse (Odegaard, Caroll og 

Zimmt 2000:128-129). Begge mikroprøvene var negative, se vedlegg 13. 

                                                 

24 Referanse ble laget av både av bomull med protein og med bomull og stivelse. FTIR-spektrene ble deretter 
sammenlignet med analyseresultatet til mikroprøvene.  
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Prepareringslag og opptegning av motiv 

Grundering 

Lerretet ble ikke preparert med et eget grunderingslag før selve malingsprosessen startet. Dette 

kunne observeres med det blotte øye, og ved hjelp av mikroskopiundersøkelser (40x) (fig. 

25,30,31). Det var særlig i krakeleringer og mindre avskallinger at fargestratigrafien var synlig. 

Heller ikke ved gjennomlysning av maleriet kunne et eget grunderingslag påvises (fig.7). 

Imidlertid hadde oljefarge penetrert gjennom lerretet fra forsiden. Dette kan tolkes dit hen at det 

ble malt direkte på lerretet, uten et separat og isolerende grunderingslag.  

Undertegning  
Undertegning kan observeres med det blotte øye (fig.26), og infrarødt reflektografi viser også at 

detaljer som for eksempel at tauverket hadde blitt tegnet inn før maleprosessen startet, se 

vedlegg 2. Fordi komposisjonen ble tegnet ned nøyaktig på lerretet før oljefarge ble påført, er 

det heller ingen forandringer som har blitt utført av kunstneren selv.  

Maleteknikk 

Maleteknikk kan i hovedsak deles inn to hovedtyper: lagvise strukturer eller vått-i-vått 

fargemodellering (Callen 1988:20-21). Maleteknikk kan også omfatte materialer og hvordan 

disse er satt sammen (Plahter 1987:46). Foruten forundersøkelser med det blotte øye og stereo-

mikroskop med maksimal forstørrelse (40x), ble det i første omgang benyttet fotoanalytiske 

teknikker. Mikroprøveuttak ble studert i polarisasjonsmikroskop med vanlig lys og UV, i tillegg 

til eksaminering under kryssende polarisasjonsfilter, se vedlegg 1. Til pigmentidentifiseringen 

ble det også benyttet XRF direkte på fargeområdene (vedlegg 3) og SEM-EDS undersøkelse av 

fargesnittene 1, 2 og 4 (vedlegg 15). Bindemiddelanalyse ble utført med FTIR, løselighetstest og 

våtkjemiske metoder.  

Påføringsrekkefølge  

De visuelle undersøkelsene av overlappende fargestrøk, indikerte at himmelen var det første 

fargeområdet som ble utført (fig.27-31). Deretter ble den store seilskuten malt, etterfulgt av 

havet. Til slutt ble mindre detaljer som tauverket og den lille båten utført vått-på-tørt (fig.32). 

For å beskrive og å systematisere maleteknikken og materialbruken, har maleriet blitt delt opp i 

ulike fargestrukturer, se fargestrukturtabell vedlegg 17. I denne tabellen oppsummeres male-
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teknikken, fargestratigrafien og analysemetodene25, der alt fra fotoanalytiske forundersøkelser, 

og til og med mikroprøveuttak er tatt med. Som tidligere beskrevet er fargemodelleringen utført 

hovedsakelig vått-i-vått. Seilene og havet har imidlertid blitt utført vått-i-vått på tørr under-

maling. Det ser også ut til å være lokale lasurer over de mørkeste partiene i sjøen (fig.28). 

Fargestrukturer 

Blått fargeområde 

Himmelen ble utført i to fargenyanser: øverst er fargen lys blå, mens lenger ned mot midten på 

maleriet blir fargen varmgrå. I gjennomlysning kan det observeres at denne fargen ble påført i 

tynnere strøk enn de andre områdene (fig.7), mens røntgenopptaket viser at fargene ble påført i 

ujevne strøk. Både ved gjennomlysning av maleriet, og på røntgenopptaket (vedlegg 2), kan det 

se ut som om fargen ble malt i horisontale penselstrøk. Skyene i himmelen ble modellert vått-i-

vått, og har tydeligere spor etter penselskrift enn fargeområdet rundt. I tillegg ser det ut som om 

det ble påført ytterligere blåfarge vått-i-vått rundt disse skyene. Dette kan også observeres ved 

gjennomlysing av maleriet.  

Det ble tatt ut to fargesnitt fra det blå fargeområdet, se vedlegg 1. Undersøkelser av begge farge-

snittene viser at himmelen ble malt i ett fargelag, og at snittene har mest hvitt, men også noen få 

blå og røde pigmentkorn. Dispersjonsprøvene viser at de blå pigmentpartiklene er svært små, 

runde og regulære i formen (vedlegg 1, tverrsnitt 2 og 6 ). Koboltblått kan variere i både 

størrelse og form, men ofte er formen på pigmentkornene avrundet (Eastaugh m. fl. 2008:575).  

SEM-EDS-spektret ga topper som indikerte at fargesnitt 2 innholdt grunnstoffer som aluminium 

og svovel, i tillegg til elementer som tilsvarer blyhvitt og sinkhvitt, se vedlegg 15. Også XRF-

spektret ga en topp som tilsvarte svovel, men lite utslag i forhold til aluminium, se vedlegg 14. 

Både koboltblått og ultramarinblått innholder aluminium (Harley 1970:56-59; Roy 2007:151). 

Verken XRF eller SEM-EDS hadde energispektre som indikerte at kobolt var til stede. I følge 

Ashok Roy, skal analyser av koboltblått med SEM-EDS, gi to store topper ved både 6,925 og 

7,649 kiloelektronvolt (Roy 2007:164). Imidlertid ble det brukt en koboltreferanse da 

dataprogrammet ble kalibrert for å tolke signaler fra elektronmikroskopet. Fravær av kobolt kan 

                                                 

25 Fargestrukturtabellen er opprinnelig utviklet for middelalderkunst ved IRPA i Brussel. Denne tabellen ble 
imidlertid videreutviklet og tilpasset kunst fra andre epoker i Tine Frøysakers doktoravhandling: The church 
paintings of Gottfried Hendtzschel in Norway -past and future conservation, Part I & II / (Frøysaker 2003a).    
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derfor muligens skyldes at toppene som tilsvarer denne energien har blitt trukket fra automatisk 

under dataprosesseringen med INCA-programmet. Fordi det er svært få blå pigmentkorn i 

tverrsnittene, vil det også være vanskelig å skille mellom vanlige blå pigmenter som ultramarin 

og koboltblått i et polarisasjonsmikroskop (Eastaugh m.fl. 2008:585).   

Grønt fargeområde 

Havet består av en sterk blågrønn farge, med noen hvite partier som forestiller skum på bølge-

toppene. Undersøkelser av tverrsnittet, lerretets bakside (fig.22), og grenseovergangen mellom 

himmelen og havet (fig.30-31), antyder at havet ble malt i to fargelag. Først ble fargeområdet 

grundert med en mørk, gressgrønn farge. Det øverste fargelaget består trolig av den samme 

grønnfargen, i tillegg til hvitt som ble modellert vått-i-vått (se fargesnitt 4, vedlegg 1). På UV-

reflektografiet og det infrarøde fotoopptaket (vedlegg 2), ser det ut som om det er blitt påført en 

mørk lasur i bølgedalene. Dette kan også observeres ved å betrakte maleriet i en vinkel i forhold 

til lyskilden, da disse områdene er blankere enn resten av fargestrukturen (fig.28). Også 

infrarødt falsk-farge opptak 1 og 2 viser at disse bølgedalene fremstår med en mørkere farge og 

blankere overflate enn resten av fargeområdet. Nederst i høyre hjørne har maleren signert N 

Pedersen. Signaturen er påført vått-på-tørt i grå nyanse (fig.29).  

XRF-spektret av det grønne fargeområdet, viser store topper av både bly og sink, se vedlegg 14. 

Sammenlignes disse energispektrene med resultater fra SEM-EDS analyse av fargesnitt 4, har 

begge analysemetodene indikert tilstedeværelse av aluminium, silisium, barium og noe svovel, 

se vedlegg 15. Fordi dette området er såpass fargesterkt, er det derfor mest sannsynelig at 

pigmentet er et syntetisk organisk fargestoff. Elementene som ble identifisert, kan derfor like 

gjerne skyldes inerte fyllstoffer som fargestoffet har blitt utfelt på. Undersøkelse av dispersjons-

prøve 2a (vedlegg 1), viser at fargen består av en blanding av pigmenter. I polarisasjons-

mikroskopet (400x) ble det observert at den blågrønne fargen består av små partikler som er 

irregulære og vablete, i tillegg til et ”transparent fargeslør”. Det er også mørke blå pigmentkorn 

med en tydelig grønn undertone, i tillegg til jordgrønne, brungule og røde partikler (vedlegg 1).  

Gul fargestruktur 

Seilskutens navn Ida, samt dekorlinjen som ble malt på baugen, er eneste gule fargeområde på 

maleriet (fig 1). Denne fargen ble påført vått-på-tørt på det brune skroget. Det ser ut til at den 

gule fargen består av et opakt pigment. Dette ble forsøkt analysert med XRF, men dette 

fargeområdet ga ingen utslag som var annerledes enn energispekteret til den mørke baugen. 
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Fordi fargeområdet utgjør et svært lite areal på seilskutemaleriet, ble det ansett som uaktuelt å ta 

ut en mikroprøve for ytterligere analyser. I både IR falsk-farge 1 og 2, fremstår den gule fargen 

som blågrønn (vedlegg 2), men har gul fluorescens i UV-lys. I følge tabell med oversikt over 

ulike pigmenters fluorescens, indikerer dette at pigmentet kan være orpiment (Stuart 2007:77), 

men fargeområdet har ikke de krystallinske partiklene som kjennertegner dette pigmentet.  

Gulrød fargestruktur 

Seilet på den lille båten ble malt over to forskjellige fargestrukturer: varmgrå himmel og 

blågrønt hav. Denne gulrøde fargen ble påført vått-på-tørt, og er halvt dekkende. Fargens 

dekkevne kan imidlertid ha blitt redusert som følge av endret brytningsindeks i bindemiddelet 

over tid. XRF- spektret fra dette området indikerer tilstedeværelse av små mengder jern, se 

vedlegg 14.  Basert på undersøkelser med det blotte øye, og at pigmentet trolig innholder jern, er 

det sannsynelig at dette pigmentet er en okertype. 

Rød fargestruktur 

Den eneste røde fargen på dette maleriet finnes i flagget (fig.1). Denne fargen ble malt i et 

monokromt og dekkende strøk over den blå himmelen. Undersøkelse av tverrsnitt 1, indikerer at 

påføringsmetoden var vått-på-tørt (tverrsnitt 1, vedlegg 1). På røntgenfotografiet fremstår dette 

fargeområdet opakt for røntgenstrålene, til tross for at den så ut til å være påført i et tynt strøk. I 

IR falsk-fargefoto 1 og 2, fremstår rødfargen henholdsvis rødgul og gulgrønn (vedlegg 2). 

Basert på fargens utseende, ble det antatt at flagget hadde blitt malt med kadmiumrødt. XRF-

spektra viste imidlertid ingen spor etter kadmium i dette området, se vedlegg 14. Derimot var 

det store topper for bly. Også SEM-EDS analysen av fargesnitt 1 indikerte bly, i tillegg til 

aluminium, silisium og kalsium, se vedlegg 15. Dette kan tolkes dit hen at rødfargen er 

blymønje (Pb3O4) (Harley 1970:123). Fordi fargen på flagget er forholdsvis dyp, kan blyrødt 

muligens ha blitt modifisert med en lakkfarge. Fargesnittet fluorescerer imidlertid ikke under 

UV-lys, slik som forventet for organisk rødt (Pinna, Galeotti og Mazzeo m. fl. 2009:96). På den 

andre siden har verken rødt bly eller alizarinrødt noe fluorescens (Stuart 2007:77).  

Rødbrun fargestruktur 

Seilmastene ble malt med dekkende strøk og modellert vått-på-tørt. Fargesnitt 3 viser at denne 

fargestrukturen består av to lag, der det nederste fargelaget tilhører himmelen (fig.34,42). XRF- 

spekteret som ble tatt i dette området, indikerer at fargestrukturen innholder jern, silisium og 

kalsium, se vedlegg 14. Undersøkelse av fargen med det blotte øye og fargesnittet, i tillegg til 
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XRF-analysen, er det mest sannsynelig at fargen består av et jordpigment, for eksempel brent 

sienna. En fellesbetegnelse for disse jernoksidene er oker, og fargen på disse kan variere fra blek 

gul til rødbrun (Harley 1970:89). Fargen har ingen fluorescens i UV-lys (tverrsnitt 3, vedlegg 1), 

og i IR falsk-fargeopptak fremstår fargen som okergul, se vedlegg 2. Røntgenfotografiet viser at 

dette fargeområdet heller ikke er spesielt opakt for røntgenstrålene.  

Brun fargestruktur 

Skroget til den store seilskuten er utført i et dekkende og monokromt fargelag. Røntgen-

fotografiet viser at de tilstøtende fargeområdene ikke overlapper hverandre (vedlegg 2). XRF-

spekteret fra dette fargeområdet var tilnærmet likt som for himmelfargen, bortsett fra en topp for 

kalsium, samt noe jern, se vedlegg 14. Kalsium kan skyldes fyllstoff som for eksempel 

kalsiumsulfat og eller kalsiumkarbonat, men på den andre siden finnes dette grunnstoffet også i 

elfenbenssort (Hardley 1982:158-159). Fargeområdet fremsto sortbrunt på IR-reflektografiet og 

ved IR falsk-farge 1 og 2 (vedlegg 2). Det var heller ingen fluorescens i UV-lys. Imidlertid viser 

røntgenfotografiet at strålingsopasiteten var ujevn i dette fargeområdet. Dette kan derfor 

indikere at fargen består av en pigmentblanding, der minst ett av pigmentene har elementer med 

forholdsvis høyt atomnummer (uorganisk pigment). Fordi dette fargeområdet ikke hadde 

strukturelle skader eller områder med krakeleringer, ble det ansett som uaktuelt å ta ut 

mikroprøver for ytterligere analyser.  

Sort fargestruktur 

Tauverket utgjør den sorte fargestrukturen. Disse detaljene ble utført veldig presist (fig.34), og 

mest sannsynelig ble det benyttet en linjal som hjelpemiddel da linjene ble trukket opp. 

Tauverket ble utført vått-på-tørt. Med IR falsk-fargefoto 1, fremstår de sorte strekene rødfiolett, 

mens i IR falsk-farge 2, ser de ut til å være blåsorte (vedlegg 2). De sorte strekene har ingen 

fluorescens i UV-lys. Hvis pigmentet er basert på karbon, vil det heller ikke ha noen 

fluorescens, men derimot fremstå tydelig på et IR-reflektografi (FitzHugh og Winter 2007:15). 

De fotoanalytiske opptakene kan derfor indikere at pigmentet er karbonbasert. Imidlertid er de 

fleste sorte pigmenter basert på karbon (FitzHugh og Winter 2007:1-4). Derfor er det umulig å 

fastslå med større grad av sikkerhet hvilket sort pigment som faktisk har blitt benyttet i dette 

maleriet, uten å ta ut mikroprøver for videre analyser.  
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Hvit fargestruktur 

Seilene som tilhører den store skuten, har en annen tekstur enn resten av fargeområdene. Det 

kan se ut som om disse er glattere og mer utpenslet enn de andre komposisjonselementene. 

Dette kan også observeres på UV-reflektografiet (vedlegg 2). Fargeområdene som tilsvarer 

seilene, fremstår også som lyse felter på maleriets bakside (fig.6,24). Det kan derfor tyde på at 

disse ble påført i et monokromt og jevnt fargelag, nærmest som en homogen undermaling. 

Denne antagelsen stemmer overens med fargesnitt 5, vedlegg 1. Dette hvite fargelaget tilhører 

undermalingen, det varmgrå laget i midten er modelleringslaget, og det gulbrune tilsvarer 

dekorlinjen på seilet. Ut fra undersøkelser av overflaten og fra fargesnittet, kan det derfor se ut 

til at seilene ble påført i jevne, utpenslede strøk og bearbeidet slik at overflaten fikk en glatt 

tekstur. Deretter ble en grå skyggefarge malt i modellerende og delvis dekkende lag på tørr 

undermaling, (fargesnitt 5). Analyse utført med XRF, indikerer høyt innhold av både sinkhvitt 

og blyhvitt, se vedlegg 14. På røntgenfotografiet fremstår disse områdene helt opake for 

gjennomlysning (vedlegg 2). Seilene fluorescerer gulgrønt under UV-lys, som er karakteristisk 

for sinkhvitt (Stuart 2007:77). Fargen på fluorescensen kan sammen med XRF-spekteret, tolkes 

dit hen at det hvite pigmentet består av en blanding sinkhvitt og blyhvitt.  

Bindemiddel 

Visuell forundersøkelse og løselighetstest 

Forundersøkelser med det blotte øye indikerte at maleriet var utført i oljefarger. Dette begrunnes 

først og fremst med fargemodelleringen, i tillegg til de forskjellige strukturenes ulike dekkevne. 

Før det ble tatt ut mikroprøver, ble bindemidlet i første omgang undersøkt med enkle 

løselighetstester. Denne metoden ble imidlertid beskrevet i forhold til tester utført på 

mikroprøveuttak (Plesters 1956:130). I dette tilfellet ble løseligheten derimot testet direkte på 

maleriet, se vedlegg 4. Fordi verken himmelfargen eller det grønne området i sjøen lot seg løse 

med vann, ble det testet med etanol på bomullspinne. Med unntak fra det mørke grønne 

fargeområdet, ble det ikke løst opp farge fra testområdene (fig.35).  

FTIR-analyse 

Fordi både grønn og blå farge hadde penetrert gjennom lerretet (fig.23), ble det bestemt å skrape 

av prøvemateriale fra maleriets bakside til bindemiddelanalyser. FTIR-spekeret til linolje er 

svært forskjellige fra både alkydolje og polymerer basert på akrylater (Learner 2004:90). 

Spekteret har et C=O strekk ved 1735 cm-1, se vedlegg 16. Dette er karakteristisk og kan 
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indikere fettsyrer (Pinna, Galeotti og Mazzeo m. fl. 2009:86). Sammenlignet med referanse-

kurven av linolje med blyoksid, er det flere like topper til tross for at prøvematerialet innholder 

både pigment og fyllstoffer. FTIR-spekteret og løselighetstestene indikerer at bindemidlet er 

oljebasert, mest sannsynelig linolje.  

Fordi prøvematerialet som ble skrapet av fra baksiden av maleriet innholdt flere forskjellige 

komponenter, deriblant pigment, fyllstoff og bindemiddel, kan FTIR- spektrene overlappe 

hverandre (Learner 2004:35,103). Når flere ulike bestanddeler finnes i prøvematerialet samtidig, 

og da spesielt hvis en av komponentene er et pigment, vil tolkningen av bindemiddelanalysen 

kompliseres ytterligere (Erhard m.fl. 1988:70). Det ble derfor bestemt å utføre en mikrokjemisk 

analyse av både det grønne avskrapet, se vedlegg 13. Imidlertid vil en blanding av olje og 

harpiks være vanskelig å skille ved hjelp av våtkjemiske mikrotester (Plesters 1956:129-130). 

Analyseresultatet var positivt i forhold til umettede fettsyrer, se vedlegg 13. Det er imidlertid 

ikke mulig å konkludere ut fra denne testingen med hvilken oljetype prøvene inneholdt.  
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5. Tilstand og tidligere behandling 

Blindrammen 

Da blindrammen ble undersøkt så det ut til at tilstanden på treverket var forholdsvis god, og med 

visuelle undersøkelser var det ikke mulig å finne spor etter mikrobiologisk nedbrytning. 

Sammenføyningene i hjørnene så også ut til å være intakte og solide (fig.5,19). Røntgen-

fotografiet av maleriet viste imidlertid et tegn til strukturelle svakheter i treverket (vedlegg 2). 

Da lerretet ble tatt av blindrammen, var det tydelig at den ene listen hadde en sprekk langs 

fiberretningen (fig.36).  

Listene som utgjør blindrammen, hadde ingen vulst (forhøyet, avrundet kant) som sørget for 

avstand mellom blindrammen og bomullslerretet. Derimot hadde listene blitt avrundet med kniv 

eller høvel, og deretter montert sammen slik at disse bearbeidede, avrundede sidene vendte inn 

mot lerretet. Avrundingene fungerte som en vulst, slik at det var kun blindrammens ytterste 

kanter som var i direkte kontakt med lerretet. Den øvre, tversgående blindrammelisten hadde 

påskriften K 314, skrevet på blindrammen fra maleriets bakside. Dette ser ut til å ha blitt skrevet 

med sprittusj (fig.6), og er identitetsnummeret som benyttes i dag til gjenstandsregistreringen 

ved Fredrikstad Museum.  

Lerretet  

Bomullslerretet hadde ulike typer strukturelle skader. Det var hull og revner av forskjellige 

størrelser, i tillegg til ulike deformasjoner (fig.13). Den største riften 26 i lerretet var lokalisert 

omtrent på midten av maleriet. Den andre tilsvarende skaden27 var lenger ned mot venstre 

hjørne, like under akterdelen på seilskuten (fig.1). Begge riftene hadde kryssende revner, slik at 

skadene var vinkelformede. Undersøkelser viste at begge riftene fulgte langs både innslags og 

renningstrådene i bunnmaterialet. Dette skyldes at renningstrådene som oftest har større 

bølgethet crimp enn innslagstrådene, som vanligvis er rettere (Heiber 2003:36). Dermed vil 

renningstrådene være mer tøyelige og kan strekkes lenger før bristepunktet blir nådd. Dette kan 

se ut til å stemme overens med skadene i seilskutemaleriet, der de lengste riftene fulgte langs 

renningstrådene. I bunnmaterialet er disse trådene vertikalt orientert i forhold til motivet. 

Trådene i et oppspendt lerret vil utsettes for en stor strekkbelastning. Dersom de kuttes over, vil 

                                                 

26 Den største L-formede riften målte 21x9,5 centimeter, og revnen var inntil 12 millimeter bred.  
27 Den andre riften målte 4,7x2,8 centimeter og åpningen var på nærmere 5 millimeter over det bredeste punktet.  
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trådene trekke seg sammen hvis riften ikke blir sikret etter kort tid (Berger og Russell 2000:46-

47). Av samme årsak kan det antas at riftene ikke ble behandlet før en god stund etter skadene 

hadde inntruffet. Dette hadde ført til at skadeområdene spriket, der den største riften hadde en 

åpning på nærmere 12 millimeter på det bredeste (fig. 38). 

På maleriets bakside var det rester etter lim og papir som var fastklebet til lerretet rundt den 

største riften (fig.6). Dette kan trolig tilskrives en tidligere behandling med papirlapp limt over 

skadeområdet. I tillegg hadde den samme riften blitt forsøkt reparert med nål og sytråd, der 

nålen har blitt ført tvers gjennom hele lerretet og fargestrukturen på hver side av skadeområdet 

(fig.37). Maleriet har med andre ord en behandlingshistorikk, der to forskjellige inngrep har blitt 

benyttet for å behandle den samme skaden. I tillegg til riftene, var det mindre hull på maleriets 

overflate, særlig langs ombrettekantene.  

Bunnmaterialet hadde flere områder der lerretsstrukturen var tynnslitt, især mellom de to store 

seilene (fig.33,41). Fordi bomullslerretet hadde slitasjeskader som kan ha oppstått ved friksjon, 

er det rimelig å anta at det ble benyttet et stykke tekstil som opprinnelig aldri var ment å bli 

brukt som bunnmateriale i et maleri. Det er derfor mer sannsynlig at det har blitt brukt et 

sengetøyslaken eller en slitt gammel duk.  

I sidelys var det også tydelig at bunnmaterialet hadde store spenninger som hadde ført til at 

lerretet buklet rundt skadeområdet (fig.13). Disse deformasjonene kan ha blitt ytterligere 

forverret på grunn av restene av det hygroskopiske limet.28 Det var også bukler langs de 

vertikale oppspenningskantene. Årsaken til disse deformasjonene, er mest sannsynlig fukt-

skader.29 Det var også festet et frimerke på maleriets bakside med limbånd (fig.5). I følge 

informasjon fra Fredrikstad museum, ble gjenstandsregistreringen før 1935 utført ved å skrive 

gjenstandsnummeret på et lite klistremerke.  

Lerretets fysiske styrke og tilstand 

De vanligste endringene ved kjemisk nedbrytning av tekstil er lavere molekylærvekt, forandring 

i fysiske og optiske egenskaper, samt endring i krystallinitet og tap av styrke (Peacock 1983:9). 

Fordi bomullslerretet hadde omfattende skader, ble det vurdert som nødvendig å undersøke 
                                                 

28 FTIR-analyse indikerte at limet bestod av gummi arabicum, se vedlegg 16.  
29 Maleriet hadde blitt oppbevart på et loft, se vedlegg med opplysning fra eier. Dette kan forklare hvorfor maleriet 
hadde spor etter vannsprut og deformasjoner som trolig skyldes fuktskader, se vedlegg 11. 
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hvorvidt lerretet var kjemisk nedbrutt, eller om skadene hadde oppstått utelukkende som følge 

av eksterne årsaker, som for eksempel støt- og stikkskader.  

Det ble derfor bestemt å måle pH-verdien på bomullslerretet for å kunne få et inntrykk av 

bunnmaterialets strukturelle tilstand. Måling av pH kan gjøres enten på overflaten med et 

indikatorpapir, eller ved mikroprøveuttak som måler surhetsgraden i hele materialstrukturen 

(Burnstock og Rizzo 2003:51-52). Fordi det allerede hadde blitt bestemt å ta ut seks 

mikroprøver fra ulike steder på lerretet, ble det derfor skåret mindre biter av fiberprøve 1,2 og 5 

(vedlegg 3). De sure komponentene ble ekstrahert ved at prøven ble lagt i et sterilt beger med 

destillert vann i 24 timer.30 Deretter ble pH-verdien av vannet målt med et kalibrert pH-meter. 

Resultatet av målingen etter 24 timer var en pH på 6,74, se vedlegg 7.  

Lerretsfiberne ble også testet for styrke ved å nappe forsiktig i fiberne med en pinsett under 

mikroskop (40x). Denne testingen ble utført flere steder på baksiden av maleriet. Det ble vurdert 

at lerretstrådene hadde en mekanisk styrke som var tilnærmet lik styrken som ble testet i et nytt 

og friskt bomullstekstil. Det ble derfor konkludert med at cellulosen i lerretet ikke var kjemisk 

nedbrutt, men at den derimot var i forholdsvis god tilstand. Unntaket var de områdene på lerretet 

som var direkte berørte av rifter og hull. Det ble derfor antatt at skadene har oppstått som følge 

av ytre støt og stikk, enten ved bevisst vandalisme, dårlig oppbevaringsforhold, eller uhell i 

forbindelse med håndtering.   

Limdrenkingslag  

Med visuelle undersøkelser og mikroprøveuttak var det ikke mulig å identifisere et separat 

limdrenkelag. Undersøkelser med UV-lys, FTIR-analyser av fiberprøver og mikrokjemiske 

tester31 kunne ikke påvise et eget limlag på bunnmaterialet, eller proteinrester på lerretstrådene. 

Hvorvidt dette skyldes at kunstneren limdrenket lerretet eller ei, eller om påføringen var ujevn, 

slik at mikroprøvene ikke kunne påvise protein eller stivelse, vites ikke. Men fordi det ble tatt ut 

mikroprøver flere steder (vedlegg 3) som ikke kunne påvise verken stivelse eller protein på 

                                                 

30 Måling av pH-verdien i lerretstrådene, ble utført etter Kanadisk standard: Canadian General Standard CAN / 
CGSB- 4.2 No. 74-M91 / ISO 3071:1980, Textile Test Methods, Textiles – Determination of pH of the aqueous 
extract. Denne metoden har blitt beskrevet av Jan Vuori og Season Tse i ICOM Newsletter nr. 19. januar 2004. For 
detaljert beskrivelse av fremgangsmåte, se vedlegg 7.  
31 Det ble testet for protein med kobbersulfat og natrumhydroksid. Stivelse ble testet med jodkaliumjodid 
(Odegaard, Caroll og Zimmt 2001:128-129,144-145). Se kapittel om originale materialer for en mer omfattende 
redegjørelse, eller se vedlegg 13 om våtkjemiske tester.  
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fibrene, og at bunnmaterialet var både mykt og fleksibelt, har lerretet trolig ikke hadde blitt 

limdrenket.  

Malingslag 

Maleriet hadde flere slitasjeskader på overflaten (fig.1). Disse slitasjeskadene så ut til å være 

påført lokalt og skyldes trolig oppbevaringsforhold og håndtering. De fleste av disse skadene, 

var imidlertid lokalisert langs med maleriets vertikale ytterkanter. Disse områdene hadde også 

deformasjoner (fig.13), som antagelig har oppstått som følge av vannskader. 

Avskalling og alderskrakeleringer 

Fargelagene i seilskutemaleriet hadde ulike skadetyper. I himmelområdet var malingsstrukturen 

såpass fragmentert (fig.25,42), at fargen i dette området var en optisk blanding av lerretsfargen, 

som kunne skimtes mellom avskallingene, og omkringliggende fargestruktur. Disse 

avskallingene har trolig ført til at maleriet fremstår som langt mørkere i himmelområdet i dag 

enn det opprinnelige må ha vært, med en uskadet lys grå fargestruktur. De hvite fargestrukturene 

i seilet hadde mikrokrakeleringer (fig.44). Krakeleringsmønsteret er et resultat av material-

sammensetningen, mens miljøfaktorer som luftfuktighet kan derimot være en bestemmende 

faktor for selve omfanget (Bucklow 1996:343). I seilskutemaleriet var det ikke mange 

krakeleringer, men de som ble observert så ut til å følge langs penselsporene. Dette forklares ved 

at primærkrakeleringer som regel vil oppstå i fargestrukturenes svakeste punkter, som er 

fordypninger i pensleskriften eller langs med innrissede linjer (Plahter 2004:39). 

Malingsstrukturen i havet, så derimot ikke ut til å ha noen former for alderskrakeleringer.  

Ferniss og overflateforurensning 

Først etter at overflaterensing hadde blitt utført, var det mulig å vurdere tilstanden på fernissen 

(fig.46). Fordi maleriet består hovedsakelig av blå, hvite og grønne fargeområder, var det 

åpenbart at fargeholdningen hadde blitt forskjøvet som følge av misfarget ferniss. 

Himmelområdet hadde en grågrønn fargenyanse før rensing (fig.45). Ferniss i avskallingene 

(fig.43) avslørte at den heller ikke kunne være original (Kirsh og Levenson 2000:228). Fordi 

fernissen endret utseende på maleriet, og det faktum at den ikke var original, ble det ansett som 

et forsvarlig inngrep å rense den bort. 
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6. Behandling 2009 

Kapittelet om konserveringsbehandlingen av seilskutemaleriet har blitt delt inn i strukturelle 

inngrep, rensing og reintegrering. Da maleriet hadde flere rifter og hull, var det viktig å finne en 

behandlingsmetode som først gjenopprettet maleriets strukturelle stabilitet før annen behandling 

kunne påbegynnes. I konserveringsbehandlingen av seilskutemaleriet, har rifter og hull blitt 

beskrevet og omtalt som samme skadefenomen. Behandlingskapittelet er skrevet med fokus på 

problemstillinger ved ulike inngrep. For en mer deskriptiv gjennomgang av konserverings-

behandlingen, henvises det til vedlegg 8. I tillegg gir vedlegg 9 en skjematisk oversikt over alle 

inngrepene som ble utført. Vedlegg 10 gir oversikt over konserveringsmaterialer som ble 

anvendt. 

Strukturelle inngrep 

Moderne tilnærming til strukturelle inngrep  

Istedenfor én behandling som har til hensikt å forbedre flere skadefenomener i én og samme 

operasjon, er det i dag mer vanlig å utføre lokale konserveringsinngrep (Ackroyd 2002:6).  I 

moderne konserveringsfilosofi er minimal intervensjon sentralt, og innebærer at inngrep skal 

begrenses til et minimum av hva som anses som nødvendig for å sikre en gjenstand (Pye 

2001:32). Ulike riftreparasjoner kan derfor benyttes for å reparere lerretsrifter lokalt, uten å 

måtte heldublere maleriet (Phenix 1995:22; Ackroyd 2002:6-8; Heiber 2003:35). Hva som kan 

regnes som nødvendig, vil imidlertid være avhengig av flere faktorer.  

Før inngrepene kan utføres, er det viktig å utrede forskjellige behandlingsalternativer for de 

ulike trinnene i konserveringsprosessen (Scharff 1995:52). Noen av de viktigste aspektene for 

valg av behandling til seilskutemaleriet, var maleriets materielle sammensetning, skadetyper og 

skadeomfang. Opplysninger om maleriets fremtidig oppbevaring ble også avgjørende, både for 

materialvalgene og inngrepene som ble foretatt. 32 

Lerretet i seilskutemaleriet hadde to store rifter, der den største var lokalisert sentralt i motivet 

(fig.1). Slike kutt og stikkskader kan oppstå ved at skarpe eller spisse gjenstander har blitt 

presset gjennom lerretet med en kraft som er større enn lerretstrådenes bruddstyrke (Young 

                                                 

32 Maleriet blir trolig utstilt i caféen som er tilknyttet museet i sommerhalvåret, og på loftet i Tøyhuset vinterstid.   
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2003:55). I seilskutemaleriet hadde lerretet rundt riftene krympet (fig. 38), slik at skadene 

fremsto som åpne revner med en bredde på opptil 12 millimeter. I tillegg til de to store riftene, 

hadde maleriet flere hull og mindre rifter langs ombrettekantene.  

Alternative behandlingsmetoder  

Det finnes ulike typer riftreparasjoner som har blitt benyttet opp gjennom tiden. Metodene som 

ble vurdert til konserveringsbehandlingen av seilskutemaleriet, som også kan også kombineres 

med hverandre, kan oppsummeres som følgende: 

1: Sekundært materiale som limes over skadeområdet på maleriets bakside. 2: Innskjøting av 

nytt lerret i hull eller sprikende rifter. 3: Sammenføying av originale lerretstråder med lim eller 

med søm. 4: Heldublering, der nytt lerret limes fast på baksiden av hele originallerretet. 

Forsterkning med lerretslapp 

Reparasjoner av rifter med lapp på baksiden av maleriet er en av de eldste metodene for rift og 

hullreparasjoner (Nicolaus 1999:106). Et argument mot å benytte denne fremgangsmåten på 

seilskutemaleriet, er at den kan føre til ytterligere deformasjoner. Denne type inngrep vil føre til 

endrede stressfordelinger i overgangen mellom originallerretet og laminatstrukturen (Young 

1999:90). Fordi seilskuemaleriet har en svært myk og samtidig tynn struktur, ble denne metoden 

ansett for å være uaktuell. Dette begrunnes med at maleriet var reaktivt i forhold til svingninger i 

den relative luftfuktigheten. 33 

Innskjøting med sekundært materiale  

Fordi seilskutemaleriet hadde store flerrer som sprikte, kunne en mulig behandlingsmetode være 

å skjøte inn et nytt lerretstykke i selve åpningen på skadeområdet (Heiber 2003:40). Denne 

fremgangsmåten kan være egnet i tilfeller der lerretet er så nedbrutt at det ikke er mulig å trekke 

sammen kantene i riften. Men denne teknikken kunne imidlertid ikke benyttes for den største 

riften i seilskutemaleriet. Dette skyldes at revnen i lerretet gikk fra det blå himmelområdet og 

inn over ett av seilene (fig.1).  

                                                 

33 Under den praktiske utførelsen ble det festet en midlertidig lapp over skadene som kun skulle fiksere riftene før 
videre behandling. Da denne lerretslappen ble festet, var skadeområdet helt plant. Etter ett døgn var det store 
deformasjoner i overgangen mellom den pålimte lappen og lerretet fordi originallerretet fikk endrede hygroskopiske 
egenskaper i dette området (fig. 35,53). 
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Med denne behandlingsmetoden ville det vært umulig å reintegrere konturen til seilet på 

troverdig måte. På den andre siden kunne de mindre hullene og riftene langs ombrettekanten 

repareres ved hjelp av innskjøting av sekundært lerret eller med epoksi. Sistnevnte metode kan 

binde sammen løse tråder og samtidig fungere som en kitting i én og samme operasjon (Berger 

og Russell 2000:55-57). Flere forskere er imidlertid kritiske til å bruke epoksi til strukturelle 

inngrep i malerier. Dette skyldes at slike polymerer vil kunne bli vanskelig å fjerne i fremtiden. 

Epoksi bør derfor kun benyttes hvis riften er lokalisert langs oppspenningskantene eller i 

hjørnene (Heiber 2003:341). Årsaken til dette, er at disse områdene på et oppspendt maleri vil 

utsettes for større spenninger og stresskonsentrasjon enn resten av lerretsflaten (Hedley 

1975b:21-22,25). Om epoksi anvendes, stiller det særlige krav til egenskapene ved polymeren. 

Den bør ha høy viskositet for å forhindre absorbering inn i lerretsfiberne, i tillegg bør det være 

fleksibelt nok for å kunne følge lerretets bevegelser (Horie 1987:175).  

Andre mekaniske kriterier som stilles til limets egenskaper, er at det må være såpass sterkt at det 

kan utføre oppgaven, men ikke sterkere enn originalt materiale da dette kan føre til nye skader i 

andre områder (Young 2003:56). Som nevnt ovenfor, er seilskutemaleriet utført på et svært tynt 

og samtidig fleksibelt bomullslerret. Derfor vil epoksi i dette tilfellet være både for sterkt og 

samtidig lite føyelig sammenlignet med det originale bunnmaterialet.  

Skjøting av originale lerretstråder 

Riftreparasjoner kan også innebære en sammenføyning og liming av skadeområdet – tråd for 

tråd. Metoden utføres ved å flette lerretsfibere sammen, og deretter lime skjøten mellom de 

originale lerretstrådene (Heiber 2003:40). Denne teknikken er kjent som Heibermetoden. En 

alternativ variant av denne metoden, er å sammenføye riften med søm. En klar fordel med 

sistnevnte metode, er at den er fullstendig reversibel med hensyn til fjerning av sekundære 

materialer fordi trådene festes mekanisk (Bracht, Glanzer og Wijnberg 2003:24). Denne 

teknikken kan eventuelt kombineres med å lime enkelte lerretstråder sammen. 

Heldublering 

Riftskader i malerier har tidligere vært en viktig årsak for å utføre heldubleringer, men denne 

behandlingsmetoden har i økende grad blitt ansett som et siste alternativ (Ackroyd og Villers 

2003:9). Men også i dag kan rifter i originallerretet være en god grunn til å velge heldublering 

som reparasjonsmetode. Det er særlig i tilfeller der maleriet har omfattende skader (Acroyd 

2002:7). Dette skyldes at rifter og hull vil være svake punkter i et oppspendt lerretet, og dermed 
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vil selve skadeomfanget og lerretets tilstand være avgjørende faktorer for valg av type 

behandlingsinngrep. 

Fordeler og ulemper ved ulike metoder 

Alle metodene som har blitt drøftet her, har til hensikt å reparere riftene som har oppstått i 

bunnmaterialet og forhindre at disse utvikles til større skader. Det som imidlertid er interessant, 

er at det er kun én behandling som skiller seg ut med hensyn til målsetning. Heibermetoden har 

som mål å gjenopprette skadeområdets struktur, styrke, føyelighet, tekstur og aldrings-

karakteristikker som i den originale lerretsveven (Heiber 2003:35). En åpenbar fordel med 

Heibermetoden er derfor at de originale trådene kan sammenføyes, slik at stressfordelingen i den 

originale lerretsveven gjenoppstår, uten å måtte erstattes med sekundært materiale (Heiber 

2003:35). I tillegg vil en riftreparasjon der trådene er tvunnet sammen, redusere mengden lim 

som kreves og dermed begrense forandringer i lerretets stivhet (Young 2003:56). Fordi fiberne 

flettes sammen vil det også være en mekanisk sammenføyning, som sammen med limet vil gi 

skjøten ytterligere styrke (Ashley-Smith 1983:16). Det kan derfor se ut til at Heibermetoden har 

flere ønskelige kvaliteter.  

Selv om det finnes flere argumenter for å benytte Heibermetoden til å reparere riftene i 

seilskutemaleriet, finnes det også motargumenter. Det viktigste er at denne metoden vil være 

komplisert å gjennomføre rent praktisk på seilskutemaleriet. Dette skyldes at bunnmaterialet 

består av et tettvevd bomullslerret, med 30 x 31 tråder per kvadratcentimeter. Ettersom 

lerretstrådene er svært tynne, vil fiberne være vanskelig å tvinne sammen.34 I tillegg vil limet 

som benyttes føre til at trådene blir vesentlig tykkere og stivere. Heibermetoden ville med andre 

ord ha ført til en ujevn reparasjon som ville ha blitt synelig med det blotte øye. Med denne 

metoden ville det bli umulig å skjule skaden med kitting og retusjering. Dette skyldes at 

fargestrukturene rundt riftene er svært tynne. I tillegg er Heibermetoden en tidkrevende teknikk 

å utføre, og gjennomføringen av masteroppgaven var begrenset til ett semester (19 uker). Det 

ble derfor vurdert at dette inngrepet ville være urealistisk å gjennomføre, i tillegg til annen type 

                                                 

34 Heibermetoden ble utført på testmateriale med lignende vev og tetthet som originalmaleriet. Fordi lerretstrådene 
var tynne, var det svært vanskelig å tvinne fiberne sammen.  
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behandling, som for eksempel rensing av nedbrutt ferniss og visuell reintegrering av 

skadeområdene.  

Valg av metode for strukturelle inngrep  

For en historisk gjenstand betraktes alle materielle komponenter som like viktige for dets fysiske 

og historiske integritet (Phenix 1995:21). Tidligere kunne heldublering bli utført som preventive 

tiltak før skade hadde inntruffet (Young og Ackroyd 2001:85). Når det gjelder de forskjellige 

behandlingenes reversibilitet, er det imidlertid et gyldig argument at en lokal riftreparasjon vil 

være lettere å fjerne om dette skulle bli nødvendig enn en heldublering. Lerretet til 

seilskutemaleriet var heller ikke så kjemisk nedbrutt at det ikke fungerte som et bærende 

underlag. Imidlertid var hele maleriets struktur tynn, myk og fleksibel, i tillegg til at 

bomullslerretet var reaktivt i forhold til endringer i den relative luftfuktigheten. Derfor ville det 

ha blitt vanskelig å utføre inngrepene lokalt uten at maleriet ville fått nye deformasjoner i 

overgangen fra riftreparasjonen og til originallerretet. En heldublering vil derimot kunne ta opp 

stress fra maleristrukturen og avlaste denne, slik at risikoen for dannelsen av nye krakeleringer i 

malingsstrukturen reduseres (Young og Ackroyd 2001:85).  

I tillegg til de to store riftene midt på maleriet, var det mindre rifter og hull langs ombrette-

kantene. Derfor måtte seilskutemaleriet også ha blitt kantdublert dersom riftskadene hadde blitt 

behandlet lokalt. Årsaken til dette er fordi et av kriteriene for å utføre en kantdublering er når 

oppspenningskantene på originallerretet er såpass nedbrutt at oppspenning av lerretet utgjør en 

risiko for maleriet (Bobak 2003:15). Med hensyn til de ulike metodenes fordeler og ulemper, ble 

heldublering derfor ansett som det mest egnede behandlingsalternativet. Valg av metode og 

materialer ble også foretatt på bakgrunn av opplysninger om maleriets videre oppbevaring og 

håndtering. Fordi seilskutemaleriet vil inngå i en utstilling som ikke er klimaregulert (se side 53-

54), ble heldublering også ansett som et mer holdbart inngrep på sikt.  

Forberedelser til dublering – sammentrekking av åpne rifter 

Som nevnt ovenfor, ville det bli vanskelig å oppnå et tilfredsstillende resultat ved å skjøte inn 

nytt lerret i den åpne riften. Dette skyldes hovedsakelig problemene som ville ha oppstått i 

forbindelse med reintegreringen.  
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Fordi undersøkelser35 indikerte at lerretet ikke var kjemisk nedbrutt, ble det bestemt å trekke 

sammen riftene med et trekkeredskap: die Trecker – utviklet av Winfried Heiber (Heber og 

Demuth 2000:344-347).  

Hvis strukturen i et maleri strekkes, vil belastningen dette medfører kunne forårsake at 

fargelagene krakelerer (Keck 1969:17-20). Fordi det vil være vanskelig å forutse nøyaktig hvor 

mye belastning maleriet tåler før bristepunktet nås, vil sammentrekking av sprikende rifter 

innebære en viss risiko. Slike inngrep kan føre til nye krakeleringer i originale fargestrukturer, 

og i verste fall gi nye revner i maleriet. Imidlertid vil grensen mellom elastisk og plastisk 

deformasjon være avhengig av hvor på maleriet skaden er lokalisert.  

Elastisk og plastisk deformasjon – elastisitetsmodul 

Elastisk deformasjon er forholdet mellom lengden på selve strekkingen av materialet, dividert på 

materialets originale lengde (Mecklenburg og Tumosa 1991:177,186). Derfor vil belastningen 

være større dess kortere utstrekning materialet har.36 Dette forklarer også hvorfor 

malingsstrukturer kan få karakteristiske krakeleringer ved gjentatt utkiling av blindrammen, se 

vedlegg 12. Dette stemmer overens med Hedlys praktiske forsøk, som gikk ut på at han tegnet 

opp runde sirkler på et testlerret, og deretter kilte ut blindrammen (Hedley 1975b:21-26). Da 

lerretene ble strammet, hadde sirklene blitt deformert til ellipser. Sirklene som var tegnet ytterst 

i hjørnene, ble altså flatere enn sirklene som ble tegnet på midten av det oppspendte lerretet. Det 

vil si at hjørnene vil utsettes for størst belastning. Sammenhengen mellom denne redegjørelsen 

og strekkingen av riftene i seilskutemaleriet, er at den elastiske deformasjonen, i dette konkrete 

tilfellet, tilsvarer bredden over riften, dividert på den opprinnelige lengden av materialet som 

strekkes. Det som strekkes, tilsvarer avstanden på hele materialstrukturen mellom riften og 

maleriets oppspenningskanter, se vedlegg 6 og 12 for mer utfyllende beskrivelse med tekstede 

illustrasjoner.  

Materialenes stivhet oppgis som elastisitetsmodul (også kjent som Youngs modul), og er et mål 

på forholdet mellom fasthet og forlengelse, og forteller om motstandsevnen et materiale har mot 
                                                 

35 Lerretets styrke ble testet ved å nappe forsiktig i trådene med pinsett under mikroskop (40x). i tillegg ble pH-
verdien testet, med et resultat på 6,74 – tilnærmet nøytralt, se vedlegg 7.  
36 Eksempel: et tau som er 100 meter langt, vil kunne strekkes vesentlig lenger enn en taustump på én meter, selv 
om begge tauene er identiske med hensyn til både materialtype og tykkelse. Hvis den minste stumpen skal tøyes 
tilsvarende langt, vil belastningen måtte økes betydelig, og materialet vil trolig nå bristepunktet.  
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elastisk deformasjon (Ashley-Smith 1983:74-75; Mecklenburg og Tumosa 1991:177). Dess 

høyere E-modul, jo stivere er materialet. Elastisiteten til et lerret er mer komplisert enn for andre 

polymerer. Dette skyldes at tøyeligheten er bestemt av elastisitetsmodulen for selve fiberne, men 

også for vevestrukturen og friksjonen mellom trådene (Hedley 1975a:18). I følge Hedleys 

forskningsresultater, vil tøyeligheten til et lerret variere med en størrelsesorden på 10 ganger 

eller mer. Det er den diagonale retningen, sett i forhold til innslag og renningstrådene, som er 

mest elastisk (Hedley 1975a:17). Dette skyldes i hovedsak geometrien i lerretsveven, der 

maskeåpningen har form som et kvadrat. Dette betyr at innslagstrådenes retning er vinkelrett i 

forhold til renningstrådene. Ved å strekke lerretsduken diagonalt, vil denne vinkelen endres ved 

at kvadratet parallellforskyves. Maskeåpningene får dermed en ny form, som i geometrien kalles 

rombe. I følge Hedley vil tøyeligheten til et lerret som strekkes ytterligere, avhenge av trådenes 

elastisitetsmodul.       

Faktorer som kan influere elastisiteten til et materiale er fuktighet og temperatur. Forskning 

utført av Berger og Russell, viser at temperaturen kan ha større innvirkning enn fuktigheten på 

stresskonsentrasjonene i en film som består av oljefarge (Berger og Russell 1994:73-86). 

Stresskonsentrasjoner i fargestrukturer synker ved både høye temperaturer og høy luftfuktighet, 

men i alle målingene til Berger og Russell, er det imidlertid temperaturen som fører til den 

største reduksjonen av stress. Også eksperimenter utført av Hedley og Odlyha har vist at 

glassovergangstemperaturen til malingsstrukturer kan senkes ved å reise luftfuktigheten (Hedley 

og Odlyha 1989:99-102). Høy temperatur kombinert med fuktighet, vil derfor mykne fargelag. 

Sammentrekkingen av riftene 

Med utgangspunkt i teoriene nevnt ovenfor, vil det være mulig å forlenge den elastiske sonen til 

både fargelagene og lerretet. Dermed kan risikoen for skader i forbindelse med inngrepet 

reduseres betraktelig. Med hensyn til både lerretets og fargestrukturenes elastisitetsmodul, bør 

derfor sammentrekking av rifter utføres diagonalt i forhold til retningen på innslags og 

renningstrådene. Skadeområdet som behandles bør også tilføres både fuktighet og varme.  

Før behandlingen startet, måtte fargestrukturene forsidebeskyttes. Fordi det var uønskelig å lime 

på et materiale som ville gjøre materialstrukturen stivere og mindre elastisk, ble syklododekan 

valgt som forsidebeskyttelse (fig.47). Dette er en syntetisk voks basert på sykliske hydro-

karboner som sublimerer ved romtemperaturer (Brükle m.fl. 1999:162-163). Syklododekan 

danner ikke homogen film, men et opakt belegg som består av nålformede krystaller som kan 
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påføres både som smelte eller som løsning i upolare løsemidler (Rowe og Rozeik 2008:19). 

Undersøkelser har vist at sublimeringen tok gjennomsnittelig fire til fem uker ved midlertidig 

konsolidering av porøse materialer (Stein m. fl. 2000:365).  

For seilskutemaleriet ble forsidebeskyttelsen varmet opp i vannbad og påført rundt det skadede 

området med en bred pensel. Under konserveringsbehandlingen ble det observert at 

forsidebeskyttelsen hadde skallet av i flere områder. Dette skyldes at belegget av syklododekan 

var porøs, og hadde dårlig vedheft til maleriets overflate. Det ble imidlertid ikke observert at 

originalt materiale hadde blitt skadet som følge av dette.  

For å kunne trekke sammen riftene diagonalt i forhold til trådretningen i lerretsveven, ble to 

lister festet på skrått over arbeidsrammen som die Trecker ble montert fast til (fig.51,52).37 

Strekkingen av lerretet ble utført med lett fuktede trekkpapir plassert over skadeområdet. En tett 

polyesterfolie (melinex) ble lagt over trekkpapirene som sikret et lukket mikroklima med høyere 

luftfuktighet. Det ble også benyttet en stor varmeskje som ble ført over melinexfolien med en 

temperatur på nærmere 70 grader. Varmen og fuktigheten gjorde at lerretet ble langt mer 

tøyelig. Årsaken til dette var fordi varmen, i kombinasjon med den økte luftfuktigheten, 

forlenget den elastiske sonen til hele materialstrukturen som ble behandlet. Da riften hadde blitt 

trukket sammen, ble området fiksert midlertidig fra baksiden med små biter Holitex. Disse ble 

festet til originallerretet med en tynn film av Beva 371.  

Valg av materialer til dubleringen  
Konserveringsfilosofi og materialutvikling henger nøye sammen. Siden 1970-tallet har enkelte 

som har benyttet akryldispersjon som klebemiddel, unngått å bruke ordet dublering om egne 

behandlinger, men isteden kalt inngrepet for stabilisering (Young og Ackroyd 2001:86). 

Laminatdublering er en mer passende betegnelse for denne typen inngrep, og betegner en 

dublering som kun har til hensikt å forsterke bunnmateriale uten å konsolidere fargelag ved 

impregnering (Hanssen-Bauer 1997:286). Konsolidering av fargelagene ble utført samtidig med 

at maleriet ble forsidebeskyttet før selve dubleringen. Japanpapir ble festet med en løsning 2 

vektprosent størlim (fig.53). Fordi himmelområdet hadde fargestruktur med avskalling og 

krakeleringer som limet kunne penetrere, ble derfor løs farge sikret til bunnmaterialet.   
                                                 

37 For en detaljert beskrivelse av trekkeredskapet, og hvordan apparatet fungerer, se vedlegg 8.  
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Dubleringslerret 

Valg av dubleringslerret stod mellom et tettvevd linlerret, eller et syntetisk polyesterlerret. 

Viktige egenskaper for et dubleringslerret er motstand mot strekkdeformasjoner, samme 

stabilitet i begge trådretningene (isotropi), lav absorbering av fuktighet, motstandsdyktig mot 

kjemisk nedbrytning og generelt gode aldringsegenskaper (Boissonnas 1960:26). Dublerings-

materialets isotropi, elastiske gjenvinning og stivhet, er de viktigste egenskapene for hvordan 

det sekundære materialet kan forbedre de mekaniske egenskapene til maleriet som skal dubleres 

(Young 1999:84). Fordi seilskutemaleriets lerret var reaktivt i forhold til svingninger i relativ 

luftfuktighet (fig.53), ble det vektlagt at dubleringslerretet burde være minst mulig 

hygroskopisk, og reagere isotropisk på fluktuasjoner i klima.   

Lascaux Polyester Lerret P110, er laget av 100 prosent polyester med en vekt på 215 g/m2.38 

Polyesterseildukens viktigste egenskaper er at den har gode aldringsegenskaper, og er heller 

ikke hygroskopisk i samme grad som et linlerret (Hedley og Villers 1993: 81). En ytterligere 

fordel med polyesterseilduk, er at dette lerretet ikke må fuktes og strekkes for at det skal bli mer 

isotropisk (Young og Ackroyd 2001: 86). Imidlertid kan isotropien til et lerret forbedres ved å 

spenne opp lerretet stramt på blindrammen (Young 1999:87-88). Dette forklarer Young med at 

belastningen i lerretet ved oppspenningen vil rette ut trådenes bølgethet crimp, og deretter vil 

selve fibernes elastisitetsmodul være den bestemmende faktoren. Mellomlegg kan også brukes 

for å øke stivheten og å bevare stramheten i det oppspendte lerretet, samt å fungere som en 

fuktbarriere (Berger og Russell 2000:91).  

En ulempe ved bruk av polyesterseilduk er at dette materialet er en dårlig varmeleder, slik at 

temperaturen som skal til for å aktivere limet gjennom dubleringslerretet må økes. For å 

estimere hvor høy denne temperaturen måtte være, ble det laget en test, der både 

dubleringslerretet og et lag med mellomlegg39 ble lagt på strykejernet. Det ble holdt et digitalt 

termometer inntil, slik at tiden det tok for at temperaturen skulle nå 65 grader ble registrert (fig. 

61). Hedley og Villers argumenterer for at seildukens tette struktur er positivt i forhold til 

dubleringens reversibilitet, fordi limet ikke vil penetrere lerretsstrukturen (Hedley og Villers 

1993: 84). Dette vil nok kunne føre til at dubleringslerretet lettere vil kunne løsnes fra maleriet. 

På den andre siden er sannsynligheten stor for at dubleringslimet vil sitte igjen på 
                                                 

38 Datablad tilgjengelig på dette nettstedet: http://www.lascaux.ch/english/restauro/pdf/7350_02.pdf 
39 Mellomlegg som ble benyttet i dubleringen: polyesterfiber av typen Holitex 3257, 34 g/m2 
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originallerretet ved eventuell mekanisk fjerning. Etter en samlet vurdering av både fordeler og 

ulemper ved de to alternativene, ble polyesterseilduken fra Lascaux valgt til dubleringen.  

Valg av lim til dubleringen 

For valg av klebemiddel til dubleringen av seilskutemaleriet, var løselighet et viktig kriterium 

for å unngå at behandlingen som ble utført i 2009 skulle forhindre eller vanskeliggjøre en 

eventuell rebehandling i fremtiden. På den andre siden var det også ønskelig at limet skulle være 

tilstrekelig sterkt, for å forlenge varigheten på inngrepet. Istedenfor å impregnere de originale 

lerretsfiberne, er det ønskelig å benytte et dubleringslim som gir overflatevedheft av typen nap-

bond (Phenix 1995:28). Empiriske tester har vist at klebeevnen til akrylbaserte lim kan tilpasses, 

avhengig av om limet aktiveres med varme eller løsemiddel, eller ved variasjoner i trykk og 

tørketid (Allard og Katz 1987:19). Eventuell preparering av det sekundære eller det originale 

lerret vil også ha stor innvirkning på klebekraften.   

Beva 371 består av etylenvinylacetat som, ved riktig bruk, vil danne overflatevedheft med 

underlaget den festes til (Young og Ackroyd 2001:86). Både Beva 371 og Lascaux Akrylkleber 

360 HV kan brukes forholdsvis likt, det vil si at begge klebemidlene kan aktiveres både med 

varme og løsemidler (Katz 1985:60). Fordi limets løselighet og dermed mulighet for å fjerne 

dubleringen var et kriterium, var resultater fra ulike rivetester (peel-test) viktige faktorer for valg 

av lim. I et eksperiment ble klebestyrken til en løsning Beva 371 og Akrylkleber 360 HV testet. 

Resultatene i denne rivetesten viste at Akrylkleber 360 HV hadde langt større klebestyrke enn 

Beva 371 (Katz 1985:60-68). 

I Katz´ eksperiment ble Bevaløsningen sprayet på, og aktiveringstemperaturen ble satt til 60 

grader (Katz 1985:61). Selv ikke etter halvannen time på lavtrykksbordet ble det observert tegn 

til at Bava hadde klebeevne. I følge Berger er imidlertid aktiveringstemperaturen til en løsning 

Beva 371 et sted mellom 65 til 70 grader (Berger og Russell 2000:334). Feil temperatur kan 

kanskje forklare hvorfor Beva 371 ble ansett for å ha lav klebekraft i Katz´s eksperiment. Andre 

tester har indikert at akrylkleber 360 HV har ekstremt høye rivetestverdier, og bør derfor ikke 

anvendes til skjøre gjenstander (Duffy 1989:74). På den andre siden, kan Akrylkleber 360 HV 

og 498 HV blandes for å justere både klebeevnen og stivheten. Beva 371 og akrylkleber ble 

begge ansett som gode klebemidler for dubleringen av seilskutemaleriet. Forutsatt at de brukes 

riktig, oppfyller begge klebemidlene krav til løselighet og reversibilitet. Dette er begreper som 

er et kriterium i forhold til moderne konservering (Ackroyd, Phenix og Villers 2002:16). 
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Reversibilitet og løselighet er imidlertid to ord som har blitt brukt ukritisk om hverandre og kan 

føre til en misforståelse om at en behandling som er utført med løselige konserveringsmaterialer, 

samtidig er reversibel (Appellbaum 1987:65). Av samme årsak er det nærliggende å bedømme 

en behandling der det er blitt brukt ”godkjente materialer” som en god behandling.  

Det er imidlertid viktig å være klar over at materialer som blir tilført en gjenstand vil være 

umulig å fjerne på molekylnivå (Horie 1987:6-8). Istedenfor utelukkende å betrakte 

reversibiliteten til materialene og inngrepene som et kriterium for god konserveringspraksis, må 

alle kombinerte faktorer som påvirker nedbrytningsprosessen vurderes samlet (Hanssen-Bauer 

1996:170). I en evalueringsprosess av behandlingsmetodikk, vil rebehandlingsmulighet derfor 

være et mer dekkende kriterium (Appelbaum 1987:67). Fordi klebemidlet ikke skal penetrere 

lerretet, ble ikke eventuell misfarging av klebemidlet ansett som viktig. Det som imidlertid er 

viktig, er at limet påføres på dubleringslerretet eller innlegget til laminatstrukturen og ikke 

direkte på originallerretet (Scharff 1995:51).  

Som nevnt ovenfor, er Beva 371 og Akrylkleber to typer lim som kan brukes tilnærmet på 

samme måte. Derfor ble selve påføringsegenskapene utslagsgivende for valget av dubleringslim. 

Fordi en film av Beva 371 er lett å håndtere og sikrer en jevn påføring, ble dette klebemidlet 

valgt til dubleringen. Før dubleringen ble gjennomført, ble maleriet forsidebeskyttet med 

japanpapir festet med 2 vektprosent størlim (fig.55). Dette konsoliderte originalt materiale ved 

at limet trakk gjennom alle sprekkene i fargestrukturene. For en detaljert beskrivelse av 

behandlingen, se vedlegg 8.  

Rensing av overflatesmuss og ferniss 

I de første avsnittene som omhandler overflaterensing av forurensning og smuss, blir det 

redegjort for mekaniske faktorer ved rensingen. Dette i forhold til eventuelle skader på 

fargestrukturen. Rensing med fuktighet innebærer også en viss risiko for krymping av 

bomullslerretet. Derfor blir det diskutert hvorvidt forskjellige påføringsmetoder vil ha 

innvirkning på mengden fuktighet som avsettes på maleriet.  Fjerning av misfarget ferniss blir 

drøftet med hensyn til bruken av løselighetsparametere. Håndteringsegenskapene til 

renseverktøyene blir også diskutert i forhold til negative effekter på originalt materiale, sett i lys 

av naturvitenskapelig forskning. Avslutningsvis blir det redegjort for renseforslaget filosofiske 

rammeverk om delvis, selektiv og total rensing – basert på Gerry Hedleys kriterier.  
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Overflatesmuss 

Mekanisk rensing  

Etter at støvrensing med pensel hadde blitt utført, ble det foretatt mekaniske rensetester for å 

vurdere hvilke metoder som ville være mest mulig skånsomme for rensing av overflatesmuss 

(vedlegg 4).40 Til dette ble det benyttet svinebustpensler, polyuretansvamper og viskelær i 

pulverform. Ingen av disse rensemetodene ga et tilfredsstillende resultat. Undersøkelser har også 

påvist at mekanisk rensing kan føre til slitasje på overflaten som renses, i tillegg til at viskelær 

kan legge igjen produktrester mellom fiberne (Estabrook 1989:86). Mekaniske rensemetoder ble 

også ansett for å være lite effektive i dette tilfellet.  

Krympetest 

Malerier utført på bomullslerret regnes ofte som mer problematiske enn lin, fordi bomullstekstil 

lett kan krympe i kontakt med fuktighet (Berger og Russell 2000:48). Før rensemetoder med 

fuktighet ble testet, ble det derfor undersøkt om originallerretet ville tåle slik behandling uten å 

krympe. Testen ble utført under mikroskop (40x) (fig.49). Det ble ikke observert tegn som 

kunne indikere at lerretet krympet. Men fordi krympetesten kun ble utført på et mindre område 

på oppspenningskanten, var det usikkert om undersøkelsen var representativ for hele lerretet. 

Slike krympetester kan gi et feil inntrykk av lerretets egenskaper, og behandling med fuktighet 

bør derfor kun gjøres når maleriet er spendt opp på blindramme (Berger1976:116-118). Den 

viktigste faktoren til at bomullslerreter krymper, skyldes hvor stramt trådene er tvunnet under 

produksjonene og tettheten på selve lerretsveven (Hedley 1989:113-114). Jo tettere lerretet er 

vevd og jo strammere trådene er spunnet, dess større er risikoen for at lerretet vil krympe 

(Hedley 1989:114). Faren for at seilskutemaleriet kunne krympe ble derfor ansett for å være 

reell. Av samme årsak ble det forsøkt å redusere mengden fuktighet til et minimum. Det ble 

derfor testet om forskjellige påføringsmetoder ville være ulike med hensyn til mengde fuktighet 

som ville avsettes på maleriets overflate under rensingen. Fargestrukturen i den nedre delen av 

himmelen var fragmentert og bestod av små malingsflak (fig.30,32).  

Valg av rensemetode  

Det ble benyttet mindre mengder fuktighet med rensing utført med polyuretansvamp, enn 

rensing med bomullspinner. Dette begrunnes med at et langt større areal på maleriet kunne 

                                                 

40 Se vedlegg for en detaljert beskrivelse av rensetestene.  
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renses ved kun å fukte svampen lett én gang, sammenlignet med å rense med en bomullspinne. 

For å rense et tilsvarende område med bomullspinner, ville det ha blitt benyttet flere 

bomullspinner, og dermed også mer fuktighet. Svamp har heller ikke løse fibere som kan hekte 

fast malingsfragmenter på sammen måte som bomull. Rensetester med polyuretansvamp og 

triammoniumsitrat ble derfor ansett for å være den mest effektive, og samtidig den mest 

skånsomme rensemetoden av de ulike alternativene som ble utprøvet. Rensingen ble derfor 

utført med polyuretansvamper som ble fuktet med en 2 vektprosent løsning triammoniumsitrat. 

Overflødig rensevæske ble klemt av på et tørt trekkpapir. Rensingen ble utført med lette 

sirkulerende bevegelser uten å trykke ned svampen. Dette for å redusere mengde med 

rensemiddel som ble avsatt på maleriets overflate.  

Fordi uorganiske pigmenter består blant annet av metallioner, vil rensing med triammonium-

sitrat være en potensiell risiko, særlig for malerier med fargestrukturer som er underbundet 

(Carlyle, Hackney, og Townsend 1990:44). Men undersøkelser av alle seks fargesnittene med 

polarisasjonsmikroskopet (200-500x), viste at maleriet var fernissert, se vedlegg 1. Risikoen for 

at malingsstrukturene skulle bli skadet av triammoniumsitrat ble derfor ansett for å være mindre 

enn skadene som ville oppstå ved mekanisk bearbeiding forårsaket av bomullspinne. Da 

maleriet hadde blitt renset for overflatesmuss, ble det etterrenset med destillert vann og svamp 

for å fjerne rester av triammoniumsitrat. Dette ble utført på samme måte som beskrevet ovenfor. 

Da maleriet hadde blitt renset for smuss og støv, var det mulig å vurdere tilstanden til fernissen. 

Fordi maleriets fargeholdning består av hovedsakelig blå nyanser, ble det vurdert at den 

misfargede fernissen hadde forskjøvet fargebalansen til maleriet, slik at disse områdene fremsto 

som mer grønne enn de opprinnelig hadde vært. Det ble derfor vurdert at rensing av ferniss 

kunne forsvares, både fordi den var nedbrutt, og fordi den ikke var original, se side 30.    

Rensing av ferniss 

Løselighetsparametere  

Løselighetsparameterne som ble anvendt i forbindelse med renseprøver av fernissen, var 

Hildebrand og Teas diagram. Løsemidlene som ble brukt til rensetestene, var isopropanol, etanol 

og aceton. Hildebrands løselighetsparameter er en nummerisk verdi som er utledet av den 

mengden ekstra energi som tilføres løsemiddelet fra selve kokepunktet, og til løsemiddelet går 

over i gassform (Hildebrand 1950:8-10). For å kunne forutsi hvilke løsemidler som ville løse 

fernissen, ble parameterne for både løsemidlene og fernissen sammenlignet. Hildebrandverdiene 
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for white spirit er 7,6, isopropanol er 11,5 og aceton har en verdi på 10 (Stolow m.fl.1985:91). 

Av definisjonen til Hildebrandsparameteret, vil det kreves mer energi for å bryte de inter-

molekylære bindingene i isopropanol enn for aceton.  

Rensetester 

Resultatet av rensetestene,41 viste at både isopropanol og aceton var effektive løsemidler til 

fernissen på skutemaleriet (vedlegg 4). Det ble utført rensetester på både det mørk brune 

fargeområdet til seilskuten og sjøen ved hjelp av bomullspinner som ble rullet over overflaten. 

De lyse bølgetoppene i sjøen kunne renses med både isopopanol og aceton. De mørke 

fargeområdene derimot, ble løst opp med begge løsemidlene. Det samme skjedde med rensetest 

utført på baugen til seilskuten. Fordi både isopropanol og aceton løste opp noe farge, ble det 

foretatt en test med et mindre polart løsemiddel. Av løsemidler basert på hydrokarboner, er de 

aromatiske løsemidlene mest polare (Torraca 1984:26). Løselighetstest med Shellsol A 100, ble 

utført med bomullspinne som ble rullet over fernissen. Dette løsemidlet viste ingen tegn til å 

løse fernissen i løpet av ett drøyt minutt. Som siste forsøk på å teste løseligheten i de mørke 

fargeområdene, ble det laget en blanding av løsemidler; 10 milliliter white spirit, blandet med 10 

milliliter etanol. En teoretisk bestemmelse av egenskapene til løsemiddelblandingen, ble gjort 

ved å finne punktene der de forskjellige løselighetsparameterne sammenfalt på løselighets-

triangelen, se vedlegg 18. Effekten av blandingen som ble testet, skal i følge diagrammet skyve 

løseligheten mot et mindre polart område på triangelen. Forsøket med løsemiddelblandingen var 

derfor å teste hvorvidt en blanding av forskjellige løsemidler ville føre til en mer langsom 

svelling av fernissen. Rensetesten viste at løseligheten til fernissen inntraff noe langsommere 

enn med ren isopropanol og aceton, men rensetesten viste at bomullspinnen tok opp noe farge. 

Valg av rensemetode 

Fordi maleriet hadde blitt dublert før rensingen ble utført, var det en viss risiko for at løsemidler 

kunne bli absorbert inn i strukturen og deretter svelle dubleringslimet. Dette kunne i så fall føre 

til delaminering mellom originallerretet og dubleringslerretet. I teorien vil et løsemiddel 

diffundere forholdsvis raskt gjennom malingsoverflaten, slik at svellingen starter ytterst i farge-

                                                 

41 Både aceton og isopropanol løste fernissen etter nærmere 15 sekunder. Rensetestene var cirka to 
kvadratcentimeter, se vedlegg 4. 
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lagene og går deretter innover i malingsstrukturen (Stolow m.fl.1985:54). Enkelte forsknings-

resultater har også påvist at malingsstrukturer kan innholde spor etter løsemidler i opptil 120 

dager etter rensing (Khanjian, Miller og Stulik m.fl. 2004:67-68).  

Et alternativ kan være å bruke løsemiddelgeler fordi mengden løsemidler som penetrerer 

malingsstrukturen under rensing, vil kunne reduseres. Dette skjer ved at løsemiddelgelens 

konsistens reduserer virkningen av de kapillære kreftene (Khandekar m.fl. 2004:6). For malerier 

som blir renset med løsemiddelgeler anbefales det imidlertid at disse etterrenses i tre omganger 

med samme løsemiddel som er benyttet i gelen. Dette tatt i betraktning, er det lite sannsynlig at 

konsentrasjonen av løsemidler som ville bli absorbert inn i lerretsstrukturen ville blitt mindre, 

enn om maleriet kun ville blitt renset med flyktige løsemidler. Eventuelle langtidsvirkninger av 

overskuddsmateriale er heller ikke kjent.  

Fordi aceton er et mindre polart, og dermed også mer flyktig løsemiddel enn isopropanol 

(Hildebrandverdiene) ble det derfor vurdert at risikoen for delaminering var mindre med et 

løsemiddel som ville fordampe forholdsvis raskt ut av maleristrukturen. Rensingen av ferniss 

ble derfor utført med aceton på bomullspinner som ble rullet forsiktig over overflaten. Aceton 

ble også valgt med hensyn til undersøkelser som indikerer at jo mer polart et løsemiddel er, dess 

mer kan ekstraheres av løselige komponenter fra en malingsstruktur (Sutherland 2003:130). 

Utvasking fører til irreversible endringer ved at malingsstrukturen blir mer kompakt og sprø. 

Dette skyldes at komponentene som ekstraheres, har mykgjørende egenskaper (Sutherland 

2003:111).  I enkelte tilfeller kan det derfor være bedre å benytte et løsemiddel som i 

utgangspunktet regnes som sterkt, men som kan rense bort fernissen med minimal mekanisk 

bearbeidelse.  

Bilder tatt i elektronmikroskop viser at selv rulling med en bomullspinne fuktet med saliva, vil 

kunne etterlate fysiske spor i overflaten etter rensingen (Burnstock og Phenix 1990:18). Parallelt 

med effekten av løsemiddelenes polaritet og deres virkning i malingsstrukturene, ble også 

mengden mekanisk bearbeiding tatt med i betraktning ved valget av rensemetode. Etter en 

helhetsvurdering ble aceton derfor ansett som det minst skadelige løsemidlet, både fordi 

løsemidlet løste opp fernissen raskt, uten å bruke mye mekanisk bearbeiding, men også fordi 

aceton fordamper hurtig ut fra malingsstrukturen. Dermed ble risikoen for å skade fargene ved 

mekanisk bearbeiding redusert, likeså faren for delaminering mellom originallerret og 

dubleringen.  
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Rensingen av maleriet ble derfor gjennomført med aceton på bomullspinner som ble rullet over 

fernissen. I det mørke fargeområdet til seilskutens baug og i bølgedalene i havet, ble det ikke 

renset, fordi originalfargene ville blitt skadet. Dessuten ble det vurdert at et tynt lag med 

misfarget ferniss over såpass mørke fargestrukturer ikke ville forskyve verken fargetone eller 

dybdevirkning i nevneverdig grad. Imidlertid kunne de hvite bølgetoppene i sjøen renses uten at 

fargen ble løst opp. Disse var, i motsetning til de mørke fargene, endret og fremsto med en mer 

grønn nyanse enn de opprinnelig hadde (fig.63). Disse ble derfor renset lokalt. For å fjerne støv 

og fiber som hadde blitt fastklebet i fernissen over skyggeområdene i sjøen, måtte fernissen 

imidlertid tynnes ut. Dette ble utført med isopropanol på bomullspinne, men den mekaniske 

bearbeidingen måtte stoppes etter få sekunder, ellers ville originale farger løses.   

Renseforslagets filosofiske rammeverk 

Rensingen av seilskutemaleriet kan plasseres i to kategorier: selektiv og delvis rensing. Dette 

skyldes at enkelte av fargeområdene var sensitive i forhold til alle løsemidlene som ble testet. 

Selektiv rensing innebærer at fernissen fjernes helt eller delvis i enkelte områder, mens andre 

områder ikke renses (Hedley 1993a:174). Fordi fernissen over den mørke fargen til seilskutens 

baug ikke kunne renses bort uten at bomullspinnen tok opp farge, ble det bestemt at dette 

fargeområdet ikke burde renses. Rensetesten som ble utført, viste også at den misfargede 

fernissen ikke påvirket fargen i den grad at det ble synlig for det blotte øye (fig.27). Den andre 

rensekategorien som ble benyttet på seilskutemaleriet, var en delvis rensing av den grønne 

fargestrukturen i sjøen. Denne rensemetoden innebærer at fernissen tynnes ut, slik at et tynt lag 

med ferniss ligger igjen på maleriets overflate (Hedley 1993a:174).  

Bak Hedelys rensekategorier er det et filosofisk konsept. Delvis rensing, som innebærer at 

fernissen tynnes ned, er knyttet opp til oppfatningen om patina (Hedley 1993b:154). For 

seilskuten var det derimot ikke et spørsmål om bevaring av patina, men om en 

renseproblematikk der fernissen og enkelte fargestrukturer hadde samme løselighet. Selektiv 

rensing derimot, har til hensikt å motvirke forskyvning i valørene slik at maleriet restaureres 

tilbake til det som antas å være kunstnerens intensjon (Hedley 1993b:156). Intensjonen med 

rensingen av havområdet i seilskutemaleriet var å gjenskape den opprinnelige fargebalanse og 

kontrasten mellom valørene. Dette fargeområdet ville, med det opprinnelige renseforslaget, ha 

blitt renset ned til originale farger hvis ikke strukturen hadde blitt skadet. Fordi intensjonen med 
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rensingen av seilskutemaleriet var opprinnelig at fernissen skulle renses ned til originale 

fargestrukturer, ble renseprosessen i realiteten et kompromiss mellom rensekategoriene. 

Visuell reintegrering og fernissering  

I den siste delen i dette kapittelet om behandling, vil det bli redegjort for faktorer som var 

viktige i forhold til valg av materialer for kitting og retusjering. Det vil også bli diskutert 

hvordan utfordringer med metameri ble løst. I avsnittene om fernissering, blir det drøftet hvilke 

faktorer som var sentrale for valg av retusjeringsferniss og sluttferniss. Denne drøftelsen tar i 

hovedsak utgangspunkt i lavmolekylære syntetiske harpikser, i tillegg til forskjellige muligheter 

for å redusere hastigheten av den fotokjemiske nedbrytningen.  

Valg av type kitt 

Fordi persepsjon av farge oppstår som følge av hvordan lyset blir reflektert fra en overflate 

(Brill 1980:99-100), var det viktig at retusjene hadde tilnærmet samme tekstur som de originale 

fargestrukturene. Av den grunn var det viktig at kittet som ble benyttet, var lett å bearbeide. 

Også med hensyn til at maleriet skal kunne håndteres til og fra ulike utstillingssteder, var det et 

krav om at materialene som ble benyttet til kittingene var fleksible, sterke, og lite hygroskopiske 

(Mecklenburg, Castell-Agustí og Guerola-Blay 2008:180).  

Fordi praktiske forsøk indikerer at Bevagesso har god vedheft til de fleste underlag, samtidig 

som den er fleksibel og sterk (Lopez, Castell-Agustí og Guerola-Blay 2008:93-95), ble denne 

kittypen valgt. Også fordi kittingen ble utført direkte på Bevafilmen som hadde blitt brukt til 

dubleringen, ble det vurdert at Bevagesso ville være kompatibelt med underlaget. Bevagesso42 

ble varmet opp i vannbad og påført med en Tirantispatel og pensel. Deretter ble kittet bearbeidet 

med skalpell og tannlegesonder, slik at kittingen imiterte den omkringliggende teksturen (fig. 

64-65). I tillegg ble det benyttet varmeskje og varmenål43 for ytterligere å tilpasse kittet til de 

originale overflatene. Fordi noen av retusjene ble utført i flere lag, ble dette tatt med i 

betraktning i forhold til nivået på kittingen. Av den grunn ble fyllmassen påført litt under nivå 

med original fargestruktur i disse områdene.  

                                                 

42 Bevagesso: To like deler Bevaløsning 371 og xylen varmes i vannbad til Beva er løst opp. Deretter tilsettes én del 
white spirit som røres inn. Tilsett deretter kritt til ønsket konsistens. Blandingen bør rives på glassplate for et mest 
mulig jevn konsistens uten klumper. Kittet bør varmes opp i vannbad før den påføres.  
43 Temperaturen på varmeskjeen og nålen var cirka 65 grader.  
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Retusjeringsbindemiddel og retusjeringsfarger 

I de fleste tilfeller vil en fargeimitasjon være lettere å oppnå hvis pigmentene som benyttes i 

retusjeringen er identiske med originalfargene (Nicolaus 1999:263). Det er imidlertid ingen 

garanti for at samme type pigmenter vil fremstå som visuelt identiske (Staniforth 1985:101). 

Dette skyldes at det kan være store variasjoner i samme type pigment, alt fra forurensninger til 

krystallinitet og produksjonsmetode (Saunders 2000:3). Av den grunn ble det heller ikke 

vektlagt å benytte de samme pigmentene i retusjeringen som i originalfargene.  

Optisk stabilitet kan forstås som materialenes motstand mot visuelle endringer over tid, og 

avhenger av egenskapene til både pigmenter og bindemiddel (Joubert og Phenix 2000:23) Et 

eksempel på lav optisk stabilitet, er pigmentet sinkhvitt, som har en tendens til å bli lysere med 

tiden, og tillegg kan fremskynde oksidering av bindemiddelet (Feller 1966:32,34). Fordi både 

optisk stabilitet og løselighet over tid ble ansett som de to viktigste kriteriene for valg av 

materialer til retusjeringen, ble det benyttet Gamblin Konserveringsfarger. Dette skyldes at disse 

fargene har blitt utviklet spesielt for konservering (Leonard m.fl. 2000: 111-113). Bindemidlet i 

Gamlinfargene er Laropal A 81, og resultater fra kunstige aldringstester (de la Rie 1993:568) 

indikerer at dette er en av de mest stabile harpiksene som finnes. 

Metamere farger og pigmentenes refleksjonskurver 

Et vanlig fenomen som kan inntreffe når et skadeområde har blitt integrert, er at retusjen 

fremstår annerledes enn originalfargene når maleriet betraktes under en annen lyskilde 

(Staniforth 1985:101). Dette fenomenet kalles metameri. Ofte vil blå farger vise størst metameri, 

og vil komme til syne når farger som har ulike distribusjonskurver blir benyttet i retusjering, og 

deretter observeres under forskjellige lyskilder (Saunders 2000:4). En måte å løse problemet 

med metameri, kan derfor være å benytte pigmenter som har tilnærmet like refleksjonskurver 

som pigmentene kunstneren hadde benyttet i maleriet. 

Ulike pigmenter i en fargeblanding vil imidlertid ha egne spektralkurver som er helt annerledes 

enn de måles for de individuelle pigmentene (Staniforth 1985:109). Dette vil i praksis bety at det 

vil være ytterligere vanskelig å imitere fargenyansene i en blanding av for eksempel blå 

pigmenter. Fargegjengivelsen avhenger som nevnt av lysets spektralkurve. For ulike kunstige 

lyskilder, er denne oppgitt som lysets fargegjengivelsesindeks CRI (Berns og Grum 1987:64). Jo 

høyere denne indeksen er, dess bedre vil lyskilden gjengi fargen. Forskjellige lyskilder ble 

derfor anvendt for å kontrollere at retusjene på seilskutemaleriet ikke ville føre til metamere 



49 

 

farger. Som et ytterligere forsøk på å kontrollere dette, ble retusjene avfotografert underveis (fig. 

66). Dette fordi retusjer som er usynlige med det blotte øyet, kan fremstå synlige på et fotografi 

(Saunders 2000:5). Da retusjene var ferdig utført, kunne det ikke observeres noen metameri-

effekt under de forskjellige lyskilene. Retusjeringen ble utført i forhold til en betraktnings-

avstand på minimum én meter.  

Retusjeringsferniss: forskjellige typer harpiks og stabiliseringsmetoder  
I mange tilfeller vil en konservator vurdere en ferniss ut fra harpiksens evne til å mette fargene, 

glansen og utseende, men også med hensyn til materialets fotokjemiske stabilitet (Phenix 

1993:13). Det kan være ønskelig å velge en moderne lavmolekylær syntetisk harpiks som har så 

få funksjonelle grupper som mulig (de la Rie og McGlinchey 1990a:168). I følge de la Rie og 

McGlinchey, vil en ferniss som er laget med en harpiks som oppfyller de kriteriene, bli mer 

stabil, og forlenge tiden mellom hvert renseintervall.  

For seilskutemaleriet var det et absolutt kriterium at stabiliteten til fernissen ville kunne forlenge 

tidsrommet til neste renseintervall. Dette skyldes i stor grad at malingsstrukturen i himmelen var 

fragmentert, og dermed mer utsatt for mekanisk skade forårsaket av renseverktøyet. Det var med 

andre ord uaktuelt å påføre en ferniss som først vil penetrere inn mellom lerretsfiberne i 

avskallingene, for deretter å bli misfarget og lite løselig i fremtiden. I så tilfelle, ville det ikke 

være et poeng i å bruke en ferniss som et isolerende lag mellom originale og sekundære 

materialer. Det ble også ansett som viktig at fernissen som ble valgt, hadde stor evne til å mette 

fargene, slik at de ulike fargeområdene ville fremstå med jevn glans. 

Forskjellige syntetiske fernisser kan ha svært ulike egenskaper med hensyn til stabilitet og 

løselighet. For å underbygge dette, har det blitt utført vitenskapelige forsøk med ustabilisert 

dammar, MS2A, Regalrez 1094 og Laropal A 81 (de la Rie 1993:568). Forsøket viste at det 

måtte benyttes et polart løsemiddel for å løse både dammar og MS2A etter noen hundre timer 

med kunstig aldring. Derimot viste den samme testen at både Regalrez 1094 og aldehyd-

harpiksen Laropal A81 er lettløselige i upolare løsemidler etter en like lang aldringstid som 

MS2A og dammar. Fordi Regalrez 1094 har etter ulike aldringstester blitt ansett for å være 

ekstremt stabil, ble denne harpiksen valgt som retusjeringsferniss for seilskutemaleriet.  
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Stabilisering av fernissen 

Stabilisering av ferniss har to hovedhensikter: Den ene er å redusere hastigheten på den 

kjemiske nedbrytningen slik at løseligheten endres minst mulig over et lengre tidsrom, mens den 

andre hensikten er å gi økt beskyttelse for originale materialer som er sensitive overfor UV-

stråler (Koneczny 2003:14). 

Resultater fra ulike eksperimenter indikerer at tilsetningsstoffer som lyshemmende 

aminostabilisatorer (HALS) kan være effektive i å omdanne frie radikaler i fernissen til mer 

stabile komponenter (Bourdeau 1996:213-215). Men effekten av slike stabilisatorer er avhengig 

av hvilken fernisstype den tilsettes, og hvorvidt det er UV komponenter i lyset (de la Rie og 

McGlinchey 1990b). Resultatet fra eksperimentene til de la Rie, viste at en tilsetning på inntil to 

vektprosent med Tinuvin 292 til Regalrez 1094, stabiliserte fernissen uten tegn til endring i 

løselighet, selv etter 6000 timer med kunstig aldring. Denne fernissen ble også stabilisert selv 

om det var mindre mengder av UV-stråler i lyset. Det ble derfor bestemt å gjøre det samme med 

fernissen som ble benyttet til seilskutemaleriet: to vektprosent Tinuvin 292 ble tilsatt 

fernissløsningen av Regalrez 1094 i lavaromatisk white spirit.  

Fordi denne fernissen blir veldig tyntflytende, vil tilsetningen av en mindre mengde Kraton G 

føre til at fernissen blir mer viskos, og dermed forbedrer påføringsegenskapene (Proctor og 

Whitten 1996:111). Det ble derfor bestemt å tilsette 10 vektprosent Kraton G 1657 til 

Regalrezfernissen.44Selv om mengden Kraton G utgjorde et lite volum sammenlignet med 

harpiksen, var det tydelig at denne tilsetningen førte til at fernissløsningen ble tykkere og 

dermed lettere å påføre maleriet med penselen. En polymer vil også kunne redusere risikoen for 

at fernissen krakelerer, fordi tilsetningen vil redusere glassovergangstemperaturen (Tg), i tillegg 

til at påføringsegenskapene forbedres (Ciabach 1999:105). Tg er en viktig faktor for alle 

polymerenes egenskaper, da det er et nøyaktig mål for hvor myk eller hard en film vil være ved 

et spesifikt temperaturområde (Horie 1987:17-18). 

Et ytterligere og ikke minst like viktig argument for å benytte fernisser som er mest mulig 

stabile, er at det ikke bare er rensing som kan være skadelig for malerier, men også selve 

                                                 

44 Kraton G 1657, lineær kopolymer i treblokkstruktur, basert på styren,etylen og butylen. Denne gummien ble 
bestilt fra Talas Conservation Supply, www.talasonline.com  
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fernisseringen. Forsøk har vist at fernissering med blant annet dammar og MS2A vil kunne 

vaske ut en forholdsvis stor andel komponenter av en malingsstruktur (Sutherland 2000:60). 

Selv om MS2A kan løses og påføres ved hjelp av et løsemiddel med lav polaritet, vil 

kombinasjonen av harpiksen og løsemiddelet den er løst i, nærmest virke som et polart 

løsemiddel i seg selv.  Det samme eksperimentet til Sutherland, viste at Regalrez 1094 

ekstraherte langt mindre enn alle de andre fernissene som ble undersøkt (Sutherland 2000:60).  

Valg av sluttferniss og stabiliserende tilsetninger 

Valg av fernisstype preges ofte av en konflikt mellom optiske egenskaper og 

konserveringsmessige aspekter (Koller og Baumer 1999:128-129). Med hensyn til stabilitet, er 

det også viktig å fokusere hvordan materialene benyttes, og ikke utelukkende på egenskapene til 

de individuelle produktene (Hanssen-Bauer 1996:167). En lagvis struktur med ulike fernisser 

kan føre til uønskede effekter på sikt. En tolags struktur med forskjellige harpikser løst i ulike 

løsemidler kan føre til blanching, eller økt opasitet i fernisslagene (Rathbone Roche 1994:14-

15). Av samme årsak ble det derfor bestemt å benytte samme harpiks i sluttfernissen som i 

retusjeringsfernissen. I denne sammenhengen er det imidlertid nødvendig å trekke frem 

forskning som har vist at to ulike fernisser over hverandre kan også gi svært så stabile 

fernisstrukturer. I følge Eddy de Witte, kan en dammarferniss stabiliseres med et etterfølgende 

strøk med Paraloid B-72 (de Witte 1990:54-61). Paraloid B-72 er klassifisert som et A-

materiale, og vil i henhold til Fellers kriterier være tilnærmet uforandret i minst 100 år (Feller 

1978:78/16/4/1-11). Imidlertid kan Paraloid B-72 være vanskelig å påføre jevnt fordi den tørker 

opp hurtig, og vil ikke flyte ut slik en lavmolekylær harpiks vil (Buckley og Houp 1996:143). 

Av samme årsak ble verken dammar eller Paraloid B-72 valgt i dette tilfellet.  

En innvending mot å benytte Regalrez 1094 som sluttferniss på seilskutemaleriet, var at denne 

fernisstypen ble svært blank. Etter at retusjeringsfernissen hadde blitt lagt på, ble derfor alle 

deformasjonene mer synlige. En ferniss kan imidlertid gjøres mattere, både ved måten 

påføringsverktøyet håndteres, men også med tilsetningsstoffer som for eksempel voks (Plahter 

1990:16). Undersøkelser har indikert at ulike vokstyper kan også virke stabiliserende på 

fernissen i forhold til fotokjemisk oksidering (de Witte og Goessens-Landrie1978-79:106-

121;Raft 1985:144). Raft konkluderte med at motstanden mot endring i løselighet skyldes at 

bivoksen forhindret fernissen i å danne kryssbindinger som følge av oksideringsprosessen.  
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Fordi voks kan både stabilisere og virke mattende, ble det derfor tilsatt cirka 1 vektprosent 

bivoks i sluttfernissen. Med unntak av vokstilsetningen, var retusjeringsfernissen og 

sluttfernissen identisk i komposisjon.45 Det avsluttende laget ble påført med airbrush, både for å 

unngå å løse opp underliggende lag, men også for å oppnå en mattere overflate. Selv etter den 

siste påføringen, ble fernissen vurdert til å være for blank i forhold til maleriets overflate. 

Overflaten ble derfor mattet ned ved hjelp av ett lag med Ceronis voksferniss fra LeFranc & 

Bourgeois. Fordi bivoks har en forholdsvis lav Tg46, vil malerioverflaten kunne klebe til seg 

støv og smuss (de Witte 1990:56). For å forlenge holdbarheten på konserveringsinngrepene, bør 

maleriet derfor monteres i en pynteramme med glass.  

                                                 

45 Fernissen bestod av: 25 gram Regalrez 1094, 2,5 gram Kraton G og 0,55 gram Tinuvin 292 som ble løst i 100ml 
white spirit. Denne ble delt i to like store volumenheter: en retusjeringsferniss, og en sluttferniss som ble tilsatt 0,3 
gram bivoks (Ceronis). Oppskrift og fremgangsmåte er beskrevet av Proctor og Whitten s. 111-112 i Proctor, 
Robert og Jill Whitten (1996): ”Recently Introduced Low Molecular Weight Resin Varnishes” i The Paintings 
Specialty Group of the American Institute for Conservation: Painting Conservatin Catalog Volume 1: Varnishes 
and Surface Coatings, s. 109-116  
46 Glassovergangstemperaturen til voks er under 200celsius (Horie 1987:22), men denne temperaturen er ikke 
spesifisert for en spesifikk vokstype, som for eksempel bivoks.  
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7. Videre oppbevaring  

Fordi skadeomfanget til seilskutemaleriet var stort, ble også konserveringsbehandlingen 

omfattende. For at holdbarheten til et inngrep skal vare lengst mulig, avhenger dette av flere 

faktorer ut over selve konserveringsbehandlingens målsetting og kvalitet (Frøysaker 2003:45). 

De to viktigste faktorene i denne sammenhengen, er fremtidig utstillings og oppbevaringsklima, 

samt selve håndteringen av maleriet.  

Anbefalte grenser for temperatur og luftfuktighet 

Fra 1960-åra har det blitt anbefalt av det internasjonale museumsrådet (ICOM), at et ideelt 

musealt klima tilsvarer en relativ luftfuktighet på mellom 50 og 60 % (http://cool.conservation-

us.org/byauth/brownjp/humidity1997.html). Stabilitet i forhold til utstillingsklima er imidlertid 

den viktigste faktoren for den videre tilstanden til dette maleriet. Dette skyldes at fluktuasjoner i 

relativ luftfuktighet, kan føre til dimensjonsendring i de hygroskopiske materialene, slik at 

stresskonsentrasjonene som oppstår, kan føre til skade på gjenstanden (Erhardt og Mecklenburg 

1994:33). Fordi maleriet hadde store rifter som ble reparert med en heldublering, vil det derfor 

være en viss fare for at disse skadene kommer til syne igjen, hvis maleriet utsettes for et ustabilt 

klima. I følge informasjon fra Fredrikstad Museum, har det ikke vært gjennomført en 

systematisk undersøkelse av de naturlige klimavariasjonene utenfor utstillingslokalet. Det vil 

derfor være vanskelig å anbefale en bestemt grense for den relativ luftfuktigheten, da dette 

strengt talt bør utarbeides på bakgrunn av en undersøkelse av det lokale klimaet, med en 

varighet på minst ett år (Martin 1997:49).  

Selv om det ikke finnes noe grunnlag for å angi en spesifikk nedre eller øvre grense for den 

relative luftfuktigheten per dags dato, kan det imidlertid gis noen generelle råd basert på 

samlingens brukskontekst: Hvis maleriet tilhører en bruksutstilling, der maleriet skal flyttes 

rundt til ulike utstillingsområder eller lånes ut, er det viktig å ta hensyn til maleriets strukturelle 

tålegrense. Materialenes strukturelle styrke ivaretas best med en forholdsvis høy og samtidig 

stabil relativ luftfuktighet (Erhardt og Mecklenburg 1994:36). I følge informasjon fra 

Fredrikstad Museum,47 vil seilskutemaleriet inngå i en maritim utstilling på Isegran i løpet av 

sommerhalvåret, og trolig utstilles i Tøihuset vinterstid. I tillegg eksisterer det en avtale om 

                                                 

47 Opplysninger gitt muntlig av kurator Frøydis Oseberg Pedersen. Se for øvrig vedlegg med spørsmål og svar fra 
museet.  
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utlån mellom museet og Fredrikstad Kommune. Dette innebærer at maleriet eksponeres for både 

forskjellig klima, men også mye håndtering.  

Forskning har vist at tiden er en viktig tilleggsfaktor i forhold til materialenes evne til å følge 

dimensjonale endringer, som følge av klimatiske variasjoner (Karpowicz 1989:73). For 

gjenstander som består av sammensatte materialer, som for eksempel et maleri, vil slike 

svingninger utgjøre en ennå større skade, da de ulike komponentene vil reagere med forskjellig 

hastighet. Klimaendringer som fører til at materialene responderer, men som varer kortere enn 

tiden det tar før materialene er i likevekt med den nye relative fuktigheten, er de svingningene 

som kan gi størst skade (Michalski 1993:626). Derfor bør et maleri som flyttes fra ett miljø til et 

annet, avklimatiseres langsomt (Cassar 1994:16). Det anbefales derfor at seilskutemaleriet 

pakkes inn i tett plast ved eventuell flytting, og at utpakkingen først skjer etter at maleriet har 

hatt tid til å bli klimatisert, minimum ett døgn.   

Fordelene med mikroklima  

Selv om god ventilering kan være en effektiv metode for å redusere mengden av luftbårne 

partikler som for eksempel støv, kan dette føre til store svingninger i klimaet. Fordi maleriet fikk 

et avsluttende lag med Ceronis, vil støv og andre partikler kunne klebes fast i overflaten, selv i 

vanlig romtemperatur. Dette skyldes at Ceronis er en voks med dertil lav 

glassovergangstemperatur (Horie 1987:19-20). En tett utstillingsmonter med mikroklima kan 

imidlertid beskytte mot forurensning, fluktuasjoner i luftfuktighet og direkte skade fra 

håndtering og vandalisme (Hatchfield 2001:3). Fordi utstilling av maleriet i en glassmonter kan 

virke estetisk skjemmende og ta mye oppmerksomhet, kan den nye pynterammen lages lufttett 

med både glass og forseglet bakplate, slik at maleriet oppbevares i et stabilt mikroklima 

(Sozzani 1997:96). Dette vil være den enkleste måten å sikre maleriet på, uten å måtte gjøre 

store forandringer med utstillings- eller oppbevaringslokalet. 

Det må imidlertid nevnes at det finnes forskning som har vist at malerier som glasses inn i et 

mikroklima, kan bli utsatt for kraftige svingninger i relativ luftfuktighet. Dette skyldes at 

malerier som er montert tett inntil en kald yttervegg, eller som henger slik at maleriet blir utstilt 

i direkte sollys, vil kunne få uheldige temperatursvingninger som igjen påvirker den relative 

luftfuktigheten i mikroklimaet (Padfield m. fl. 2002:80-85). På den andre siden understrekes det 

i den samme artikkelen at det finnes få eksempler der en forseglet bakplate utgjør en større 

risiko, enn om maleriet ikke hadde en tett bakplate. For å unngå dette problemet, anbefales det at 
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malerier som eventuelt henges på en kald yttervegg blir foret ut fra veggen, slik at luft kan 

strømme fritt bak maleriets bakplate og dermed unngå kondens (Thomson 2003:122). Dessuten 

skal et maleri aldri henge i direkte sollys. 

For at de utførte retusjene skal forandres minst mulig over tid, må det installeres ultrafiolette 

filtre foran lyskildene hvis maleriet ikke glasses inn. Fordi det er mange vinduer i 

utstillingslokalet, er dette et ytterligere argument for å ramme inn maleriet bak glass. Særlig med 

hensyn til at ultrafiolett stråling fra dagslys er seks ganger så skadelig som samme mengde lys 

fra glødelamper (Thomson 2003:16).  På den måten kan det enkelt monteres glass med UV-filter 

som beskytter mot skader og misfarging av originale materialer, men også for å forlenge 

varigheten til retusjene.  

Maleriet består hovedsakelig av ulike blå og blågrønne fargenyanser, og retusjene som har blitt 

utført kan fremstå som annerledes enn originalfargene rundt de retusjerte områdene. Dette 

skyldes lysets spektralfordeling og kalles metameri (Staniforth 1985:101). Ved utstilling bør det 

derfor tas hensyn til lysets fargetemperatur for å unngå at retusjene skal komme til syne. 

Maleriet ble også retusjert med hensyn til en betraktningsavstand på minimum én meter. I tillegg 

bør det tas hensyn til at kitting og retusjering kan bli mer synlig hvis maleriet utstilles i sidelys. 

Derfor bør maleriet stilles ut med hovedlyskilden rett i mot maleriet, og ikke fra siden.  

Som en kort oppsummering kan det hevdes at fordi maleriet er blitt omfattende behandlet, må 

det oppbevares i et mest mulig stabilt klima. Fluktuasjoner i den relative luftfuktigheten vil føre 

til økte stresskonsentrasjoner i materialene, som igjen kan føre til at de gamle riftene kommer til 

syne. I verste fall kan nye skader oppstå. For at konserveringsinngrepene skal ha lengst mulig 

varighet, må maleriet derfor oppbevares i et stabilt klima. Dette er lettest å oppnå ved å lage et 

mikroklima i pynterammen, ved hjelp av glass og en foreseglet bakplate. Hvis maleriet skal 

henges på en yttervegg, må pynterammen fores ut fra veggen slik at luft kan strømme fritt på 

baksiden. Maleriet må aldri utstilles i direkte sollys. Av estetiske årsaker bør også sidelys 

unngås hvis mulig.  
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8. Avslutning og forslag til videre forskning 

Konklusjoner  

Fordi denne masteroppgaven ble basert på konserveringsbehandlingen av seilskutemaleriet, var 

det naturlig å knytte problemstillingene til undersøkelsene og analysene av de originale 

materialene, maleteknikken og tilstanden. Den første målsettingen var derfor å kartlegge den 

originale materielle sammensetningen. Dette ble utført med ulike metoder: alt fra visuelle 

forundersøkelser, fotoanalytiske metoder og til mikroprøveuttak. Undersøkelsene ga mye 

informasjon om både de originale materialene og maleteknikken, men alle pigmentene ble 

imidlertid ikke identifisert. En forklaring kan være at det ble benyttet organiske pigmenter som 

ikke ga utslag verken på XRF eller SEM-EDS-analysene. Andre faktorer som må nevnes i denne 

sammenhengen, er manglende erfaring i å tolke resultater fra slike undersøkelser, i tillegg til den 

begrensende tidsrammen for masteroppgaven. Høstsemesteret består av kun 19 uker, der både 

den teoretiske og den praktiske delen måtte gjennomføres. 

Det andre målet var en omfattende undersøkelse av maleriets tilstand, som deretter skulle danne 

grunnlaget for en diskusjon om fordelene og ulempene ved de forskjellige 

behandlingsalternativene. Disse ulike alternativene ble presentert i behandlingskapittelet. Basert 

på maleriets tilstand, og på informasjonen om den videre oppbevaringen, ble det klart at enkelte 

behandlingstyper var mer egnet enn andre for å reparere de strukturelle skadene. Det var også et 

mål at skadeårsakene skulle identifiseres. Både fordi at lerretet ikke var kjemisk nedbrutt, og at 

maleriet var både skittent og hadde sprutemerker etter vann, ble det også konkludert med at 

skadene hadde oppstått som en følge av oppbevaringsforholdene – inkludert feil håndtering.  

Den tredje og siste problemstillingen var todelt. Fordi undersøkelsene indikerte at lerretet ikke 

var kjemisk nedbrutt,48ble det bestemt å trekke sammen de åpne riftene. Da behandlingen av 

seilskutemaleriet innebar et stort strukturelt inngrep, ble det ansett som nødvendig å prøve ut 

eventuelle behandlingsforslag på et testmaleri. I tillegg var det et mål å undersøke hvorvidt 

trekking av riftene kunne føre til nye deformasjoner i andre områder på maleriet. Dette ble 

derfor ansett som særdeles viktig å teste ut på forhånd, da slike uheldige konsekvenser kunne ha 

                                                 

48 Lerretstrådenes pH-verdi ble målt med Combinded Micro Electrode fra Radiometer Analytical, og kalibrert med 
referanseløsninger - også fra Radiometer Analytical. Etter én time ekstrahering var pH 6,55 og etter 24 timer var pH 
6,74, se vedlegg x. i tillegg ble lerretets tilstand undersøkt med en tannlegesonde under stereomikroskop (40x). Det 
var ingen tegn på at lerretstrådene hadde lav mekanisk styrke, og lerretet virket både tøyelig og smidig.  
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oppstått som følge av endrede stresskonsentrasjoner som strekkbelastningen ville medføre. Fordi 

testlerretet fikk deformasjoner i form av bukler i hver ende på riften under behandlingen, ble det 

derfor eksperimentert med ulike metoder. Dette for å unngå at det samme ville skje på 

originalmaleriet. De praktiske eksperimentene på testmaleriene var derfor av sentral betydning 

for hvordan konserveringsbehandlingen ble gjennomført.  

Forslag til videre forskning  

Under arbeidet med denne masteroppgaven ble det foretatt litteratursøk etter artikler som 

omhandler riftreparasjoner og behandling av malerier på bomull. Resultatet viste at det er 

publisert forholdsvis lite forskning knyttet til nedbrytning og behandling av malerier utført på 

bomullslerreter. En årsak til dette kan trolig være fordi det finnes langt flere malerier på lin enn 

på bomull. Imidlertid blir bomullslerreter benyttet i stadig større omfang som bunnmateriale. 

Derfor vil det være sannsynlig at det vil oppstå langt flere konserveringsmessige problemer 

knyttet til malerier på bomullslerret i fremtiden. Det finnes litteratur som beskriver hvordan 

belastning i forbindelse med oppspenning og utkiling av en blindramme fører til 

stresskonsentrasjoner i fargelag. Forskning av blant annet Mecklenburg, Tumosa, Young, 

Berger, Russell, Hedley og Odlyha har blitt publisert i artikler som forklarer sammenhengen 

mellom materialets elastisitetsmodul49 og ytre belastninger i forbindelse med ukiling av 

blindrammen eller ved klimafluktuasjoner. Det er like fullt få publikasjoner som omtaler 

stresskonsentrasjonene som oppstår etter at rifter i lerret har blitt trukket sammen igjen.  

 

Forskingen som ble nevnt ovenfor, beskriver ofte kontrollerte laboratorieforsøk der kun 

spenningene i fargelagene blir undersøkt. Det vil derfor være interessant med eksperimenter som 

viste hvordan stresskonsentrasjonene oppstår i både bomullslerret og fargestrukturene, når disse 

blir utsatt for stor strekkbelastning i en og samme operasjon. Det ville også vært et relevant 

emne for videre forskning hvorvidt eventuelle deformasjoner som oppstår i hele 

maleristrukturen etter slike inngrep, vil kunne utjevnes over et gitt tidsrom med en kontrollert 
regulering av temperatur og relativ luftfuktighet. 

                                                 

49 Elastisitetsmodul er også kjent som Youngs modul og beskriver motstanden et materiale har mot elastisk 
deformasjon (Ashley-Smith 1983:73-74, Science for Conservators Adhesive and Coatings, bind 3) 
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Figur 1 Før behandling 
 



 

 

Figur 2 Etter behandling  
 

 



 

 

  

 

 

Figur 3 Tverrsnitt av mikroprøveuttak 
blindramme (200x) 

Figur 4 Referanse av cellestruktur til furu 

Figur 5 Blindrammen 

Oljefarge på 

blindrammen 

Figur 6 Bakside av maleriet før behandling 

Hvite piler 
markerer 
hvor 
trådtellingen 
ble utført 

Sammenføyning 
med dykkertstifter 

Frimerke med 
nummer 925 
indikerer at maleriet 
ble tatt inn i museets 
samling før 1935 

Utsnitt av figur 6, riften med 
lim- og papirrester  

Prøveuttak av 
cellestruktur  



 

 

 

 

Figur 7 Gjennomlysning av maleristrukturen 

Figur 8 Renningstråder (200x) Figur 9 Innslagstråder (200x) 



 

 Figur 10 Innslagstråd (Fiberprøve 
1, 200x) 

 Figur 11 Renningstråd 
(Fiberprøve 2, 200x) 

 

 

Figur 13 Sidelys før behandling 

Figur 12 Detalj av jarekanten 



 

 

 

Figur 15 Rensetester av overflatesmuss under 

UV-lys 

Figur 16 Detalj av fargemodellering 

 

Figur 17 detalj av oppspenning på blindramme 

 

 

 

 

 

 
Figur 18 Detalj av slitt bomullslerret Figur 19 Detalj av sammenføyning til 

blindrammen 

Figur 14 Detalj av overflate under UV-lys før 
behandling 



 

Figur 20 Merker etter verktøy 
 Figur 21 Bomullslerretet ble malt helt ut til 
ombrettekantene 
 

 

 Figur 23 Farge har penetrert lerretet fra 
forsiden. Det var også oppsamlet støv og skitt 
langs mellom den nedre blindrammelisten og 
lerretet.  

 

 

Figur 22 Bomullslerretet hadde mindre 
oppspenningsgirlandere langs ytterkantene 

Farge fra forsiden 

Smuss og støv 

Figur 24 Baksiden under UV-lys gir ingen indikasjon 
på at lerretet har blitt limdrenket.  

Figur 25 Avskalling i himmelområdet viser at maleriet 
ikke ble grundert. VEHO USB mikroskop (20x) 



 

 Figur 26 Undertegning kan observeres med det 
blotte øye 
 

 Figur 27 Grønne penselstrøk overlapper både 
baugen og himmelområdet 

Figur 28 Laserte områder fremstår blankere 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Grønn undermaling  

 

 

 

Figur 29 Detaljopptak av signaturen N 
Pedersen 

Figur 31 Grønn undermaling 



 

 Figur 32 Seilet ble malt over to ulike 
fargestrukturer, og har trolig blitt mer 
gjennomskinnelig med tiden 
 

 Figur 33 Detaljfoto av mastene og dekoren i seilene. 
Legg merke til avskallingene mellom seilene 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34 Tauverket ble påført i presise og jevne 
linjer vått-på-tørt 

 Figur 35 Pilene viser hvor det ble utført 
løselighetstester på de ulike fargeområdene.  

 
Figur 36 Gjennomlysning viser tydelig sprekk langs med fiberretningen i treverket 



 

  Figur 37 Detaljopptak av sytråden i riften 

Figur 38 Detalj viser rester etter tidligere 
riftreparasjoner.  
 
 

 Figur 39 Mindre skader (hull og rifter) langs med 
ombrettekantene. Tykke hvite piler indikerer 
deformasjoner langs med ytterkantene (se figur 60)  

 

Figur 40 Slitasje i fargelaget før rensing 



 

  

 

Figur 44 Detalj av krakeleringsmønsteret i seilene 

 

 

Figur 43 Ettlags-struktur i himmelområdet. 
Ferniss i avskallingene. Veho USB mikroskop 
(400x) 

Figur 41 Gjennomlysning, før rensing Figur 42 Etter rensing ble kontrastene mellom 
originalfarger og avskallinger større 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 47 Forsidebeskyttelse med syklododekan Figur 48 Midlertidig kantdublering 

 Figur 49 Krympetest på oppspenningskanten 

Figur 45 Detalj av himmelområdet med støv og 
merker etter vannsprut 

Figur 46 Maleriet under UV-lys etter 
overflaterensing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50 Maleriet spendt opp på arbeidsrammen 

Figur 51 Trekking diagonalt: stiv kartong og tunge lodd ble anvendt for å forhindre at hele 
lerretet skulle bli trukket under behandlingen  



 

Figur 52 detalj av trekkeredskapet 

 

 

 

 

Figur 54 Planering av oppspenningskantene  

 

 

Figur 55 Forsidebeskyttelse av japanpapir og størlim. 
Midlertidig kantdublering med papirtape fra forsiden 

 

 

Figur 53 Fiksering av riften med japanpapir 
og størlim. Legg merke til hvordan lerretet 
bukler 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 Seilskutemaleriet oppspendt i såkalt Dutch Strainer. Denne innretningen gjør det mulig å trekke 
ut deformasjoner lokalt.  

 

Figur 57 Blindrammen med dubleringslerret legges i riktig posisjon på maleriet, som er oppspendt i 
arbeidsrammen 



 

Figur 58 Innlegget av Holitexduk med Beva 371 legges på 
over maleriet  

Figur 59 Dubleringslerretet har blitt påklebet Beva 
371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60 Dubleringslerretet strykes fast til baksiden av 
seilskutemaleriet. Over dubleringslerretet er det en polyesterfilm 

 

 

 

Figur 61 Temperaturen på strykejernet ble undersøkt ved å holde et 
digitalt termometer inntil en laminatstruktur som var identisk med 
dubleringsmaterialene 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 62 Etter at dubleringen var ferdig, ble maleiret lagt i press. Under bøkene lå det plater som fordelte vekten 
over et større areal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 63 Maleriet etter dublering. To tredjedeler av maleriet har blitt renset for ferniss, i tillegg til rensetester langs 
høyre side 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 64 Detalj av riften før kitting 
 

Figur 65 Samme detalj, etter kitting 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 66 Testing av ulike pigmentblandinger til 
retusjering av himmelen 

 

Figur 67 Etter kitting og retusjering 

Figur 68 UV-lys viser tydelig hvor retusjeringen har blitt 
utført. 

Figur 69 Det ble spendt opp et linlerret på 
blindrammen, såkalt loose lining 



 

Figur 70 Detaljopptak av kiler med stoppere Figur 71 Det ble satt på bendelbånd i bomull rundt 
oppspenningskantene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 72 Baksiden ble påmontert en bakplate i polykarbonat.  
 



 

 

 

Figur 73 Seilskutemaleriet etter behandling i sidelys. Det er tydelig at inngrepet har ført til endrede 
stresskonsentrasjoner i maleriets struktur



 

 

Vedlegg 1 Fargesnitt og pigmentdispersjonsprøver  

 Tverrsnitt 1, rødt flagg, reflektert lys, forstørret 500x Tverrsnitt 1, UV-lys (500x) 

Tverrsnitt 2 blå himmel, reflektert lys, forstørret 500x 

 

Tverrsnitt 2 UV- lys, forstørret 500x 

Tverrsnitt 3 seilmast, reflektert lys, forstørret 500x Tverrsnitt 3 UV- lys, forstørret 500x 



 

Tverrsnitt 4 grønt fargeområde, reflektert lys, 
forstørret 500x 

Tverrsnitt 4 UV- lys, forstørret 500x 

Tverrsnitt 5 oransje dekorstriper på stort seil, 
reflektert lys, forstørret 500x 

 

Tverrsnitt 5 UV-lys, forstørret 500x 

Tverrsnitt 6 blå himmel øverst langs ytterkanten, 
reflektert lys, forstørret 500x 

Tverrsnitt 6 UV- lys, forstørret 500x 

 



 

Pigmentdispersjonsprøver = Pig.disp 

Pig.disp 1a, (av tverrsnitt 2) blå himmel 
planpolarisert lys (400x) 

Pig.disp 1b, Blå pigmentkorn blir røde under 
Chelseafilter (400x) 

Pig.disp 1c, Større partikler (hvite) som fluoriserer 
grønt i UV-lys 

Pig.disp 1d, Små dobbeltbrytende krystaller blinker 
ved 90 graders rotasjon av mikroskopbordet under 
kryssende polarisasjonsfilter  

Pig.dip 2a, (av tverrsnitt 4) grønt hav, planpolarisert 
lys (400x) 

Pig.disp 2b, under UV-lys. Større partikler 
fluorescerer (400x) 

 

 

 



 

 

 

 

Pig.disp 2c, Detalj i kryssende polarsiasjonsfilter, kan 
ligne feltsparmineral (utsnitt av forstørrelse på 400x) 

 

Pig.disp 2d, Blinkende partikler ved 90 graders 
rotasjon, kryssende polarisasjonsfilter (400x) 

 

 

Pig.disp 3a, (av tverrsnitt 3), seilmast, planpolarisert 
lys (400x) 

 

Pig.disp 3b, Chelseafilter (400x)   

 

 

Pig.disp 3c, Hvite partikler fluorescerer grønt under 
UV-lys (400x)  

 

Pig.disp 3d, Små partikler blinker ved 90 graders 
rotasjon under kryssende polarisasjonsfilter (400x) 



 

Vedlegg 2 Fotoanalytiske teknikker 

Figur 1-6 ble uført med Artist Multispectral Camera fra Art-Innovation, avstand til kameraet: 50 
centimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Infrarød falsk-farge 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 Infrarød falsk-farge 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 UV-fluorescens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. UV-reflektografi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Infrarødt reflektografi 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 Infrarødt reflektografi 2 



 

 

 

 

 

Figur 7 Røntgenfotografi   

Røntgenfilm: Agfa Strukturix, Vacuum Pack D4Pb (5 stk 30x40 cm, og 1 stk 10x50 cm). Filmen ble eksponert i 1 
minutt. Innstillinger på røntgenapparatet: 35 kV og 5 mA. 

 

 



 

Vedlegg 3 Oversikt over områder mikroprøveuttak og XRF-analyser 

Fiberuttak = F 

Tverrsnitt = TS 

Avskrap ferniss= AF 

  

 

 

 

Hvite små firkanter markerer hvor XRF-målingene ble utført. 

TS.6 

F.5 F.3 
TS.1 TS.5 F.4 TS.2 AF 

Hvite seil 

Mast 

Rødt 

Blå himmel Hvit sky 

TS.4 

F 2 TS.3 
F.6 

F.1 

Grønt hav 

Skygge 
på seil 

Tauverk 

Brunt skrog 
Seil 

Bølgetopp 

Hvit, innside- 
skrog 

Mørk grønn 



 

Vedlegg 4 Rensetester og krympetest  

TAC = triammoniumsitrat, wt.% = vektprosent 

 

 

 

Syklododekan ble 
påført innenfor det 
avgrensede området 
etter at rensetestene ble 
utført 

TAC 2 wt % m/ 
bomullspinne 

Saliva påført m/ 
bomullspinne 

TAC 1 wt % 
påført m/ 
svamp 

TAC 1 wt % 
påført m/ svamp 

TAC 1 wt % 
bomullspinne 

Marlipal 2 wt % 
bomullspinne 

Saliva m/ svamp 

TAC 1 wt % 
påført m/ 
svamp 

Krympetest 

Polyuretansvamp 
(mekanisk rensing) 

PELs rensepulver 
(mekanisk rensing) 

Saliva påført m/ 
bomullspinne 

Destillert vann / bomullspinne 



 

Vedlegg 5 Mikroklimakasse og forslag til pynteramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seilskutemaleriet bør monteres i en enkel pynteramme som bygger et par centimeter ut fra maleriets overflate. 
Dette vil forhindre at sidelys gir uheldige skyggevirkninger  
 

Illustrasjon: Terje Syversen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glassplate 

Profil til 
pynteramme 

Pålimt list 

Tettelist 

Maleriet 

Bakplaten 
Vinkeljern for festing av 
maleri til pynterammen 

Avstandslist  

Tettelist 

Skjematisk tegning av en pynteramme med mikroklima 



 

Vedlegg 6 Mekanisk spenning og tøyning 

Kraft og mekanisk spenning (stress) 

Deformasjon og mekanisk tøyning (strain) 

Viskoelastisitet (tidsavhengig deformasjon)  

 

Figur 1 
Pilene angir retningen på strekkbelastningen, diagonalt i forhold til trådretningene. Innslagstrådene ligger 
horisontalt med motivet, mens renningen går vertikalt. 
 

Fordi tøyningen eller elastisiteten er lengden på selve strekkingen, dividert på lengden av 

materialet som strekkes, er det tydelig at retningen som er merket med den største pilen, vil 

kunne tøyes lengre enn det som er merket med liten pil før bristepunktet nås.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figur 2 Detaljopptak i sidelys av skadeområdet etter 
behandling.  

 

Det er tydelig at stresskonsentrasjonene er større i 
enden av riften, enn langs lengderetningen.  

 

 

 



 

Vedlegg 7 Måling av pH-verdi av mikroprøver fra lerretstrådene   

Måling av lerretets pH-verdi, ble utført etter Kanadisk standard: Canadian General Standard 

CAN / CGSB- 4.2 No. 74-M91 / ISO 3071:1980, Textile Test Methods, Textiles Determination 

of pH of the aqueous extract. Denne metoden har blitt beskrevet av Jan Vuori og Season Tse i 

ICOM Newsletter nr. 19. januar 2004. 

Utstyr:  

Analysevekt, vann (filtrert fra tappekran), pH-meter: Combinded Micro Electrode (fra 

Radiometer Analytical), referanseløsninger (fra Radiometer Analytical), mikropipette, 

barberblad, glassplate, pinsett, sterile beholdere av polypropylen, latekshansker, rektifisert sprit, 

bomull og tørkepapir, samt prøvemateriale; en lerretstråd fra maleriet som veide 2,3 milligram.  

 

Metode:  

Filtrert vann fra tappekran som hadde en pH på nærmere 5,8 ble kokt opp, og deretter avkjølt til 

25 grader. Deretter ble vannets pH-verdi målt til 7,9. For å senke pH-verdien til 7, ble det blåst 

ned i vannet med et sugerør. Dette fordi CO2 fra utpust reagerer med vann og danner 

karbonsyre. Metoden førte til at vannet fikk en pH-verdi på 7,02. Elektroden til pH-meteret ble 

kalibrert med to standard- referanseløsninger. Disse hadde pH-verdier på henholdsvis 7 og 4. 

Disse referansene ble valgt fordi det ble forventet at lerretstrådens surhetsgrad ville ligge 

innenfor dette omslagsområdet.  

Pinsetten, glassplaten og barberbladet ble først renset med bomull med sprit for å forhindre 

forurensing av prøvematerialet. Deretter ble utstyret tørket av med et trekkpapir for å fjerne 

eventuelle bomullsfibere. Lerretstråden ble tatt ut av oppbevaringsglasset med en pinsett og lagt 

på en glassplate og kuttet opp til mindre fragmenter med et barberblad. Dette ble gjort for at sure 

komponenter i cellulosen lettere skulle ekstraheres ut i vannet, og dermed lettere protolysere.  

 

Det ble tatt ut mikroprøver av lerretstrådene på seks forskjellige steder: fiberuttak 1-6, (vedlegg 

3). Disse mikroprøvene som opprinnelig veide 2,3 milligram, ble kuttet opp med hjelp av 

barberblad til løse fibere. De ble deretter veid på analysevekten for å beregne riktig mengde 

vann i forhold til testmateriale. Prøven veide 2 milligram, altså 0,3 milligram mindre enn før 

oppkutting. Denne differansen skyldes at små materialtap i overføring av oppkuttede fibere fra 

glassplate til analysebegeret. I følge standardprosedyren som ble valgt, skulle størrelsesforholdet 

mellom prøvematerialet og vann være: 1g testmateriale i 50 ml vann. Det vil si at 2 milligram 



 

ble først omgjort til gram: 0,0020 gram prøve multiplisert med 50 ml utgjør 0,100 milliliter 

vann. Vannet ble tilsatt ved hjelp av en mikropipette. Første måling av prøvene ble gjort etter én 

time, den andre ble målt etter 24 timer. Mellom hver avlesning, ble mikroelektroden skyllet av 

med rent vann, for å unngå forurensing av prøvene.  

Måleresultatene: 

Etter én time: 

pH var 6,55 

 

Etter 24 timer: 

pH var 6,74 

Resultatene var noe overraskende, da det ser ut som om pH-verdien ble høyere etter 24 timer. 

Det ble derfor bestemt å kalibrere pH-meteret en gang til, og deretter foreta en ny måling. 

Resultatet var det samme som ved første måling.  



 

Vedlegg 8 Konserveringsbehandlingen av seilskutemaleriet 2009 

Behandlingskapittelet i masteroppgaven ble skrevet med hensyn til de vurderingene som dannet 

grunnlag for valg av både behandlingsmetode og konserveringsmaterialer som ble benyttet. 

Dette vedlegget vil derfor kun være en deskriptiv gjennomgang av selve behandlingen som ble 

utført. Av samme årsak blir ikke inngrepene problematisert. For diskusjoner henvises det derfor 

til behandlingskapittelet. Det anvendes heller ikke referanser fra faglitteratur i dette vedlegget. I 

dette vedlegget, vil behandlingen beskrives i den faktiske rekkefølgen den ble utført. 

Støverensing og krympetest  

Først ble maleriet støvrenset på forsiden med en myk hakepensel og støvsuger. Deretter ble 

sytråden fra en tidligere riftreparasjon, frimerke med katalognummeret på baksiden, og 

opphenget til blindrammen fjernet og lagt i funnposer.  For å unngå at smuss skulle bli 

fastklebet til lerretstrådene i områder med avskallinger, ble det bestemt å rense bort skitt fra 

overflaten før forsidebeskyttelsen ble limt på. Før denne rensingen ble utført, måtte lerretet 

testes for eventuell krymping med en test på en av oppspenningskantene.  

Fordi forskning har vist at krympepotensialet til et lerret bestemmes i større grad av selve 

lerretsstrukturen enn de individuelle trådene, ble det bestemt å teste direkte på lerretet. Et vindu 

på 2,5 x 2,5 centimeter ble skåret ut av et silikonpapir og lagt over området på lerretet som 

skulle testes. Langs med kanten (på vinduet i silikonpapiret), ble det trukket opp en strek på 

lerretet, med en vannfast penn. Området ble deretter gjennomfuktet og dekket med et 

mikroskopiglass for å holde området plant. Det ble ikke observert at den opptegnede firkanten 

forandret posisjon i forhold til vinduet i silikonpapiret, verken under testingen eller etter at 

området hadde tørket opp. Fordi krympetesten ble utført direkte på lerretet, ble det vurdert at 

resultatet var mer pålitelig enn om det hadde blitt testet på individuelle tråder.  

Overflaterensing 

Etter ulike rensetester hadde blitt utført, ble det bestemt å bruke 2 wt.% triammoniumsitrat løst i 

destillert vann, påført med polyuretansvamp. Denne metoden ga et godt renseresultat med 

mindre forbruk av rensemidler og en betydelig reduksjon av mekanisk bearbeiding, 

sammenlignet med metoder der bomullspinner ble brukt som renseverktøy.   

Undersøkelser av fargelagenes varmesensitivitet  

Det ble også utført varmetester på de ulike fargeområdene. De mest sensitive områdene, var de 

mørkeste fargene i havet. Ved over 75 grader, ble det observert at disse fargestrukturene ble 



 

myknet opp, og overflaten ble lett klebrig. De øvrige fargeområdene ble testet med temperatur 

til og med 80 grader, uten at det ble observert tilsvarende tegn. Det ble derfor antatt at 70-75 

grader ville være innenfor tålegrensen i forhold til dubleringen.  

Forsidebeskyttelse og rensing av maleriets bakside 

Fordi det ble antatt at forsidebeskyttelsen kunne gjøre maleristrukturen mindre elastisk, ble det 

bestemt å bruke syklododekan fremfor japanpapir og lim. Dette fordi behandlingsforslaget 

innebar å trekke sammen de åpne riftene, og en ytterligere stiv struktur var derfor uønskelig. 

Rundt skadeområdene ble det påført en blanding av syklododekan løst i white spirit i et forhold 

på 10:1. Blandingen ble varmet opp i vannbad til voksen hadde smeltet, og påført med en bred 

svinebustpensel.  Etter at forsiden hadde blitt sikret, ble maleriet lagt med forsiden vendt ned på 

et lag med papp dekket med polyesterfilm. Rester av lim og papir etter tidligere riftreparasjoner 

ble fjernet mekanisk med skalpell under stereomikroskop (40x). Maleriet ble deretter demontert 

fra blindrammen og lerretet ble renset fra baksiden med en svinebustpensel og støvsuger. Det 

ble også benyttet polyuretansvamper. Disse svampene ble strøket forsiktig på overflaten, langs 

både innslags og renningstrådene, for å unngå at smusset ble presset ned i lerretsstrukturen. 

Oppspenning på arbeidsramme  

Fordi trekkeredskapet die Trecker skulle kunne monteres diagonalt i forhold til riften, måtte det 

skrus fast lister til blindrammen på skrått over hjørnene. Istedenfor å skru i den originale 

blindrammen, ble maleriet spendt opp på en midlertidig arbeidsramme. For at lerretet skulle tåle 

påkjenningen med å bli oppspendt på nytt, måtte ytterkantene forsterkes med en midlertidig 

kantdublering. Til dette ble det benyttet en Holitexduk festet med Bevafilm. Limet ble 

varmeaktivert med en stor varmeskje tacking iron fra Willard, med en temperatur på nærmere 

65 grader. Det ble anslått at lav aktiveringstemperatur og lite press ville føre til et dårligere feste 

mellom originallerretet og kantdubleringen, og dermed sikre en lettere fjerning av 

kantdubleringen.50 Deretter ble maleriet spendt opp på arbeidsrammen med en 10 cm bred 

strammetang som var gummiert i gripeflatene.  

Det ble montert to lister på skrått over arbeidsrammen som ble festet med et par skruer. 

Trekkeredskapet ble deretter fastmontert til disse listene, slik at riften var lokalisert på en rett 

akse mellom trekkerne. Selve trekkeredskapet består av til sammen ni lange skruer. På enden av 

                                                 

50 Dette var en feilvurdering av prinsippet for løseligheten, se avsnittet Fjerning av midlertidig kantdublering. 



 

hver skrue, er det festet et fiskesnøre. De andre endene av fiskesnørene er festet til kantene på 

riftskaden. Festemetoden som ble valgt i dette tilfellet, var å lime remser med linlerret fast til 

originallerretet med Bevafilm. Fiskesnøret ble knytt fast til en løs flik av linlerretet. Prinsippet 

med denne metoden, er at snørene fra hvert av trekkeredskapene festes på den andre siden av 

riften, slik at når snorene strammes, vil lerretet rundt skadeområdet strammes og trekkes mot 

hverandre. Dette gjøres ved å skru ut skruene på die Trecker.  

Selve trekkingen ble utført ved å skru ut skruene på trekkeredskapet, samtidig som 

luftfuktigheten ble økt ved området som ble behandlet. For å lage et lokalt mikroklima over 

riften, ble det benyttet fuktede trekkpapir som ble lagt på de stramme snorene over 

skadeområdet. Hele skadeområdet ble deretter dekket med en polyesterfolie (melinex) som 

sørget for at fuktigheten ble holdt innenfor området som ble behandlet. Deretter ble det holdt en 

stor varmeskje over, uten direkte kontakt med melinexen. Temperaturen var på rundt 70 grader.  

Etter at den åpne riften hadde blitt lukket, ble området midlertidig sikret på baksiden med 

Holitex festet med en film av Beva 731. Dette ble festet med varmeskje på 65 grader.  

Konsolidering av løs farge og forsidebeskyttelse 

Etter at riftene hadde blitt sikret, ble fargelagene konsolidert. Undersøkelser kunne ikke avdekke 

at fargelagene var løse, men fordi enkelte fargeområder hadde store avskallinger, ble det bestemt 

å konsolidere disse områdene. Metoden som ble valgt, har fellestrekk med måten limfarger 

konsolideres, og ble utført i forbindelse med forsidebeskyttelsen. Forsiden ble derfor dekket av 

mindre biter japanpapir som ble festet med en 2 wt.% løsning størlim i destillert vann. Over 

riftene ble det imidlertid lagt på med dobbelt lag japanpapir. Dette fordi den midlertidige 

fikseringen på baksiden skulle fjernes før selve dubleringen, og at forsidebeskyttelsen derfor 

ville være det eneste som holdt riftene i posisjon under behandlingen.  

Fjerning av midlertidig kantdublering  

Da riftene i maleriet hadde blitt trukket på plass, og forsidebeskyttelsen var limt på, ble maleriet 

demontert fra arbeidsrammen og den midlertidige kantdubleringen ble fjernet. Fjerningen av 

kantdubleringen var imidlertid vanskelig. Dette skyldes at Bevafilmen ble i dette tilfellet brukt 

feil i forhold til materialenes egenskaper.51Først ble kantdubleringen fjernet mekanisk med 

                                                 

51 Feilvurderingen var antagelsen om at det ville være lettere å reversere behandlingen ved å bruke så lite varme og 
press som mulig i forbindelse med den midlertidige kantdubleringen. Fordi det ble valgt Holitexduk som 
dubleringsmateriale, vil Beva 371 danne langt sterkere bindinger til naturlige fibre, som i dette tilfellet var bomull. 
Derfor ble Bevafilmen sittende igjen på originallerretet istedenfor å bli fjernet sammen med Holitexen da denne ble 



 

varmeskje på 65 grader. Fordi det var rester etter lim som satt fast til lerretet, ble det forsøkt å 

fjerne restene med varme samtidig som det ble gnidd forsiktig med fingertuppen, for om mulig å 

rubbe bort restene. Dette fjernet en del, men ikke alt. Det måtte derfor brukes xylen på bomulls-

pinne for å fjerne resten av Bevafilmen. Arbeidet ble utført under avtrekk.  

Forberedelser til dublering  

Fordi maleriet skulle dubleres, måtte bukler i lerretet og uregelmessigheter på maleriets bakside 

fjernes for å unngå deformasjoner. Etter at maleriet hadde blitt forsidebeskyttet med japanpapir 

og størlim, ble oppspenningskantene planert. Maleriet ble lagt med forsiden vendt opp på en stor 

papp-plate dekket med melinex. Oppspenningskantene ble rettet ut og festet til pappen med 

knappenåler. Planeringen ble utført ved å legge lett fuktede trekkpapir under maleriet og tørre 

trekkpapir på forsiden. Det ble lagt på vektfordelere og lodd. Maleriet ble liggende med press i 

ett døgn. 

Dubleringen måtte utføres mens maleriet var spendt fast til en arbeidsramme. Av samme årsak 

ble maleriets oppspenningskanter forsterket. Da forsiden var beskyttet av et lag med japanpapir, 

ble det limt på en brun papirtape52 langs ytterkantene. Dette fungerte som en slags midlertidig 

kantdublering, men fordi maleriet skulle dubleres, måtte denne festes på forsiden. For å spenne 

opp maleriet til arbeidsrammen, ble det laget festepunkter av papirtapen som ble limt vinkelrett 

på maleriets ytterkanter. Papirtapen ble festet med noen centimeters mellomrom til maleriet, slik 

at oppspenningen ga en jevn strekkbelastning i maleriet. Denne arbeidsrammen kalles for Dutch 

Strainer, og gir mulighet til å stramme opp lerretet lokalt, slik at deformasjoner kan trekkes ut 

med en høy grad av presisjon. Denne rammen ble i tillegg kilt ut for ytterligere å stramme opp 

maleriet.  

Baksiden ble renset for uregelmessigheter, som for eksempel oljefarge som hadde penetrert 

lerretsmaskene. Dette ble fjernet med skalpell under mikroskop (40x). Alle forhøyninger, 

inklusive lerretsknuter og feil i lerretsveven ble forsiktig høvlet ned med skalpellen.  

                                                                                                                                                            

varmeaktivert i den hensikt å fjerne dubleringen. Derfor bør det benyttes høy varme og mye press når Beva 371 
festes til det sekundære materialet, slik at limet smeltes og penetrerer de sekundære lerretsfiberne og danner 
sterke bindinger. Når kantdubleringen festes til originallerretet, bør imidlertid varme og press reduseres for å sikre 
såkalt nap-bonding mellom det originale og det sekundære lerretet. Det bør med andre ord benyttes høy temperatur 
og press når Beva festes til sekundært dubleringslerret, og lav temperatur og press når det sekundære materialet 
klebes fast til det originale lerretet.  
 
52 Forseglingstapen er laget av gummiert brunt kraftpapir. Limet aktiveres med vann, og kunne derfor fjernes 
samtidig med forsidebeskyttelsen.  



 

Dubleringen 

Det ble bestemt at dubleringen skulle gjennomføres med polyesterseilduk og et innlegg av 

Holitex. Dette fordi det var ønskelig med stabile materialer som var motstandsdyktige mot 

strekkdeformasjon, stabile, stive, isotropiske og lite hygroskopiske. 

Maleriet ble lagt med forsiden vendt ned på et dobbelt lag av myk filt, dekket med melinexfolie. 

Deretter ble dubleringslerretet53 spendt opp på en arbeidsramme. En film med Beva 371 ble 

klebet til dubleringslerretet med et strykejern fra Willard. Temperaturen på strykejernet var 75 

grader. Innlegget, det vil si Holitexduken54 ble klargjort ved å stryke fast Bevafilmen. Deretter 

ble Holitexduken festet til originallerretet med strykejernet på 70 grader. Det ble etterstrøket 

med et kaldt strykejern.  

Før selve dubleringen, ble tiden det tok å nå aktiveringstemperaturen til en film av Beva 371 

testet ved å måle gjennom et lag polyesterseilduk og Holitex. For at temperaturen skulle nå opp 

mot 65-70 grader (som er aktiveringstemperaturen til Beva 371), måtte strykejernet termostat 

stilles på 110 grader. Da strykejernet var varmt, tok det gjennomsnittelig 25-30 sekunder før 

temperaturen nådde denne temperaturen gjennom tolagsstrukturen av dubleringsmaterialene.  

Dubleringslerretet ble lagt ned på baksiden av maleriet, slik at den mindre arbeidsrammen som 

polyesterseilduken var oppspendt på, lå midtstilt i åpningen til den store blindrammen (som 

maleriet var spendt opp på). På den måten kunne både maleriet og dubleringslerretet være 

oppspendt gjennom dubleringsprosessen, samtidig som at aktiveringsvarmen fra strykejernet ble 

påført fra maleriets bakside. Temperaturen ble satt til 110 grader, og strykejernet ble ført i 

sirkulerende bevegelser, og arbeidet fra midten og ut mot kantene. Det ble etterstrøket med et 

kaldt strykejern. Maleriet ble liggende under press over to dager. 

Oppspenning på ny blindramme 

Etter dubleringen ble maleriet spendt opp på en ny stabil blindramme.55Først ble det strukket 

over et linlerret på blindrammen, såkalt loose lining før selve maleriet ble oppspendt. Denne vil 

forhindre sure komponenter i å komme i direkte kontakt med polyesterseilduken, i tillegg 

fungere som en stabiliserende støtte, og som en barriere for luftbåren forurensing. 

Oppspenningen ble utført med en bred strammetang med gummierte gripeflater. Det ble benyttet 

                                                 

53 Lascaux polyesterseilduk. P 110 215 g/m2 
54 Holitex 3257, 34g/m2 fra Lascaux Colour & Restauro 
55 Blindrammen er laget ved Riiser Snekkerverksted, Sarpsborg 



 

rustfrie stifter som ble stiftet på et beskyttende lag bendelbånd rundt oppspenningskantene. 

Dette bomullsbåndet vil kunne redusere slitasjeskader i lerretet dersom det skulle bli nødvendig 

å trekke ut stiftene i fremtiden.  

Rensing av ferniss 

Etter rensetestene ble det bestemt å utføre rensingen med aceton på bomullspinner som ble rullet 

over overflaten. Dette valget skyldes både fordi løsemidlet løste opp fernissen raskt, uten å 

bruke mye mekanisk bearbeiding, men også fordi aceton fordamper hurtig ut fra 

malingsstrukturen. Dermed ble risikoen for å skade fargene ved mekanisk bearbeiding redusert, 

likeså faren for delaminering mellom originallerret og dubleringen.  

Rensingen av maleriet ble derfor gjennomført med aceton på bomullspinner som ble rullet over 

fernissen. I det mørke fargeområdet til seilskutens baug og i bølgedalene i havet, ble det ikke 

renset, fordi originalfargene ville blitt skadet. Dessuten ble det vurdert at et tynt lag med 

misfarget ferniss over såpass mørke fargestrukturer ikke ville forskyve verken fargetone eller 

dybdevirkning i nevneverdig grad. Imidlertid kunne de hvite bølgetoppene i sjøen renses uten at 

fargen ble løst opp. Disse var, i motsetning til de mørke fargene, endret og fremsto med en mer 

grønn nyanse enn de opprinnelig hadde (fig. 1,2). Disse ble derfor renset lokalt. For å fjerne støv 

og fiber som hadde blitt fastklebet i fernissen over skyggeområdene i sjøen, måtte fernissen 

imidlertid tynnes ut. Dette ble utført med isopropanol på bomullspinne, men den mekaniske 

bearbeidingen måtte stoppes etter få sekunder, ellers ville originale farger løses. Etter at 

fernissen hadde blitt renset bort, måtte bomullsfibere fra renseverktøyet fjernes med pinsett.  

Kitting  

Det ble ikke kittet i områder der det var kun avskalling av originalfarge fordi disse farge-

strukturene var så tynne at retusjeringen kunne utføres på et lag retusjeringsferniss. Fordi 

kittingen ble begrenset til kun riftene, ble kittingen i realiteten utført direkte på på Bevafilmen 

på dubleringslerretet. Fordi det ble vurdert at Bevagesso ville ha god vedheft til dette underlaget, 

ble det ikke ansett som nødvendig å påføre en retusjerningsferniss før denne delen av 

behandlingen var utført. Kitting av riftene ble derfor utført med Bevagesso.56Denne 

gessoblandingen ble varmet opp i vannbad og påført med en Tirantispatel og pensel. Deretter ble 

                                                 

56 Bevagesso: To like deler Bevaløsning 371 og xylen varmes i vannbad til Beva er løst opp. Deretter tilsettes én del 
white spirit som røres inn. Tilsett deretter kritt til ønsket konsistens. Blandingen bør rives på glassplate for et mest 
mulig jevn konsistens uten klumper. Kittet bør varmes opp i vannbad før den påføres.  
 



 

kittet bearbeidet med skalpell og tannlegesonder, slik at kittingen imiterte den omkringliggende 

teksturen. I tillegg ble det benyttet varmeskje og varmenål57 for ytterligere å tilpasse kittet til de 

originale overflatene. Dette ble utført ved å legge et stykke bomullstekstil over tørket kitt, og 

deretter strøket over med en varmeskje slik at teksturen på bomullen ble preget ned i kittet. 

Fordi noen av retusjene ble utført i flere lag, ble dette tatt med i betraktning i forhold til nivået 

på kittingen. Av den grunn ble fyllmassen påført litt under nivå med original fargestruktur i 

disse områdene.  

Retusjeringsferniss 

Før retusjering ble maleriet fernissert med en løsning Regalrez.58 Fernissen ble påført for å 

oppnå en isolasjon mellom originale materialer og retusjene, men også for å mette fargene. 

Fernissen ble tilsatt en polymer (Kraton G) for å forbedre påføringsegenskapene, i tillegg til 

lyshemmende amminostabilisator (Tinuvin 292) for å redusere hastigheten på den fotokjemiske 

nedbrytningen. Fernissen ble påført med en bred bustpensel i to retninger: først i horisontale 

strøk, deretter i vertikale penselstrøk. 

Retusjering 

Retusjering ble utført med Gamblin konserveringsfarger. Bindemiddelet er basert på en 

ureaaldehydharpiks (Laropal A 81) som er meget stabil mot fotokjemisk nedbrytning. I tillegg er 

disse fargene svært enkle å påføre i en lagvis struktur. For å unngå unødvendig bruk av 

løsemidler for å fjerne farge som ikke matchet omkringliggende farge, ble fargeblandinger først 

testet ut på en tykk melinexfolie og holdt opp mot det aktuelle fargeområde. Fargene ble 

fortynnet med en blanding av Shellsol A og white spirit 1:1, og ble påført skadeområdene med 

små mårhårspensler. For å oppnå dybde og fargemetning i siste lag til retusjeringen i sjøen, ble 

det tilsatt ytterligere harpiks (Laropal A 81) som ble løst med Shellsol A. 

 

                                                 

57 Temperaturen på varmeskjeen og nålen var cirka 65 grader.  
58 Fernissen bestod av: 25 gram Regalrez 1094, 2,5 gram Kraton G og 0,55 gram Tinuvin 292 som ble løst i 100ml 
white spirit. Denne ble delt i to like store volumenheter: en retusjeringsferniss, og en sluttferniss som ble tilsatt 0,3 
gram bivoks (Ceronis).  
 
 

 



 

Etter retusjeringen, ble maleriet fernissert med samme ferniss, men med en liten tilsetning av 

Ceroniz. Det ble tilsatt cirka 1 wt% Ceroniz til løsningen. Formålet med denne tilsetningen var å 

matte ned overflaten. Det avsluttende laget ble påført med airbrush, både for å unngå å løse opp 

underliggende lag, men også for å oppnå en mattere overflate. Selv etter den siste påføringen, 

ble fernissen vurdert til å være for blank i forhold til maleriets overflate. Overflaten ble derfor 

mattet ytterligere ned ved hjelp av ett siste lag med Ceronis voksferniss fra LeFranc & 

Bourgeois. Denne voksen ble påført med en myk pensel. Etterpoleringen ble utført etter et par 

dagers tørking med en tilsvarende myk pensel.  

Bakplate 

Det ble satt inn totalt åtte kiler i blindrammen, men fordi maleriet ble oppspendt med et 

tilstrekkelig stramt spenn, ble ikke blindrammen kilet ut. For å forhindre at kilene skulle falle ut, 

ble det festet kilestoppere på blindrammen. Deretter ble en bakplate av polykarbonat montert 

med rustfrie skuer. Denne platen vil kunne beskytte mot direkte skader fra spisse gjenstander. 

Luftrommet som dannes mellom lerretet og bakplaten vil også fungere som en luftpute, og 

dermed stabilisere lerretet fra å bevege seg ved transport. I tillegg vil en bakplate danne et 

mikroklima som vil kunne virke som en buffer mot svingninger i et utstabilt klima.  



 

Vedlegg 9 Skjematisk oversikt over behandling   

Dato Forundersøkelser, behandling og 
analyser   

Kommentar Tid  

05.02.2009 Forundersøkelser og dokumentasjon 
med fotografering  

Blotte øye, lupe og 
mikroskop og digitalt kamera. 
Det ble også benyttet linjal, 
trådteller og sidelys og UV. 

5 timer 

27.04.2009 Røntgenfotografering Innstillinger på 
røntgenapparatet: 35Kilovolt, 
5 milliamper, eksponering av 
filmen i 1 minutt. 

1 time 

15.07.2009 Laging av testmalerier Oppspenning og preparering 
av lerretene (limdrenking og 
fargelag). Lerretene ble tilført 
lignende skader som 
originallerretet. 

7,5 timer 

16.07.2009 Krympetester på testmateriale Undersøking av ulike 
metoder for å teste 
krympepotensialet til et vevd 
tekstil 

1 time 

16-20.07 og 
11.08.2009 

Sammenføying av rifter i testmalerier 
 

Brukte trekkeapparatet ”die 
Trecker” 
Anvendte papp for å holde 
igjen lerretet under 
behandlingen 

21,5 
timer 
 

19.08.2009 Fotoanalytiske teknikker med 
Artistkamera: Farge, IR, IR-falskfarge, 
UV-fluorescens og UV-reflektografi 

Avstand mellom maleri og 
kamera: 74 cm. 

4,5 timer 

 
Oversikt over praktisk arbeid under konserveringsbehandlingen  
24.08.2009 Støvrensing og fjerning av 

sekundært materiale (tråd fra 
riftreparasjon, oppheng og 
frimerke) 

Utført med pensel og støvsuger 
samt pinsett og skalpell 

2 timer 

24.08.2009 Renseprøver av overflatesmuss: 
Destillert vann  
Triammoniumsitrat 2 wt. % i 
destillert vann 
Marlipal 2 wt. % i destillert vann 
Saliva  
 
Varmetest i ulike fargestrukturer 

Alle prøvene ble utført med 
bomullspinne som ble rullet over 
overflaten. Triammoniumsitrat ble 
også påført med polyuretansvamp.  

1,5 time 

24.08.2009 Rensing av smuss  Triammoniumsitrat 2 wt.% med 
polyuretansvamp  

4 timer 

25.08.2009 Røntgenfluorescensspektroskopi 
(XRF) Pigmentanalyser av ulike 
fargestrukturer 

NITON Røntgeninstrument, XLt 
898 35kV/30µA, med heliumflush  

4 timer 

05.10.2009 Forsidebeskyttelse med 
syklododekan 

Påført med pensel fra løsning i 
vannbad 

2 timer 



 

05.10.2009 Rensing av maleriets bakside for 
lim og papirrester.  

Rensing ble utført med skalpell 
under mikroskop (40x).  

5 timer 

05.10.2009 Rensing av lerretet med støvsuger, 
pensel og polyuretansvamper  

Demontering av blindramme og 
midlertidig festing av lerret med 
nåler til en papp-plate. 

2,5 timer 

06.10.2009 pH-måling Fiberprøver fra uttak 2-6 ble 
undersøkt.  

3 timer 

06.10.2009 Prøvetaking av farge som hadde 
penetrert gjennom lerretet. 
Fjerninga av alle 
uregelmessigheter i lerretet på 
maleriets bakside.  

Prøvene ble tatt med skalpell. 
Rester etter farge og klumper i 
lerretsveven ble også fjernet med 
skalpell under mikroskop (40x). 

7 timer 
 

08.10.2009 Midlertidig kantdublering og 
oppspenning på arbeidsramme. 

Holitex polyesterduk og Beva 371 
festet med strykejern, temperatur 
ca. 70 grader.   

4 timer 

08.10.2009 Trekkeapparatene ble montert til 
blindramme og riftene ble trukket 
sammen. 

Fiskesnøret ble festet til pålimte 
lerretslapper. Disse lappene 
bestod av lin lerret som ble 
klistret fast til originallerretet med 
Beva 371. 

9 timer 

9-12.oktober. 
2009 
 

Sammentrekking av riftene 
 

Trekkingen ble utført i diagonal 
retning, sett i forhold til trådene.  
For å unngå deformasjoner som 
følge av behandling, ble det tapet 
fast en stiv papp til 
originallerretet. Denne ble også 
lagt under press. Dette forhindret 
lerretet i å danne folder i enden av 
riftene.  
Riftene ble holdt på plass ved å 
feste Holitex med Beva 371 på 
maleriets bakside.  

22 timer 
 

12.10.2009 Uttak av 6 tverrsnitt og 6 
fiberprøver. 

Tverrsnittene ble montert i 
plastkuber med cyanoakrylat. 
Fiberprøver ble preparert på 
objektglass med glyserol. 
(Resterende fibermateriale ble 
brukt til FTIR og våtkjemiske 
analyser) 

2,5 timer 

13.10.2009 Demontering av arbeidsramme og 
fjerning av midlertidig 
kantdublering. 

Fjerning av kantudublering ble 
utført med varmeskje med 
temperatur ca 70 grader. Det ble 
også brukt xylen på bomullspinne. 
Arbeidet ble utført under avtrekk. 

5 timer 

13.10.2009 Maleriet ble forsidebeskyttet. Japanpapir og 2 wt. % størlim i 
destillert vann. 

2 timer 

14.10.2009 Fjerning av midlertidig fiksering 
av rifter på baksiden og planering 
av ytterkantene på lerretet.  

Fjerning av midlertidig 
riftbeskyttelse ble utført med 
varmeskje på ca 70 grader.  

5,5 timer 



 

Lerretet ble strukket og festet på 
en papp-plate med knappenåler. 
Ytterkantene ble rettet ut manuelt, 
og deretter lagt i press med lett 
fuktet trekkpapir.  

14.10.2009 FTIR analyser av fiberprøvene 2-
6 

Identifisering av fibertype 
(bomull) og undersøkelse om 
lerretet innholdt stivelse og 
protein (negativt analyseresultat) 

2,5 timer 

15.10.2009 Montering av maleriet i en Dutch 
frame  

Lerretet ble forsterket i 
ytterkantene med en papirtape. 
Den samme tapen ble brukt til å 
feste lerretet punktvis til en større 
blindramme.  

4,5 timer 

15.10.2009 Forberedelser til dublering: 
planering av lerret, rensing av 
maleriets bakside. 

Planering ble utført med lett fuktet 
trekkpapir og press, rensing ble 
utført med skalpell under 
mikroskop og med sidelys.  

3,5 timer 

15.10.2009 Undersøkelser av limrester fra 
tidligere riftreparasjon. Analyse 
av bomullsfibere og 
fargeavskrapninger.  

FTIR   4timer 

22.10.2009 Forberedelser til dubleringen. Klargjøre arbeidsrammer, 
oppspenning av polyesterseilduk  

4,5 timer 

23.10.2009 Dublering av maleriet.  Beva 371 ble festet til 
holitexduken med strykejern på ca 
70 grader. Dette ble deretter limt 
til originallerretet, og etterstrøket 
med et kaldt strykerjern.  
Film med Beva 371 ble festet til 
det oppspendte dubleringslerretet 
med strykejern på ca 90 grader.  
Dubleringslerretet ble deretter 
klebet fast til originallerretet og 
holitexduken. Temperaturen var 
110 grader (målt med 
anleggstermometer). 
Etter dublering, ble maleriet lagt i 
press i to dager.  

4 timer 

26.10.2009 Sammenføyning av ny 
blindramme,  preparering og 
oppspenning av linlerret (loos 
lining), oppspenning av maleriet 
på den nye blindrammen. 

Blindramme fra Riiser 
snekkerverksted, stryking av 
linlerret for den løse dubleringen 
og oppspenning av maleriet med 
en bomullsbånd rundt 
oppspenningskantene. 

4 timer 

27.10.2009 Rensing av ferniss Aceton på bomullspinner under 
avtrekk. 

9 timer 

28.10.2009 Rensing av ferniss Aceton på bomullspinner under 
avtrekk 

9,5 timer 

29.10.2009 Fjerning av bomullsfibere etter 
rensing av ferniss 

Gnidde med fingertupper og litt 
fuktighet, rensing med lett fuktet 

4,5 timer 



 

polyuretansvamp  og pinsett. 
05.11.2009 Sliping av tverrsnitt og 

undersøkelse i mikroskop 
Sliping med micromesh slipepapir 
og poleringspasta 

9 timer 

09.11.2009 Sputting av tverrsnittene  Sputtning av prøvene ble utørt 
med karbon 

3 timer 

10.11.2009 SEM-EDS analyser  Skanning av prøvene i 
elektronmikroskopet 

12 timer 

12.11.2009 Tester med ulike typer kitt Modostuc, acronal 500D og 
Bevagesso 

3 timer 

16.11.2009 Kitting Bevagesso ble pigmentert og 
påført med tirantispatel og pensel. 
Kittet ble deretter bearbeidet med 
skalpell, varmenål og varmeskje. 
Det ble brukt sidelys for å 
kontrollere nivået på kittingen.  

9,5 timer 

17.11.2009 Retusjeringsferniss Fernissen ble laget av 18 g 
Regalrez 1094, 2 g Kraton G og 
0,4 g Tinuvin 292 i 100 ml white 
spirit. Fernissen ble påført med 
pensel under avtrekk.  

4 timer 

19.11.2009 Retusjering av skadeområdene. Gamblinfarger løst med shellsol 
A, påført med pensel.  

6 timer 

20.11.2009 Retusjering av skadeområdene.  7 timer 
22.11.2009 Retusjering av skadeområdene.  7 timer 
23.11.2009 Retusjering av skadeområdene.  9 timer 
7.12.2009 Forberedelser til sluttfernissering. Brukte samme ferniss som i 

retusjeringsfernissen, men med 
tilsetning av litt voks. Fernissen 
ble påført med airbrush i 
avtrekkskap. 

5 timer 

25. 1.2010 Mattet ned fernissen.  Maleriet ble mattet ned med et 
tynt lag med ceroniz. 

1 time 

 Sum arbeidstimer totalt 247 
timer 

 



 

Vedlegg 10 Oversikt over konserveringsmaterialene   

Behandling/anvendelse   Materiale/kjemikalie/merkenavn Produsent/leverandør  

Triammoniumsitrat, basisk salt 
som i lønsing gir en 
kompleksdannende buffer 
 

KEBO Lab BDH 
AnalaR 

Marlipal 1618/25,polyetylen-
glykoleter 
 

Kremer Pigmenter  

Polyuretansvamp (latexfri) 
 

Arkivprodukter  

Renseprøver og rensing av 
overflatesmuss. 

Renset bomull  
 

Arkivprodukter  

Forsidebeskyttelse  Syklododekan,   Kremer Pigment 
Holitex 81,4 g/m2 Lascaux Colour & 

Restauro 
Midlertidig kantdublering  

Beva 371  Kremer Pigment 

Løsemiddel for Beva 371 Xylen   
Japanpapir KEM Forsidebeskyttelse  

Størlim, fra oppdrettfisk  Arkivprodukter 

Konsolidering Størlim og japanpapir Arkivprodukter  
Dubleringslerret  Lascaux polyesterseilduk. P 

110 215 g/m2  
Lascaux Colour & 
Restauro / KEM 

Mellomlegg  Holitex 3257, 34g/m2 Lascaux Colour & 
Restauro 
/Arkivprodukter  

Dubleringslim Beva 371, etylenpolyvinylacetat Kremer Pigment 
Blindramme fra Riiser 
snekkerverksted, bakplate 
(polykarbonat) 

KEM 

Linlerret KEM 

Bomullsbånd  Arkivprodukter  

Oppspenning  

Rustfrie stifter. Arkivprodukter  

Rensetest og rensing av ferniss White spirit, Shellsol A, 
isopropanol og aceton  

Arcus produkter, 
Kremer Pigmente 

Kitting Xylen 
white spirit 
Marmorfiller fra Tiranti  
Beva 371 løsning 

 

Retusjeringsfarger Gamblin Conservation Colours, 
Stabile pigmenter revet i Laropal 
A 81 

Kremer Pigmente 



 

Løsemiddel til retusjering Shellsol A, aromatiske 
hydrokarboner 

 

Regalrez 1094 , lavmolekylær 
syntetisk harpiks av 
hydrokarboner. 

Talas Conservation 
Supply 

Kraton G 1657,  lineær kopolymer 
i treblokkstruktur, basert  på 
styren,etylen og butylen 

Talas Conservation 
Supply 

Tinuvin 292, lyshemmende 
aminostabilisator 

Talas Conservation 
Supply 

 White spirit, alifatiske 
hydrokarboner 

Arcus 

Ferniss 

Bivoks, Ceronis  KEM 

Mattemiddel  Bivoks, Ceronis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlegg 11 Spørsmål til Fredrikstad Museum 

Spørsmålene ble sendt til Fredrikstad Museum, og svarene på spørsmålene er fylt inn av Frøydis 

Oseberg Pedersen og Hege Steen Langvik, kunsthistorikere ved museet. 

”Skriften K314 på maleriets blindramme, betyr at gjenstanden tilhører Fredrikstad Museum sin 

kunstsamling. I protokollen er det svært sparsomme opplysninger. Det står K314 Skonnert, og 

det er alt. Frimerket betyr at maleriet tidligere tilhørte gjenstandssamlingen til museet, men at 

det kom tidlig inn i samlingen. Ofte var de tidligste registreringene svært sparsomme med 

opplysninger”.  

1) Hvor og hvordan har maleriet blitt oppbevart? 

 Maleriet ble tidligere oppbevart på et lager på et loft helt nært inntil elva. Ingen  

 klimastyring. 

 Kunst ble flyttet fra dette lokalet og over til et klimastyrt magasin i 1997.  
Temperatur er passivt styrt her (betongbygg), men fuktigheten styres og er mellom 45  
og 50 prosent relativ fuktighet. 

 
2) Skal maleriet stilles ut eller magasineres?  

 
Bildet skal trolig stilles ut i museets kafe. Bilde vedlagt. Bygningen er et utmurt 
bindingsverkshus, etterisolert og innvendig kledd med gipsplater. Bygningen har store 
vinduer mot syd. Bildene er montert høyt på veggen mot vest. Får ikke direkte sollys. 
Alarm. 

 
3) Skal maleriet håndteres (flyttes på) eller lånes ut til andre museer? 

 
Vi er generelt velvillige til utlån dersom forholdene ligger til rette for det. Det vil si at vi 
vurderer dette i hvert enkelt tilfelle. Vurdering av klima og sikring inngår i 
helhetsvurderingen.. 

 
4) Hva slags miljø skal maleriet oppbevares i? Relativ luftfuktighet og temperatur 

 
Det er pt ikke gjort målinger i bygget, men vi har mulighet til å legge inn dataloggere i 
bygningen. 

 
5) Hva slags behandling vil maleriet få i fremtiden, og av hvem? 
  

Minst mulig. Vi har pt ikke selv kompetanse på malerikonservering.  
 
6) Vil Fredrikstad Museum anskaffe en pynteramme med glass og beskyttende bakplate til 
seilskutemaleriet for å unngå uønskede materielle endringer oppstår som følge av klimatiske 
fluktuasjoner? 
  



 

Dette kan vurderes ut fra de anvisninger og anbefalinger du gir.  
 
7) Hvordan og hvor skal maleriet monteres eller henges opp? 

Normalt vil vi benytte sikringsoppheng fra Arkivprodukter. Jeg husker ikke 
produktbenevnelsen. 

 
8) Finnes det noe informasjon om tidligere eiere? 
  
9) Når, hvordan og hvorfor fikk dagens eiere maleriet? 
 
10) Hva var grunnen til at museet tok det inn i samlingen? 
 Vi har samlinger av maritim karakter og slik sett faller skutemalerier inn i tematikken. 
 
11) Hva er den viktigste verdien for dagens eiere? 
 
12) Er maleriet en del av en systematisk samling? 
 Se 10 
 
13) Har maleriet en pedagogisk betydning? 
  
14) Kan maleriets verdi endres i fremtiden? 
 
 
15) Hvem var maleren?  
 
16) Hvor ble maleriet malt? 
 
17) Når ble det malt? 
 
18) Var det en oppdragsgiver, eller for hvem ble det malt? 
 
19) Hva var situasjonen / omstendighetene rundt produksjonen av maleriet? 
 
20) Kan det knyttes opp mot en bestemt begivenhet? 
 
21)Var det ment at maleriet skulle betraktes under spesielle omstendigheter? (begivenheter) 
 
22) Kan maleriet regnes for å være unikt, eller har maleriet aspekter som er spesielt i forhold til 
tilsvarende malerier? 
 
23) Hvilken kulturell verdi hadde maleriet da det skiftet eiere? 
 
 
 
 

 

 

 



 

Vedlegg 12 Eksperimeter på testmalerier 

Testmaleriene ble utført på både ny og gammel bomullstekstil. To blindrammer som var 

identiske i størrelse med originalen ble benyttet til å spenne opp lerretene (fig. 1). Motivet ble 

tegnet av på en melinex for at både skadetyper og omfanget skulle bli kopiert så nøyaktig som 

mulig (fig. 2). 

 

 

Figur 1: Til venstre på 

bildet er det gamle 

putevaret, til høyre er det 

nye, ubehandlede 

bomullslerretet. 

Melinexfolien ble lagt over de oppspendte lerretene, og deretter påført skader med skalpell (fig. 

2). Deretter ble lerretene limdrenket med hudlim fra Kremer (30 gram til 1 liter vann). 

Testmaleriene ble malt med Jotuns Fenom, en alkydbasert grunning (fig. 3). Fordi 

sammentrekkingen av riftene vil bli påvirket av strukturenes hardhet, ble det ansett som 

nødvendig å teste ut metoden med materialer som ville gi en viss stivhet. Alkydbasert farge 

tørker mye raskere enn linolje. Jotun Fenom ble blandet med tørrpigmenter (dalablå, verdigirs 

jernoksidsort og oker). 

Figur 2 Skader påført med skalpell 

 

Figur 3 Jotun Fenom ble benyttet til fargepåføringen. 

Riftene ble behandlet med en trekkeredskap som ble utviklet av Winfried Heiber. Denne 

monteres på blindrammen med skruer. Apparatet er utviklet med et trinsesystem slik at 

trekketrådene holdes parallelt, og langs med lerretet under trekkingen. Disse trådene ble festet til 

lerretet med tekstilbiter som ble limt på med Bevafilm 371 (fig. 4 og 5).  

  



 

Figur 4 Trekkerne ble montert til blindrammen med 
skuer.  

 

Figur 5 Snorene ble knytt fast til lerretet med 
lerretsremser festet med Beva 371. 

 

Elastisitetsmodul til oljefarge, kan illustreres visuelt med en grafisk fremstilling som er hentet 

fra Tim Padfield.59 Belastningen øker med den vertikale Y-aksen, mens materialets elastiske 

deformasjon øker langs den horisontale X-aksen (ill.1). 

Dette forklarer også hvorfor malingsstrukturer får krakeleringer, da disse motvirker belastningen 

ved å frigi stress vinkelrett på belastningsretningen (ill. 2) 

 
 

Ill. 1 Ill. 2 

 

                                                 

59 Tim Padfield har basert illustrasjonene på forskningsresultater til Mecklenburg og Tumosa, Art in Transit, 
Washington, 1991 http://www.natmus.dk/cons/tp/strstr/stress1.htm 



 

Vedlegg 13 Våtkjemisk analyse 

De våtkjemiske analysene omfattet undersøkelse av stivelse og protein i bomullsfibere, samt 

testing for umettede fettsyrer i bindemiddelet. Metodene er beskrevet i Odegaard, N., S. Carroll 

og W. S. Zimmt (2000) Material Characterization Tests for Objects of Art and Archaeology,�

Archetype Publications Ltd 2000 

Stivelse 

Stivelse ble undersøkt ved å tilsette en løsning jodkaliumjodid til mikroprøven, i tillegg til to 

referanser: en med og en uten stivelse. 2,6 gram KI ble tilsatt 5 ml destillert vann. Løsningen ble 

tilsatt 0,13 gram jodid og fortynnet med vann til løsningens totale volum ble 100ml. Løsningen 

ble påført med pipette.  

Protein 

Protein i bomullstrådene ble undersøkt med kaliumsulfat, eller biuret-test. Samme prosedyre 

med to referanser som beskrevet i testen ovenfor ble fulgt. 1% kobbersulfatløsningen ble laget 

ved å tilsette 1gram CuSO4 til 50 ml destillert vann. 5% NaOH ble laget ved å tilsette 2,5 gram 

til 50 ml destillert vann.  

Umettede fettsyrer 

Til slutt ble det testet for umettede fettsyrer. Først ble rester etter det grønne avskrapet fra 

maleriets bakside testet for løselighet med metoder som er beskrevet av Plesters 1956. 

Mikroprøven ble løst opp med en 5% løsning natriumhydroksid (men ikke verken med vann 

eller etanol). Det ble laget tre prøver, en kjent referanse uten olje, en med olje og til slutt 

mikroprøven. Testene ble tilsatt 1% løsning kaliumpermanganat. 1% KMnO4 løsning ble laget 

ved å løse 0,5 gram kaliumpermanganat i 50 ml destillert vann.  

 

Alle testene ble utført i avtrekkskap og det ble benyttet både hansker og vernebriller. 

 

 

 

 



 

 

 

Jodkaliumjodid 

Det ble testet for stivelse på fiberuttak 1,5 og 6. 

Ingen av prøvene testet positivt på stivelse. 

Referansen til venstre ble blåsort.  

Trådreferansen uten stivelse og mikroprøvene 

ble brune.  

 

 

 

Kobbersulfat (biuret-test) 

Først ble prøven og referansene tilsatt en dråpe 

kobbersulfat. Etter et par minutter ble det tilsatt 

natriumhydroksid. Eventuelle rester av protein 

vil reagere og bli fiolett. Til venstre er 

referansen uten protein, til høyre har 

proteinreferansen blitt fiolett. Mikroprøvene i 

midten viste ingen tegn til å reagere med 

biuret-testen.  

 

Kaliumpermanganat-test 

Referansen med linolje og prøvematerialet har 

tilnærmet lik farge, mens referansen som ikke 

inneholder umettede fettsyrer er langt mer 

rødbrun enn de andre.  



 

Vedlegg 14 XRF- energispekter 

Fargeområde 0201, Blå himmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargeområde 0301, Grønt hav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fargestruktur 0501, Seil – liten båt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fargestruktur 0601 Rødt flagg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fargestruktur 0701, Rødbrun seilmast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargestruktur 0801, Mørkt brunt skrog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fargestruktur 1001, Hvit sky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargestruktur 1002, Hvit bølgetopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fargestruktur 1003, Hvitt innside –skrog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargestruktur 1002, Seil, stor seilskute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mørk grønn, havet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmgrå skygge, stort seil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 15. SEM-EDS 

Tverrsnitt 1, Rødt flagg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitative results
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Tverrsnitt 2, blå himmel 



 

Fargesnitt 4, Grønt hav 

 

 

Spectrum In stats. Al Si S K Ca Co Zn As Ba Pb Total  

              

Spectrum 1 Yes 0.37 10.39 5.31  1.79  1.62 0.14 19.78  39.41  

Spectrum 2 Yes 0.40    1.07  5.88   23.58 30.93  

Spectrum 3 Yes   5.68  0.92 0.07 0.73  23.43  30.83  

Spectrum 4 Yes   4.18  0.20  12.90  16.84  34.10  

Spectrum 5 Yes   2.30    18.68  8.63  29.60  

Spectrum 6 Yes    0.23   0.47   3.77 4.47  

              

              

Max.  0.40 10.39 5.68 0.23 1.79 0.07 18.68 0.14 23.43 23.58   

Min.  0.37 10.39 2.30 0.23 0.20 0.07 0.47 0.14 8.63 3.77   



 

Vedlegg 16 FTIR-spekter 

 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0
cm-1

%T 

3396,50

2920,10

2851,07

2090,13

1736,29

1536,24

1409,46

982,42

873,80

3534,24

2918,83

1737,52
1584,01

1393,59

1044,78

 

Blå graf = blågrønt hav 

Grønn graf = blå himmel 

 



 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0
cm-1

%T 

3846,89

3810,89
3789,89

3696,10
3682,59
3661,82
3639,64

3251,81
1611,57

1413,60

1115,69
1045,37

983,13

2923,01

2853,58

1743,11

1460,12

1376,93

1159,60

967,31

722,29

1140,36

983,46 831,45

3011,03

2924,72

2854,24

1462,25

1376,26

1160,17

1098,29

721,12

 

Lys grønn = prøysserblått i standolje 

Mørk grønn = prøysserblått  

Sort = prøysserblått 

Rødt = linolje natur, Kremer  

 

 
 

 



 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0

63,8

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

101,0

cm-1

%T 

3288,01

2920,13

1637,65

1411,88

1025,24

3310,30

2928,37

1602,67 1412,56

1019,29

 

Sort graf = limrest fra maleriets bakside 

Grønn graf = gummi arabikum fra Sennelier  

 

 

 
 

 



 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0
cm-1

%T 

3396,50

2920,10

2851,07

2090,13

1736,29

1536,24

1409,46

982,42

873,80

3534,24

2918,83

1737,52

1584,01

1393,59

1044,78

3423,03

2926,15

2855,37

1460,31

1162,66

1096,32

724,37

 
 

Sort = linolje naturell, tørr film Kremer 

Grønn = blå himmelfarge 

Blå = grønn havfarge 

 

 



 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0
cm-1

%T 

3534,24

2918,83

1737,52
1584,01

1393,59

1044,78

2922,64

2853,18

1743,20
1393,46

1236,80

1159,52

967,06

846,37

722,57
3327,70

2926,48

1707,00

1366,16

1150,45

1077,76

 

Lys grønn = blyhvitt i standolje 

Sort = grønt fargeavskrap 

Mørk grønn = blått avskrap  
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Lys grønn = blyhvitt i standolje 

Mørk grønn = blått fargeavskrap 

Sort = linolje naturell tørr, Kremer 
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Grønn graf = F6 

Sort graf = F5 

Rød = referanse bomull uten stivelse eller protein  
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Sort graf = fernissavskrap 

Rød graf = dammar 
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Sort graf= fernissprøven 

Rød graf = mastiksreferanse 

Grønn graf = dammar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 17 Fargestrukturtabell 

 

Forkortelser:  
K. nr = kronologisk nummer 
I. nr = individuelle fargestrukturer  
Mk, m, og t = monokrom, modellert eller tegnet 
Område = påføringsområdet 
Stratigrafi = nummerert lagdeling 
Mikroprøver = fargesnitt nummer /pigmentdispersjonsprøver/ avskrap 
Analyser = SEM-EDX, FTIR. XRF, våtkjemisk, polarisasjonsmikroskop 
X- fluorescens (røntgenfluorescens) = energispekter fra både SEM-EDS og XRF 
Bindemiddel = type bindemiddel 
Kommentar / endring = eventuelt ny farge 
 
Analytiske teknikker og forkortelser:  
UVreflektografi = UVr  
UV fluorescens = UVf  
IR reflektografi = IRr. 
IR falsk-farge= IRff 1 og 2  
Røntgenfoto = Rf 
Fargesnitt = F.snitt,  
Polarisasjonsmikroskop = P.mikro 
Stereomikroskop = mikro 
Våtkjemisk =V.kj 
Pigmentdispersjonsprøve = Pig.disp.  
 
 
Lag 2 = modelleringslag 
Lag 1 = grundering eller undermaling 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Grønn 

Blå 

Farge 

5 

4 

3 

2 

1 

K. 
 nr 

0303 

0302 

0301 

0202 

0201 

I. nr 

Detalj 
på 
kabin 

Detalj 
på mast 

Havet  

Flagg  

Himmel  

Områd
e  

Lag 2: 
opak & m. 
 
Lag 1: 
opak & 
Mk. 

Lag:2 
transp. & 
Mk. 
 
Lag1: opak 
& m. 

Lag 2: 
opak & m. 
 
Lag 1: 
opak & 
Mk. 

Lag2. opak, 
Mk. 
 
Lag1: opak 
og m.  

Opak og m. 
vått-i-vått 

Teknikk  

Lag 2: grønt 
 
 
 
Lag 1: brunt 

Lag 2: grønt 
 
 
 
Lag 1: 
varmgrått 

Lag 2: grønt 
& hvitt 
 
 
Lag 1: grønt 

2. Mørk blå 
 
 
1. lys blå 

1 lag, lys blå 

Stratigrafi  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

pensel 

Pensel  

Påføring 

IRff 1: 
mørk blå 
IRff 2: 
Mørl blå 

IRff 1: 
mørk blå 
IRff 2: 
Mørl blå 

IRff 1 & 
2: blått 
 
UVf: 
grønt 

IRff 1: 
mørk 
rødfiolet
t 

IRff 1 
rosa, 
IRff 2 
grønn, 
mørkt på 
Rf 

Fotoana
lytisk  

 

 

F.snitt 
4, 
Pig.disp 
2 

 

F.snitt 
2,  
Pig. 
disp. 1 

Mikro 
prøver 

 

 

Pb, 
Zn, 
Sr, 
Ca, S, 
Si, Ba 

 

Pb, 
Zn, S 

X-
fluor
escen
s 

 

 

FTIR 
SEM-
EDS, 
XRF, 
P.mikro, 
V.kj 

 

FTIR 
SEM-
EDX, 
FTIR. 
XRF 
P.mikro 
V.kj 

Analyse
r 

 

 

Blanding: 
Trolig 
prøyssiskblå 
med organisk 
gul og jord-
grønn + sort 

 

Ultramarin 
eller koboltblå, 
blandet med 
bly og 
sinkhvitt 

Pigment 

 

 

Olje, 
muligens 
med 
ferniss  

 

Olje 

Binde 
middel  

Ingen utførte 
analyser 

Ingen utførte 
analyser 

Mer varme-
sensitivt enn andre 
farge-områder, 
tykt lag, mørkt på 
Rf 

Ingen utførte 
analyser  

Svært få blå 
pigmentkorn i 
prøven, tynt strøk, 
derfor ikke 
radioopakt 

Kommentar/ 
endring 

 



 

Rødbrun 

Rød  

Gulrød  

Gul  

Farge 

10 

9 

8 

7 

6 

Kron. 
 nr 

0701 

0601 

0502 

0501 

0401 

I. nr 

Seilmas
t  

Flagg  

Dekor 
på 
seilene  

Seil på 
liten båt 

Navnet 
på 
skuta, 
dekor-
linje 

Områd
e  

Lag 2: 
halvopa
k, m. 
Lag 1: 
opak & 
m 

Øag 2: 
opak 
&Mk. 
Lag 1: 
opak & 
m. 

Lag 2: 
halvopa
k & t. 
Lag 1: 
opak & 
m. 

Lag 2: 
halvopa
k & t. 
 
Lag 1: 
opak & 
m. 

Lag 2: 
opak & 
t. 
 
Lag 1: 
opak & 
Mk. 

Teknik
k  

Lag 2: 
rødbrun 
 
Lag 1: lys 
blå 

Lag 2: rødt 
 
 
Lag 1: lys 
blå 

Lag 2: 
gulrødt 
 
Lag 1: hvitt 

Lag 2: 
gulrødt 
 
 
Lag 1: 
varmgrått 

Lag 2: gult 
 
 
Lag 1: 
brunt 

Stratigrafi  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Påførin
g 

IRff 1 
og 2: 
okerbr
un 

IRff 1: 
rød 
IRff 2: 
gulgrø
nn, 
ingen 
UVf. 

IRff 
1og 2: 
gul 

IRff 
1og 2: 
okergu
l 
 

IRff 1 
og 2: 
lys 
gørnn 

Fotoan
alytisk  

F.snitt 
3, 
Pig.dis
p 3 

 

F. snitt 
5 

 

 

Mikro 
uttak 

Pb, 
Zn, 
S, 
FE, 
Ca 

Pb, 
Zn, 
Al, 
Si, 
Ca 

 

Pb, 
Zn, 
S, 
Fe 

 

X-
fluo
resc
ens  

SEM-
EDS, 
XRF 
P.mikr
o 

XRF, 
SEM-
EDS 

 

XRF 

 

Analy
se 

Oker/sie
nna? 

Mønje?  

Oker + 
organisk 
rødt? 

Trolig 
en oker 
/ sienna 

 

Pigmen
t 

Olje  

Olje  

Olje? (ble 
ikke løst 
av vann 
eller 
aceton) 

Olje  

 

Binde 
middel  

 

Topper for 
bly, ikke 
kadmium 
eller 
kvikksølv 

Tolagsstruk
tur, der 
første strøk 
inneholder 
mer hvitt 

Blitt mer 
transparent, 
fargelag 
skinner 
gjennom 

 

Kommenta
r 

 



 

 
Hvitt 

Sort  

Brunt 

Farge 

15 

14 

13 

12 

11 

Kron. 
 nr 

1002 

1001 

0901 

0802 

0801 

I. nr 

Seil til 
stor 
seilskut
e og 
skyer på 
himmel
en 

Innside 
skrog, 
stor 
seilskut
e 

Tauverk
et 

Skrog, 
liten båt 

Skrog, 
seilskut
e 

Område  

Lag 1: 
opak & 
m. 

Lag 1: 
opak & 
Mk.  

Lag 2: 
opakt & 
t 
 
Lag 1: 
ulike 
fargeom
råder 

Lag 2: 
opak & 
Mk. 
 
Lag 1: 
opak & 
m. 

Lag 1: 
opak & 
Mk. 

Teknikk  

Lag 1: hvitt  

Lag 1: hvitt 

Lag 2: sort 

Lag 2: 
mørk brunt 
 
 
Lag 1: 
grønt 

Lag 1:  
mørk brun 

Stratigrafi  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Pensel  

Påførin
g  

Gulgrø
nn 
UVf, 
lys grå 
i IRff 
1, lys 
grønn i 

Gulgrø
nn 
UVf, 
lys grå 
i IRff 
1, lys 
grønn i 

Ingen 
UV.f.,  
IRff 1: 
sortfiol
ett 
 

IRff 1: 
mørk 
brun 

IRff 1: 
mørk 
brun, 
mørkt 
på Rf 

Fotoan
alytisk  

 

 

 

 

 

Mikro 
uttak 

Zn, 
Pb 

Zn, 
Pb 

 

 

Pb, 
Zn, 
Ca, 
Fe 

X- 
fluo
resc
ens 

XRF 

XRF 

 

 

XRF 

Analys
e 

Blyhvitt 
og 
sinkhvit
t 

Blyhvitt 
og 
sinkhvit
t 

 

 

Bensort
?blandin
g av 
jord-
pigment 
og 
organisk
? 

Pigment 

Olje  

Olje  

 

 

Olje 
sensitivt 
for 
organiske 
løsemidler 

Binde 
middel  

Malt vått-i-
vått  

Alle hvite 
strukturer er 
opake på Rf 

Strekene 
var ikke 
sensitive for 
organiske 
løsemidler 

 

 

Kommentar 

  



 

 

 

 

 

Hvit  

Farge 

 

 

 

 

16 

Kron. 
 nr 

 

 

 

 

1003 

I. nr 

 

 

 

 

Bølgeto
pper i 
havet 

Områd
e  

 

 

 

 

Lag 2: 
opak & 
m. 
 
Lag 1: 
opak & 
Mk. 

Teknik
k  

 

 

 

 

Lag 2: hvitt 
med grønt 
 
 
Lag 1: 
grønt 

Stratigrafi  

 

 

 

 

Pensel  

Påførin
g  

 

 

 

 

IRff 1: 
lys grå/ 
hvit 
IRff 2: 
lys 
grønn 

Fotoan
alytisk  

 

 

 

 

 

Mikro 
uttak 

 

 

 

 

Zn, 
Pb  

X- 
fluo
resc
ens  

 

 

 

 

XRF 

Analy
se 

 

 

 

 

Blyhvitt 
og 
sinkhvit
t 

Pigmen
t 

 

 

 

 

Olje  

Binde 
middel  

 

 

 

 

Hvitt malt 
vått-i-vått 
med grønn 
på en tørr, 
grønn 
undermalin
g 

Kommenta
r 

  



 

Vedlegg 18 Teas løselighetstriangel 

 

 

Diagrammet viser en 50:50 blanding av etanol og white spirit. Løselighetsområdet til etanol er 

markert med hvit skrift og hvit pil på det blå området. Helt nederst til høyre, er 

løselighetsparameter til white spirit. Den turkise pilen viser området løsemiddelblandingen vil 

være løselig.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Verdier som ble benyttet til å plotte 

inn i Teas diagram. 

Figurer er hentet fra boken, The 

Restoration of Paintings, red. 

Westphal, Christine, Könemann 

Verlagsgesellschaft mbH, Köln, 

1998 

 

 


