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Sammendrag 
Utgangspunktet for denne masteroppgaven i Malerikonservering er et lerretsmaleri (45,8 x 59,3) utført 

i olje, som er udatert og usignert. Både blindrammen og pynterammen er sekundære. Motivet er den 

engelske Parken Lunden, omkranset av Næs jernverks fabrikkbygninger og verkseierens gård. I 

forgrunnen er en robåt med to menn i. Et bjerketre dominerer i venstre del av forgrunnen. 

 

Det har vært antydet at maleriet er utført av den dansk-norske maleren Johannes Flintoe (1787-1870). 

På 1930-tallet ble det fraktet til Washington i USA, av Jacob Aalls (1773-1844) barnebarn. Maleriet 

har så blitt oppbevart i ulike hjem innenfor slekten frem til 2007, da Betty Gerd Eichenberger ga 

maleriet til Næs Jernverksmuseum. Selve motivet er en nøkkel til dateringen av maleriet. Parken 

Lunden ble oppført mellom 1800 og 1825. Undersøkelsene av alle maleriets originale materialer tilsier 

at det er manuelt framstilt i tråd med det tidlige 1800-tallets praksis: fra vevingen av lerretet til rivingen 

av pigmentene. Det ble også klart at store deler av motivet har blitt overmalt, antagelig innen 1800-

tallets slutt.  

 

Maleriet var i en dårlig forfatning og skulle dokumenteres og behandles før det kunne utstilles på 

Jernverksmuseet. Kort oppsummert, var pynterammen skitten, og deler av grunderingen og 

forgyllingen var tapt. Blindrammens konstruksjon og tilstand var ikke lenger egnet som fysisk støtte for 

lerretet, og måtte bearbeides for å gjenopprette stabilitet. Det var også seks rifter og hull i lerretet. 

Maleriets oppspenning har vært slakk i lang tid, noe som har ført til deformasjoner i både lerretet og i 

fargestrukturene. I tillegg satt store deler av fargene løst, og en del farger var tapt som følge av en 

vannskade. 

 

Av de strukturelle behandlingene som ble utført er; konsolidering av løs grundering på pynterammen, 

liming av sprekkene på blindrammen, påsetting av ny vulst og tilpassing av nye kiler. Rifter ble 

reparert ved fiberbruddene, og ble i tillegg påført lapper på baksiden av lerretet. Lerretet ble 

kantdublert og fikk en ny oppspenning over et sekundært støttelerret. Alt løst fargelag ble festet 

punktvis, før hele malingsoverflaten ble impregnert med konsolideringsmiddel. Inngrepene ble gjort for 

å stabilisere maleriet slik at det i fremtiden skal kunne utstilles og tåle håndteringer i forhåpentligvis en 

lang årrekke. I tillegg ble den sekundære nedbrutte sluttfernissen erstattet med en ny, og alle områder 

med fargetap ble komplettert med kitt og innfarging.  
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Forord 
Det er flere som jeg ønsker å takke som har bidratt på ulike måter med dette masterprosjektet. Takk til 

min veileder, førsteamanuensis Tine Frøysaker, for gode konstruktive råd under gjennomføringen av 

masterprosjektet. En stor takk rettes til Næs Jernverksmuseum for lånet av maleriet Parken Lunden, og 

spesielt til konservator og fagkonsulent ved museet, Stan Reed. Maleriet jeg fikk undersøke og 

behandle viste seg å by på mange spennende problemstillinger som stadig holdt meg nysgjerrig.  

 

En stor takk går til klassen for faglige diskusjoner, motivasjon og mye moro. Takk til 

malerikonservatorene Jin Strand Ferrer, Lina Wulff Flogstad, Eva Storevik Tveit og Erika Gohde 

Sandbakken ved Munch-museet for å ha utvidet min horisont! Takk også til malerikonservatorene 

Thierry Ford og Fridrik Bertelsen fra Nasjonalmuseet for Kunst, for praktiske råd i forbindelse med 

konsolideringen av maleriet. Seniorkonservator for maleri og polykrom skulptur, Kaja Kollandsrud, og 

malerikonservator Eivind Bratlie fortjener mange takk for deling av deres kunnskaper, samt muligheten 

til å diskutere problemstillinger knyttet til masterprosjektet.  

 

Takk til Hanne Bjørk fra Møbelverkstedet Restaurering for flotte behandlinger av maleriets 

blindramme. Takk til kjemiker Hartmut Kutzke for innføring i bruk av FTIR og SEM-EDS. Takk også 

til konservatorene Elin Storbekk og Susan Braovac for god veiledning i og bruk av SEM-EDS. 

Konservator og universitetslektor Douwtje van der Meulen var også svært behjelpelig med innføring i 

pH-analyser, med røntgenopptak, mikroskopering og nedfrysing av blindrammen. En stor takk retter 

jeg derfor til henne som alltid stilte opp. 

 

Papirkonservator Nanina Løken og Lesley Platou fortjener begge mange takk. Dere har vært mine to 

gode og kloke barduner!  

 

Sist, ikke minst, og aller aller mest vil jeg takke mine kjære to; Chris og Bo. Takk for fantastisk støtte, 

motivasjon og inspirasjon for å kunne gjennomføre dette masterprosjektet. 

 

 

Oslo, 9 februar 2011, 

Mie Mustad 
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1 INNLEDNING 
Utgangspunktet for denne masteroppgaven i malerikonservering er et lerretsmaleri (45,8 x 59,3 cm 

Reg.nr. NJM 3851) utført i oljefarger, som i dag eies av Næs Jernverksmuseum. Motivet er den 

engelske Parken Lunden, omkranset av Næs jernverks fabrikkbygninger og verkseierens gård. Sentralt 

på vannet i forgrunnen er en robåt med to menn. De er flankert av et bjerketre og en eik, på sine 

henholdsvis venstre og høyre sider. Himmelen er i ferd med å skifte fra uvær til opphold. Maleriet ble 

ervervet til Næs Jernverksmuseum i 2007 fra Betty Gerd Eichenberger, slektning etter Jacob Aall 

(1773-1844). Parken ble oppført mellom 1800-1820- tallet, etter initiativ fra Louise Andrea som var 

gift med J. Aall. Maleriet kan derfor dateres fra denne perioden eller senere. I dag forvalter Næs 

Jernverksmuseum Parken Lunden.   

 

Da maleriet ble levert til konserveringsstudiet, var det spent opp på en sekundær kileramme, og var 

montert i en pynteramme som også er sekundær. Med maleriet fulgte en konserveringsrapport, men 

verken kunstneren eller dateringen var kjent. Maleriet bar preg av store strukturelle skader i 

blindrammen, lerretet og i fargelagene. Blindrammen hadde sprukket opp, og lerretet hang slakt og 

hadde flere rifter og hull. I tillegg hadde maleriet omfattende oppskallinger. Det ble også observert 

flere endringer i fargestrukturene, som henger sammen med at maleriet har blitt bearbeidet i flere 

omganger. Fernissen var nedbrutt, misfarget, og påført ujevnt. Disse skadene bidro derfor til nedsatt 

leselighet av maleriet. 

 

Gjennom et intervju med eieren (vedl. 5) ble det klart at det var ønskelig å utstille maleriet i museet, og 

bruke det til formidling av jernverkets historie. Muligheten for egnede utstillingsarealer var imidlertid 

begrenset, både av mangel på plass og uegnet oppbevaringsklima.1 Hovedmålet med denne oppgaven 

har derfor vært å stabilisere maleriet, og å finne en løsning slik at det vil tåle å utstilles og håndteres i 

de nevnte omgivelsene. Andre viktige mål var å finne en egnet rensemetode for den nedbrutte 

fernissen, og å undersøke hvordan maleriets lesbarhet kunne økes, med hensyn til komplettering av 

fargetap. Av estetiske hensyn var den kunst- og kulturhistoriske konteksten viktig å sette seg inn i. 

 

For å forstå maleriets tilstand og dermed kunne utføre tilpassede inngrep, var det nødvendig å 

undersøke og dokumentere maleteknikken, samt originale materialer og de senere tilføyelsene. Det var 

                                                
1 Museets hovedfokus er på jern og stålproduksjon samt teknologien tilknyttet dette. Klimaet i omgivelsene i museet er 
skiftende, uten installerte avfuktere og befuktere. 



 12 

også sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til skadene og endringene for å kunne øke den 

fremtidige stabiliteten.  

 

Oppgavens oppbygging 

Metodekapitlet (kap. 2) beskriver fremgangsmåten for undersøkelsene som ble utført av maleriets 

materielle og kontekstuelle sider samt tilstand. De anvendte metodenes relevans i forhold til 

dokumentasjonen, behandlingen og den langsiktige konserveringen av Parken Lunden er diskutert. 

Ulemper forbundet med metodene er også belyst. Sekundærkildene som bidro med informasjon 

tilknyttet maleriets kunst- og kulturhistoriske kontekst gjøres rede for. 

 

I kapittel 3 beskrives motivet og plasseres i en kunsthistorisk kontekst. Her gjøres det rede for det som 

ble klart om maleriets datering, proveniens, og om kunstneren/ene. Alle endringer, i form av 

bearbeidelser og utskiftninger av originale materialer diskuteres også i kapitlet.  

 

I kapittel 4 gjennomgås maleriets originale materialer og teknikker, og opprinnelige utseende. Denne 

gjennomgangen danner grunnlaget for kartleggingen av de ulike endringene som har forekommet (kap. 

5 og 6), og hvordan disse problemstillingene skulle håndteres (kap. 7 og 8). En analytisk gjennomgang 

av primærkildens materialer bidro også med dateringen av maleriet.  

 

Kapittel 5 tar for seg behandlingshistorikken, som utgjør alle restaureringer og tilføyelser som er gjort 

etter maleriets opprinnelige utførelse.  

 

I tilstandskapitlet (kap. 6) beskrives tilstanden på maleriets ulike bestanddeler, både de originale og de 

sekundære materialene.  

 

I kapittel 7 gjennomgås og drøftes de ulike behandlingene som ble gjort i løpet av høsten og våren 

2009- 2010. Disse er delt inn i strukturelle behandlinger, rensing og visuelle reintegreringer. De to 

første delene omhandler stabiliserende tiltak som ble gjort for å redusere effekten av de ulike 

nedbrytningsprosessene, mens den siste delen gjør rede for inngrep som bidro med å høyne maleriets 

estetiske uttrykk. Kriteriene om stabilitet og reversibilitet i forhold til de anvendte materialene er også 

diskutert. Disse kriteriene henger sammen med forslagene til den videre bevaringen av maleriet, som er 

vedlagt etter teksten (vedlegg. 6). I dette vedlegget er det gitt råd i forbindelse med håndtering, 

oppbevaring og utstilling av maleriet.  
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Kapittel 8 består av en oppsummering av de viktigste resultatene fra undersøkelsene og de utførte 

inngrepene. Avslutningsvis gjøres det rede for forslag til videre forskning.  

 

Videre følger alle anvendte referanser, i alfabetisk rekkefølge. 

 

Vedlegg 

Vedleggene er dokumentasjoner av observasjonene, de utførte analysene og inngrepene som det 

henvises til i teksten. I tillegg følger en liste over alle anvendte materialer, og en oversikt over 

tidsforbruket for alle utførte behandlinger og analyser. Deretter følger intervjuet med Stan Reed og 

vedlegget om den videre bevaringen. I det siste vedlegget er en detaljert gjennomgang av de originale 

og sekundære fargestrukturene. Disse er nummerert som:  

 

1 illustrasjoner 

2 oversikt over uttak, prøver og trådtellinger. PLM-opptak av tverrsnitt 

3 grafer: kart over prøvetakinger (XRF), XRF analyser, FTIR-analyser 

4 tabeller og diagrammer: kart over fargeområder, strukturtabell, SEM-EDX analyser, oversikt over 

analyser, behandlinger og de anvendte materialene 

5 intervju 

6 videre bevaring 

7 behandling i 2009-10 

8 vedlegg om originale og sekundære materialer og teknikker  
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2 METODE           
Maleriet er primærkilden, og ble undersøkt med og uten tekniske hjelpemidler for å kartlegge originale 

og sekundære materialer og teknikker, samt tilstanden til disse. Metodene som har blitt anvendt til 

undersøkelsene, dokumentasjonen og behandlingen av Parken Lunden er beskrevet i rekkefølgen fra 

pynterammen- og maleriets bunnmaterialer og til øverste struktur. Disse er delt inn i følgende tre 

kategorier; ikke-invaderende metoder, som er visuelle undersøkelser fra hele spekteret og 

røntgenfluorescens. Invaderende metoder er analyser som krever prøveuttak, eksempelvis tverrsnitt av 

fargestrukturene. Mikrodestruktive metoder er analyser som innebærer at prøvematerialet endres eller 

destrueres. Sistnevnte metode består av både instrumentale og mikrokjemiske analyser. Grunnlaget for 

denne trinnvise analyserekkefølgen ble introdusert til det norske konserveringsmiljøet av Unn Plahter 

etter hennes opphold på Institut du Royal Patrimoine Artistique (IRPA) i Brüssel (Plahter 1984).  

 

2.1 Kunst- og kulturhistorisk kontekst                   

International Council of Museums (ICOM) har definert proveniens som et objekts hele historie og 

eierskap fra det ble oppdaget eller laget, og frem til i dag. Ut fra denne informasjonen bestemmes 

objektets ektehet og eierskap (ICOM 2006:15). Personlig korrespondanse og et skriftlig intervju med 

konservator og fagkonsulent Stan Reed ved Næs Jernverksmuseum bidro med kartleggingen av 

maleriets eierhistorie. Intervjuet er basert på Appelbaums spørsmål (2007:68,70-73) som omhandler 

proveniens, kulturhistorisk kontekst, verdisettinger og fremtidige planer med gjenstanden. 

 

Riksantikvaren i Oslos dokumentsamling fra Næs Jernverk ble gjennomgått i håp om å kunne attribuere 

maleriet til en bestemt kunstner, og dato for utførelsen. Ingen av disse aspektene ble bekreftet. Ut fra et 

udatert rastefotografi i arkivet ble det imidlertid klart at maleriet hadde blitt malt i to omganger over et 

uvisst tidsspenn. Heretter refereres det derfor til motiv 1 og motiv 2, som henholdsvis maleriet før og 

etter bearbeidelsene. Dagslys og IR-opptak ble anvendt for å undersøke om motiv 1 var signert eller 

datert. I boken Norske haver i gammel tid (Schnitler 1916:157) er også maleriet avbildet, der med 

motiv 2. Under bildet er det skrevet ”Efter maleri formodentlig av Flintoe”, og det refereres til Frk. 

Aall. Det ble derfor søkt etter litteratur på Nasjonalmuseet i Oslos bibliotek etter informasjon tilknyttet 

maleriet eller forlegg for dette. En katalog (Alsvik 1936) som listet Johannes Flintoes grafiske trykk og 

laveringer, viste til fire motiver fra Næs Jernverk og omegn. Da to av disse bladene skulle være i 

Nasjonalgalleriets håndtegning og kobberstikksamling, gikk turen dit.  

 



 15 

Med utgangspunkt i Parken Lundens kunsthistoriske sjanger, og de komposisjonelle elementene i 

motivet, bidro dette med å innsnevre dateringen for maleriets utførelse. Analyser av de originale 

materialene som er gjennomgått i avsnitt 2.2. kunne også bidra med dateringen. Ut over de nevnte 

kildene ble det anvendt kunsthistorisk faglitteratur for å plassere maleriet i en kunsthistorisk kontekst 

(Danbolt 2009, Messel 1990 og 2008).  

 

2.2 Original kontekst: originale materialer og teknikker                        

Alle observasjoner som er gjort med Parken Lunden er beskrevet heraldisk.2 

 

Maleunderlag            

Lerret 

Lerretets veveteknikk og spinningen av fibrene ble undersøkt fra forsiden og baksiden med 

dagslyslampe, sidelys og stereomikroskop (< 40x). Disse analysene bidro med dateringen av lerretet. 

Ukjente tekstiler kan identifiseres ved å studere fibrenes morfologi i tverrsnitt, med 

polarisasjonslysmikroskop (PLM) (Carr m.fl. 2008:77). Celleveggens tykkelse og lumens bredde i 

tverrsnitt gir indikasjoner på karakteristika til ulike fibere (Carr m.fl. 2008:77). Det ble derfor tatt 

prøveuttak av fibere fra begge trådretningene.3 Tverrsnittene ble preparert etter Greaves og Savilles 

metode (1995:40). Det ble også montert hele fibere på objektglass for å undersøke overflatetekstur og 

morfologi med PLM (fig. 5,6). Prøvene ble sammenlignet med referanser i litteraturen. De samme 

trådene ble brukt til sammenligning av bølgethet for å undersøke retningen av renning- og 

innslagstrådene i lerretet (fig.1). 

 

Oppspenning 

Lerretets originale oppspenning ble studert med ”det blotte øyet” og med røntgenfotografi. Stifthull ble 

undersøkt med synlig lys. På røntgenopptaket ble materialene som inneholdt grunnstoffer med høye 

atomnummer lyse (blyhvit), mens de organiske fremstod som mørke (lerret). Dette skyldes at de 

uorganiske materialene absorberer røntgenstrålene i økende grad etter grunnstoffenes vekt og tetthet. 

Da lerretet er organisk, er det avtrykkene av veven i grunderingen som synliggjorde informasjon om 

den tidligere oppspenningen (fig.4). 

 
                                                
2 Heraldisk vil si at beskrivelsene forholder seg til maleriets synsvinkel (eks: maleriets høyre halvdel) og ikke betrakterens 
synsvinkel (som i så tilfelle ville vært beskrevet som: til venstre i maleriet).  
3 Det ble tatt tre prøver (L1-L3) fra øvre-, høyre- og nedre oppspenningskanter (fig. 1), fra begge retningene av lerretet. 
Prøvene var 1- 1,5 centimeter lange. 
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Limseising 

For å undersøke limseisingen av lerretet ble stereomikroskop (16-40x) anvendt fra forsiden og baksiden 

av lerret. Fiberuttakene (L1-L3) ble studert med samme forstørrelser for å undersøke farge. Det ble tatt 

8 tverrsnitt fra fargestrukturene (avsn.2.2. grundering, og vedl.2), hvorav limseisingen var tilstede på 7 

av dem (F1-F6 og F6B, vedl. 2). For å få en indikasjon på hva limseisingen består av ble snittene 

undersøkt med stråler fra det ultrafiolette spekteret (UV). Når UV-strålene treffer materialets overflate 

vil det avgi synlig lys (Carden 1991:27). Dette kalles primær fluorescens, og vil stoppe når UV-kilden 

opphører.  

 

De mikrokjemiske metodene omfatter fargeindikatortest (eng: staining) og punktanalyser. Resultatene 

fra disse er ikke alltid like pålitelige, men har tradisjonelt blitt benyttet for å indikere klassen av 

organiske stoffer4 (Burnstock, A. 1997:49). Det ble foretatt to tester på stivelse og proteiner (Biuret 

test) etter Odegaard, Carroll og Zimmts prosedyrer (2000:128-129,144-145). 

 

Grundering 

Grunderingen ble undersøkt langs maleriets oppspenningskanter med dagslyslampe, sidelys og 

stereomikroskop (16-40 x). Opptak med røntgen ga nyttig informasjon om pigmentene i grunderingen. 

Ikke-destruktive punktanalyser med røntgen fluorescens spektroskopi (XRF) ga dessuten kvalitative og 

semi-kvantitative resultater om stoffene i grunderingen (se avsnitt om fargelag nedenfor). XRF-

opptakene ble gjort på maleriets kanter der grunderingen var bar (vedl.3).  

 

Som nevnt ble det tatt åtte mikroprøver fra grunderingen og fargelagene for å studere materialer, 

teknikk og maleriets opprinnelige utseende (vedl.2). Fordelen med prøvetakingene er at det kan hentes 

mye informasjon fra svært små prøver. Samtidig som det er ønskelig å begrense skaden som tilføres 

maleriet ved prøvetakingen, må prøven være representativ for det som skal analyseres (Moens og 

Vandenabeele 2002:1). Prøver rundt 1 mm2 ble derfor ansett som tilstrekkelig til å utføre analyser med 

både PLM (UV og reflektert lys), SEM-EDS (se avsn. nedenfor: undermaling) og Fourier transformert 

infrarødt spektroskopi (FTIR). Fra de nevnte mikroprøvene ble det preparert 8 tverrsnitt (vedl. 2).5  

 
                                                
4 Organiske bindemidler kan kategoriseres inn i tre klasser; proteiner, oljer og karbohydrater (Schultz m.fl. 2009: 131). 
5 Tverrsnitt F1-F6, F6b og F7- se vedl. 2: PLM-opptak av tverrsnitt. Hver av prøvene ble støpt med cyanoakrylat mellom to 
pleksiglasskuber, og pusset. Tverrsnittene ble først grovslipt med Struers LaboPol-5 roterende slipebord og silikon karbid 
papir og vann, så slipt med polykrystallinsk diamantpasta (DP-Paste, P) og blå DP-lubricant på Struers MD Dur pusseskive 
(1 µm). Prøvene ble så håndpusset med Mikromesh© pussepapir nr. 12.000. 
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FTIR spektroskopi er en destruktiv metode som innebærer at prøveuttaket endres eller destrueres under 

analyseringen. Metoden går ut på å identifisere den kjemiske klassen i en prøve.6 En fordel er at alle 

spektra og grafer fra analyseringen lagres som digitale filer og kan brukes til videre tolkninger, blant 

annet ved hjelp av referanseregistre.7 Det kan imidlertid være vanskelig å finne et korresponderende 

spekter som indikerer stoffgruppen som er tilstede. Det vil heller ikke alltid være mulig å påvise en 

materialgruppe (Erhardt m.fl. 1988:70). Fordi det er tilrettelagt for bruk av FTIR på 

konserveringslaboratoriet, falt valget på denne metoden til analysen av grunderingens bindemiddel.8 I 

tillegg ble det foretatt en løselighetstest av bindemidlet, da sistnevnte metode ikke ga et klart resultat. 

Løselighetstester med vann, sprit og alkaliske væsker kan gi indikasjon på bindemidlene, men kan også 

gi upresise resultater (Plahter 2004:165).  

          

Fargelag            

Undermaling 

Undermalingen i himmelpartiet ble undersøkt med det blotte øye og med stereomikroskop (<40 x). 

Dette var mulig fordi fargelagene i maleriets øvre hjørner var slitt ned til dette laget. Pigmentene ble 

studert på røntgen-opptak, på IR-reflektogram og med energidispersiv røntgenfluorescens (XRF). XRF 

er en ikke-invaderende metode som innebærer at lokale områder bestråles fra et håndholdt 

røntgenapparat.9 Fotonene i røntgenrøret produserer høye energier slik at atomene i pigmentene 

eksiterer og sender ut energier (Stuart 2007:234). Disse energiene er karakteristiske for de ulike 

grunnstoffene.10 Ved å tilføre heliumgass i måleområdet fortrenges oksygenet fra luften slik at de 

lettere elementene kan påvises (Bartoll 2008:2). Analyseinstrumentet har flere innstillinger til ulike 

formål. Med bulk industrial kan de fleste metaller og salter identifiseres, og ble derfor benyttet.11  

 

Bruk av XRF er først og fremst egnet for å få en innledende oversikt over kunstnermaterialer før det 

eventuelt foretas prøveutsnitt som videre kan undersøkes (Frøysaker og Liu 2009:44-45,59). XRF-

målinger kan være både kvantitativt og kvalitativt unøyaktige og misvisende. Bly vil ofte påvirke 
                                                
6 En IR-analyse er et opptak av bølgelengdene som absorberes i prøven fra den infrarøde lysregionen (Erhardt m.fl. 
1988:68). Absorpsjonen gjør at molekylene i prøven vibrerer med karakteristiske bevegelser for de ulike funksjonelle 
gruppene som den består av (Tímár-Balázsy, Eastop 1998:393). Absorpsjonen av IR-bølgene skjerr ved spesifikke bølge-
lengder, og prøven kan på den måten gjenkjennes ut fra karakteristiske topper på et FTIR-spekter (Erhardt m.fl.1988:68). 
7 IRUG (www.irug.org) er et referanseregister som kan benyttes til sammenligning av infrarøde spektra. 
8 På tverrsnitt (F6) ble en bit grundering separert fra fargelagene for å analysere bindemiddelet med FTIR. 
9 Analyseområdet er 12 millimeter i diameter, og penetrerer noen få mikroner ned i fargestrukturen. 
10 Med XRF kan stoffer med atomtall høyere enn 12 (fra kalsium til bly) analyseres (Dussubieux m.fl. 2005:766). 
11 I XRF-pistolen er det to filtre som registrerer de tunge og de lette elementene. Disse kan justeres manuelt, og ble satt til 
20 sekunder på de tunge, og fra 40- 60 sekunder på de lette elementene. Det er usikkert om de lengre avlesningene bidro 
med mer nøyaktige kvantitative og kvalitative resultater. 
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målingen av andre elementer. Jern (Fe) kan også vise opp til fire ganger høyere konsentrasjoner enn 

den reelle verdien, og arsen (As) kan skjules på spekteret fordi den overlapper med bly (Dussubieux 

m.fl. 2005:770). Disse begrensningene med XRF gjør det nødvendig å anvende teknisk litteratur for å 

unngå misforståelser under tolkingen av grafene.  

 

Tverrsnitt F5 er fra himmelpartiet og inneholder laget med undermalingen. Det ble anvendt PLM i 

ulike forstørrelser (<500 x) for å undersøke lagtykkelsen og de anvendte pigmentene. Tverrsnittet ble 

også bestøvet med karbon,12 og studert i sveipe-elektronmikroskop. Denne metoden (SEM-EDX) ga 

kvalitativ og kvantitativ informasjon om pigmentbruken. Med SEM kan morfologien til alle lag i et 

tverrsnitt studeres i høye forstørrelser (<100.000x) (Tsang og Cunningham 1991:167). SEM kombinert 

med energi dispersiv røntgenanalysator (EDX) kan benyttes til å identifisere grunnstoffer fra og med 

atomnummer 11.  

         

Undertegning   

For å undersøke om det forelå undertegninger ble sidelys og infrarødt reflektogram (IR) benyttet. 

Tilstedeværelsen av undertegninger kan blant annet gi informasjon om kunstnerens teknikk og 

intensjoner (Walmsley m.fl 1994:217). I tillegg kan undertegninger benyttes for å attribuere maleriet til 

et bestemt forlegg eller en kunstner. Slike opptegninger av maleriets komposisjon kan undersøkes med 

IR. De fleste pigmenter blir transparente innen 1,5 mikroners (µ) dybde. Synligheten av undertegninger 

vil derfor øke mellom 1,5- 2,0 µ (Walmsley m.fl. 1994:222, Delaney m.fl. 2005:129). Det er også 

faktorer som gjør at undertegninger ikke alltid vil kunne påvises (se avsn. 4.2: undertegning). 

     

Fargestrukturer 

Da motivet i Parken Lunden har blitt overmalt etter at det opprinnelig var ferdigstilt, består flere av 

fargeområdene av relativt komplekse lagstrukturer. De innledende visuelle undersøkelsene er derfor 

begrenset til oppspenningskantene, til krakelerte områder og der hvor det var fargetap ned til det 

opprinnelige motivet. For å strukturere maleriets fargebruk og teknikk, er det tatt utgangspunkt i 

Plahters tabell for malingstrukturer (Plahter 1984:45-47). Det udaterte rastefotografiet av Parken 

Lunden (fig. 17) var også nyttig for å forstå motivets lagoppbygging, og for å kunne etablere et sikrere 

skille mellom det opprinnelige uttrykket og de sekundære tilføyelsene.  

                                                
12 Karbonbestøvingen ble utført av Hartmut Kutzke og Susan Braovac ved KHM. 
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Originale farger og maleteknikker ble først undersøkt på malingsoverflaten, i krakeleringer og i 

områder med avskallinger ned til motiv 1, med både det blotte øye og med arbeidsmikroskop (<40x). 

Med sidelys kunne retningen for de øverste fargepåføringene studeres, og med gjennomlys var det 

mulig å kartlegge områdene med tykke og tynne fargelag. For å undersøke opparbeidingen av 

fargelagene og maleteknikken ble stereomikroskop anvendt i kombinasjon med UV (fluorescens), IR , 

IR-falsk farge (IRFF) og røntgenopptak. Basert på observasjonene gjort med de nevnte metodene ble 

det foretatt punktanalyser av pigmenter med XRF for videre å kartlegge pigmentene. Fordelen med å 

kombinere flere ulike metoder er at det gir sikrere resultater (Pinna 2009:67). Der de nevnte metodene 

ikke ga tilstrekkelig informasjon, ble det som allerede nevnt tatt prøveuttak av fargestrukturene (fig. 

F1-F7). På den måten var det også enklere å begrense antallet prøveuttak som var nødvendig for 

kartleggingen av de originale fargene.  

 

Ferniss 

Fernisslagene og påføringsteknikken ble undersøkt med naturlig og kunstig dagslys, med 

stereomikroskop og med UV. Fargen på nedbrutte fernisslag kan indikere noe om materialgruppene 

som har blitt benyttet. Eksempelvis vil tradisjonelle harpiksfernisser som mastiks og dammar gulne når 

de er nedbrutt, på grunn av oksidasjon. Gjennom rensing kan tilstedeværelsen og tykkelsen av fernissen 

studeres (Kirsh og Levenson 2000:223). Fernisslag er delvis transparente for UV og synlig lys (de la 

Rie 1982B:104). Absorpsjonen av strålene vil øke når de tradisjonelle fernissharpiksene eldes. 

Fluorescensen blir derfor visuelt sterkere, såfremt maleriet er relativt fritt for overflateforurensninger 

(de la Rie 1982B:104,105). Det må imidlertid tas i betraktning at fargelagene under fernissen også kan 

påvirke fluorescensen, avhengig av graden av UV-absorpsjon i fernisslagene (de la Rie 1982B:105).  

 

 Det ble også foretatt FTIR analyser av fernissen for å undersøke materialgruppen. Vanlige metoder for 

prøvetaking er å utføre renseprøver direkte på fernissen, og analysere stoffene som har blitt overført til 

bomullen.13 En annen metode innebærer å fjerne materiale med en skalpell, og utføre analysen uten at 

mikroprøveuttaket løses. Sistnevnte metode ble anvendt til analysen av fernissen, ogb ble 

sammenlignet med referansespektra fra IRUGs database (www.irug.org).  

 

                                                
13 Stoffene som overføres til bomullen må ekstraheres fra bomullen igjen og monteres, før det kan foretas FTIR analyse.  
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2.3 Behandlingshistorikk 

Pynteramme           

Hoadleys omfattende oppslagsverk om identifisering av tre (1990) og faktablad fra Norsk Treteknisk 

Institutt (Mjåland og Kilde) var grunnlaget for en generaliserende sammenligning og identifisering av 

treslaget til den sekundære pynterammen. Dagslyslampe og sidelys fra både forsiden og baksiden av 

pynterammen ble benyttet til undersøkelsene (fig. 0). Sammenføyningene av pynterammens profiler 

var skjult av prepareringslag og imitasjonsforgylling. Ved å benytte sidelys kunne sammenføyningene 

lettere undersøkes, fordi slagskyggene fremhevet avgrensningene mellom de ulike delene.  

 

Blindramme 

Til identifiseringen av blindrammens treslag ble det anvendt tilsvarende faglitteratur som med 

pynterammen. Profilenes mål, teknikk og overflatebehandling ble undersøkt med synlig lys, med og 

uten stereomikroskop (<40x). 

 

Maleunderlag           

Lerret  

Den sekundære oppspenningen ble studert med dagslys og fotografert for å telle stiftehull (fig.7a-d). 

            

Ferniss 

Ved å anvende UV-opptak var det mulig å fastslå at maleriet hadde blitt renset. Dette begrunnes med 

funn av rester etter den opprinnelige fernissen som lå på motiv 1. 

            

2.4 Maleriets tilstand før behandling 2009 

Vurderingen av tilstanden til maleriets ulike bestanddeler er basert på resultater fra de ulike 

analysemetodene som ble utført i løpet av høstsemesteret 2009. For å øke forståelsen for kronologien 

innenfor tilstand- og skadehistorikken ble rastetrykket fra Riksantikvaren samt et sort-hvitt fotografi av 

maleriet fra Norsk Folkemuseum benyttet.14 De anvendte metodene er beskrevet nedenfor, med 

fordelene og ulempene som de har. Resultatene fra undersøkelsene er tolket sammen med egne 

tidligere erfaringer, som kanskje er viktigst for forståelsen av tilstanden (Abdul-Hak m.fl. 1955:151). 

Som masterstudent innen konservering, er imidlertid erfaringsgrunnlaget begrenset. Faglitteraturen var 

                                                
14 Norsk Folkemuseums digitalmuseums nettadresse: www.digitalmuseum.no. 
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derfor sentral når maleriets tilstand skulle forstås. I tillegg var personlig korrespondanse med utøvere 

innen konserveringsfaget viktig for å øke forståelsen for maleriets tilstand.  

 

Pynteramme og blindramme 

Pynterammens tilstand ble innledningsvis undersøkt med dagslyslampe. Oppskallinger i grunderingen 

ble undersøkt med sidelys. Sprekker, og skadedyr i blindrammen ble undersøkt med stereomikroskop. 

Insektene ble identifisert ved hjelp av informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no), 

gjennom personlig korrespondanse (Ottesen 2009: pers. komm) og med faglitteratur om 

skadedyrbekjempelse (Pinniger 2001). 

  

Maleunderlag  

Kapitlet om maleunderlag omfatter lerretets fibertype og teknikk. Dette kapitlet omfatter også 

prepareringen; herunder oppspenning, limseising og grundering.  

 
Lerret  

Lerretet ble gjennomlyst med dagslyslampe for å undersøke rifter og fiberbrudd. Stereomikroskop og 

røntgenopptak ble også anvendt til undersøkelsene av tilstanden. PH-måling ble foretatt på 

lerretsoverflaten for å få en indikasjon på lerretets tilstand. Da målingen begrenses til overflaten, sier 

den lite om hele strukturens tilstand. PH-måling av våtekstrakt ble også foretatt, fordi metoden gir mer 

presise resultater enn med pH-strips på overflaten (Vuori og Tse 2004:4-5).15 Denne målingen ble gjort 

på samme prøveuttak som ble benyttet til identifiseringen av lerretet (L3). For å kunne etterprøve 

målingen med sikrere resultater var det valgt en standard.16 I tillegg ble det gjort fysiske undersøkelser 

med pinsett ved riftene, og lett trekking ved oppspenningskantene for å teste styrken i lerretet.  

 

Limseising 

For å undersøke tilstanden på limseisingen i lerretet ble det brukt stereomikroskop (<40 x). 

 

Grundering 

Undersøkelsesmetodene henger mye sammen med undersøkelsene av fargelagene, og er derfor 

beskrevet nedenfor (2.4. fargelag). 

                                                
15 0,002 gram tråd ble defibrert med skalpell, og dynket i 100 mikroliter vann i et sterilt mikrosentrifugerør. 
16 Kanadisk standard ble benyttet som utgangspunkt, som innebar pH-måling av ekstraktet fra fibrene etter en time (Tse, 
2007:12). PH ble målt med en mikroelektrode fra Radiometer. (Canadian general standards board (CAN/CGSB), 4.2 No. 
74-M91).  
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Fargelag og ferniss 

Tap av farger og grundering ble kartlagt og dokumentert med lys fra de korte og de lange 

bølgelengdene av spekteret. Med røntgenopptak ble avskallinger ned til lerretet synlige, og med IR-

reflektografi ble avskallingene fra de øverste fargelagene synlige. Undersøkelsene av grunderingen og 

fargenes vedheft til lerretet, ble undersøkt på malingsoverflaten og i tverrsnitt (F1-F7). Mekaniske 

tester bidro også med å kartlegge områder med skjøre fargestrukturer. Endringsprodukter i 

malingsstrukturene ble undersøkt på tverrsnitt (F6) med PLM (reflektert lys og UV) og med 

elektronmikroskop (SEM-EDX). Fernissens tilstand ble undersøkt med lys fra det visuelle spekteret i 

tillegg til UV-opptak.  

 

2. 5 Behandling 2009-2010 

Til behandlingene av Parken Lunden ble det anvendt teknisk litteratur av eldre og nyere dato. Det som 

teoretisk kan virke som den beste løsning for en behandling, kan i praksis virke motsatt. Til to av 

inngrepene ble det derfor gjennomført egne empiriske prøver på testmalerier. Materialene og metodene 

som ble undersøkt er klebemidlene som ble benyttet til forsidebeskyttelsen av maleriet, og emulsjonen 

som ble anvendt til behandlingen av riftene og kantdubleringen. Ellers ble det foretatt rensetester med 

ulike løsemidler i forbindelse med fjerningen av fernissen. Rastetrykket av Parken Lunden fra 

Riksantikvarens arkiv var nyttig da områder med tapte farger skulle kompletteres (fig.17). På trykket er 

deler av komposisjonen som i dag er tapt, synlig. Trykket ble derfor brukt som mal til kompletteringen 

og retusjeringen av nedre venstre hjørne der avskallingene var størst. Ut over dette var personlig 

korrespondanse med konservatorer til stor hjelp under den praktiske gjennomføringen av 

behandlingene. 
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3 KUNST- OG KULTURHISTORISK KONTEKST            
3.1 Motiv- og motivtype  

Som det fremkommer i innledningen (kap. 1) er motivet den engelske parken Lunden på Næs Jernverk 

(fig. 1). I forgrunnen ror to menn over et blikkstille vann. De flankeres av et bjerketre som opptar mye 

av billedflatens volum og oppmerksomhet. Verkseierens gård og bolig triumferer på en topp i høyre 

mellomgrunn med utsikt til både parken, og masovnen i venstre mellomgrunn. I bakgrunnen er 

Tvedestrands skogkledde åser. De grå uværsskyene på himmelen er i ferd med å lette. Et himmelgløtt 

lar solen farge åsene i bakgrunnen med en kjølig og lys grønntone, mens skyene i nedkant har en 

oransje-rød farge som vitner om skumringen og dagens slutt. På denne måten har kunstneren ikke bare 

gjengitt en fastsatt situasjon, men også fanget øyeblikket mellom fortid og fremtid. Komposisjonens 

diagonale sikksakk linjespill fra forgrunn til bakgrunn, og de gradvis kjøligere fargene mot bakgrunnen 

fører betrakterens øyne innover i motivet og skaper en illusjon om dybde.  

 

Maleriets motivtype og genre ligger et sted mellom landskaps- og prospektmaleriet. Prospektet var en 

av hovedmotivtypene i den første tiden etter 1814 (Malmanger 1981:135). Et prospekt viser utsyn over 

en by, en bydel eller et landskap, og kan være både nøkternt stedsbeskrivende og med en friere 

kunstnerisk utførelse (Mørstad 2007:232). I overgangen mellom 1700 og 1800-tallet endret 

prospektmaleriets karakter og funksjon seg mot en nyvakt interesse for det nasjonale og lokalt 

særpregede som oppstod med før-romantikken (Malmanger 1981:142,143). Motivtypen til Parken 

Lunden er nøkternt beskrivende, men også detaljert og med en personlig og friere kunstnerisk stil. Med 

Parken Lunden fremstår bjerketreet i motivet som et patriotisk symbol for det nye Norge med 

opplysningstidens inntog. Denne bruken av bjerketreet har blitt anvendt som et nasjonalsymbol i 

kunsten gjennom den norske nasjonalromantikken.  

        

3.2 Proveniens og datering 

Inntil 2007 har maleriet vært eid av Jacob Aalls17 etterkommere (Reed 2009: pers.komm). På 1930-

tallet ble det fraktet til Washington av hans barnebarn, og ble oppbevart i ulike hjem innenfor slekten 

frem til 2007. Før dette er det ingen sikre spor som kan bekrefte ekteparet Aalls ervervelse, men det er 

                                                
17 Jacob Aall (1773-1844) var godseier, politiker, historiker og statsøkonom. Han var instrumentell i etableringen av Norges 

økonomiske og politiske selvstyre frem mot unionsoppløsningen i 1814 (Burgess og Hyvik 2004: 619). 
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ikke usannsynlig at maleriet var en gave til dem, eller at de selv var oppdragsgivere for utførelsen. I 

2007 mottok Næs Jernverksmuseum maleriet som gave fra Betty Eichenberger.18  

 

Det er elementer i motivet som bidrar med dateringen. Den engelske parken Lunden ble oppført 

mellom 1800-1825 etter initiativ fra J. Aalls hustru Louise Andrea (Hørsdal 1991:26). Maleriet kan 

derfor tidligst dateres til 1800. Siden maleriets første ferdigstilling (motiv 1; fig. 17), har det blitt 

bearbeidet i form av en overmaling (motiv 2; fig. 18 og 40).19 Overmalingen er sannsynligvis fra før 

1900-tallet20 og dekker så og si hele billedflaten. I avsnittene 4.4, 5.4 og vedlegg 8 fremkommer det at 

lerretet er håndlaget og at de anvendte pigmentene i motiv 1 og motiv 2 er revet manuelt. I Europeisk 

kontekst gikk kunstnerne over til å anvende industrialiserte kunstmaterialer fra 1800-tallets andre 

halvdel og utover. Det er derfor ikke usannsynelig at begge motivene i Parken Lunden ble malt innen 

dette skiftet.  

 

3.3 Kunstner 

Maleriet er verken signert eller datert. Imidlertid er et fotografi av maleriet gjengitt i to publikasjoner 

hvor det er attribuert til ”J. Flintoe” og ”Johannes Flintoe” (Hørsdal 1991:27, Schnitler 1915:157). I 

Hørsdals avhandling er det i tillegg datert til 1827/29 (Hørsdal 1991:27), uten at det fremgår hvor 

informasjonen er hentet fra. Det ble derfor søkt i andre skriftlige kilder etter informasjon som kunne gi 

informasjon som knyttet kunstneren til Parken Lunden.21 

 

I Riksantikvarens arkiv finnes et udatert rastetrykk av maleriet fra før det var overmalt (fig. 17). 

Motivet er her verken signert eller datert. I Kunstforeningens katalog fra 1936 (Alsvik 1936:16) er det 

registrert to laverte blyantstegninger, en tusjlavering og en blyantstegning utført av J. Flintoe, med Næs 

Jernverk som motiv. Nasjonalgalleriets kobberstikk- og håndtegningsamling har to av disse. Bladene er 

riktignok fra jernverket, men ikke av Parken Lunden. Flintoe kan imidlertid knyttes til Jacob Aall med 

sitt kunstnervirke ved minst to anledninger. Han illustrerte Aalls utgivelse av Snorres kongesagaer med 

                                                
18 Museet fikk også tre andre malerier med motiver fra jernverket. Kun ett er signert (B. Lund), og ingen er datert. 
19 Overmalingene kan ha blitt utført i forbindelse med restaureringene av maleriet (kap. 5). Før 1900-tallet, da 
konserveringsyrket ikke var etablert som et eget yrke, var det vanlig at kunstnere utførte restaureringene, også retusjene 
(Wallert 2001:49). Flintoe skal selv ha restaurert et portrett fra Norderhov kirke.19 
20 Se avsn. 4.4 Fargelag. Pentimenti eller overmalinger? og kap 5 om behandlingshistorikk. 
21 Det ble gjort søk i Riksantikvarens arkiv og bibliotek, samt i bibliotekene til Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og 

Design og Munch-museet.  
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stålstikk mellom 1838-39, og malte dessuten jernverkseierens portrett i olje, sannsynligvis fra samme 

periode (Alsvik 1982:668). Attribusjonen til Flintoe er derfor ikke usannsynelig.  

 

Johannes Flintoe (1787-1870) var født i Danmark og fikk borgerskap som malermester i 

Københavnlauget i 1811 (Alsvik 1982:666). Samme år reiste han til Norge, som skulle bli hans første 

av flere betydningsfulle reiser til landet som kunstner. Flintoe representerer overgangen fra 1700-tallets 

prospektmalerier til nasjonalromantikken. Han er kanskje mest kjent for sine landskaps- og 

folkelivsskildringer, og hans konsekvente søken etter nye norske motivtyper (Malmanger 1981:144). I 

1830- og 1840-årene arrangerte han utstillinger av det han selv kalte ”prospecter” som var landskaper 

fra reisene utført i gouache, de såkalte kosmorama-utstillingene (Messel 2008:167).22 Andre av hans 

viktige verk er Fugleværelset på Slottet i Oslo (1840-43),23 og hans draktstudier utført i akvarell. Andre 

sentrale verk er tegningene som utgjorde forleggene til  den litografiske serien; Scener af Rejselivet i 

Norge.24  

 

Uttrykket i Parken Lunden er mer trivielt enn storslagen til tross for symbolikken i motivet med det 

triumferende bjerketreet samt værskiftet som vitner om endringene som skal komme. Dette 

sammenfaller kanskje med Flintoes maleriske stil med oljemediet, som var mindre utviklet enn hans 

tegning- og gouacheteknikk. 

 

Fordi det ikke lykkes underskrevne å finne mer håndfaste bevis på hvem som har malt Parken Lunden, 

kan videre arkivsøk om J. Aall og jernverket gi svar. To viktige kilder er Aust-Agder Kulturhistoriske 

Senters (AAKS) arkiv fra Næs, 25  og Riksarkivet der J. Aalls skrifter og erindringer oppbevares 

(www.uia.no). Ved å utføre en sammenligningsanalyse av stilen, maleteknikken og materialbruken i 

Parken Lunden med kjente oljemalerier av Flintoe, kan dette bidra med å avkrefte eller bekrefte 

kunstneren. Malerier utført av andre samtidige kunstnere som malte i Norge på denne tiden vil også 

være naturlige kilder å oppsøke.  

                                                
22 Kosmorama var en vanlig kunstformidlingsform på 1830-tallet. Konseptet gikk ut på at kunstneren utstilte serier av 

motiver som skulle betraktes gjennom glass. Dette hadde virkningen å forstørre motivet, og å gi en illusjon om avstand og 

dybde som i et virkelig landskap; såkalte kosmoramaer (Messel 2008:48). 
23 Fugleværelset på Slottet i Oslo (1840-43) var det første monumentalmaleri i Norge  
24 Serien består av 40 tegninger, hvorav de 9 første scenene ble utført i litografi og utgitt i 1838-40.  
25 Ifølge S. Reed fyller arkivmaterialet om Næs jernverk i AAKS et helt rom med dokumenter (S. Reed: pers.komm: 2009).  
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4 ORIGINALE MATERIALER OG TEKNIKKER    
4.1 Pynteramme 

Maleriet har hatt en annen pynteramme enn den nåværende sekundære. Langs hele maleriets nedre kant 

er en fordypning i fargelagene, hvor det lå rester etter overflatebehandlingen på en tidligere 

pynteramme (fig. 27). Denne har vært forgylt, med en påfølgende grønn lakk øverst (fig. 27). 

 

4.2 Blindramme 

Maleriets nåværende blindramme er sekundær (avsn. 5.2). Det er originale stifthull26 i 

oppspenningskantene som ikke er anvendt til den sekundære oppspenningen. Dette indikerer at den 

opprinnelige blindrammen hadde samme format.  

 

4.3 Maleunderlag           

Lerret 

Maleunderlaget er ett stykke lerret i toskaft, vevet tett med én over én tråd (fig. 2). Lerretet måler 45,8 

x 59,3 cm (h x b), og med oppspenningskantene 48,5 x 61,5 cm (hxb). Det er stor variasjon i fibrenes 

tykkelse i både høyde- og breddeformat (fig. 1,2,4). Det er også flere ujevnheter i lerretet (fig. 4). En 

mulighet til disse variasjonene er at fibrene har blitt spunnet tørt, som resulterer i grovere garn enn ved 

våt spinnemetode (Cook 1993:9).27 Spinningen av garnet kan identifiseres ved at de er vridd rundt sin 

egen akse med z- eller s-retning (Wild 2003:28). I begge trådretningene var de spunnet med z-

retningene. Det var store variasjoner i trådtettheten på lerretet, fra 15 x 15, 17 x 17 og 20 x 15 tråder 

per cm2 (hxb).28 Lerretet ble undersøkt på innsiden av brettekantene, og i områder hvor det har vært 

beskyttet under blindrammen mot luftforurensning og oksidasjon. Her har lerretet en gråbrun og 

naturlig farge, som tilsier at det er ubleket.  

 

Ingen jarekanter er bevart. Retningen for renning- og innslagstrådene er derfor usikker. I noen tilfeller 

kan forskjellen på trådenes bølgethet (eng: creep) fra lerretets høyde- og breddeformat indikere hva 

som er renning og innslag (Young 1999:86). Prøveuttakene L1 og L2 viste imidlertid ingen 

nevneverdig forskjell i krympingen da de ble sammenlignet (fig.1). Stiftehull fra den andre 

oppspenningen, tilsier at motivets format er originalt. Tilstedeværelsen av opprinnelige 

                                                
26 Det er 5, 8, 5 og 7 stifthull i lerretets henholdsvis øvre, nedre, høyre og venstre oppspenningskanter (fig. 7a-d).  
27 Den våte metoden innebærer fukting av fiberbuntene i kokende vann, slik at garnet kan forlenges og spinnes mer 
kontrollert (Cook 1993: 9).  
28 Tellingen av trådtettheten ble gjort et stykke inn på lerretets øvre venstre hjørne (17 x 17), sentralt i lerretet (15 x 15) og 
et stykke inn fra nedre høyre hjørne (20 x15).  
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oppspenningskanter, og at disse ikke har blitt overmalt, støtter indikasjonene (Kirsh og Levenson 

2000:43).  

 

Undersøkelser med polarisasjonslysmikroskop (PLM) av fibere fra begge trådretningene, i både lengde 

og tverrsnitt, indikerte at underlaget er av lin29 (fig. 3,5,6,11). Lin er et bastfiber, som er beslektet med 

hamp. Disse kan ofte være vanskelige å skille fra hverandre. Lin karakteriseres imidlertid ut fra de 

tykke celleveggene i forhold til den indre kjernen, kalt lumen.30 I tverrsnitt var cellestrukturen 

polygonal, med tre- til seks kanter, som var svakt avrundete. Kutt i celleveggene kan indikere at lerretet 

har blitt bleket (Catling og Grayson 1998:16). Dette ble imidlertid ikke observert på prøveuttaket.  

Identifikasjon av lerretsfiber kan være nyttig til dateringen av lerretet (Carr m.fl. 2008:75). Spinningen 

og vevingen av fibere fra linplanten ble ikke mekanisert i Europa før 1830-tallet, og tilgangen på 

maskinvede linlerreter var ikke tilgjengelig fra forhandlere av kunstmaterialer før på 1840-50-tallet 

(Hedley m.fl. 1980:50). Basert på lerretets utseende og europeisk praksis, er det sterke indikasjoner på 

at lerretet er håndlaget. Lerretet har ingen stempel.  

 

Oppspenning 

Lerretet har hatt tre oppspenninger, hvor de to første er originale. Den første oppspenningen var da 

lerretet ble preparert med limseising og grundering. Ni stifthull fra denne oppspenningen var bevart på 

lerretets nedre kant. Dette ble oppdaget ved å sammenligne stifthullene i lerretet med 

spenningsgirlandere31 på røntgenopptak, og undersøke om disse korresponderte med hverandre (fig. 

29). Når slike girlandere mangler ved de andre kantene kan det indikere at lerretets format har blitt 

redusert og ikke er originalt (van de Wetering 2000: 116). Den andre oppspenningen er beskrevet 

ovenfor, i avsnittet om blindrammen. 

 

Limseising 

Det er et gulbrunt og gjennomskinnelig lag i lerretsstrukturen og mellom maskeåpningene (fig. 8). 

Observasjonene ble gjort med stereomikroskop (40x) ved maleriets nedre venstre hjørne, i et område 

med eksponert lerret. Det samme limlaget ble observert ved hjelp av PLM på fiberprøve L1 og L2 fra 

lerretets nedre og høyre kanter (fig. 1), og på syv fargesnitt (fig. F1-F6b, vedl. 2).32 Dette er limseising, 

                                                
29 Lin er bastfibere fra linplanten som utvinnes fra stilkens indre bark. Kultivert lin har det latinske navnet Linum 
usitatissimum mens den ville varianten heter Linum lewissi (Schaffer 1981:123). 
30 Celleveggene kan være opp til seks ganger tykkere enn lumen (Catling og Grayson 1998:16). 
31 Primære oppspenningsgirlandre oppstår kun i det formatet det ble grundert (van de Wetering 2000:116). 
32 Tverrsnittene ble preparert til undersøkelser med PLM i 600 x forstørrelse. 
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som påføres lerretet for å beskytte det mot olje fra fargelagene (Witlox 2005:520). Forsegling av 

lerretsstrukturen med lim forhindrer i tillegg fargelagene fra å penetrere lerretet, og gir et godt underlag 

for påføringen av grunderingen.  

 

Limseisingen kan bestå av både animalsk lim og planteklister, men det vanligste er å preparere lerretet 

med et proteinbasert lim fra dyr (Witlox 2005:520). Ifølge Daniels (1995:13) skal stivelse uten 

tilsetninger være stabil, og ikke misfarges ved aldring. Dette kunne indikere at noe annet var benyttet. 

For å undersøke det nærmere, ble det utført to våtkjemiske tester på et mikroprøveuttak (L3) av fibere 

fra lerretets øvre kant (vedl. 2). Prøven ble delt i to for å gjennomføre en stivelsestest og en proteintest. 

Det ble observert en brunrød farge, som er indikerende for stivelse (Odegaard m.fl. 2000:129). Med 

proteiner derimot skal prøvens farge endres mot fiolett (Odegaard m.fl. 2000:145). Da dette ikke 

forekom indikerer testene at limseisingen består av et stivelsesbasert lim. 

 

Manuell påføringsmetode for limseisingen av lerretet kan gjøres på ulike måter. Vanlige 

fremgangsmåter har vært å pensle limet på lerretet mens det er flytende, og med kniv og spatel dersom 

limet har blitt preparert som gel (Witlox 2005:520,522). Med førstnevnte metode vil limseisingen 

impregnere lerretstrukturen bedre enn en gel, fordi overflatespenningen er lavere. Med undersøkelser 

av lerretsprøven L1 i tverrsnitt, med UV-lys, så limet ut til å ligge utenpå fiberet, og var ikke jevnt 

distribuert. Dette antyder at limseisingen ble påført som gel. 

 

Grundering 

Hele lerretet, inklusive oppspenningskantene, er dekket av hvit grundering. Dette indikerer at lerretet 

var ferdigpreparert før det ble spent opp på blindrammen (Milnes og Topalova-Casadiego 2008:76; 

Kirsh og Levenson 2000:72). Overflaten på grunderingen på oppspennings-kantene er generelt jevn og 

glatt. På høyre kant er det imidlertid noen lange, parallelle fordypninger som kan antyde at 

påføringsteknikken er med pensel. Over lerretsknutene er grunderingen noe tynnere, slik at lerretet kan 

skimtes igjennom. De få sporene etter påføringsredskapene, og den tynne påføringen, skyldes antagelig 

at grunderingen har blitt pusset ned, som er en vanlig praksis når lerreter prepareres (Wallert 2001:11). 

 

Grunderingens funksjon er å fylle mellomrommene til lerretsmaskene slik at malingsunderlaget får en 

jevn og homogen overflate, samtidig som den kan fungere som et reflekterende underlag for de 

påfølgende fargelagene (Wallert 2001:11). I maleriets øvre halvdel har grunderingens farge blitt 

utnyttet til denne hensikten. Grunderingen forhindrer i tillegg bindemiddelet fra fargelagene i å 
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penetrere lerretsstrukturen (Hendy og Lucas 1968:266). Undersøkelser av grunderingen med PLM 

(tverrsnitt F6, vedl. 2) viser at bindemiddelet fra et overliggende lag har trukket ned i grunderingen, 

fordi grunderingen var absorberende.  

 

Røntgenopptaket viser høye absorpsjoner i himmelpartiet, og moderate absorpsjoner i den nedre 

halvdelen av motivet. Av de hvite pigmentene er blyhvit det mest radioopake. Selv tynne fargelag med 

blyhvit vil derfor også gi utslag på røntgen. Den vanligste forekomsten av blyhvit har den kjemiske 

formelen 2PbCO3 · Pb(OH)2 (Gettens m.fl. 1993:67). Det ble gjort XRF-opptak på de bare 

oppspenningskantene, som ga utslag på Pb og Ca (P38, P39).33 Kalsium er en av to komponenter i kritt,  

eller kalsuimkarbonat,34 som ofte benyttes som fyllstoff i fargene (Gettens m.fl. 1993:203).35 Det ble 

også utført en FTIR-analyse av grunderingen, som viste likhetstrekk med bly (II) karbonat (vedl. 3, 

www.irug.org).36 En elementanalyse med SEM-EDS, som bekreftet tilstedeværelsen av Pb, og Ca, viste 

i tillegg at mengdeforholdet av kalsium var større enn bly (vedl. 4 SEM-EDX: tversnittene: F2, F4-F6). 

Her ble det også klart at grunderingen bestod av ett lag (60-80 µm).  

 

FTIR-analysen ga ingen sikre indikasjoner på bindemiddelet i grunderingen. Det ble gjort 

sammenligninger med referanser av ulike oljer og animalske lim fra IRUGs spektraldatabase, uten at 

det ga noen klare treff.37 Lavt innhold av bindemiddel i forhold til pigmenter og fyllstoffer er ofte 

årsaken til dette, og med proteiner kreves ofte større prøvematerialer (Erhardt m.fl. 1988:81).38 Det ble 

derfor besluttet å utføre noen våtkjemiske tester. I forbindelse med grunderingens tilstand var det også 

interessant å få en sikrere analyse av bindemiddelet.39 En grunderingsprøve som målte ½ mm ble delvis 

løst i varmt vann ved hjelp av litt mekanisk bearbeiding med en skalpell. Løselighet i vann indikerer at 

et proteinbasert lim er påvist (Plesters 1956:130; Plahter 2004:165).40 Med en alkalisk løsning med 

kaliumhydroksid (KOH) derimot, ble prøven totalt oppløst, uten noen mekanisk bearbeiding. Dette er 
                                                
33 Svovel ble også påvist, men har antagelig gitt utslag på grunn av forurensninger fra sot. 
34 Kalsiumkarbonat har den kjemiske formelen CaCO3 (Eastaugh m.fl. 2004:274). 
35 Kritt, eller kalsitt, forekommer svært sjelden som rene mineraler i kunstmaterialer. Blant de renere forekomstene er 
pulverisert marmor, marmorstøv og pulverisert kalkstein (Gettens m.fl. 1993:211). 
36 I forbindelse med prøvetakingen av fargeprøvene F6 og F6b, lå en bit med grundering som var isolert fra fargene. Denne 
ble benyttet til FTIR-analysen. 
37 Prøven ble sammenlignet mot spektra av vanlige tørkende oljer; og varme- og solbehandlede oljer fra linfrø, valnøtt og 
valmuefrø, samt generelle dyrelim, og lim fra hare. 
38 Med pigmenter som har høyt innhold av bindemiddel er prøver på størrelsen med et punktum (12x) tilstrekkelig. Til 
pigmenter som er bundet med mindre bindemiddel behøves større prøvematerialer (Erhardt m.fl. 1988:81).  
39 Det er gode indikasjoner på at det er metallsåper, som kan komme fra grunderingen. Eventuelle positive utslag på oljer vil 
derfor styrke påvisningen av blysåper, som er en forbindelse mellom fettsyrer i oljen og blyet (Higgitt m.fl. 2003:83). Se 
avsnitt 6.3 om blysåper. 
40 Det var nødvendig å knuse prøven før den ble løst. Om det var den mekaniske knusingen, eller vannet som løste prøven er 
usikkert.  
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gode indikasjoner på at grunderingen er bundet med en tørkende olje (Plesters 1956:130). Ut fra disse 

resultatene er det sannsynelig at bindemiddelet er en tørkende olje, eller det kan være en kombinasjon 

av dette med animalsk lim.    

 

I følge Witlox (2005:524) var det på 1800-tallet vanlig med ettlagsgrunderinger bestående av blyhvitt, 

eller blyhvitt iblandet kritt og andre tilsetninger. De sammenfallende resultatene fra XRF, FTIR og 

SEM-EDS-analysene gjenspeiler disse trendene.  

 
4.4 Fargelag 
Pentimenti eller overmalinger?  

Parken Lunden har blitt malt i to omganger med et ukjent tidsmellomrom. En kombinasjon av funn fra 

arkivsøk (fig. 17,18), sekundære kilder og undersøkelser av primærkilden viste at det en gang har blitt 

foretatt tilføyelser i form av overmalinger (fig. 18). Disse strekker seg over så og si hele 

malingsoverflaten, med få visuelle og komposisjonelle endringer fra det opprinnelige motivet. Likheten 

mellom den første og den andre oppmalingen av motivet gjør at det er fristende å anta at det er den 

samme kunstneren som har bearbeidet motivet (pentimenti).41 Men som allerede nevnt i avsnittet om 

oppspenning, har maleriet hatt en annen opprinnelig blindramme (og pynteramme). Dessuten har det 

blitt foretatt en rensing av ferniss, som sannsynligvis var den opprinnelige (kap. 4.5). Det virker derfor 

logisk at overmalingen ble utført i forbindelse med disse behandlingene, og at det ble gjort av en annen 

person. Av disse årsaker er de senere tilføyelsene beskrevet i kapitlet om behandlingshistorikk (kap. 5). 

Heretter refereres det til motiv 1, som det opprinnelige maleriet før endringene ble foretatt, og til motiv 

2, for overmalingene.  

 

Motiv 1 

Den trinnvise opparbeidingen bak utførelsen av motiv 1 er beskrevet i avsnittet nedenfor. 

Opparbeidingen er inndelt i følgelige avnsitt; undertegning; lokale undermalinger; oiling out; lokal 

ferniss; høylys, skygger og pentimenti.  

 

Undertegning  

Det er mulig at kunstneren har skissert maleriets komposisjon over grunderingen, og over 

undermalingen. Tradisjonelt har undertegninger på hvite grunderinger blitt utført med karbonsort i 

                                                
41 Pentimenti er komposisjonelle endringer som er utført av kunstneren. 



 31 

pulverform, kritt, og med karbonholdige pigmenter bundet med en olje (Bellucci 2009:51; Wallert 

2001:12). Det ble gjort undersøkelser på malingsoverflaten med dagslyslampe, innenfor overflaten med 

IR1 og IR2 (bølgelender mellom 700-1100), og av alle tverrsnittene med PLM, uten at det ble påvist 

noen undertegninger. Tilstedeværelsen av karbonholdige undertegninger kan være synlige med IR 

dersom fargene som overlapper dem er IR-transparente (Bellucci 2009:52). Den nedre halvdelen av 

malingsoverflaten, som hovedsakelig består av grønne farger, vil stort sett forbli uabsorberende,42 og 

kan derfor ha forhindret synliggjøringen av tegningene. Andre materialer som er uabsorberende med IR 

er rød Conté crayon, jerngallusblekk og kritt (Walmsley m.fl. 1994:228).  

 

Lokale undermalinger  

Over grunderingen var et lyst blått fargelag med en homogen jevn farge. Dette fargelaget inneholdt 

også enkelte mørke blå og røde pigmentkorn.43 Det blå fargelaget er en del av undermalingen, og er 

avgrenset til maleriets øvre halvdel. Med det blotte øye er den mest synlig gjennom de tynneste 

fargepåføringene over hustakene og over kollen til høyre i mellomgrunnen. På røntgenopptaket av 

maleriet har bjerketreet til venstre i motivet en annen utforming enn den som observeres på 

malingsoverflaten (fig.19,20). Der fremstår treets hovedform som en negativ silhuett. Dette skyldes 

opparbeidingen av motivet; at treets hovedform antagelig har blitt spart, og at det har blitt malt rundt 

dette området. Tverrsnittene F6 og F6b (vedl. 2), som er tatt fra treet, inneholder ikke den samme blå 

fargestrukturen som tverrsnitt F5, fra himmelen. Sannsynligvis er defor den blå undermalingen påført 

kun der himmelen var ment å være synlig på malingsoverflaten. 

 

Observasjoner gjort i krakeleringer og i områder med fargetap i motivets nedre del, viste ingen felles 

farge på det nederste fargelaget over grunderingen. På tverrsnitt F1, F3 og F4 som er fra nedre halvdel 

av maleriet, hadde alle ulike farger som nederste lagstruktur (vedl. 2).44 Dette er indikasjoner på at 

maleriets nedre halvdel ikke har blitt påført en ensfarget undermaling. I stedet har hovedformene i 

nedre del av motivet blitt malt med ulike dekkende og semidekkende farger. Undersøkelser av 

tverrsnitt F1, F2 og F6 (vedl. 2) viser at formene har blitt utført med vått-i-vått og vått-over-vått 

fargepåføringer, noe som indikerer at bearbeidelsen av motivet ble gjort allerede i første trinn.  

 
                                                
42 IR1 bølgelengdene penetrerer ikke grønne farger (Asperen de Boer 1966:45). IR2 derimot penetrerer dypere i 
malingsstrukturene (bølgelengder mellom 900-1100). Dersom det forelå undertegninger er det mulig de hadde vært synlige 
med IR2. Dette ble forsøkt, men opptaket ble kornete og derfor svært utydelig.  
43 Dette var mulig å observere med stereomikroskop (40 x), i avskallingene i himmelpartiet samt i maleriets øvre hjørner der 
fargelagene var slitt. 
44 Undersøkelsene ble gjort med PLM, 400 x forstørret. 
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Oiling out 

Som nevnt var grunderingen opprinnelig absorberende. Dette har medført at bindemiddelet fra de 

nederste fargelagene har sunket inn i grunderingen (se tverrsnitt F2, F3, F4, F6a, F6b). Antagelig kan 

dette forklare hvorfor enkelte deler av motivets nedre del har blitt påført et tykkere upigmentert lag 

over fargene. Dette laget er synlig med PLM i tverrsnitt F4. Med UV-lys har det ingen fluorescens, som 

indikerer at det er en olje.45 Da motiv 1 antagelig ble utført over flere dager, er det ikke usannsynlig at 

oljelaget ble påført malingsoverflaten for å mette fargene som hadde ”sunket” fra forrige økt, før det 

ble malt videre. Dette ville også bidra med å øke vedheftet til påfølgende fargelag. En gjennomgang av 

britiske tekniske malebøker og manualer fra 1800-tallet, utført av Carlyle (2001) viser til 26 kilder som 

har referert til bruken av upigmenterte oljelag, såkalt utoljing (oiling out).  

 

Lokal ferniss 

I tverrsnitt F1, F2, F4 og F6b, som er fra ulike områder i forgrunnen og mellomgrunnen, har det blitt 

påført enda et upigmentert lag, som fluorescerte sterkt grønt i UV (fig. 39-82). Dette indikerer at laget 

består av en naturlig harpiks (Kirsh og Levenson 2000:222), eller muligvis harpiks tilsatt olje. 

Hensikten med disse lokale fernisspåføringene kan ha vært å akselerere tørkingen av oljefargene.46  

 

Høylys, skygger og pentimenti 

Over harpikslaget har gress, bladverk, grener, fuglene på dammen og andre detaljer på figurene og 

bygningene blitt utført. Disse har blitt malt med både semi-transparente og dekkende farger, de 

sistnevnte i tynne og pastose fargepåføringer. I denne fasen har det også blitt utført pentimenti. Disse er 

synlige med det blotte øyet (fig. 16), og med falsk farge infrarødt reflektogram (FFIR1) (fig. 21). 

Skogen bak hovedgården, og taket på dette huset var opprinnelig større, før de ble overmalt med 

samme fargen som nedre del av himmelen (fig. 16). Det har blitt benyttet en relativt opak farge over 

taket, som antagelig var nødvendig for å blokke ut det som skulle endres. På røntgenopptaket 

fremkommer det at huset mellom masovnen og gjerdet i mellomgrunnen tidligere var vendt i en annen 

retning (fig. 19). I sluttfasen har det blitt påført mørke oljelasurer til skyggepartiene, og tynne, opake 

fargestrøk til høylysene.  

 
                                                
45 Det finnes imidlertid studier som tilsier at linoljer kan fluorescere. I følge de la Rie (1982:66) gjelder dette tynne filmer 
med linoljer som har gulnet i mørke omgivelser (de la Rie 1982:66). Farge på fluorescensen nevnes ikke. 
46 Det er eksempler på historiske oppskrifter av fernisser som har blitt anvendt som sikkativer. En oppskrift fra 1839 gikk ut 
på å løse harpiks av mastiks i nøttolje over varme, for så å tilsette kalsinert alun (Carlyle 2002:50). Det ble påvist aluminium 
og kalsium med mapping analysene (SEM-EDX) som kunne bekrefte tilstedeværelsen av disse elementene, det er også stor 
mulighet for at disse er assosiert med okerpigmentet fra det tilgrensede området.    
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Fargestrukturer 

Maleriets fargeområder er mange, og flere av dem har en relativt kompleks lagstruktur. Av plasshensyn 

ble derfor den omfattende gjennomgangen av de anvendte pigmentene, bindemidlene og maleteknikken 

for hver av maleriets fargeområder, flyttet til vedlegg 8. Nedenfor er imidlertid en kort oppsummering 

av funnene slik det fremkommer i vedlegget. Til kartleggingen av fargestrukturene og maleteknikken 

ble det anvendt en strukturtabell (vedl. 4) hvor alle resultatene fra de ulike analysene er ført inn. Denne 

informasjonen ble benyttet til oppsummeringen om de anvendte pigmentene og bindemidlene i 

avsnittene nedenfor og i vedlegg 8.  

 

Pigmenter 

De anvendte pigmentene er begrenset til relativt få. Analyser av blå pigmenter ga ingen sikre resultater, 

men det er ikke usannsynlig at det er prøyssisk blått i undermalingen i himmelen. Manganblå og 

koboltblå har blitt diskutert som mulige anvendte pigmenter til andre blå og grønne fargeområder. Av 

de grønne fargene er det stort sett brukt grønn jord, men azuritt er også et mulig anvendt pigment. Av 

gult er det sannsynelig at det er okerpigmenter som har blitt anvendt, som gul oker, muligvis tilsatt rød 

oker. Sinober har blitt observert i flere av strukturene, og det er indikasjoner på at manganrød og sienna 

er anvendt. Det er også organiske røde lasurer, men disse har ikke blitt undersøkt nærmere. Til brune 

farger ser det ut til å ha blitt blandet hvitt, rødt, sort og muligvis grønt. Muligvis har det også blitt 

anvendt en brun oker eller umbra til båten og mennene i forgrunnen. De sorte pigmentene er 

karbonholdige, og kan være kullsort, beinsort og sotsort. Blyhvit er stort sett brukt til de hvite fargene. 

Kritt (kalsiumkarbonat) har blitt anvendt både i grunderingen, og som fyllstoff til andre farger.  

 

Midten av 1800-tallet var en overgangsfase der kunstnerne gikk fra å rive pigmentene selv, til å kjøpe 

ferdig industrialiserte produkter (Townsend 1993:33,35). Observasjoner av fargene i tverrsnittene 

(PLM), samt på malingsoverflaten viser at de ulike fargene har varierende kornstørrelser. Dette er 

indikasjoner på at de er revet for hånd på tradisjonelt vis.  

 

Bindemidler 

Det var flere indikasjoner på at bindemiddelet i fargelagene som er benyttet i Parken Lunden består av 

både tørkende oljer og harpiks. Både glansen i malingsoverflaten (der motiv 1 er synlig), den 

modellerende fargepåføringen med vått-i-vått maleteknikk, og gjennomskinneligheten til fargene tilsier 

at det er blitt brukt en tørkende olje. Disse er en undergruppe av lipider, som tørker til en fast film når 

de eksponeres for luft (Newman 2000:36). De vanligste tørkende oljene kommer fra linfrø, valnøtter og 
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valmuefrø (Newman 2000:36). Som nevnt er det også blitt benyttet harpikser til lasurene. Oljer og 

harpikser kan være vanskelige å skille fra hverandre med våtkjemiske tester (Plesters 1956:129,130). 

Allikevel ble det gjort et forsøk med bindemiddelet på en grønn farge fra maleriets høyre kant, som var 

forventet å inneholde både harpiks og olje. Prøven ble undersøkt med både etanol og NaOH. Fargen ble 

delvis løst med etanol, som er indikerende for en harpiks. Med kaliumlut (NaOH) løste den seg mer 

fullstendig, som er indikerende for et tørkende oljebasert bindemiddel (Plahter 2004:165). Ut fra disse 

testene var det gode indikasjoner på at det både er anvendt oljer og harpikser i fargene. Med Parken 

Lunden ble det ikke foretatt analyser som kunne påvise oljetypen.  

     

4.5 Ferniss 

Under behandlingen av maleriet i 2009, lå det igjen rester etter et fernisslag i øvre høyre hjørne av 

maleriet, som antagelig er den opprinnelige fernissen. Denne var misfarget og gul (dagslys) og 

fluorescerte med en gulgrønn farge under UV-belysning. Ifølge Campbell og Dunkerton (1996:168) har 

nedbrutte harpiksfernisser som dammar denne fargede fluorescensen. Dammar ble introdusert til 

Europa på 1800-tallet, men var mest i bruk det følgende århundret (Mayer og Myers 2002:134, White 

og Kirby 2001:64). Mastiks var vanligere å anvende som sluttferniss på 1800-tallet (White og Kirby 

2001:64). 
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5 BEHANDLINGSHISTORIKK 
5.1 Pynteramme 

Tresort og utforming av pynterammen  

Som nevnt (kap. 4.1) er maleriets nåværende pynteramme sekundær. De ytre målene er 58 x 71.5 cm 

(hxb), og dybden 4,1 cm. Rammen består av fire profiler, muligvis av furu som er tangensialt skåret ut 

fra treet. Med det blotte øyet var det vanskelig å undersøke sammenføyningen i hjørnene. Med 

røntgenopptak derimot var det tydelig at profilene har en gjæret sammenføyning, og at det er en 

forsterkning kilet diagonalt inn fra hvert av hjørnenes utsider. I tillegg er festepunktene limt, antagelig 

med et animalsk lim.47 Profilenes baksider er 5,7 cm brede og har utskårne spor til innsettingen av 

maleriet, på 1,5 cm. Profilenes utskjæring på forsiden består av en bred konkav fris ytterst og en 

smalere fris innerst.  

 

Prepareringslag (limseising og krittlimgrundering) 

Antagelig har pynterammen blitt preparert med limseising. Ved å tilføre en slik vandig løsning vil 

fibrene i treet svelle og reise seg, og gi et bedre feste for de påfølgende lagene (Kollandsrud 1994:36). 

Over limseisingen ligger en hvit grundering. Et XRF-opptak (vedl. 3: ”pynteramme”) påviste store 

mengder kalsium, som er indikerende for kritt (kalsiumkarbonat).  

    

Forgylling og bindemidler  

Pynterammen var belagt med en bronsefarget imitasjonsforgylling (fig. 0). Resultatene fra XRF-

opptakene som ble gjort på pynterammens forside (vedl. 3 ”pynteramme”) indikerte at en 

kobberlegering hadde blitt benyttet til forgyllingen. Kobber og sink ga store utslag på XRF-spekteret. 

    

5.2 Blindramme 

Som nevnt har lerretet hatt tre oppspenninger (kap. 4.3). På den nåværende blindrammen er det kun ett 

sett med stiftehull som korresponderer med oppspenningen som maleriet hadde inntil 2009 (fig. 28a-

d).48 Fordi hullene etter de to tidligere oppspenningene manglet på den nåværende blindrammen må 

den være sekundær. Denne består av fire lister som er skåret tangensialt fra treet. Listene er antagelig 

laget manuelt. De indre kantene på forsiden av blindrammen hadde vulster, som var ujevnt høvlet og 

pusset (fig. 24,25). Undersidene var skråhøvlet mot ytterkantene (fig. 25). Listene var festet i hverandre 

                                                
47 Limet ble ikke undersøkt nærmere. 
48 Disse utgjør 19, 20, 14 og 15 stifthull, i blindrammen og lerretets henholdsvis; øvre, nedre, venstre og høyre kanter (fig. 
28a-d). 
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i hjørnene med tapper innfelt i hull i en overlappskjøt (fig. 25). Hjørnene kan utvides med kiler.49 Det 

var imidlertid kun mulighet for fire kiler i blindrammens indre hjørner, hvor to av disse er bevart.  

 

Blindrammen består av et lyst og rødbrunt treslag med kontrasterende tidlig- og senvekst-faser per 

vekstår (fig. 26). Tykkelsen på årringene er ujevne, og skyldes variasjon i vekstsesongene (Hoadley 

1990:10). Gran og furu stammer begge fra Pinaceae-familien. Disse er stort sett lyse i fargene (Hoadley 

1990:144,151) og kan derfor være vanskelige å skille fra hverandre. Hos furu er yteveden gulbrun og 

kjerneveden rødbrun (Mjåland og Kilde:3). Både på grunn av blindrammens farge og årringenes 

utseende er det ikke usannsynelig at blindrammens treslag er furu, muligvis fra kjerneveden. 

Blindrammens bakside er malt med en gjennomskinnelig rød farge. XRF-opptak av fargen ga utslag på 

K, Ca, Cr, S og Pb (vedl.3). Da elementer som kan assosieres med kadmiumrød (Cd), blyrødt (Pb), og 

kromrød (Cr) manglet, er det ingen sikre indikasjoner på fargen. 

 

5.3 Maleunderlag            

Lerret 

På baksiden av maleriet, over den største L-formede riften, var lerretet misfarget innenfor et 

rektangulært felt. Misfargingen var synlig med dagslys, men skilte seg ikke ut på UV-opptak. 

Antagelig har riften vært reparert med en lapp. 

 

Oppspenning   

Den sekundære oppspenningen bestod av i alt 68 stifthull (fig. 28a-d). Stiftene var sorte og spisse med 

flate hoder og uregulært utseende. Antagelig er de smidd.50 Overskuddet av lerret har blitt brettet i 

hjørnene med folder mot kortsidene.  

         

5.4 Fargelag  

Konsolidering 

På baksiden av lerretet var det en mørk skjold som fulgte et område med løs og skålformet farge. 

Fargeendringen kan skyldes et konsolideringsmiddel som har blitt anvendt i forbindelse med å feste 

fargene. 

 

                                                
49 Derav navnet kileramme. 
50 Stifter med tilsvarende utseende var vanlige frem til 1800-tallet (Doyal og Sandiford 1995:60). 
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Fargestrukturene til overmalingene i motiv 2 

Tilføyelsene som tilhører motiv 2, består hovedsakelig av overmalinger i himmelen, på bjerketreet og 

buskene i venstre forgrunn og øya med de tilknyttede trærne i mellomgrunnen. Deler av eika, venstre 

del av vannet (under bjerketreet) og båten med mennene er også overmalte. Alle overmalingene har 

sannsynligvis blitt påført over et upigmentert oljelag (se 5.2: Endringer som har oppstått mens fargene 

tørket). I forhold til motiv 1 er himmelen i overmalingen mer dramatisk utformet, med lyst himmelgløtt 

bak mørke uværsskyer. Det er mer høylys og vått-i-vått modelleringer på bladverket i det store 

bjerketreet. Skyggen i vannet foran bjerketreet er overmalt med lyse opake farger, i likhet med øya og 

tregruppene i mellomgrunnen. Avslutningsvis har hele malingsoverflaten blitt påført et harpiks- og 

oljeholdig lag,  med tilsetninger av et sort pigment (se nedenfor: K. nr. 6). Samme analytiske metoder 

som ble anvendt til kartleggingen av motiv 1, er anvendt til overmalingen i motiv 2. Informasjonen 

ligger i strukturtabellen (vedl. 4) og er markert med fet skrifttype.  

 

Av fargestrukturene til motiv 2 er kun tre av dem nærmere undersøkt. Resultatene fra disse analysene 

er å finne i vedlegg 8. Nedenfor er en oppsummering fra vedlegget om de anvendte pigmentene. 

 

Oppsummerende bemerkninger om pigmentene  

Det virker som mye av de anvendte pigmentene i motiv 2 er malt med samme pigmenter som motiv 1. 

Unntaket er den gulrøde strukturen i himmelen. Kilder indikerer at blyantimonatgul hadde høyest 

popularitet i Europeisk kunst mellom 1750 og 1850. Gradvis ble dette erstattet med blykromat og 

kadmiumsulfid (Wainwright 1986:219).1 Det er lite forekomst av realgar på 1800-tallet. Det er 

mulighet for at pigmentet hadde en kort periode med økt popularitet tidlig på 1800-tallet (Harley 

1982:125). Auripiment var tilgjengelig frem til slutten av 1800-tallet, både som naturlig og syntetisk 

fremstilt pigment (FitzHugh 1997:50).51 Blyantimonat har svært gode dekkeegenskaper og fargestyrke, 

og har en brytningsindeks som er høyere enn blyhvit (Feller 1986:227).  

 

Som tverrsnittene viser er det et gjennomskinnelig lag over alle fargestrukturene. PLM-opptak av F6 og 

F6b med UV-lys viste en sterk gulgrønn fluorescens i dette laget, som kan være indikerende for 

harpiks- og oljeholdige lag (vedl. 2). I samme laget er det store polygonale pigmentkorn, som er sorte 

med både reflektert og UV-belysning. Dette passer med pigmenter basert på karbon (Winter og West 

                                                
51 På tidlig 1800-tallet ble pigmentet importert til England fra Kina, og gikk under navnet Chinese yellow (Fitzhugh 
1997:47). 
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FitzHugh 2007:15). Antagelig er dette en pigmentert ferniss som kan ha blitt påført for å tone ned 

koloritten, eller for å jevne ut forskjellene mellom motiv 1 og 2.  

             

Endringer som har oppstått mens fargene tørket 

Bruken av upigmenterte oljelag mellom fargene, og påføring av ferniss over farger som ikke var 

tilstrekkelig tørre, har ført til enkelte endringer i malingsfilmene, relativt raskt etter at de sekundære 

overmalingene var ferdigstilt. Det ene er perling, eller sammentrekking av fargene mens de har tørket. 

Det andre er to ulike former for opptørkingskrakeleringer, i tillegg til tørkerynker.  

 

Farger som trekker seg sammen mens de tørker 

I det grønne fargeområdet på bjerketreet i forgrunnen og i det gulrøde fargeområdet i himmelpartiet 

(fig. 22), hadde fargene stedvis trukket seg sammen og var ikke jevnt fordelt på det underliggende 

laget. Denne endringen har antagelig oppstått raskt etter at motiv 2 var ferdigstilt, og mens fargene 

tørket. I tverrsnittet fra himmelpartiet ses et upigmentert lag mellom den blå undermalingen (fra motiv 

1) og de senere tilføyelsene (SEM-EDS F5 mappinganalyse). Dette indikerer at malingsoverflaten ble 

oljet inn (se kap 4.4 oiling out) før den sekundære overmalingen ble påført. For å oppnå et best mulig 

feste mellom en veske og en overflate, må vesken kunne fukte overflaten fullstendig (Horie 1996:71). 

Dersom overflatespenningen til vesken er mye høyere enn overflatespenningen til underlaget den 

påføres, vil den prelle av, noe som fører til et ujevnt dekke (Horie 1996:73). Med Parken Lunden har 

den upigmenterte oljefilmen som ligger under de nevnte områdene, antagelig blitt påført ujevnt, slik at 

de påfølgende lagene har prellet av der oljen ikke dekket malingsoverflaten.  

 

Opptørkingskrakeleringer 

Det er to typer oppsprekkinger av de sekundære fargestrukturene som har forekommet relativt raskt 

etter at maleriet var ferdigstilt. På høyre armen til mannen med flosshatt i båten, har det øverste 

fargelaget sprukket opp og trukket seg sammen til isolerte fargeøyer med avrundete kanter (fig. 30). 

Mellom øyene er et nettverk med uregulære sprekker. I sprekkene er det underliggende fargelaget 

synlig med det blotte øyet og med mikroskop (16-40x). Slike opptørkingskrakeleringer er resultat av 

interne mekaniske spenninger forårsaket av fordampning av flyktige løsemidler og biprodukter under 

malingens tørkeprosess (Keck 1969:13). Endringen kan skje når fargene er plastisk deformerbare, etter 

at malingsoverflaten er støvtørr, og kan pågå så lenge som femti år (Keck 1969:13). Slike  premature 
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krakeleringer kan også oppstå når en farge påføres et underliggende lag som fremdeles er plastisk, og 

når det påføres oljerike farger (Keck 1969:14).52 

 

Den andre typen oppsprekking er sentralt i bladverket på eiketreet til høyre i motivet, på bjerketreet til 

venstre i motivet og i områder med høylys på trærne i mellomgrunnen (fig. 34,35,37). Disses felles 

karakteristika er at farger fra internt i lagstrukturen har trukket opp til malingsoverflaten, og har dermed 

høyere relieff enn de sist påførte lagene. I krakeleringene ligger fargene som lange pølser, og er noen 

steder samlet som små malingsperler (fig. 35). Slik det fremkommer i fargestrukturtabellen (vedl. 4), 

og i vedlegg 8 om grønn struktur K. nr. 6, er de malt med samme farger og teknikk (vått-i-vått). Ut fra 

tverrsnittene (F6, F6b) framkom det også at disse områdene var påført en lokal ferniss bestående av 

harpiks, olje og svarte pigmenter, før fargelagene under var tørre. Over dette igjen har hele 

malingsoverflaten blitt fernissert, sannsynligvis kort tid etter. Før og etter at maleriet ble renset for 

ferniss, viste UV-opptakene av malingsoverflaten til fargestruktur K. nr. 6 at der sprekkene har oppstått 

var det ingen fluorescens.53 Med stereomikroskop ble det tydelig at det var de gule og de grønne 

fargene som hadde trukket opp til malingsoverflaten (fig. 34,35,37). Disse har sivet opp gjennom den 

svartpigmenterte oljefernissen og den påfølgende fernissen, som ses på UV-opptakene.54 Utfallet av 

denne typen tørkekrakeleringer har sannsynligvis en sammenheng med at de tykke og oljerike 

fargelagene som ble påført vått-i-vått, ikke fikk tørke tilstrekkelig før de ble fernissert i to omganger. 

Løsemidlene i fernissene har antagelig fordampet i en hastighet som fargene under ikke kunne følge. 

Dette har ført til lokale spenninger i fernissen, slik at den har trukket seg sammen til isolerte øyer og 

samtidig økt i tykkelse. Samtidig har fernissen presset ned mot fargene, som i mangel av plass har 

kompensert med å sive opp gjennom sprekkene. I ekstreme tilfeller, som i Parken Lunden, kalles det 

”scurf and scab” når fargene trekker opp til malingsoverflaten, og i tillegg danner rynker i overflaten 

(Keck 1969:15). Tørkerynkene var mest fremtredende i overgangen mellom himmelen og bjerketreet 

(fig. 33). 

 

5.5 Ferniss     

Motiv 2 har blitt påført en sluttferniss over den nevnte pigmenterte oljefernissen. Med dagslyslampe 

(fig. 74) og UV-opptak (fig. 39) fremkommer det tydelig at fernissen var ujevnt distribuert med brede 

vertikale penselstrøk som kun dekket deler av billedflaten. Sannsynligvis skyldes dette at 
                                                
52 Keck (1969:15) kaller endringen for ”alligatoring”. 
53 Det ble gjort UV-opptak av malingsoverflaten før og etter at maleriet ble renset for ferniss. Begge fargeområdene 
fluorescerte med en lys gulgrønn farge både før og etter rensingen.  
54 I alle tørkekrakeleringene var fluorescensen fraværende.  
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fernisspåføringen ble avbrutt. Den sekundære fernissen hadde en gulbrun farge (fig. 74). Med UV-

opptak fluorescerte den med en sterk gulgrønn farge, som er indikerende for en naturlig og aldret 

ferniss basert på dammar (Kirsh og Levenson 2000:222; Campbell og Dunkerton 1996:168).  

 

På et svarthvitt fotografi av Parken Lunden som er lagt ut på DigitaltMuseum (Norsk Folkemuseum)55 

ble den samme ujevne fernisspåføringen observert (fig 40). Fotografiet er udatert, men i arkivet som 

fotografiet oppbevares i har det ikke blitt registrert nyinnføringer siden 1930 (Bentsborg 2009: 

pers.komm). Fernissen må derfor ha blitt påført innen dette året. På fotografiet er det tydelig at 

fernissen var misfarget allerede da, og i tillegg hang lerretet slakt på blindrammen- noe som tyder på at 

det er en god stund siden maleriet har blitt behandlet.56  

 

                                                
55 http://www.digitalmuseum.no/, negativnummer L36596. 
56 Misfarging av fernisser kan imidlertid forekomme så raskt som 10-15 år etter at den har blitt påført et maleri (de la Rie 
1987:3). Ut fra fargen kan det derfor være vanskelig å datere en ferniss. 
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6 MALERIETS TILSTAND FØR BEHANDLING I 2009-2010 
Til undersøkelsene av maleriets tilstand- og skadehistorikk ble det ovennevnte svarthvite fotografiet av 

maleriet fra før 1930 benyttet (fig. 40). Utover dette var en tilstandsrapport fra 2008 nyttig.57 Her var 

skadene på maleriets ulike bestanddeler notert, og tegnet inn på et fotografi med høy billedoppløsning. 

Disse dokumentasjonene ble benyttet som sammenligningsgrunnlag med egne observasjoner gjort 

underveis med primærkilden Parken Lunden. På denne måten var det mulig å kartlegge en antatt 

kronologi av maleriets tilstand- og skadehistorikk.  

 

6.1 Pynteramme 

Bunnmateriale 

Samtlige av pynterammens profiler hadde en konkav bøyning på tvers av fibrenes lengde. Dette har ført 

til en svak vridning i hele rammekonstruksjonen, slik at hjørnene er noe fremskutte og det er glipper 

mellom pynterammens hjørner og maleriet.58  

 

I flere hull på pynterammens bak- og innside, og i mellomrommene til sammenføyningen av hjørnene 

var det døde insekter, tomme insektsegg, larvehuder og en tom puppe (fig. 41). Samtlige hull i rammen 

kommer imidlertid fra spikre etter tidligere monteringer av maleriet til pynterammen. En tom larvehud 

ble allikevel undersøkt og identifisert for å utelukke muligheten for forekomsten av skadelige 

treborende insekter. Utseendet har flere likhetstrekk med klanneren Dermestidae (museumsbillelarven), 

men kan også være fra andre beslektede arter (www.fhi.no; Ottesen 2009:pers.komm) (fig. 47-48).59 

Som larve spiser denne døde insekter, pels og ull, men ikke tre (fhi.no).60 Som det fremkommer i 

avsnitt 6.3 (Overflatesmuss og andre avsetninger) var det også muselort og oppsamlinger av fibere som 

ligner musepels mellom blindrammen og lerretet (fig. 55-58). Slike omgivelser er ideelle 

næringsgrunnlag for klannere, og kan forklare insektsfunnene. Basert på funnene har pynterammens 

treverk en intakt indre struktur, som er upåvirket av insekter.  

 

                                                
57 Tilstandsrapporten ble utført av malerikonservator Dagheid Berg, ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.  
58 Små utslag av ujevn svelling og krymping kan føre til slike deformasjoner (Hoadley 1998:19), og oppstår med variasjoner 
i treverkets fuktinnhold. 
59 Larven var ca. 5 mm lang, og hadde seks børstelignende samlinger med hår på hodet. Størrelsen og utseendet stemte med 
beskrivelsene av museumsbillelarven (www.fhi.no).  
60 En annen beslektet art, som har likhetstrekk med larven er Dermestes Peruvianes. Denne larven livnærer seg på matavfall 
og mindre dyrelik (Pinniger 2001:21). Denne og museumsbillen finnes i USA (maleriet har vært oppbevart i USA), og 
forekomsten av museumsbillen er vanlig i Norge (Ottesen 2009:pers.komm). 
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Krittgrundering 

Krittgrunderingen har blitt påført skader som er forårsaket av både interne og ytre påkjenninger. På 

utsiden av pynterammens fire hjørner er det skader som antagelig skyldes mekanisk slitasje. Størst tap 

er imidlertid på frisene på pynterammens venstre profil, og på utsiden av pynterammens nedre profil 

ved hjørneforsterkningene (fig. 66-69). Dette skyldes antagelig ulike mekaniske spenninger som har 

oppstått i og mellom treverket, limseisingen og grunderingen. Cellulose er hygroskopisk, dvs. den har 

evnen til å ta opp fuktighet i fuktige omgivelser og å gi fra seg fuktighet i tørre omgivelser (Hoadley 

1998a:12,13). Dette innebærer at treet henholdsvis sveller og krymper. Den plastiske deformasjonen 

som oppstår i forbindelse med svingninger av den relative luftfuktigheten (RF), vil være størst i de 

delene som tåler spenningen dårligst (Kollandsrud 1994:85). Fordi animalsk lim er svært hygroskopisk, 

vil det etter gjentatte plastiske deformasjoner svekkes, slik at det oppstår delaminering mellom 

grunderingen og treverket (Kollandsrud 1994:85). Antagelig har limet her vært det svakeste punktet 

som har gitt etter slik at krittgrunderingen har løsnet.   

 

Imitasjonsforgylling 

Imitasjonsforgyllingen var preget av opp- og avskallinger, mekanisk slitasje samt misfarging som følge 

av korrosjon. Den mekaniske slitasjen og misfargingen fra korrosjon skyldes antagelig rengjøring av 

overflaten med fuktighet. Dette kan føre til både tap av forgylling, og korrosjonsdannelse (Bjørk 

2009:pers.komm). Pynterammens overflater var ellers dekket med et tynt lag med støv og sot.  

 

6.2 Blindramme 

Bunnmateriale 

Blindrammen var i en dårlig forfatning, og hadde blitt påført strukturelle skader som bar preg av 

uegnede oppbevaringsforhold og håndteringer. De fleste problemer forbundet med tregjenstander har 

en sammenheng med fuktinnholdet i treet (Hoadley 1998:11). I dette tilfellet var det omgivelser med 

både svært høye og lave luftfuktighetstnivåer som har ført til skadene. På tre av blindrammens lister var 

veden splittet (fig. 43). Sprekkene fulgte hele lengden av sidelistene og den øverste, men ingen av dem 

var gjennomgående. Når fuktinnholdet i et treemne er under fibermetningspunktet61 (mellom 25-30%) 

vil det krympe (Abdul-Hak 1955:146; Tronstad:3). Samtidig som treet krymper blir de mekaniske 

                                                
61 Et tre begynner å tørke når det har blitt felt. Når fuktigheten som befinner seg i alle fordypningene i treet har fordampet, 
og det kun gjenstår fuktighet i celleveggene, er fibermetningspunktet nådd (Abdul-Hak 1955:142). Enhver tresort har en gitt 
vektprosent med fuktinnhold i cellulosestrukturen når det er tørt (Hoadley 1998:12). 
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kreftene sterkere (Hoadley 1998a:12). Veden kan dermed slå sprekker, som i dette tilfellet. Dette er 

indikasjoner på at kilerammen har blitt oppbevart i et tørt klima over en lengre periode.  

 

I sprekkene på blindrammens øverste list og på kortlistene var det døde insekter, tomme insektsegg og 

tomme larvehuder (fig.45, 46.) Huden fra en død larve ble undersøkt, og hadde likhetstrekk med 

klanneren som ble funnet i pynterammen. Det var mørke skjolder på blindrammens nedre venstre 

hjørne. Disse er forårsaket av fuktskader, og har skjedd mens maleriet var montert i pynterammen.62 I 

det samme området ble det observert flere hvite prikker med pulvertekstur. Antagelig er dette 

overflatemugg. Overflatemugg kan oppstå som følge av høy luftfuktighet i omgivelsene rundt 

gjenstanden, og av direkte fuktpåvirkning (Mattsson 2009:pers.komm). Dette indikerer at maleriet har 

blitt oppbevart i fuktige omgivelser med over 60 % RF, som ofte er forutsetningen for at de 

mikrobiologiske aktivitetene skal kunne etableres og utvikle seg (Blanchette 1998:56, 65).63 64 

 

Det var flere skraper, riper og fordypninger på baksiden av blindrammen. Disse skyldes mekanisk 

slitasje fra håndtering, og fra monteringen av maleriet i pynterammen.  

 

6.3 Maleunderlag 

Lerret 

Lerretet var preget av uegnet oppbevaring og håndtering, samt en svært slakk oppspenning på 

blindrammen (fig. 11-15). Tilstanden kan forklares ut fra et teoretisk perspektiv, ved å kategorisere de 

antatte årsakene for nedbrytningen, for så å vurdere innvirkningene de har hatt på den faktiske 

gjenstanden. Videre kan tilstanden undersøkes gjennom relativt enkle fysiske og kjemiske tester av 

lerretet, og fra visuelle observasjoner. 

 

Bresee (1986) har klassifisert fem forskjellige faktorer som fører til nedbrytning av polymere 

cellulosematerialer. Disse er fotokjemiske, fysiske, mekaniske, termale og kjemiske aldringseffekter 

(Bresee 1986:39). Av disse er de tre første medvirkende faktorer for tilstanden på lerretet til Parken 

                                                
62 Det ble gjort et opptak fra maleriets bakside da det var montert i pynterammen. Her var det tydelig at fuktskjolden har 
oppstått i forbindelse med samme lekkasje som førte til skjolden på pynterammen.  
63 Dersom fuktinnholdet i treet er over fibermetningspunktet (som er rundt 28 %) er veden fuktig nok til at muggveksten kan 
etableres og utvikle seg (Blanchette 1998:56-57).  
64 Overflatemugg fører imidlertid kun til misfarginger på overflatene, og har ingen strukturell nedbrytende effekt på treet 
(Blanchette 1998:57). 
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Lunden.65 Fotokjemisk nedbrytning forårsakes av elektromagnetisk stråling fra UV-lys og synlig lys 

som absorberes i fibrene. Nedbrytningen vil begynne på fibrenes overflater som er direkte eksponert 

for strålingen. Visuelt gir dette fibrene den karakteristiske gulbrune fargen som ses på baksiden av 

lerretet,66 som skyldes det høye innholdet av karbonylgruppene i cellulosefibrene (Tímár-Bálázsy og 

Eastop 1998:35,227). Denne absorpsjonen av stråling utgjør to typer kjemiske reaksjoner; både brudd 

og dannelse av kovalente bindinger (Bresee 1986:42). Dette vil gradvis medføre at fibrenes elastiske og 

strekkbare egenskaper endres til sprø og porøse. Det ble gjort mekaniske tester av fibrene for å få en 

indikasjon på tilstanden.67 Fibrene som var brutt i forbindelse med riftene og hullene (se avsn. 

nedenfor) var svært sprø og porøse, og har sannsynligvis sammenheng med at forringelsen skjer 

raskere når fibrenes tverrsnitt (indre struktur) er eksponert for lys. Oppspenningskantene var imidlertid 

fleksible og elastiske.  

 

Videre ble våtkjemiske metoder anvendt for å undersøke tilstanden. For å få en indikasjon på 

nedbrytningen i lerretsoverflaten ble det foretatt seks målinger på lerretsoverflaten med pH-papir; ved 

den største riften, og nære oppspenningskantene (vedl. 4). Dette ble gjort med to ulike vannløsninger, 

hvor begge ble tilsatt lut for å nøytralisere vannet. En av dem ble tilsatt 4% isopropanol.68 Prøvene med 

lut målte mellom pH 4,4-4,7 i lerretets nedre høyre kant og ble surere lengre opp i lerretet, til pH 4,4.69 

Løsningen med isopropanol ble benyttet til tre nye pH-målinger, utført ved siden av de forrige prøvene. 

På samtlige målinger var resultatene lavere.70 Det er usikkert om den lavere pH-verdien skyldes en 

unøyaktig avlesning av indikatorpapiret. Det ble også utført pH-målinger av våtekstrakt fra et fiber fra 

maleriets øvre kant (L3.).71 PH-målingene viste en verdi på 5,27 etter en time, og 5,13 etter 24 timer. 

Dette indikerte at lerretets indre struktur var mindre nedbrutt. Graden av nedbrytningen må ses i 

sammenheng med fibrenes fysiske struktur. Fordi størstedelen av lysbølgene reflekteres fra fibrenes 

overflate, vil den kjemiske nedbrytningen forårsaket av lys være mindre innenfor lerretsoverflaten 
                                                
65 Termale og kjemiske aldringseffekter har ikke blitt ansett som medvirkende faktorer for tilstanden på lerretet til Parken 
Lunden. Opptak av varmeenergi i cellulosestrukturen kan føre til nedbrytning av fibrene. Denne formen for nedbrytning 
skjer når polymerene i cellulosestrukturen er over Tg, og er relevant i forhold til varmebehandling av tekstiler. Dette gjør at 
polymerene kan smelte og endre strukturen slik at de mekaniske egenskapene forringes (Bresee 1986:40,45). Kjemisk 
aldring oppstår når energier tilføres lerretsfibrene ved for eksempel bleking. 
66 Delene av lerretet som har vært dekket av blindrammen og kilene var ikke like misfarget som resten av lerretet, og 
skyldes at de har blitt mindre eksponert for nedbrytende agenter som støv og lys.  
67 Lerretets elastisitet og strekkbarhet ble testet ved å trekke fast men forsiktig i fibrene ved alle lerretskantene. I fibrene ved 
riftene ble det trukket lett med en skalpell. 
68 PH på vannet fra destillasjonstanken var surt, rundt 5. Vannet ble derfor tilsatt lut  (0,1 M NaOH) som buffer helt til 
blandingen hadde en pH-verdi rundt 7. PH ble målt med pH-papir. Den andre løsningen ble preparert etter Rizzo og 
Burnstocks metode, med 4% isopropanol tilsatt det nøytaliserte vannet (Rizzo og Burnstock 2003:51). 
69 Resultater fra pH-målingene: test 1= mellom 4,4-4,7; test 2= mellom 4,4-4,7 (nærmere 4,4); test 3= 4,4. 
70 Resultater fra pH-målingene: test 1= mellom 4,4-4,7 (nærmere 4,4); test 2= 4,4; test 3= mellom 4 og 4,4. 
71 2 mikrogram fiberprøve ble ekstrahert i 0,1 milliliter destillert vann med pH 7. 
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(Padfield 1969:130). Dette kan muligvis forklare den høyere pH-verdien fra våtekstraktet. PH-

målingene indikerte at lerretet var nedbrutt, men de mekaniske testene tilsa at lerretet fremdeles var 

fleksibelt. Det generelle inntrykket er derfor at lerretets fysiske tilstand var til dels påvirket av den 

fotokjemiske nedbrytningen.  

 

Lerretet hang slakt på blindrammen og hadde ulike deformasjoner som ga det et buklete utseende. 

Denne typen aldring oppstår ved mekaniske belastninger og spenninger, og kan føre til dimensjonale 

endringer av lerretet; såkalt ”sagging” (Bresee 1986:40). Lerretet har ikke vært tilstrekkelig spent opp 

på flere år. På fotografiet fra Norsk Folkemuseum ser det ut til at maleriet hang slakt på blindrammen 

allerede da.72 Fysisk aldring er de strukturelle endringene som har oppstått over tid, siden sist gang 

glassovergangstemperaturen (Tg) i cellulosestrukturen ble overskredet (Bresee 1986:41). Disse 

egenskapene har gradvis ført til deformasjonene i lerretet. Videre har de kunnet forplante seg ettersom 

elastisiteten av lerretet var redusert. Endringene har oppstått i sammenheng med den fotokjemiske 

aldringen. Den mest påfallende deformasjonen i lerretet er formet som en silhuett rundt bjerketreet.73  

 

Aldring fra mekaniske spenninger har med polymerenes viskoelastiske egenskaper, som forekommer i 

forskjellig tid (Bresee 1986:46). Elastisitet og viskositet er materialenes henholdsvis umiddelbare og 

forsinkede responser til spenninger. Tekstilens mekaniske respons er derfor avhengig av spenningens 

hastighet (Bresee 1986:46). Lerretets oppspenning på blindrammen hadde ført til plastiske 

deformasjoner over en periode på flere tiår, og skyldes den mekaniske aldringen. 

 

Det var fire rifter i lerretet, og to små hull (fig. 50-54). Den største riften var midt i lerretets øvre del, 

og målte 4 cm horisontalt og 3,5 vertikalt. Riften var L-formet. En rift ved lerretets øvre høyre kant var 

1,5 cm lang. Denne var vertikal i forhold til maleriets høyde, og var kurvet. Nedenfor denne var det to 

små hull, med en centimeters avstand imellom. Omkretsen av hullene var 2x3 mm hver (hxb). Ved 

lerretets nedre venstre hjørne var en påbegynnende rift. Her var det flere brudd av fibrene på forsiden 

av lerretet enn på baksiden. Et stykke inn fra nedre høyre hjørne var en rift som måler cirka 1,5 cm. Her 

var fibrene brutt tvert av. I tillegg var noen fibre brutt ved begge de øvre hjørnene. 

 

                                                
72 Det var også langsgående krakeleringer i fargelangene, over blindrammens indre kant. Slike sprekkdannelser oppstår når 
lerretet er i kontakt med blindrammens indre kanter, fordi det ikke er tilstrekkelig oppspent. 
73 Deformasjonen tilfører malingsoverflaten et tredimensjonalt relieff. Deformasjonen har også sammenheng med de ulike 
spenningene mellom den forskjellige tørkingen av treets mange fargelag og himmelens færre fargelag.  
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Med unntak av den påbegynnende riften var det omtrent like mange (fiber)brudd i de horisontale og 

vertikale fibrene. Riftenes retninger kan ha en sammenheng med lerretets veveteknikk (Heiber 

2003:36). I en toskaftsvev vil det ofte være flest brudd av innslagstrådene, mens i et eldet lerret vil ofte 

spenningene mellom innslag og renningstrådene jevnes ut slik at bruddene forekommer i begge 

retningene (Heiber 2003:36). Fiberbruddene i de øverste hjørnene har antagelig oppstått da lerretet 

hadde en strammere oppspenning. Denne oppspenningen er en påkjenning for hjørnene av lerretet 

(Hedley m. fl. 1993:51). Tilstanden og utseendet på riftene varierer, og påvirkes av faktorer som 

nedbrytningsprosesser i kantene av riften, fleksibilitet, elastisitet, stivhet og sprøhet av lerretsfibrene 

(Heiber 2003:36). Young har karakterisert brudd (rifter) som enten strekkbare eller sprø (Young 

2003:55). De strekkbare forekommer dersom belastningen som førte til bruddet skjedde over tid, og i 

lerreter som ikke er skjøre (Young 2003:55). Ved sprø brudd har riften som regel et karakteristisk 

avrevet utseende, og trådtuppene blir korte og spisse. Dette er typisk for skjøre lerreter, særlig i tilfeller 

der belastningen som førte til riften har forløpt raskt (Young 2003:55). Den siste beskrivelsen passer 

med observasjonene av riftene i lerretet. Antagelig har de blitt påført lerretet med en kantete gjenstand, 

som har perforert lerretet fra maleriets forside. De to hullene har blitt påført lerretet fra baksiden, 

muligvis fra to stifter. Fordi riftene ble påført mens lerretet hang slakt på blindrammen har de ikke blitt 

utvidet siden skadene oppstod. 

 

På midten av lerretets øvre halvdel, og et stykke opp fra den nedre venstre kanten var det et nettverk av 

mørke skjolder. Muligvis er dette misfarget konsolideringsmiddel som tidligere har blitt benyttet til 

festingen av løse farger. På lerretets nederste venstre hjørne var en skjold med mørke kanter (fig. 49). 

Skjolden har oppstått i sammenheng med fuktskadene som ble observert på blindrammen (avsn. 6.2).  

 

Oppspenning 

Sentralt på alle fire oppspenningskantene var lerretet noe fragmentert. Dette skyldes at maleriet har blitt 

tatt ut av pynterammen som det var limt fast til, med forholdsvis stor kraft. Dette har ført til at flere 

fibere har revnet ved festepunktene mellom maleriet og lerretet. Stifthullene fra de forskjellige 

oppspenningene var intakte, og ingen form for korrosjon ble observert.  

 

Overflatesmuss og andre avsetninger 

Baksiden av lerretet var misfarget av støv og overflatesmuss, spesielt ved lerretets nederste del. I 

øverste halvdelen var det imidlertid mer sot enn den nederste. Det lå rester etter spindelvev, løse 
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lerretsfibere, tørket gress, grå pelsfibre, muselort74 og tykke støvlag mellom lerretet og blindrammen 

(fig. 55,58). Det var også flekker på lerretet som antagelig er avsetninger fra skadedyr (fig. 57,58). 

 

Limseising og grundering 

Undersøkelser med stereomikroskop (40x) viste at limseisingen var noe fragmentert i maskeåpningene. 

Fordi store deler av fargestrukturen generelt satt løst på bunnmaterialet, indikerte det at limets 

klebeevne var svakt og redusert. Som nevnt (6.1: krittgrundering) er animalsk lim svært hygroskopisk, 

og vil svekkes etter gjentatte plastiske deformasjoner forårsaket av endringer i RF. Omsider vil limet gi 

etter, som i dette tilfellet, slik at det oppstår delaminering mellom lerret og grundering. I nedre venstre 

hjørne, over fuktskjolden, var delamineringen spesielt påfallende (fig. 67,68,69). Her hadde vann vært i 

direkte kontakt med lerretet. Når dette forekommer vil lerretet raskt svelle og trekke seg sammen 

(Hedley m.fl. 1993:123). Etterhvert vil vannet nå limseisingen og mykne denne. Da vil grunderingen 

og fargelagene gi etter fordi de ikke kan bevege seg i takt med lerretet (Hedley m.fl. 1993:123). 

Muligvis kan påføringsmetoden av limseisingen ha fått innvirkning på oppskallingen. Når det påføres 

kaldt med palettkniv vil det ligge som et isolert lag oppå lerretet, og ikke absorberes i lerretsstrukturen 

(Hackney 2004:www.tate.org.uk). Dette øker avstanden mellom lerretet og grunderingen, spesielt når 

limet sveller, slik at fargene lettere kan gi etter.  

 

Blysåper 

Det er små runde hull og forhøyninger i malingsoverflaten, som er synlige med stereomikroskop 

(<40x) (fig. 59-63). Disse forekommer i de fleste fargeområdene, i både fernisserte og ufernisserte 

områder, men med størst fortetning i nedre høyre hjørne. Hullene går ned til både lerretet, og til 

underliggende fargelag. Hullene og forhøyningene varierer i omkrets, fra ca. 0.02- 0.2 mm. 

Undersøkelser av malingsoverflaten med UV-lys viste at de fluorescerte med en sterk grønn farge (fig. 

63). Antagelig er dette metallsåper, som er et endringsprodukt som har blitt dannet i grunderingen og i 

fargestrukturen. Disse emigrerer til malingsoverflaten og faller etter hvert ut slik at det oppstår et krater 

i fargelagene.  

 

Oljemedium og harpikser kan reagere med enkelte pigmenter og danne metallsåper (Spring og Higgit 

2006:223). I pigmentene er det ionene fra jord- og tungmetaller som reagerer med forskjellige fettsyrer 

                                                
74 Avsetningene som ble funnet var sylinderformede, hadde spisse ender og var 4-6 mm lange. Husmus (Mus musculus) har 
tilsvarende formede avføringer som måler 3-6 mm (www.nfi.no). Sannsynligvis kommer pelsfibrene fra musen, som har 
oppholdt seg mellom blindrammen og lerretet. 
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(Robinet og Corbeil 2003:37). De frie fettsyregruppene i polymerene som dannes ved hydrolyse kan 

også reagere med metallsalter slik at det dannes metallsåper av syrene (Erhardt m.fl. 2000:66). 

Metallsåpene kan undersøkes i tverrsnitt med PLM, og SEM-EDS for å studere henholdsvis utseendet 

og distribusjonen av grunnstoffene. Av de syv preparerte tverrsnittene fra malingsstrukturen (F1-F6b) 

har det ikke blitt observert metallsåper i grunderingen (PLM). Imidlertid ser det ut til at et lyst gult 

fargelag i tverrsnitt F6 inneholder en metallsåpe (fig. 64). Da det ikke har blitt påvist sink eller kobber 

som også danner metallsåper (Robinet og Corbeil 2003:23) kan formasjonen være en blysåpe. Imidertid 

viste analysen med SEM-EDS (F6: mappinganalyse og spektrum 2 og 8) at det var en silisiumpartikkel 

(Si) i midten av såpens kjerne, med aluminium (Al) og blypartikler (Pb) i en ring rundt. Mellom 

kjernen og Al og Pb er det et transparent upigmentert lag som sannsynligvis er en olje. Kanskje såpen i 

dette tilfellet ligger rundt silisiumpartikkelen. Ifølge Keune (2005:114) har blysåper en sterk 

fluorescens (UV). Denne formasjonen hadde ingen fluorescens. 

 

De samlede observasjonene indikerer at det forekommer dannelse av blysåper i grunderingen og 

muligvis i fargelagene, hvis det ikke er andre former for metallsåper. Reaksjonsprodukter fra urenheter 

i kunstnermaterialene (Noble og Wadum 1998:57-58) og nedbrytningsprosesser i fargelagene kan være 

medvirkende til at disse forekommer.  

 

6.4 Fargelag 

Fargestrukturene (motiv 1 og 2) var svært skjøre og deformerte, og det var få områder i maleriet med 

tilstrekkelig vedheft til underlaget. Det har ført til både flate-, takformede- og skålformede 

oppskallinger, og en del fargetap.  

 

Krakeleringer, oppskallinger og fargetap 

Sentralt i motivet var et større nettverk av konsentriske ringer med krakeleringer (fig. 65), som har 

oppstått i forbindelse med støt. Det var markerte krakeleringer, samt opp- og avskallinger ved 

oppspenningskantene, og i fargelagene der lerretet har vært i kontakt med blindrammens indre kanter. 

Fargene på maleriets øverste halvdel var generelt mindre sprø og nedbrutte enn fargene i nederste 

halvdel. Det var også mer fargetap i den nedre delen. 
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Kjemiske reaksjoner som oksidasjon, hydrolyse, fordampning av lavmolekylære vektkomponenter, og 

såpedannelse75 er alle medvirkende faktorer i nedbrytningen av en tørket oljefarge (Erhardt m. fl. 

2000:65, Erhardt m. fl. 2005:146). Ulike behandlinger med løsemidler kan i tillegg føre til at originale 

komponenter ekstraheres, slik at oljefargene blir desto stivere og mer porøse (Erhardt m.fl. 2000:65; 

Sutherland 2000). Kombinert med fargelagenes sprøhet, kan de gjentagende variasjonene av 

spenningene i underlaget føre til krakeleringer,76 oppskallinger og delaminering (Bucklow 1996: 30). 

Ulike pigmenter reagerer også forskjellig på lys og varme, og kan derfor brytes ned i forskjellig tempo 

(Rasti og Scott 1980:148,155). Da lerretet har hengt slakt på blindrammen i lang tid (avsn. 6.3.) har det 

også vært mulighet for store dimensjonsendringer i lerretet, som kan forklare tilstanden på fargelagene. 

I vedlegg 7 en en figur over de konsoliderte områdene (behandling 2009-10). De konsoliderte 

områdene er indikerende for hvor mye som var løst. 

 

Lokale deformasjoner nære blindrammen 

Malingsoverflatens tekstur i maleriets nedre hjørner, og et stykke inn i motivet, skilte seg fra de 

omliggende områdene som hadde få eller ingen oppskallinger (fig. 67-69). I disse områdene var det et 

tettere nettverk av krakeleringer og små skålformede oppskallinger. Forskjellen på tilstanden mellom 

der lerretet var beskyttet av blindrammens lister, og der lerretet ikke har vært beskyttet av noen lister 

har blitt kalt ”the stretcher effect”, eller blindrammeeffekten (Ligterink og Di Pietro 2007:27). 

Temperatur kan forårsake stigningsforhold av RF i plan med lerretet, som gjør at det forekommer 

kondens lokalt på en malingsoverflate. Distribusjonen av fuktighet i et maleri avhenger av hvordan de 

tørre materialene i gjenstanden er fordelt, og hvordan stigningsforholdene av temperaturen er i maleriet 

(Ligterink og Di Pietro 2007:33). Sannsynligvis har kondens på malingsoverflaten innenfor 

blindrammens indre lister ført til disse oppskallingene. 

 

Farger bundet i olje vil reagere forskjellig på fuktighet, avhengig av hvilke pigmenter de består av. 

Eksempelvis er jordfarger mer sensitive ovenfor kondens enn blypigmenter (Mecklenburg 2007:24). 

Dette kan forklare de lokale oppskallingene som tilhører de ulike fargestrukturene i motivet. I store 

deler av maleriets nedre halvdel med mørke grønne lasurer var det skålformede oppskallinger, mens 

der hvor de grønne fargene er blandet med blyhvit, var fargestrukturen uendret. Deler av 

                                                
75 Såpedannelse er definert som en del av nedbryningen av farger, hvor det er pigmenter som kan reagere med komponenter 
i oljene (Erhardt m.fl. 2005:148).  
76 Krakeleringer som oppstår på grunn av fargenes reduserte motstand mot vibrasjoner fra støt, og mot spenninger fra den 
sykliske endringer av RF og T ved aldring, kalles alderskrakeleringer (Keck 1969:17). Krakeleringene er smale og stopper 
ved overgangen til lerretsunderlaget. 
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overflateteksturen ved nedre høyre hjørne, hvor det har vært kondens, var også plan og uendret. Dette 

skyldes at det er et lag med blyhvit under den grønne fargestrukturen, og at blyhvit er mer 

motstandsdyktig mot endringer forårsaket av fukt. 

 

Delaminering mellom fargelagene 

I flere fargeområder var vedheftet mellom fargelagene svekket. I de guloransje skyene på 

himmelpartiet hadde fargene flere steder delaminert ned til både den blå undermalingen. Vedheftningen 

mellom fargene i de røde, brunrøde og hvite fargestrukturene i mellomgrunnen var også dårlige, samt i 

de grønne fargeområdene i forgrunnen til venstre.77 Vedheftet mellom fargene i den brune 

fargestrukturen på båtens akterende var også svekket, og har forårsaket delaminering.  

 

Det kan være flere årsaker til denne splittingen mellom fargelagene. Påføring av upigmenterte oljelag78 

kan føre til delamineringer mellom fargene (Hackney 2004:www.tate.org.uk). Som det fremkommer i 

kapitlet om originale materialer (4.4. oiling out), og i strukturtabellen (vedl. 4), er det upigmenterte 

oljelag og ferniss internt i lagoppbyggingen av fargestrukturene.79 Undersøkelser av tverrsnitt F5 (PLM 

og SEM-EDS), som er fra de gulrøde skyene, viser at det er to upigmenterte lag som ikke fluorescerer 

med UV-lys, nettopp der delamineringen har forekommet. På tverrsnitt F2, som er tatt fra akterenden 

på båten, er det også en påbegynnende delaminering mellom de to øverste fargelagene (PLM:200x). 

Mellom disse fargene er det også et upigmentert lag, som sannsynligvis er en ferniss (vedl. 2). 

 

Overflateforurensninger og smuss 

Malingsoverflaten var misfarget av et tynt og grått støvlag. Misfargingen var spesielt synlig over de blå 

og gulrøde fargene i himmelpartiet, der malingen var udekket av fernissen. Antagelig består 

overflateforurensningene hovedsakelig av sot fra innendørs oppvarming og stearinlys, samt fett fra 

matlaging. Det var også små etseflekker (<1 mm), antagelig fra flueskitt, som var synlige i himmelen. 

 

                                                
77 Da disse områdene ble konsolidert, løsnet fargene stedvis fra et underliggende lag. Se behandlingskapitlet. 
78 Oiling out er en teknikk som utføres av kunstneren. En olje påføres tørre malingsoverflater umiddelbart før det samme 
området skal påføres nye farger. Det samme gjøres også for å mette fargene i ferdigmalte områder (Hackney m.fl.:210).   
79 Dette ble påvist internt i fargestrukturene til tverrsnitt F2, F3, F4, F5 og F6, med PLM  (reflektert- og UV-lys) og SEM-
EDS. I tillegg viser tverrsnitt F4 og F6, med samme undersøkelsesmetoder, at det også er harpiksholdige lag.  
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6.5 Ferniss 

Det var kun få gjenværende spor av fernissen som lå på motiv 1, i øvre høyre hjørne. Denne var 

misfarget. Fernissen som lå på motiv 2 var sprø, oppsprukket og hadde gulnet. 80 Misfargingen var 

spesielt synlig i himmelpartiet. Det var tre typer krakeleringer i fernissen; noen gikk helt ned til lerretet 

og korresponderte med alderskrakeleringene (fig. 74), og andre gikk ned til opptørkingskrakeleringene 

i fargestrukturen. I tillegg var det et tett nettverk av sprekker som var begrenset til fernissen, og som 

ikke korresponderte med noen av krakeleringene i fargelagene. Disse observasjonene er vanlige 

nedbrytningsreaksjoner i polymere materialer, og skjer i sammenheng med reaksjoner som igangsettes 

av varme, lys, atmosfæriske forurensninger og av hydrolyse (McNeill 1992:14,18,19). Hovedsakelig er 

det auto-oksidasjon som forårsaker endringene av stabiliteten til fernissen (de la Rie 1988:10). Dette er 

en nedbrytningsprosess som forekommer mellom oksygenet i luften og ulike komponenter i et organisk 

materiale. Fotokjemisk initiert autoksidasjon (UV-stråling) har også en sterkt nedbrytende effekt på 

organiske filmer (de la Rie 1992:68).  

 

 

                                                
80 På fotografiet fra Norsk Folkemuseum, som har blitt tatt en gang før 1930, var det tydelig at fernissen var nedbrutt og 
misfarget allerede da . Misfargingen på bildet trenger ikke nødvendigvis å bety at fernissen den gangen var gammel. I 
ekstreme tilfeller kan en nedbrutt ferniss føre til fargeendring så raskt som 15 år etter at den var påført (de la Rie 1987:3).  
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7 BEHANDLING 2009-10          
7.1 Behandlingsvurderinger         

For hver behandling som ble gjort med Parken Lunden, ble det det tatt hensyn til maleriets originale og 

sekundære materialer, dets tilknyttede historiske verdier og den nåværende eierens verdisettinger. Det 

var også viktig å ha kunnskap om maleriets fremtidige tiltenkte funksjon for å kunne ta de best egnede 

valgene for behandlingsmetoder og av materialbruk. For å sikre at alle utførte behandlinger vil få 

langsiktig nytte, og at gjenstanden forblir uforandret i lang tid fremover, er man som konservator 

forpliktet i å sette seg inn i materialenes aldringsegenskaper, og hva slags effekt som de vil ha på 

gjenstanden (Appelbaum 1987:65). Hanssen-Bauer har definert stabilitet som ”et mål på motstand mot 

aldring over tid” (1996:167). At behandlingsmaterialene må forbli uforandret og vare evig, er ikke et 

mål i seg selv, men at valget av behandlingsmaterialene tas med utgangspunkt i aldringsegenskaper 

som er kompatible med gjenstandens materialer, tilstand, uttrykk og utseende (Hanssen-Bauer 

1996:170,171). Ofte vil valgene av behandlingsmaterialer komme i konflikt med prinsippet om 

reversibilitet. Et eksempel er konsolideringsmidler som er løselige i seg selv, men som ikke vil kunne 

fjernes fra en nedbrutt fargefilm uten å påføre fargene ytterligere skade (Appelbaum 1987:67). Kravet 

til stabilitet har derfor vært viktig for de strukturelle behandlingene av Parken Lunden.  

 

De nevnte hensynene er i tråd med ICOMs krav til etiske retningslinjer for konservering (ICOM 2004: 

16). Alle inngrep er sammen med informasjonen slik den fremgår nedenfor, dokumentert i vedlegg 1: 

illustrasjoner. 

 

7.2 Strukturelle inngrep  

I løpet av høsten 2009 ble det utført flere strukturelle behandlinger av Parken Lunden. Kort 

oppsummert er disse; konsolidering av løs grundering på pynterammen, liming av sprekkene på 

blindrammen, påsetting av ny vulst og tilpassing av nye kiler. Rifter har blitt reparert ved 

fiberbruddene, og ble i tillegg påført lapper på baksiden av lerretet. Lerretet ble kantdublert og fikk en 

ny oppspenning, over et sekundært støttelerret. Alt løst fargelag ble festet punktvis, før hele 

malingsoverflaten ble impregnert med konsolideringsmiddel. Inngrepene ble gjort for å stabilisere 

maleriet slik at det i fremtiden skal kunne utstilles og tåle håndteringer i forhåpentligvis en lang 

årrekke. 
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Pynteramme 

Fjerning av ujevnheter på pynterammes innside 

Innsiden av pynterammen var noe ujevn, fra smuss og splinter i veden. Når maleriet er montert i 

pynterammen, ligger malingsoverflaten i kontakt med treverket. Det var derfor hensiktsmessig å fjerne 

ujevnhetene, slik at risikoen for at de kunne føre til ytterligere skader i fargelagene ble redusert. Disse 

ble pusset vekk med sandpapir. I tillegg ble innsiden foret med filttape, for å gi malingsoverflaten et 

mykt underlag. Fordi maleriet vil bli flyttet to ganger i året,81 vil filten også beskytte maleriets kanter 

mot støt. 

 

Blindramme 

Nedfrysing av blindrammen 

For å redusere sjansen for kjemisk og fysisk nedbrytning av blindrammen, forårsaket av eventuelle 

skadedyr i treverket,82 ble den frosset ned i en dypfryser i -20 ºC, i to uker. Nedfrysningen gjør at 

insektene dør på grunn av den raske temperaturendringen (Pinniger 2001:72). Blindrammen ble først 

pakket inn i silkepapir og så forseglet med to lag av polyetylen plast (fig. 75.). Luft ble trykket ut under 

forseglingen. Papirets funksjon er å forhindre kondensen i å feste seg på blindrammen ved nedfrysning, 

og å stabilisere fuktinnholdet i pakken (Carrlee 2003:143). Etter nedfrysningen, ble blindrammen 

oppbevart i plasten i flere dager inntil den var akklimatisert til normal romtemperatur. Dette kan 

redusere sjansen for at kondens festet seg på den kjølige blindrammens overflate mens den ble 

akklimatisert (Carrlee 2003:145).  

 

Nedfrysningen er en relativt enkel og effektiv metode. Den kan imidlertid være svært skadelig for 

skjøre gjenstander med mye interne spenninger i strukturen (Pinniger 2001:73). Gjenstander med en 

kompositt utførelse er også sensitive for slike behandlinger. Men fordi blindrammen kun har et tynt 

fargelag ble det ansett som trygt. Det ble ikke observert endringer etter nedfrysingen. 

  

                                                
81 Maleriet vil bli utstilt på Nes Jernverk i sommermånedene, og lagres i magasinet til AAks gjennom vintermånedene.  
82 Nedfrysningen ble gjennomført for å forsikre at en eventuell aktivitet ble stoppet. Dette ble gjort både av hensyn til 
blindrammens strukturelle tilstand, og for å forhindre spredning av insekter. Nedfrysningen er en relativt enkel og effektiv 
metode. Den kan imidlertid være svært skadelig for skjøre gjenstander med mye interne spenninger i strukturen (Pinniger 
2001:73). Gjenstander med en kompositt utførelse er også sensitive for slike behandlinger. Men fordi blindrammen kun har 
et tynt fargelag ble det ansett som trygt. Det ble ikke observert endringer etter nedfrysingen. 
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Liming av sprekker og tilføring av ny vulst 

For at blindrammen skulle bli funksjonell var det nødvendig å behandle gamle skader, og å tilføre nye 

materialer som endret det opprinnelige utseendet. Sprekkene i blindrammen ble limt med hornlim og 

lagt i press over noen dager på Møbelverkstedet i Oslo.83 Hornlim er et animalsk lim,84 som har en lang 

tradisjon innen konservering av tregjenstander (Williams 1998:79). En ulempe med limet er at det er 

hygroskopisk og derfor sensitivt i omgivelser med svært høye og lave nivåer med RF.85 På den annen 

side er reparasjon utført med animalske lim nesten totalt reversible, og kan løses med varmt vann 

(Williams 1998:80). Blindrammen ble tilført en sekundær vulst på ytterkantene av forsiden. På den 

måten kunne lerretet heves fra blindrammens indre kant, og slik forhindre nye deformasjoner i lerretet 

og malingsoverflaten. Vulstene er av furu og måler 3x3 mm i høyde og bredde. Disse ble også festet 

med hornlim. Fordi kun to kiler er bevart, og disse er deformerte, ble det laget fire nye (fig.77). Kilene 

er laget i eik, som er et hardere treslag med bedre motstand mot deformasjon enn furu (Bjørk 2009: 

pers.komm).86 Disse behandlingene bidro med å øke blindrammens stabilitet og funksjon. 

 

Maleunderlag           

Demontering av lerretet fra blindrammen 

De fem riftene ble reparert fra både forsiden og baksiden av lerretet. I den forbindelsen ble lerretet 

demontert fra blindrammen slik at det kunne legges flatt, og for å bedre tilgangen fra baksiden. Selve 

demonteringen var noe problematisk. På nederste oppspenningskant var stifthodene festet godt inn i 

treet, og forvansket fjerningen av disse uten at lerretet og blindrammen tok skade. Lerretet ble derfor 

snittet inntil kanten av stifthodenes øvre halvdel, med en skalpell. Dette ble gjort med syv av de 20 

stiftene i nedre lerretskant.  

 

Både av estetiske og strukturelle hensyn var det ønskelig å utføre lokale reparasjoner av områdene som 

ble snittet rundt stiftene, ved å utføre en gjenveving av riftene i lerretet etter Heibers metode (Heiber 

2003). Dette er et imidlertid et tidkrevende inngrep, som med prosjektets begrensede tidsramme ikke 

lot seg gjennomføre. Fordi lerretet skulle kantdubleres, ble riftene i stedet forsterket i denne 

forbindelsen. Se avsnittet nedenfor; om riftreparasjoner og kantdubleringen av lerretet. 

                                                
83 Restaureringen ble utført av snekkermester Hanne Bjørk ved Møbelverkstedet i Oslo (www.mobelverkstedet.no). 
84 Animalske lim er proteinholdige materialer som hovedsakelig består av karbon, oksygen, hydrogen og nitrogen (Newman 
2000:31). 
85 Lave RF-nivåer kan føre til plastiske deformasjoner og muggangrep. Høye RF-nivåer gjør at limet er svært sensitivt 
ovenfor støt, noe som kan føre til at festet brister (Williams 1998:80).  
86 Skjøtene varierte i hver av blindrammens hjørner. Kilene ble derfor tilpasset hver av skjøtene. Dette vil bidra med en jevn 
fordeling av press ved utkiling. 
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Forsidebeskyttelse av malingsoverflaten med japanpapir og størlim 

I forbindelse med behandlingen av riftene var det nødvendig å snu lerretet noen ganger. Denne 

håndteringen medførte en risiko for at sårbare fargeområder kunne løsne. Det ble derfor besluttet å 

beskytte malingsoverflaten med japanpapir og størlim (fig. 78).87 Størlimet har høy klebe- og 

vedheftingsevne, og er mindre viskøst enn andre animalske limtyper (Petukhova og Bonadies 1993:23, 

Hedley m.fl. 1990:126).88 Den gode klebeevnen gjør at kun små mengder er nødvendig for å fukte 

overflaten og oppnå tilstrekkelig feste mellom japanpapiret og malingsoverflaten. På denne måten kan 

tilsetningen av sekundære materialer, som i tillegg er hygroskopiske, reduseres.  

 

En vanlig metode er å påføre limet på malingsoverflaten gjennom et papir- eller vevlag (Wiik 1974:27) 

med pensel. Basert på egne empiriske erfaringer med denne metoden, er det vanskelig å kontrollere 

mengden lim som absorberes i malingsstrukturene. Japanpapirene ble derfor påført lim over ordinære 

kjøkkenpapir. Mens de fremdeles var fuktige ble de lagt over maleriets forside. På den måten ble 

overskuddet liggende igjen i kjøkkenpapiret, og mengden lim som ble absorbert i maleriet ble 

redusert.89 

 

Riftreparasjoner og kantdublering 

Så lenge riftene og hullene i lerretets kanter forblir ubehandlet vil ikke maleriet tåle å spennes opp på 

nytt, uten at riftene utvides. Fibertuppene i riftbruddene vil også fortsette å forringes, og skadene er 

visuelt forstyrrende. For å styrke den strukturelle stabiliteten og kontinuiteten i lerretet måtte alle rifter 

og hull repareres. Tilsvarende måtte oppspenningskantene behandles. Et viktig mål var å opprette en 

stabil og jevn fordeling av stress i lerretet, slik at det vil kunne tåle belastninger i lang tid fremover. 

Metodene som ble vurdert for riftreparasjonene, var heldublering, lokale lappreparasjoner, liming av 

fibrene der bruddene har oppstått, eller en kombinasjon av disse. Heldubleringer er en metode som det 

ofte ble tydd til før for å forsterke svake punkter i et nedbrutt lerret (Hackney 2004: 

www.tate.org.uk).90 En vanlig metode var at maleriene ble klebet sammen med et sekundært lerret, og 

                                                
87 Størlim er et proteinbasert lim fra størfisken. De beste kvalitetene av limet kommer fra den indre membranen fra 
svømmeblæren til størfisken (Petukhova og Bonadies 1993:23). Denne refereres ofte til som det ekte størlimet. Økende 
eksport av størfisken på 1900-tallet har ført til at fisken er utrydningstruet (Muniz og Solstad 2002:26,36).  
88 Viskositeten på ulike størlimtyper varierer. Forskning utført på tre ulike størlimtyper har vist at det ekte størlimet hadde 
betydelig lavere overflatespenning enn de andre størtypene som den ble sammenlignet med (Muniz og Solstad 2002:41,42). 
89 Metoden ble forsøkt på et av konserveringsstudiets testmalerier med 2,8- og 3,2 vektprosent løsninger med størlim og 
destillert vann. Til Parken Lunden ble løsningen med 3,2 % benyttet, og påført kaldt. 
90 Frem til 1940-50-tallet var heldubleringer den vanlige praksisen for behandling av rifter i lerretsmalerier (Phenix 
1995:21). 
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impregnert med varm voks og harpiks eller hvetestivelsesklister (Goltz og Hanssen-Bauer 1997:211).91 

De naturlige klebemidlene ble på 1970-tallet erstattet av akryldispersjoner (Duffy 1989:67). Inntil nylig 

har essensielle punkter ved riftreparasjoner vært å utføre mindre og lokale inngrep som begrenses til 

skadeområdene, der brutte tråder monteres sammen og festes etter lerretets opprinnelige vevemønster 

slik at reparasjonsområdet er i plan med lerretets overflater (Hackney 2004: www.tate.org.uk). Dette 

skiftet fra en maksimalistisk til en minimalistisk tilnærming fremkommer i flere av artiklene til 

publikasjonen Alternatives to linings  (Bustin og Caley 2003).  

 

Selv om de utførte pH-målingene antydet at lerretsoverflaten var generelt sur og nedbrutt, indikerte de 

mekaniske testene av lerretet at det var tilstrekkelig elastisk og fleksibelt til å kunne fungere som 

bunnmateriale, såfremt riftene kunne behandles lokalt. Det vil si at kantene kan forsterkes og lerretet 

kan stabiliseres over et inert støttelerret (eng.: loose lining). Akrylkleberne Lascaux 360 HV og 

Lascaux 498 HV (heretter 360 og 498 HV) ble undersøkt da disse har blitt anbefalt til behandling av 

organiske materialer (Parker 2005). Disse er to polymere dispersjonsklebere som er løselige med 

organiske løsemidler som aceton og toluen.92 Som tørr er 498 HV klebrig, mens 360 blir elastisk men 

hard (Duffy 1989:68, www.lascaux.ch). De kan påføres vått, eller ved å reaktivere dem med varme når 

de er tørre.93 Med sistnevnte metode vil klebemidlet klebes fast til lerretet, uten å impregnere det, og 

blir på den måten mer reversibelt. Metoden ble forsøkt med et testmaleri og er beskrevet i vedlegg 7.  
 

Akselererte aldringstester av Lascaux 498/360 HV har vist at den gulner svakt ved aldring (Parker 

2005:2794, Duffy 1989:6995). Viktigst er imidlertid de gode elastiske og klebeegenskapene (Duffy 

1989:70).96 Endringen av pH vil også være minimal ved aldring (Parker 2005:27). Ut fra egne 

empiriske testresultater (vedl. 7) og de ovennevnte aldringsegenskapene ble Lascaux 360 og Lascaux 

498 HV anvendt til behandlingen av lerretet (1:3 deler). Før lappene ble påført, måtte riftene 

                                                
91 Tradisjonelle alternativer til restaurering av rifter har også vært å behandle dem lokalt fra baksiden av maleriet med 
tekstillapper, men da for å unngå den kostbare heldubleringen (Goltz og Hanssen-Bauer 1997:211, Ruhemann 1982:158).  
92 A360 og 498 HVer basert på metyl metakrylat og butyl akrylat, med tilsetninger av akryl butylester (www.lascaux.ch). 
Disse kan løses med toluen til en gel konsistens (Duffy 1989:74). 
93 Laveste forseglingstemperatur er 50 c° (360 HV) og  68-76 c° (498 HV). 
94 Av begge emulsjonene ble det laget en 40% løsning, fortynnet i destillert vann, og påført som en tynn film over plast. 
Etter to døgn med herding ble prøvene undersøkt med aksellererte aldringstester.   
95 Aldringstestene ble utført med prøver av Lascaux 360- og 489 HV (blant flere andre akryldispersjoner) og ble preparert 
på tre måter: spredt på silikonpapir; våtlaminerte mellom to polyester seildukslerreter (”dublering”), og våtlaminerte mellom 
to polyester seildukslerreter, men i tillegg reaktivert med toluen (Duffy 1989:68,69). Testmaterialet ble lagt i en plexiglass 
boks med en General Electric 275 Watt Sunlamp Bulb, styrt av en reguleringsmotstander. I kammeret var det en vifte som 
sørget for sirkulasjon av luften, og en Heathkit Relative Humidity Indicator overvåket fuktnivåene. Testene varte i ca. 124 
timer, tilsvarende 62,125 ”footcandle hours” (Duffy 1989: 69).  
96 Avskrellingsstyrken ble testet med en Scott CRE/500 peel strength tester, og innebar å strekke prøvene mellom tvinger. 
Verdiene ble beregnet ut fra Scott Tester-diagrammer (Duffy 1989:69). 
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gjenforenes der de var brutt, i den grad det var mulig. De løse fibrene ble først ryddet og så festet med 

Polyamid-tekstil-sveisepulver 5065, fra Lascaux (fig. 83). Dette er en termoplastisk harpiks (nylon 12). 

Den benyttes i pulverform, og aktiveres med varme, som en hot-melt kleber (www.lascaux.ch). Til de 

seks riftene og hullene, samt kantdubleringen av lerretet, ble Holytex uvevet tekstilduk97 anvendt (fig. 

78b). Lappene ble avrundet i hjørnene for å fordele fremtidige latente spenninger i overgangen mellom 

lappene og originallerretet. Se vedlegg 7 om fremgangsmåten.  

 

Planering av deformasjoner og oppspenningskantene 

Noen av deformasjonene i lerretet var visuelt forstyrrende. Det var derfor ønskelig å dempe disse, både 

av estetiske og strukturelle årsaker. Dette gjaldt spesielt deformasjonene som har oppstått der lerretet 

har vært i kontakt med blindrammens indre kant, og enkelte områder i maleriets nedre halvdel. Maleriet 

skulle også kantdubleres, noe som ville være lettere å gjennomføre med flate oppspenningskanter. En 

ulempe med planeringen av oppspenningskantene, spesielt når grunderingen er nedbrutt og sprø, er at 

belastningen fra trykket og fuktigheten kan føre til oppskallinger og dannelse av krakeleringer (Bobak 

2003:16). Fordi disse områdene hadde blitt konsolidert med Lascaux Medium for Consolidation 4176 

(LMfC), ble det allikevel ansett som trygt å gjennomføre planeringen. Av de nevnte årsakene ble derfor 

deformasjonene som er beskrevet planert. 

 

For å sikre at farger ikke løsnet og ble tapt under behandlingen ble forsiden av maleriets kanter påført 

forsidebeskyttelse med japanpapir og størlim.98 Planeringen ble gjort etter Bobaks beskrivelse, ved å 

tilføre litt fuktighet og press fra baksiden av lerretet (Bobak, 2003:16). Når fuktigheten tilføres fibrene 

vil glassovergangstemperaturen reduseres slik at de blir mer elastiske (Tímár-Bálázsy og Eastop 

1998:34). På den måten kunne deformasjonene bli modifisert. Hvor plant maleriet kan bli avhenger av 

virketiden og lerretets medgjørlighet. Eldre deformasjoner kan også være vanskelig å flate ut 

(Frøysaker 2009: pers.komm). Etter et døgn med planering var oppspenningskantene og 

deformasjonene ved blindrammens indre kanter redusert. Endringen var visuelt tilfredsstillende, og på 

grunn av fargestrukturens skjøre tilstand ble det ansett som risikofylt og unødvendig å forsøke å 

planere dem videre.  

 

                                                
97 Holytex tekstilduk 3257, ca. 81 g/m2. 
98 Størlimets egenskaper med fordeler og ulemper har blitt drøftet i avsnittet ovenfor, om Forsidebeskyttelse av 
malingsoverflaten med japanpapir og størlim. 
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Oppspenning av lerretet på blindrammen 

Lerretet ble spent over et sekundært støttelerret av polyester seilduk. Dette er et stabilt og inert 

fibermateriale som er uhygroskopisk og motstandsdyktig mot strekkdeformasjoner. Begge lerretene ble 

stiftet til blindrammen med rustfrie stifter, festet diagonalt med fiberretningen, i 45º vinkel. Denne 

festemtoden redusere sjansen for splitting av veden i blindrammen, og sørger for et godt feste (Doyal 

og Sandiford 1995:64). Stiftene ble festet over syrefritt papir. På denne måten er det mindre risiko for å 

skade lerretet og grunderingen når stiftene ved en senere anledning fjernes igjen.  

 

Fargelag 

Konsolidering av løse farger 

Flere av fargeområdene i motivet var svært skjøre, med ulike former for oppskallinger. For å sikre det 

som var løst var det nødvendig å konsolidere fargestrukturen. Maleriet vil dermed kunne håndteres og 

utstilles uten risiko for at farger løsner og blir tapt. Områdene med de skålformede oppskallingene var 

også ønskelige å planere samtidig som de ble konsolidert, av estetiske og strukturelle hensyn. Sikringen 

av fargene kan gjøres enten ved å feste fargene lokalt med et klebemiddel fra maleriets forside, eller 

ved å impregnere hele maleriet med et konsolideringsmiddel fra forsiden og baksiden (Frøysaker og 

Hanssen-Bauer 1994:158). Med Parken Lunden ble førstnevnte metode foretrukket, for å oppnå økt 

kontroll med både planeringen av de skålformede oppskallingene, og med festingen av de løse fargene. 

Konsolideringsmidlet som skulle anvendes, måtte være kompatibelt med maleriets originale materialer 

(her motiv 1 og 2) og tilstand, og med klimaet som maleriet skal oppbevares i.99 Et annet hensyn er at 

det ikke bør forhindre fremtidige konserveringsinngrep (Appelbaum 1987:67).  

 

Utstillingsrommet står vendt mot syd, slik at solen store deler av dagen vil varme opp den uisolerte 

mur- og lekaveggen.100 Dette vil ha innvirkning på klimaet i lokalene innenfor der maleriet er ment å 

utstilles. Under utstillingsperioden benyttes det per i dag ikke avfuktere, befuktere, oppvarming eller 

annen form for klimastyring. I løpet av sommerhalvåret kan det derfor til tider være svært høye 

luftfuktighetsnivåer (RF) innendørs. Avhengig av hvordan luften ventileres, kan nedkjølingen av den 

varme luften på kveldene føre til bratte stigningskurver av RF. I omgivelser med slike sykliske 

variasjoner av klima var derfor kriteriene som ble satt til konsolideringsmiddelet som skulle anvendes; 

                                                
99 Eieren ønsket at maleriet skal kunne utstilles og være tilgjengelig for publikum og ansatte under sommerhalvåret, når 
museet holder åpent (Reed 2009: pers. komm). Det er også muligheter for å oppbevare maleriet i det klimastyrte magasinet 
til Aust-Agder Kulturhistoriske Senter (AAKS) i løpet av vinterhalvåret (vedl. 5: sp. 22, 23).  
100 Det har blitt utført lokale restaureringer av den vestvendte veggen i andre etasje, med utskiftninger av murstein til leka. 
Ut fra befaringen var delen av rommet som vender vest eneste med plass til maleriet (se også vedl. 6: videre bevaring). 
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at det måtte være uhygroskopisk, elastisk og ha gode klebeegenskaper. I tillegg til at det måtte være 

stabilt og ha lang holdbarhet, var det ønskelig å redusere mengden av sekundært materiale som ble 

tilført maleriet.  

 

Størlim har som nevnt101 gode penetreringsegenskaper og klebeevner. En fordel med å konsolidere med 

størlim er at det kan fjernes med vann, som er relativt skånsomt mot fargestrukturene. Men limet er 

hygroskopisk, og vil derfor være uegnet for de nevnte klimaforholdene. Ut fra akselererte 

aldringstester, har LMfC blitt anbefalt som konsolideringsmateriale til organiske materialer (Parker 

2005:27). Dette er en tyntflytende akryl kopolymer, basert på styren, akrylat- og metakrylatestere 

(www.talasonline.com).102 Akselererte aldringstester med lys og varme, har vist at den er svært stabil i 

forhold til løselighet (Parker 2005:27). Dette gir en indikasjon på hvordan den kan løses etter at den er 

påført en gjenstand. Kunstig aldring har også vist at den lineære krympigen av LMfC er < 3 % (Parker 

2005:25). Dette er en fordel, da krympingen kan føre til deformasjoner i de konsoliderte 

fargestrukturene. En annen fordel er at den er løst med vann, noe som kan utnyttes til planeringen av de 

skålformede oppskallingene. Dette er også gunstig av helsemessige årsaker (Hedlund og Johansson 

2005:439). En ulempe med bruken av LMfC er at den må løses med aceton når den er tørket. Selv om 

aceton fordamper raskt, vil løsemiddelet sannsynligvis ha innvirkning på bindemidlene i 

fargestrukturene (harpikser). Allikevel ble det besluttet å benytte LMfC på grunn av stabiliteten, 

holdbarheten og håndteringsegenskapene.  

 

Beskrivelsen av den praktiske utførelsen av festingen, samt et kart med oversikt over de konsoliderte 

områdene følger i vedlegg 7: behandling i 2009-10.  

 

Impregnering av maleriet med Paraloid B72 

Den hittil minimalistiske tilnærmingen med lokal punktkonsolidering viste seg å ikke være 

tilstrekkelig. Til tross for at fargene tidligere hadde hatt vedheft til malingsunderlaget, begynte de å 

løsne på nytt. At problemene oppstod i områder som tidligere hadde blitt konsolidert, var mulig å 

konstatere fordi de limte områdene hadde blitt markert på en fotokopi (se figur i vedl. 7). Dette gjelder 

særlig nedre venstre hjørne ved den gamle fuktskaden, og i mindre grad langs med alle maleriets kanter 

og et stykke inn i motivet. De nye oppskallingene kan ha skjedd i forbindelse med behandlingene som 

                                                
101 Avsn. 7.2: Forsidebeskyttelse av malingsoverflaten med japanpapir og størlim. 
102 LMfC ble utviklet av Lascaux Colours & Restauro som en erstatning av akryl polymer dispersjonen Acronal 300D, da 
produksjonen av sistnevnte opphørte rundt midten av 1990-tallet (Hedlund  og Johansson 2005:443).  
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ble gjort etter at fargene hadde blitt punktkonsolidert,103 og i forbindelse med endringer av klimaet i 

konserveringsatelieret.104 Den gjentatte oppskallingen gjorde at det ble nødvendig å revurdere den 

langsiktige effekten av metoden med lokal festing, og å gjennomføre et mer omfattende inngrep. Det 

ble derfor besluttet å impregnere hele fargestrukturen fra maleriets forside. På denne måten vil 

vedheftet mellom fargelagene øke ytterligere, og sikres mot fremtidig delaminering. 

 

Til impregneringen ble Paraloid B72 (heretter B72) benyttet. B72 er en kopolymer av etyl metakrylat 

og metyl akrylat, som er en høymolekylær vekt (HMV) harpiks (Buckley og Houp 1996:137). Den har 

blitt klassifisert som et klasse A behandlingsmateriale, som innebærer at den skal vare i mer enn 100 år 

(Feller 1978:2). Den er løselig i xylen, toluen og i aceton (Buckley og Houp 1996:139).105 Denne 

harpiksen har lenge blitt brukt innen konservering av malerier, både som konsolideringsmiddel og 

ferniss (de Witte m.fl. 1978:2; Buckley og Houp 1996:137). Ett og samme materiale kan ha flere 

funksjoner innen konservering. Som en ferniss er det overordnede målet å påføre materialet på 

malingsoverflaten, for blant annet å oppnå en ønsket glans, mens en impregnering av fargestrukturen 

gjøres for å øke den strukturelle stabiliteten (Frøysaker og Hanssen-Bauer 1994:158-9). Hvor langt et 

middel impregnerer kan til dels påvirkes ut fra effekten som ønskes. Når det første laget påføres 

malingsoverflaten er det en fordel å benytte en svakere løsning av konsolideringsmidlet, slik at det 

lettere kan trekke ned i hele maleriets struktur (Kollandsrud 2010: pers.komm).  

 

Som nevnt er B72 stabil. Allikevel har resultater fra akselererte aldringstester vist at det kan oppstå 

endringer i fernissens overflate, som skyldes depolymerisasjonsreaksjoner og fordampning av 

nedbrytningsprodukter (de Witte og Goessens-Landrie 1975:115).106 Dette gir fernissen et matt 

utseende, og forårsakes av de korte bølgelengdene fra lyset (de Witte og Goessens-Landrie 1975:120). 

Korte lysbølger (UV) fører imidlertid ikke til noen endring av harpiksens løselighet (de Witte og 

Goessens-Landrie 1975:113).107 

 
                                                
103Etter at maleriet ble konsolidert med LMfC har det gjennomgått følgende behandlinger; forsidebeskyttelse med størlim i 
to omganger, kantdublering, rens av ferniss og planering av deformasjoner med fukt, vektfordelere og lodd. 
104 I løpet av desember måned var det svært varmt og tørt klima i rommet der maleriet ble oppbevart. Det er en mulighet for 
at lerretet har gjennomgått dimensjonale endringer i løpet av denne perioden, som resultat av tap av fuktighet. 
105 Den vil også kunne løses med isopropanol og etanol, til en viskøs konsistens. Med xylen, toluen og aceton blir B72 løst 
til en tynn og gjennomskinnelig væske (Buckley og Houp 1996:139). 
106 Fernissprøvene ble aldret med en 450 W luftnedkjølt xenonlampe, med lysnivåer på 20,000 lux. Temperaturen var 
konstant 30 °C, og prøvene ble testet bak glass med UV-sperre, og uten noen form for beskyttelse mot lysbølgene (de Witte 
og Goessens-Landrie 1975:107).   
107 Da maleriet allikevel skulle fernisseres med en LMV-harpiks etter impregneringen ville ikke dette være problematisk (se 
avsn. 7.4). 
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Praktisk utførelse av impregneringen  

Harpiksen ble påført malingsoverflaten med en bred mårhårspensel, i horisontale og vertikale 

penselstrøk. Behandlingen ble gjort to omganger med et døgn imellom, slik at løsemidlet kunne 

fordampe før neste påføring. Slik mettet impregneringsmiddelet fargestrukturen tilstrekkelig, og sørget 

for å øke vedheftet til bunnmaterialet.108  

 

7.3 Rensing 

Pynteramme 

Fjerning av støv på for- og bakside 

Imitasjonsforgyllingen ble renset for støv med en myk mårhårspensel og støvsuger. Fett og andre 

avsetninger ble fjernet med bomullspinner fuktet med lunkent såpevann (Zalo vaskemiddel). 

Metallfoliene fikk dermed tilbake noe av den opprinnelige glansen. Innsiden av pynterammen ble 

renset med en svinebustpensel og støvsuger, og pusset for ujevnheter med sandpapir. Støvet på 

pynterammens bakside ble fjernet med en tørr klut.         

 

Maleunderlag 

Rensing av lerretets bakside 

Støv, lort, fibere og annet smuss på lerretets bakside ble fjernet med en stiv pensel og støvsuger. Slike 

opphopinger er viktige å fjerne fordi skadedyr og insekter kan livnære seg på dem. I tillegg ble det 

benyttet polyuretansvamper for å trekke opp støv og sot som hadde bedre feste til lerretet. De små 

avsetningene i lerretets øvre kant ble fjernet mekanisk med skalpell under stereomikroskop (16-40x). 

Med mikroskopet var det mulig å kontrollere at lerretsfibrene ikke ble skadet under behandlingen.  

 

Fargelag 

Rensing av overflateforurensninger 

Som nevnt i tilstandskapitlet, var områdene av malingsoverflaten som ikke har vært dekket av fernissen 

misfarget av overflateforurensninger. I en museal kontekst har forurensninger blitt definert som enhver 

reaktiv kjemisk forbindelse i enten gass- væske- eller partikkelfase (Hatchfield 2005:2).109 Med andre 

ord er slike forurensninger mulige kilder til uønskede endringer av bindemidlene og pigmentene. Fordi 

forurensningene også var visuelt forstyrrende, ble det besluttet å rense malingsoverflaten. Vanlige 

                                                
108 Selve utførelsen ble gjort i et avtrekkskap, med gassmaske og plasthansker. 
109 Av de vanligste skadelige luftbårne sammensetningene er sulfat- og nitratforbindelser, organisk karbon og salter 
(Tétreault 2002:14). Kilden til disse kan være både naturlige og menneskeskapte.  
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rensemetoder er mekanisk visking med svamper (eks. polyuretan svamp og vulkanisert natursvamp), 

spytt (enzymer), alkaliske løsninger (eks. ammoniakkvann) og chelater.110 Det ble gjort rensetester 

med vann, spytt og triammonium citrat (TAC) i maleriets ulike fargeområder. Sistnevnte ble gjort med 

to ulike løsninger: 1 og 2 % i destillert vann. Løsningen med 1% hadde lik effekt som spytt, og løste 

lite.111 Med 2% TAC derimot kunne smusset løses ved å rulle lett med bomullspinner som var fuktet 

med chelatet. Da dette innebar minst mekanisk bearbeiding av malingsoverflaten, falt valget på denne 

metoden. De rensede områdene ble også etterrenset med destillert vann for å fjerne rester av TAC. 

 

Ferniss 

Rensing av ferniss med aceton 

Fernissen var som nevnt nedbrutt, misfarget, var ujevnt påført og var visuelt forstyrrende for 

fargevalørene, og rom- og dybdevirkningen (kap. 6.5) og var derfor ønskelig å erstatte med en ny. 

Nedbrutte tradisjonelle fernisser vil fortsette å oksidere og danne kryssforbindelser, og behøver derfor 

høyt polare rensemidler for å fjerne dem. Kjente konsekvenser ved rensing av ferniss er at den 

strukturelle tilstanden til fargelagene forandres og blir sprø (Sutherland 2000:54).112 Det er derfor 

viktig å anvende metoder som er mest mulig skånsomme for de originale materialene og overmalingene 

under rensingen. En utfordring med Parken Lunden var å sørge for at den pigmenterte 

oljeharpiksfernissen som lå under fernissen som skulle fjernes, ble minst mulig berørt. Denne 

oljeharpiksfernissen er en del av overmalingen, og er integrert i fargestrukturene.113 Da analysen av 

fernissen med FTIR ikke ga noen klare resultater om harpikstypen som var anvendt, ble det 

gjennomført noen renseforsøk.114 Disse viste at aceton kunne påføres i to omganger med et døgns 

opphold imellom, uten at oljeharpiksfernissen ble løst. Fordelen med aceton, til tross for polariteten, er 

at den fordamper raskt, slik at det er enklere å rense fernissen gradvis.115 Selve utførelsen av rensingen 

ble gjort gradvis, ved å rulle (ikke gni) over de fernisserte områdene i rolig tempo, og la løsemidlene 

fordampe i et døgn før restene ble fjernet på samme måte. Denne metoden innebar lite mekanisk 

friksjon på fargene, og skånet oljeharpiksfernissen (fig. 79-81). 
                                                
110 Chelater virker ved å danne komplekse forbindelser med metallioner (Carlyle m. fl. 1990:44) fra f.eks. sot.  
111 Vann var også lite effektivt. 
112 Årsaken er at fernisser og rensemidler som inneholder løsemidler kan svelle malingsfilmen, slik at originale 
komponenter som fettsyrer ekstraheres fra malingsfilmen. Dette kan forekomme både når malerier fernisseres og når de 
renses, og jo mer polar en harpiksferniss er, desto større sjanse er det for å øke mengden av fettsyrer som ekstraheres fra 
malingsfilmen (Sutherland 2000:54,60). 
113 Olje-og harpiksfernissen er integrert i fargestrukturene da den ble påført vått-i-vått (mens fargene under var ”våte”). 
114 Løselighetstester ble utført i øvre ventre hjørne, med henholdsvis isopropanol, etanol og aceton. Disse er av gruppene 
alkoholder og ketoner. 
115 Ved å observere effekten av rensingen med stereomikroskop (40x), var det tydelig at med alkoholene ble de sorte 
pigmentkornene liggende igjen på malingsoverflaten, og ga overflaten et ruglete utseende. Dette forekom ikke med aceton. 
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7.4 Visuell reintegrering 

Grundering og fargelag 

Retusjeringsferniss og sluttferniss 

Ved å fernissere et maleri vil fernissens lysrefleksjon og lysbrytningskarakteristikk øke og påvirke 

malingsoverflatens fargeeffekt og glans (Koller og Baumer 1999:128). Konsolideringen av 

fargestrukturene med Paraloid B72 ga en uønsket optisk effekt. Fargene ble ikke tilstrekkelig mettet, og 

den siste påføringen tilførte maleriet en ”plastikkaktig” kvalitet. Det høye innholdet av polymerer i B72 

gjør at den er mer viskøs enn de tradisjonelle lavmolekylære vekt (LMV) harpiksene (de la Rie og 

McGlinchey 1990:168). Antagelig hadde det første laget med B72 ført til en tilstrekkelig metning av 

fargene, slik at når det andre laget ble påført, ble det liggende på overflaten og tørke til en tykk og 

ujevn film. Når den påføres som ferniss på et maleri, vil den ikke jevne ut uregelmessighetene i 

malingsoverflaten i lik grad som en LMV-ferniss gjør (de la Rie 1992:67). Ujevne overflater sprer mer 

hvitt lys, og gir et diffust utseende og mindre metning av fargene (de la Rie 1992:67). Kontrasten 

mellom de lyse og de mørke fargene blir dermed redusert. Av disse årsakene ble det derfor besluttet å 

påføre en ferniss med andre optiske egenskaper enn det B72 ga.  

 

Til Parken Lunden var det ønskelig å benytte en ferniss som mettet fargene bedre, og som skulle være 

løselig med andre løsemidler enn det B72 løses med. På den måten vil fernissen kunne fjernes igjen 

uten at impregneringen med B72 løses. Andre kriterier var at fernissen skulle ha gode mekaniske 

egenskaper, og være optisk og kjemisk stabil. Ulike tilsetninger som kunne modifisere harpiksens 

stabilitet ble derfor vurdert. For å velge en ferniss som ville være kompatibel med maleriets materialer, 

tilstand og tiltenkte fremtid (klima) ble publikasjoner med analyseresultater av tre syntetiske LMV-

harpikser anvendt. Disse omhandler Laropal K80, MS2A og Regalrez 1094, som ofte anvendes som 

alternativ til tradisjonelle LMV-fernisser. Ulike problemstillinger forbundet med disse i forhold til 

Parken Lunden er diskutert i vedlegg 7: behandling i 2009-10. 

 

Valg av ferniss, tilsetninger og praktisk utførelse 

Som det fremkommer i vedlegg 7, er Regalrez 1094 fernissen som best oppfyller kriteriene til 

fernisseringen av Parken Lunden. Regalrez 1094 medfører mindre strukturelle endringer av originale 

fargelag ved fernisspåføring, og behøver minst tilsetninger for å forbedre mekaniske egenskaper så vel 

som holdbarhet og stabilitet. Akselererte aldringstester av ustabiliserte LMV-harpikser indikerer også 

at Regalrez 1094 har best egenskaper i forhold til aldring ved at den kan løses med løsemidler med 
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lavere polaritet enn de to øvrige LMV-harpiksene. Det var derfor naturlig å velge Regalrez 1094 til 

fernisseringen av Parken Lunden. Det ble preparert en løsning med 25 gram harpiks i 100 ml white 

spirit. I tillegg ble fernissen tilsatt 10 vektprosent Kraton G 1657, og 2 vektprosent Tinuvin 292 slik at 

glansen ble dempet, samtidig som fernissens stabilitet økte. Det var tilstrekkelig med ett lag ferniss, 

som ble påført med en bred mårhårspensel i henholdsvis horisontale og vertikale strøk. 

 

Kitting og retusjering 

De hittil gjennomførte behandlingene har bidratt med å stabilisere maleriets fysiske og kjemiske 

tilstand slik at det kan utstilles og håndteres. Allikevel vil det slik det fremstår med synlige 

riftreparasjoner og avskallinger, ha en visuelt forstyrrende effekt som sannsynligvis vil ta mye av 

betrakterens oppmerksomhet fra motivet. Eieren svarte positivt da det ble foreslått å komplettere 

områdene med fargetap for å gjøre skadene mindre fremtredende (S. Reed 2009: pers.komm).  

 

Til vurderingen av hvordan den visuelle reintegreringen av maleriet skulle utføres, var spørreskjemaet 

(vedl. 5) som ble sendt til Næs jernverksmuseum nyttig. Her framkom det hvilke tilknyttede verdier 

som maleriet har hos de ansatte på museet i dag, samt funksjonen som det skal få for fremtiden. Ut fra 

skjemaet ble det klart at mye av maleriets funksjon og verdi lå i selve motivet (vedl. 5, sp.19). Det var 

også ønskelig at maleriet skulle kunne utstilles på Næs Jernverksmuseum, og benyttes til formidling 

(vedl. 5, sp.11,19). Av disse årsakene ble det besluttet å retusjere alle områdene med avskallinger som 

ellers ville være synlige når maleriet er montert i pynterammen.116  

 

Integrert retusj og total retusj 

Restaureringer (her retusjering) må begrenses til skadeområdet, de må dokumenteres og de må være 

reversible117 (Wiik 1981:202). Innenfor disse kravene, finnes det mange metoder og tilnærminger, og 

de fleste konservatorer vil ha ulike meninger om hvordan retusjen skal utføres riktigst og best. To 

kjente tilnærminger innen retusjering og komplettering av kunstgjenstander er total retusj og normal 

retusj. Totalretusjen skal være fullstendig integrert med maleriets originale farger, overflatetekstur og 

tilstand, og vil derfor være vanskelig å oppdage uten spesielle hjelpemidler (Wiik 1981:202). Denne 

tilnærmingen anvendes gjerne når maleriets estetiske verdier har høyest prioritert. Normalretusjen har 

samme hensikt og resultat som totalretusjen ved vanlig betraktningsavstand, men er lettere synlig med 

                                                
116 Avskallingene langs med maleriets kanter, og ca. 1 cm inn i motivet ble ikke retusjert da disse skjules av pynterammen. 
117 Reversible betyr her at retusjene skal være mulig å fjerne med løsemidler, gel eller mekanisk uten at det påfører 
originalmaterialene visuelle endringer.     
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sidelys og reflektert lys (Wiik 1981:202). Dette fordi med en normalretusj etterlignes ikke 

overflateteksturen og aldringsfenomenene.  

 

Parken Lunden er relativt lite med mye detaljert informasjon i motivet. En ”normal betrakter” vil derfor 

sannsynligvis stå nære maleriet for å granske detaljene. Slik motivet fremstår i dag, brytes den 

opprinnelige illusjonsvirkningen av dybde og rom, på grunn av alle avskallingene. Som nevnt er 

formidlingsverdien og motivets verdi viktige for den nåværende eieren. Det ble derfor ansett som riktig 

å utføre en total retusj. Imidlertid ligger tilnærmingen et sted mellom total- og nøytralretusj. Årsaken til 

dette er masterprosjektets størrelse, i forhold til den relativt begrensede tiden.  

 

Selve kompletteringen av fargetapene ble løst på tre måter. Innledningsvis ble områdene som skulle 

retusjeres isolert med Paraloid B72 (ca. 4 vektprosent i xylen). Noen steder ble det så retusjert på 

lerretet uten å kitte området først, som en normalretusj. Andre steder ble det kittet slik at fyllstoffet var 

i flukt med malingsoverflaten, før det ble farget inn. Der fargene var tapt på grunn av delamineringen 

mellom fargelagene, ble det retusjert uten å kitte først. I de to sistnevnte tilfellene ble retusjene tilpasset 

overflateteksturen, fargene og tilstanden, slik som med en total retusj.118 De kittede områdene og 

retusjene er dokumentert på fotografier med både dagslyslampe og UV-lys (fig. 83-88a,88b,89-90). 

 

En fordel med å kitte områdene med fargetap, er at maleriets malingsoverflate blir mer enhetlig og 

stabil, og kan bidra med en jevnere fordeling av stress i fargestrukturen (Ford 2010: pers.komm). 

Fyllmaterialet må da ha lignende fysiske og strukturelle egenskaper som den originale malingen. En 

fordel er om fyllmaterialene er fleksible og sterke og har gode kohesjon- og klebeegenskaper (Fuster-

López m.fl. 2010:180). Uten disse egenskapene kan det oppstå brudd og sprekkdannelser i de kittede 

områdene. Beinfarget Modostuc® pasta fra Plasveroi ble anvendt til kittingen. Modostuc består av 

kalsium karbonat tilsatt små mengder barium sulfat, og er bundet med en poly (vinyl acetat) copolymer 

(Ramakers 2008: www.vam.co.uk). Dette produktet har gode håndteringsegenskaper, kan tynnes med 

vann og tørker relativt raskt. Det er også løselig med vann over tid (Fuster-López m.fl. 2010:184). 

Tester119 har imidlertid vist at Modostuc har redusert motstand mot plastisk deformasjon og 

oppsprekking, forårsaket av henholdsvis høy RF og ekstreme klimatiske variasjoner (Fuster-López 
                                                
118 De fleste områdene med avskallinger ned til lerretet ble kittet til samme nivå som malingsoverflaten. Det var områdene 
med størst malingstap ned til lerretet, og med mest øyenfallende avskallinger som ble kittet. De mørke områdene i nedre 
høyre hjørne samt enkelte små fargetap rundt om i motivet ble ikke kittet. 
119 Det har blitt gjennomført eksperimenter med i overkant av 150 ulike ”gesso-fillers” for å teste disses mekaniske 
egenskaper og måling av dimensjonale endringer under varierende RF-forhold (Fuster-López m.fl.2010). Testene ble 
imidlertid utført på grunderingsfilmer uten påfølgende farge-og bindemiddelslag, isolasjon- og fernisslag.  
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m.fl. 2010:184). Til tross for disse svakhetene, ble områdene med Modostuc påført både isolasjonslag 

(Paraloid B72, ca. 4% i xylen),120 farger (pigmenter + gummi arabicum) samt flere lag med Laropal 

A81, noe som vil føre til økt strukturell stabilitet av kittet. Dessuten anbefales det i vedlegg 6 å montere 

maleriet i et bufret mikroklima slik at effekten fra de klimatiske svingningene i utstillingsrommet vil 

være minimale.121 

 

Selve påføringen av Modostuc ble gjort med en spiss pensel for å øke tilgangen til smale kroker og 

sprekker. Kittet ble fortynnet med vann, slik at konsistensen ble mer tyntflytende. Fordi kittet krymper 

noe ved tørking, ble det lagt i flere tynne lag som fikk tørke mellom hver intervall. Ved å kitte med 

sidelys, var det mulig å kontrollere at malingsoverflaten og kittet var i samme nivå.  

 

Retusjeringsfarger og bindemiddel 

Retusjene ble utført med gouache farger (fig. 85,87,89).122 Gouache er matte og opake farger bundet 

med gummi arabikum.123 Når vannet som de er løst med fordamper får fargene en ujevn 

overflatetekstur, noe som fører til diffus spredning av lyset. Dette er i kontrast med de opprinnelige 

olje- og harpiksbaserte fargene, som har økt metning, glans og transparens. Disse egenskapene kan 

likevel modifiseres ved å lasere gouachefargene med en harpiks (se nedenfor) mens opparbeidingen av 

retusjene forløper.124 Fordelen med gouachefarger er at de tilfører struktur til retusjene. I tillegg unngås 

ubehag fra lukt, og helseskader som assosieres med løsemidler som alkoholer, hydrokarboner, ketoner 

samt aromatiske forbindelser. Gummi arabikum er også løselig med vann i romtemperatur (Horie 

2000:141). 

 

En og samme farge kan se annerledes ut i forskjellige belysinger. Dette kalles metameri, og skyldes at 

pigmentenes spektrale refleksjonskarakteristikker varierer under ulike lysforhold (Staniforth 1985:101; 

Thomson 2003:53). For å unngå metamere farger, ble det derfor retusjert under kunstig og naturlig 

dagslys, som også er lyskildene i rommet som maleriet skal utstilles i.  

 

                                                
120 Paraloid B72 tilfører kittet stivhet.  
121 Inntil videre har maleriet blitt påsatt en bakplate av kanalplast, som bidrar med å redusere tilgangen av fukt til maleriets 
bakside (fig.91). 
122De anvendte fargene er fra Schmincke: bluish grey light 791, sap green 563, indigo 441, ultramarine deep 451, kobalt 
blue 442, burnt umber 683, vermillion red tone 333 og cadmium yellow light 22. Det ble også benyttet farger fra Talens: 
neutral black 737, olive green 620 og yellow ochre 227, samt permanent white fra Winsor & Newton.  
123 Gummi arabikum er en naturlig HMV polysakkarid som utvinnes fra slekten av akaci trær (Horie 2000:141). 
124 For å unngå at det oppstod endringer i retusjene (blanching) forårsaket av fordampningen av vannet fra gouachefargene, 
måtte fargene tørke før de ble lasert.  
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Harpiksen som ble benyttet til laseringen av retusjene er en syntetisk urea aldehyd harpiks kalt Laropal 

A81 fra Gamblin Conservation Colors. Denne LMV harpiksen er løst i white spirit. Den har lignende 

optiske- og håndteringsegenskaper som tradisjonelle naturlige harpikser, og er fotokjemisk stabil 

(www.conservationcolors.com). Akselererte aldringstester125 indikerer at harpiksen har omtrent 

uforanderlig løselighet i sykloheksan etter 3000 timer (de la Rie m.fl. 2000:51). Denne stabiliteten gjør 

at Laropal A81 har blitt anbefalt som retusjeringsmedium, selv uten stabiliserende tilsetninger (de la 

Rie m.fl. 2000:58). Av disse årsakene ble harpiksen benyttet til kompletteringen av Parken Lunden. 

 

Sluttferniss 

Likheten mellom de to anvendte harpiksene Regalrez 1094 og Laropal A81, gjorde at de retusjerte 

områdene fikk lik glans, transparens og metning som den originale malingsoverflaten. Det var derfor 

ikke nødvendig å påføre maleriet en sluttferniss 

 

 
 

 

 

                                                
125 Fargefilmer med Laropal A81 ble aldret i et xenon arc Weather-ometer, som simulerte dagslys gjennom vinduer med 
UV-stråler. I kammeret kan belysningen nå opp til 75.000 lux (de la Rie 2000:52). 
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8 AVSLUTNING OG VIDERE FORSKNING                          
8.1 Konklusjoner 

Målene med denne masteroppgaven var å dokumentere maleriet fra Næs Jernverksmuseums proveniens 

materialer, teknikk og tilstand. I tillegg skulle de ulike skadene behandles for å forbedre maleriets 

tilstand og estetiske uttrykk. Maleriet var ønsket som et fast utstillingsobjekt for sommerhalvåret på 

Jernverksmuseet. For å ta de best egnede valgene av behandlingsmaterialene ble det derfor tatt 

utgangspunkt i aldringsegenskaper som var kompatible med maleriets materialer, tilstand og utseende. 

 

Blant de anvendte dokumentasjons- og undersøkemetodikkene er naturlig og kunstig dagslys, 

stereomikroskop, fotoanalytiske metoder (fotografi, røntgen, UV, IR1 og FFIR1), og XRF. 

Løselighetstester ble utført med mikroprøveuttak. Fargetverrsnitt ble undersøkt med SEM-EDS og 

PLM, mens avskrap fra grundering og ferniss ble analysert med FTIR. Det ble også utført empiriske 

tester av klebemidler før behandlingene ble gjennomført. 

 

Maleriets lagoppbygging og behandlingshistorikk er kompleks. Spor i malingsoverflaten avslørte at 

maleriet har hatt en annen pynteramme, som var forgylt og lakkert med en grønn farge. Det 

opprinnelige motivet har blitt malt med tradisjonelle materialer, og etter en relativt konvensjonell 

oljemalingsteknikk som gjenspeiler kunsten i Norge på 1800-1850-tallet. I løpet av 1800-tallet har 

blindrammen blitt skiftet ut, og maleriet har blitt bearbeidet med en overmaling som strekker seg over 

så og si hele malingsoverflaten, uten særlige visuelle og komposisjonelle endringer. Dette var mulig å 

konstatere fordi Riksantikvaren har en avbildning av maleriet fra før bearbeidelsen. Deler av 

overmalingen har imidlertid blitt utført i flere suksessive og oljerike fargelag uten tørkeintervaller 

underveis. Dette har ført til et relativt sjeldent tørkefenomen som er synlig på kloss hold.  

 

Den avdekkede behandlings- og oppbevaringshistorikken kan forklare mye av årsakene til maleriets 

tilstand frem til i dag. Lerretet har vært slakt oppspent over lengre tid, det var perforert av rifter, og har 

dessuten vært utsatt for høy RF og vannskader- noe som har ført til omfattende oppskallinger og 

fargetap. Ulike renseintervaller og fernisspåføringer har medvirket til metallsåpene som befinner seg i 

hele maleriets fargestruktur.  

 

Behandlingene som ble utført i forbindelse med dette Masterprosjektet, og de anvendte 

behandlingsmaterialene er her kort oppsummert. Løs grundering på pynterammen ble konsolidert med 
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Lascaux Medium for Consolidation (LMfC). Pynterammen ble retusjert med gouache fra Schmincke. 

Sprekkene i blindrammen ble limt med animalsk lim. Det ble montert en ny vulst for å heve lerretet fra 

blindrammen, og det ble laget nye kiler. Rifter ble reparert lokalt ved fiberbruddene med Polyamid 

sveisepulver, og ble i tillegg påført Holytex-lapper på baksiden av lerretet. Lerretet ble kantdublert med 

Holytex og akrylkleberne Lascaux 360 og Lascaux 498 HV (1:3 deler) som ble varmeaktivert. Maleriet 

fikk en ny oppspenning over et støttelerret av polyester seilduk. Alt løst fargelag ble festet punktvis 

med LMfC, før hele malingsoverflaten ble impregnert med den syntetiske harpiksen Paraloid B72. 

Inngrepene ble gjort for å stabilisere maleriet slik at det i fremtiden skal kunne utstilles og tåle 

håndteringer i forhåpentligvis en lang årrekke. I tillegg ble den sekundære nedbrutte sluttfernissen 

erstattet med LMV harpiksen Regalrez 1094, med stabiliserende tilsetninger (Kraton G 1657 og 

Tinuvin 292). Områder med fargetap ble komplettert med kitt (Modostuc) og innfarging (Schmincke 

gouachefarger og Laropal A 81). På maleriets bakside er det montert en transparent bakplate av 

polykarbonat. 

 

Etter en befaringsrunde på Næs Jernverksmuseum, ble bygget kalt Maskinen ansett som best egnet for 

utstilling av Parken Lunden, både på grunn av tilgjengeligheten for publikum, og av hensyn til 

maleriets tilstand. Her er det mulig å sette inn en permanent vegg som vil redusere sjansen for at det 

oppstår kondens og klimasvingninger i mikroklimaet rundt maleriet. Gjennom vinterhalvåret anbefales 

det å oppbevares i Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) magasin for opprettholde et stabilt klima 

med trygge omgivelser. 

 

8.2 Videre forskning 

Maleriets proveniens og hvilken kunstner som stod bak utførelsen av Parken Lunden ble ikke avklart. 

Imidlertid var det flere spor som kunne støtte antagelsene om at Johannes Flintoe hadde malt det 

opprinnelige motivet. Muligvis vil Jacob Aalls erindringer som oppbevares i Riksarkivet gi svar, eller 

annet av Næs Jernverks arkivmateriell som oppbevares ved AAks (kap. 3). Et naturlig utgangspunkt vil 

imidlertid være å utføre sammenligninger av Parken Lundens materialer og teknikk med andre kjente 

verk av Flintoe.  

 

Det vil være interessant å oppfølge effekten av behandlingene som ble utført; at stabiliteten gjør at 

minimale endringer vil oppstå med maleriet i fremtiden. Dette kan til dels overvåkes ved å utføre 

jevnlige overflateundersøkelser, med sidelys og med hodelupe.  
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VEDLEGG 1 ILLUSTRASJONER 
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0. Maleriets tilstand i 2009 før behandling 
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1 Næropptak med dagslyslampe. Bølgetheten av trådene var 
relativt lik i begge veveretningene. Den lengste tråden 
(prøveuttak L2 fra lerretets breddeformat) er ca. 1,5 cm, og 
er tykkere i diameter. Prøveuttak L1 er fra lerretets 
høydeformat. 

 

 

 

2 Detaljopptak fra lerretets bakside, sentralt t.h., før 
behandling. Tykkelsen på trådene varierer. I dette utsnittet er 
det flere tynne tråder i lerretets breddeformat, enn i 
høydeformatet. I andre områder av lerretet var det omvendt. 
Utsnitt 2,2 cm. 

3 Detaljopptak med PLM, 1000 x forstørret.  
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4 Utsnitt fra røntgenopptak, ca. 12 cm. På røntgenopptak var det mulig å studere de ujevne tykkelsene på trådene i lerretets 
høyde- og breddeformat. De mørke horisontale og vertikale linjene er lerretstrådene. Opptak fra før behandlingen. 
 

  
5 To linfibere fra lerretets breddeformat (L1), mikrografi 
med kryssede polarisasjonsfiltre 500 x forstørret. Det 
gjennomskinnelige laget på fibrene (piler) kan være 
limseising. 
 

6 Et linfiber fra lerretets høydeformat (L2), mikrografi med 
kryssede polarisasjonsfiltre, 500 x forstørret. De gjennom-
skinnelige partiklene (piler) kan være lim fra limseising.  
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Helopptak med dagslys av lerretets øvre kant. 5 synlige stifthull fra den opprinnelige oppspenningen. 
 

 
Helopptak med dagslys av lerretets nedre kant. 8 synlige stifthull fra den opprinnelige oppspenningen. 
 

 
Helopptak med dagslys av lerretets høyre kant. 5 synlige stifthull fra den opprinnelige oppspenningen. 
 

 
Helopptak med dagslys av lerretets venstre kant. 7 synlige stifthull fra den opprinnelige oppspenningen. 
7a-d 
 

  
8 Næropptak av limseising med arbeidsmikroskop, 40 x 
forstørret. Limseisingen hadde en mørk gulbrun farge, og var 
noe fragmentert i maskeåpningene (se hvite piler). 

9 Proteintest utført på fiberprøve L3 fra lerretets øvre 
snittkant med kobbersulfat. Prøven er flankert t.h. med en 
referanse som var impregnert med hvetestivelse, og til t.v. en 
referanse uten stivelse. Tilstedeværelse av proteiner skal gi 
en fiolett farge. Prøven (midten) ga negativt utslag på 
proteintesten. 

 

 
10 Stivelsestest utført på fiberprøve L3 fra lerretets øvre 
snittkant med jodidkaliumjodid (t.h.). Hvetestivelsesreferanse i 
midten. T.v. referanse uten stivelse. Positivt utslag på stivelse 
skal gi en brunlig farge. Prøven (høyre) ga positivt utslag på 
stivelsestesten, i likhet med referansen med stivelse (midten).  

 

11 UV-
opptak 
(200x) av 
fiber fra 
nedre kant, 
bredde-
format. 
Limseising 
på toppen 
av fibret 
(pil). 
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11 Næropptak av maleriets øverste høyre hjørne. Utsnitt: ca. 
4,5 cm. 

12 Utsnitt fra forrige figur, ca. 0,8 cm (40 x forstørret). 
Grunderingen (1), imprimaturaen (2) og undermalingen (3) 
var synlig i områder med slitte farger. 

 

  
13 Utsnitt fra røntgenopptak av maleriets øvre høyre hjørne.  14 Utsnitt av røntgen fra maleriets nedre venstre kant.  

Lerretet transmitterer røntgenstrålene, og blir ikke synlige på 
røntgenopptak. Allikevel gjør det tynt påførte fargelaget med 
blyhvit som ligger i fordypningene mellom trådene, det  
mulig å studere lerretet, i form av et negativt avtrykk. 

 

Lag 1: hvit gund 

Lag 2: blå 
undermaling 

Lag 3: hvit underm  

Avskalling 
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15 IR1-reflektogram gjort med Artist multispectral camera. 
 

 
16 IR Falsk farge1 opptak med Artist multispectral camera. 
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17-18 Oppe: udatert rastefotografi av Parken Lunden, Riksantikvaren ©.  
Nede: helopptak (2009) av Parken Lunden etter riftreparasjoner og rens og ny oppspenning. 
 
 

Markert skygge i 
vannet 

Mer bruk av høylys 
i bladverket 

Markert overgang mellom 
skyer og skyfri himmel  

Lysere mellomgrunn 
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19, 20 
Røntgenopptak t.v. 
(før behandling) og 
opptak med 
dagslyslampe t.h. 
(under behandling). 
På røntgenopptaket 
ses et tidligere trinn 
av opparbeidingen 
av bjerketreet, samt 
taket (sort pil) som 
er vendt andre vei.  

 

  
19b Detalj fra fig. 19 (røntgen). Hustaket var 
opprinnelig vendt i en annen retning. 

21 Detaljopptak med dagslys. Pentimenti over taket. Deler av 
skogen har blitt overmalt med samme fargen som himmelen. 

 

  
22 Detaljopptak med dagslys og sidelys fra de gulrøde skyene 
mot øvre høyre hjørne. Utsnittets bredde; ca. 4 cm. Det 
gulrøde fargelaget har stedvis ”perlet” og trukket seg sammen. 

23 Detaljopptak med UV-lys fra øvre høyre halvdel. 
Under rensingen av den sekundære fernissen ble rester fra 
et underliggende fernisslag synlig. Dette laget var løselig 
med aceton. 
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24 Detaljopptak med dagslyslampe av blindrammens øvre 
venstre hjørne. Baksiden av sammenføyningen. 

25 Detaljopptak med dagslyslampe av vulstene på 
blindrammens øvre høyre hjørne. Innsiden av listene har blitt 
høvlet og pusset manuelt. 

 

 

 
26 Detaljopptak med mikroskop fra blindrammens venstre list, 
(midten). Listen er flankert oppe og nede av en kryssende list i 
overlappskjøten. Årringene har ulik tykkelse, grunnet 
varierende vekstvilkår. Den sorte pilen markerer fem år med 
mye vekst sammenlignet med den blå pilen, med tre år med 
lite vekst. Det vertikale snittet er radialt. Utsnitt: ca. 2,5 cm.  

27 Næropptak tatt under stereomikroskop, før  
behandling. Utsnitt: 5 mm bredt. Det var en fordypning i 
fargelagene langs med hele maleriets nedre kant, hvor det 
lå rester etter overflatebehandlingen på en tidligere 
pynteramme. Nederst mot maleriet var en grønn farge, og 
forgylling øverst. 
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28a Helopptak med dagslys av lerretets øvre kant. 19 sekundære stifter.  
 

 
28b Helopptak med dagslys av lerretets nedre kant. 20 sekundære stifter. 
 

 
28c Helopptak med dagslys av lerretets høyre kant. 15 sekundære stifter. 
 

 
28d Helopptak med dagslys av lerretets venstre kant. 14 sekundære stifter. 
 

 

 
29 To opptak (dagslys og røntgen) fra lerretets nedre oppspenningskant. Oppspenningsgirlandere fra prepareringen av lerretet 
var synlige med røntgenopptak. Ved å sammenligne spenningspunktene til girlanderne med stifthullene på lerretets kanter, viste 
det seg at ni av hullene korresponderte. Ett av hullene var skjult i lerretsfolden over blindrammen (lerretets venstre hjørne). 
 

  
30 Detaljopptak fra brunt fargeområde, på skjorteermet til 
mannen i båten. Utsnitt: 7,5 cm. Et nettverk av 
tørkekrakeleringer har oppstått i det øverste fargelaget. Et 
mørkere underliggende fargelag er synlig i sprekkene. 
Opptak fra før behandling. 

31 Detaljopptak fra grønt fargeområde, på bjerketreet t.v. i 
motivet. Utsnitt 2,8 cm. Et nettverk av tørkekrakeleringer har 
oppstått i det øverste fargelaget. Fargene fra underliggende 
lag har trukket opp til malings-overflaten gjennom sprekkene, 
og har høyere relieff enn fernissen. Opptak fra før behandling. 
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32 Utsnitt tatt med UV-lys, etter fjerningen av fernissen. Et 
transparent lag over bjerketreet fluorescerte grønt. Dette lot 
seg ikke fjerne med aceton, slik som fernissen gjorde. 
Antagelig er dette et olje- og harpiksholdig lag som har blitt 
påført av kunstneren. Slike lag kan føre til strukturelle 
endringer av fargestrukturene, som ”alligatoring”. I ekstreme 
tilfeller kan underliggende farger trekke opp til 
malingsoverflaten, og få høyere relieff enn øverste 
farge/oljelag, slik som i fargestrukturene på bjerketreet. 

33 Utsnitt av tverrsnitt F6, med påfallende lys. Det er et 
tynt, gjennomskinnelig og upigmentert lag mellom det 
lyst gulbrune fargelaget og det overliggende grønne 
fargelaget. Laget har blitt markert med sorte piler. 
Utsnittet er markert i et sort rektangel, på helopptaket av 
tverrsnittet. Opprinnelig forstørrelse: 500x. 

 

  
34 Detaljopptak med stereomikroskop, ca. 40 x forstørret. 
Utsnitt: 3,5 cm. Opptørkingskrakeleringer i grønne 
fargeområder på treet, t.v. i motivet. Gule (røde piler) og 
grønne farger (blå piler) fra 2-3 underliggende fargelag har 
trukket opp til malingsoverflaten samtidig som det øverste 
fargelaget har trukket sammen. Fargene i krakeleringene 
hadde høyere relieff enn det øverste fargelaget. Opptaket ble 
gjort før behandlingen av maleriet. 

35 Detaljutsnitt fra 34 opprinnelig ca. 40 x forstørret. 
Faktisk utsnitt: ca. 1.6 cm. Maling fra to eller tre 
underliggende fargelag har ”størknet” i det den har tørket 
Den ene halvdelen av fargen (rød pil) er gul, og den andre 
halvdelen (blå pil) er mørk grønn. 
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36 Detaljopptak med PLM (oppe) og SEM-EDS (nede) av 
tverrsnitt P4 fra eiketreet på maleriets høyre side. Et 
gjennomskinnelig og upigmentert lag kan ses mellom to grønne 
fargelag (se sorte piler).  

37 Detaljopptak med stereomikroskop, ca. 40 x forstørret. 
Utsnitt: 3 cm. Opptørkingskrakeleringer i et grønt farge-
område på treet t.h. i motivet. Grønne farger fra 
underliggende fargelag har trukket opp til malings-
overflaten samtidig som det øverste fargelaget har trukket 
sammen. Fargene i krakeleringene hadde høyere relieff enn 
det øverste fargelaget i utsnittet. Opptaket før behandling. 

 

 

 

38 Detaljopptak av den ujevne påføringen av fernissen. Venstre 
siden av fotoet er dekket av ferniss, mens den høyre delen er 
uten ferniss. Utsnitt: 2,4 cm 
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39 UV-opptak.  
 

 
40 Svart-hvitt fotografi av Parken Lunden (datert til før 1930). De vertikale stripene i himmelpartiet 
skyldes den ujevne påføringen av fernissen. Ettersom fernissen har blitt nedbrutt og misfarget over 
tid, har de ujevne penselstrøkene blitt mer fremtredende. © Norsk Folkemuseum. 
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41 Detaljopptak av pynterammens indre profil med 
dagslyslampe.Det ble funnet flere rester etter insektsaktivitet. Her 
rester etter døde insekter. 

42 Detaljopptak av pynterammens ytre hjørne med 
dagslyslampe. Krittgrundering har løsnet fra 
bunnmaterialet (hvite piler). Opptak fra før behandling. 

 

 

 
43 Detaljopptak med dagslyslampe av blindrammens øvre høyre hjørne. Tre 
av blindrammens fire lister var sprukket opp.  

44 Detaljopptak med dagslyslampe fra baksiden 
av blindrammens øvre venstre hjørne. Skader i 
treverket fra stifter som har blitt benyttet til 
monteringer av blindrammen i pynterammen. 

 

  
45 Detaljopptak med mikroskop av blindrammen i tangentialt snitt, ca. 16 x  
forstørret. Tomme insektsegg lå i groper mellom fibrene. Rød pil markerer et  
av eggene. 

46 Detaljopptak med mikroskop 
av blindrammen i tangentialt snitt, 
ca. 20 x forstørret. Tomme pupper 
og døde insektskropper lå i groper 
mellom fibrene. 
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47 Det ble funnet tomme larvekropper som hadde likhetstrekk med 
museumsbillelarven. Helopptak med dagslys. 

48 Museumsbille, og en tom larvekropp fra 
museumsbillelarven (www.fhi.no) 

 

 
49 Ni ulike opptak med Artistkamera av blindrammen og lerretets bakside, sammensatt til en mosaikk i Adobe Photoshop. 
Pilene markerer skader i blindrammen etter monteringen av maleriet i pynterammen. Sorte innsirklede områder markerer 
misfarginger i lerretet, og hvite oppmerkinger viser fuktskader på blindrammen. Opptak før behandling. 
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50 Detaljopptak med dagslys fra himmelpartiet av L-formet 
rift i lerretet. Riften har oppstått ved at en gjenstand har 
forsert maleriet fra forsiden og gjennom lerretet. Utsn.5 cm. 

51 Detaljopptak med dagslys av to rifter fra midten på 
lerretets høyre side. Utsnitt: 2,2 cm. Spisse gjenstander 
har perforert lerretet fra maleriets bakside. 

 

  
52 Detaljopptak med dagslyslampe. Utsnitt: 1,7 cm. Støt mot 
maleriets forside har ført til en mindre rift i lerretet. 

53 Detaljopptak med mikroskop fra himmelpartiet. 16x 
forstørret. Utsnitt 2,2 cm. Grønn kurve markerer riften. 

 

 

 

54 Bilde av rift nede t-h- i lerretet. Utsnitt ca. 2 cm. Opptak 
fra etter riftbehandlingen. 
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55 Detaljopptak med dagslys av lerretets bakside. En mørk 
skjold har misfarget lerretet.  

56 Detaljopptak gjennom mikroskop av lerretets bakside. 
Mørke flekker lå på lerretsoverflaten, og delvis i 
lerretsstrukturen. Sannsynelig var det avsetninger fra 
insekter eller skadedyr. Utsnitt: 4,5 mm. 

 

  
57 Detaljopptak med UV-lampe. Opptaket er fra lerretets 
bakside, sentralt på øvre halvdel. Mørke flekker på baksiden av 
lerretet, sannsynelig avsetninger fra insekter eller skadedyr.  

58 Detaljopptak med dagslys. På lerretets bakside var det 
oppsamlinger av støv, smuss og avsetninger fra ulike 
fibere, spon og skadedyr 

 

  
59 Detaljopptak med mikroskop (16 x). Metallsåper fra 
grunderingen har ført til en ruglete overflate i maleriets nedre 
høyre hjørne. Fortetningen av metallsåpene var størst i dette 
området. Opptaket er redigert med økte kontraster for å 
fremheve såpene. Utsnitt: 2,4 cm. 

60 Detaljopptak med mikroskop fra himmelpartiet, over 
bjerketreet. Utsnitt: 2 cm. Den hvite forhøyningen i 
malingsoverflaten er antagelig en blysåpe. Den er ca. 2 
mm i omkrets. 
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61-62 Utsnitt, ca. 0,2 cm på begge opptakene. Runde hull i 
malingsoverflaten og ned til lerretet, antagelig etter blysåper 
som har emigrert fra grunderingen og gjennom fargelagene 
til malingsoverflaten. T.v. fra maleriets nedre høyre hjørne. 
T.h. fra den grønne mellomgrunnen foran broen. 

63 Detaljopptak fra maleriets nedre høyre hjørne. Med UV-
opptak var det en sterk fluorescens over blysåpene. Det er 
usikkert om det er fernissen eller blysåpene som fluorescerer. 
Pilen markerer et område med 7-8 synlige blysåper. Opptak fra 
underveis i behandlingen. 

 

  

64 Tverrsnitt F6 med reflektert 
lys (t.v), og med UV-lys (t.h). 
Opprinnelig forstørrelse: 400x. 
Sentralt i det gule fargelaget er 
en sfærisk formasjon med lyse 
pigmenter samlet rundt en 
gjennomskinnelig og 
upigmentert kjerne. Dette kan 
være en bly-såpe. 

 

 

 
65 Detaljopptak fra sentralt i himmelpartiet, tatt med 
sidelys og etter behandling. Innenfor sirkelen er et 
nettverk med konsentriske krakeleringer, som har oppstått 
fra støt mot forsiden av maleriet. Sirkelen er 9,5 cm bred. 

66 Helopptak med gjennomlys. Lyset er synlig i områder med 
avskallinger ned til grunderingen. I nedre halvdel var det mange 
små avskallinger, i tillegg til de større tapene rundt riftene og 
nedre venstre hjørne.   
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67-68 Detaljopptak fra nedre h og v kanter i sidelys. Skålformede oppskallinger 3 cm fra maleriets kant, og inn i motivet. 
Områdene er malt med jordpigmenter. Antagelig har deformasjonene oppstått i forbindelse med kondens på 
malingsoverflaten. På fotoet til venstre, under den hvite linjen er malingsoverflaten relativt jevn. Her består undermalingen 
av blyhvit, som er mer resistent ovenfor fuktighet. (Se bort fra de hvite pilene). 
 

 
69 Detalj av opptak 67.  
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70 Detaljopptak fra hustaket i mellom-
grunnen, tatt gjennom mikroskop. Den 
løse biten er 1,5 mm bred. Under 
konsolideringen løsnet det øverste 
fargelaget fra et underliggende lag. Denne 
delamineringen kan skyldes at det ligger 
et oljeholdig lag mellom fargene. 

71 Detaljopptak fra den mellomste 
pipen på det røde taket i 
mellomgrunnen, tatt gjennom 
mikroskop. Utsnittet er 2 mm bredt. 
Det øverste hvite fargelaget løsnet 
under behandlingen av maleriet. 
Antagelig samme årsaken som 
beskrevet i figuren t.v.  

72 Detaljopptak fra huset i mellom-
grunnen, tatt gjennom mikroskop. 
Utsnittet er 6 mm bredt. Gamle 
delamineringer og avskalinger av 
hvite og brune fargelag. Opptak før 
behandling. Årsak: se figuren t.v. 

 

  
73 Detaljopptak av overflatesmuss på malingsoverflaten.  74 Detaljopptak av krakeleringer i fernissen. Utsn.1,5 cm. 
 

  
75 Forsegling av blindrammen med polyetylenplast.  76 Blindrammens sekundære vulst av furu. 
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77 Detaljopptak fra blindrammens bakside. Nye kiler i eik. 78 Forsidebeskyttelse av japanpapir festet med størlim. 

Opptak fra før lerretet ble demontert fra blindrammen. 
 

  
78b Lapper og kantdublering av Holytex tekstil, påført ved å 
varmeaktivere akrylkleberne Lascaux 360 HV og Lascaux 498 HV 
(1:3). 

79 Detaljopptak. Markering av rensefeltene. 
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80 Helopptak av maleriet m. dagslyslampe, delvis renset for ferniss.  
 

 
81 Opptak etter rens av overflatesmuss og ferniss. 
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82 Helopptak med UV etter at maleriet var renset for ferniss og oveflateforurensninger.  

 

  
 

 
83-85 Detaljopptak med dagslys av rift i himmelen etter riftreparasjon (o.t.v.), kittet (o.t.h.) og ferdig retusjert (n.t.h.).  
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86 Detaljopptak av maleriets nedre kant etter kitting. 
 
 

 
                                                      87 Detaljopptak av maleriets nedre kant etter retusjering. 
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88a, 88b: oppe; helopptak med kittede områder (oppe) nede: etter utført retusj (nede). 
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89 Helopptak med dagslyslampe av maleriet montert i pynterammen etter ferdig utførte behandlinger. 
 

 
 

90-91 Venstre: UV-opptak. Kittede og retusjerte områder i maleriet fremstår som mørke. Høyre: maleriets bakside etter 
påsetting av bakplate av kanalplast. 
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VEDLEGG 2  
OVERSIKT OVER UTTAK, PRØVER OG TRÅDTELLINGER 
UNDERSØKELSER AV TVERRSNITT 
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OVERSIKT FOR UTTAK, PRØVER OG TRÅDTELLINGER 
 
 
 

 
 
 
 
L= prøveuttak av lerretsfibere. L1-3 (sorte piler). 
F= prøveuttak av grundering og fargelag til preparering av tverrsnitt og FTIR. F1-6 (hvite piler). 
P= prøveuttak av ferniss. P1 (sort pil med stoplet hale). 
WS= fuktprøve på lerretet med white spirit (hvit runding). 
 
 
 
 
 
 

L1 

L2 

L3 

F6 

F1 

F5 

F4 

F3 

F2 

P1 
 

WS 
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PH-MÅLINGER OG TRÅDTELLINGER 
 

   
Næropptak av lerretets bakside ved en rift i 
himmelpartiet. To pH-målinger ble foretatt i 
nærheten av riften for å få en indikasjon på 
hvor nedbrutt lerretet var i det området. 

Næropptak med dagslyslampe av 
lerretets bakside, ved øvre høyre hjørne. 
Samme som fig. t.v.  

Næropptak av lerretets bakside, 
nedre venstre hjørne. Samme 
som fig. t.v. 

 

 

 

Tellingen av trådtettheten ble gjort et stykke inn på 
lerretets øvre venstre hjørne (17 x 17), sentralt i 
lerretet (15 x 15) og et stykke inn fra nedre høyre 
hjørne (20 x15). Hvite prikker markerer områdene. 
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UNDERSØKELSER AV TVERRSNITT 
 

   
F1 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. Grønn 
farge fra skogen ved maleriets venstre kant 

F1 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret. Utsnitt m. reflektert lys av F1  

 

   
F2 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. Brun 
farge fra båten i forgrunnen.  

F2 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret.  Utsnitt m. refektert lys av F2 

 

   
F3 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. F3 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret. Utsnitt m. reflektert lys av F3  
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F4 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. F4 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret. 

 

 
Utsnitt avF4 med UV-lys. G = grundering, 1= grønt lag , 2= grønt lag, 3 = gult lag, 4= tynn rød lasur, 5= grønt lag,  f = ferniss (blågrønn fluorescens), u = 
upigmentert lag (ingen fluorescens).  

 

  
 

F5 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. Fra de 
gulrøde skyene øverst t.h.  

F5 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret. Utsnitt m. reflektert lys av F5 

 

 
F5 Utsnitt av F5 med UV-lys. Et tynt fernisslag ligger over en tykk gjennomskinelig sort olje-og harpiksholdig ”lasur” (sorte piler). Fernissen (rød pil) har 
fylt ut en sprekk i det nederste fernisslaget (rød pil). 

5
4 

4 

f 
f 

g 

1 

2 

3 

u 

Olje? Harpiks 
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F6 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. F6 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret.  
 

   
F6b Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. F6b Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret. Utsnitt m. reflektert lys av F6b 

 

  

 

F7 Mikrografi med reflektert lys, 200x forstørret. F7 Mikrografi med UV-lys, 200x forstørret.  
 

 
Utsnitt m. reflektert lys av F7 
 

3 

4 

1 
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VEDLEGG 3 
GRAFER: KART OVER PRØVETAKINGER (XRF), XRF ANALYSER, FTIR-
ANALYSER 
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OVERSIKT OVER XRF PRØVETAKINGER 
 
 

 
XRF punktanalyser. P19 og P38 er ikke med på oversikten. 
 
 
 

P36 

P35 

P2 

P1 

P39 
P22 

P21 

P23 P24 
 

P25 
 

P26 
 

P27 
 

P28 
 

P20 
 

P18 
 

P17 

P29 

P14 

P13 
 P12 

 

P31 
 

P32 
 

P33 

P10 

P11 
P6 

P30 

P34 
P41 

P9 

P15 
 

P38 

P8 

P40 

P7 

P3 

P4 
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XRF ANALYSER 
 
 

 

P1 266 Himmel 

 

 

P2 Grønn. Topp av eiketre, over himmel. 
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P3. Grønn. Eiketre foran skog i bakgrunn 

 

 

P 5, 270. 
 
Bly Pb-La 410. Pb-Lb 385 

 

 

P 6, 271 
 
Bly Pb- La og Lb 236 og 185. 
Høy jern-, sølv, kalsium, og svoveltopper. 
Krom moderat. 
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Pynteramme1 261 
Kalsium. Ca-Ka ca. 270, Ca-Kb ca. 41.5 
Kobber. Cu-Ka ca. 34, Cu-Kb ca. 5.5 
Sølv. Ag-La ca. 17, Ag-Lb ca. 17 

C og K begge topper rundt 11. 
Bly Pb-La 3.70. Pb-Lb ca. 2.90. 
Sink Zn-Ka ca. 6, Zn-Kb 1.52. 
Klor Cl-Ka 6.3 
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Blindramme1 264 
Kadmium Cd-La og Cd-Lb rundt 9 begge to. 
Krom Cr-Ka 6.4 og Cr-Kb under 1. 

Blytopper Pb på rundt 4. 
Ca høye topper. 
S svovel har høy topp. 

 

  

P4 269. Grønt område  
 
Høye blytopper PB-La og Pb-Lb begge 
rundt 215. 
Jern Fe rundt 12.5 og 5.5. 
Kvikksølv Hg rundt 6.84 og 4.5. 
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P7. Grønn. Eiketre. 

 

 

P8. Grønn. Speilbilde i vann. 

 

 

P9 274 
 
Bly Pb 170 og 165. 
Kalsium Ca 52 og 10. 
Jern (Fe) 33 og 5.  
Svovel- (10.5 og 2.5). 
Kalium (K) 10. 
Sink (Zn) på 4 og 2 mens kobber (Cu) på 
2. 
Silisium (Si) på rundt 2. 
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P10 275  
 
Bly Pb 262 og 222. 
Kalsium Ca 11 og 1. 
Jern (Fe) 11.  
Kvikksølv (Hg) 24. 
Svovel- (22 og 4). 
Silisium (Si) på rundt 2. 

 

 

P11 276 
 
Bly Pb 340 og 309. 
Kalsium (Ca. 8 og 2.2. 
Jern (Fe) 5.5.  
Svovel- (28 og 4). 
Silisium, kobolt, kobber om sink alle 
under 1.6. 

 

 

P12 277 
 
Bly Pb omtrent like som P11. 
Kalsium (nesten like som P11) 
Jern (Fe) 6-6.5.  
Svovel- (46 og 4). 
Kvikksølv 3 
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P13 278. Blå dekor på båt. 

 

 

P14 279 
 
Bly Pb 269 og 230. 
Kalsium (22.5 og 5) 
Kobber svært lav. 
Jern (Fe) 8.54.  
Kvikksølv (Hg) 17.7. 
Svovel- (22 og 3). 

 

 

P15 280 
 
Bly Pb 188 og 168. 
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P16 281 
 
Bly Pb 270 og 258. 
Kalsium (22 og 3.2) 
Jern (Fe) 11.5 og 2.70.  
Kvikksølv (Hg) 9 og 5.5. 
Svovel- (25.5 og 2.5). 
Silisium under 2.50. 
K under 1. 

 

 

P17. Grønn. Stor ås i bakgrunn t.v. 

 

 

P18 283 
 
Bly Pb 332 og 280. 
Kalsium (Ca) 5. 
Jern (Fe) 6.8.  
Kobber (Cu) 3. 
Kvikksølv (Hg) 3.4. 
Svovel- (29 og 3.5). 
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P19 284 
 
Bly Pb 402 og 375. 
Kalsium (Ca) 3. 
Jern (Fe) 3.  
Kobber (Cu) 2-2.5. 
Kvikksølv (Hg) 10. 
Svovel- (27 og 7). 

 

 

P19 285 (Erstatter P19 284) 

 

 

P20 286  
 
Pb 420- svært høy 
S 
Hg (?) 
Fe og Ca svært lave 
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P21. Gul-røde skyer, sentralt på himmelen. 

 

    

P22. Blått på himmelen, himmelgløtt  
nr. 2 fra høyre. 

 
P23. Svært likt utslag som P23 (himmelgløtt nr. 3 fra høyre). Utslagene var svært like P22 og ble derfor ikke vedlagt. 
P24  Svært likt utslag som P5, P22 og P23 og ble derfor ikke vedlagt. Kalsium noe høyere utslag enn P22 og P23. 
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P25. Grønn. Høylys i bjerketre t.v. 

 

 

P26 
 
Pb 
Ca 35 
S 12 
Fe 27 
Mg liten 
Si liten 

 

 

P27 293 
 
Pb 260 
Ca 18 
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P28 294 og P27 293 
 
Litt variasjon mellom blytoppene i f.hold 
til P27. 
Ellers lite avvik. 
Mg og Si rundt 2, en topp hver. 

 

 

P29 295 
 
Pb 311 
Fe 8 
Hg 6 
S 3.5 
Co 2 
Cu  over 2 
Cr under 2 
Ca 0.6 
K svært lav 
Si og Mg svært små og med en topp hver. 

 

 

P30 296 
 
Pb 215, 180 
Fe 18 
Co 4 
Hg 2 
S 2 
Ca 2 
Cu  under 2 
Cr under 2 
Si og Mg svært små 
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P31 297  
 
Pb 306 
Fe 13 
Hg 6.8 
S 5.5 
Ca 2 
Cu  3 
Si, Mg og K svært små 

 

 

P32 298 
 
Pb 290 
Fe 6.5 
Hg 6.8 
S 4 
Ca 2 
Co 1.5 
Cu  1.40 
Si, Mg og K svært små 
 

 

 

P33 299 
 
Pb 293 
Fe 11 
Hg 6.5 
S 4  
Co 4 
Cu  4 
Ca under 1 
Si, Mg og K svært små 
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P34 300 
 
Pb 290 
Fe 9 
S 3.5  
Ca 2 
Co 1.8 
Cu  1.8 
Si, Mg og K svært små 
 

 

 

P35. Gul-rød farge på skyene, over 
eiketreet. 

 

 

P36. Imprimatura, øvre høyre hjørne 
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P38. Grundering. Fra nedre 
oppspenningskant med bar grundering. 

 

 

P39. Grundering 

 

 

P41 331 
 
Bly Pb 230. 
Svovel (S) 40. 
Kalsium (Ca) 30.5.  
Fe 13. 
Co 3.60 
Cu 1.76 
Hg 3.5. 
Mg og K svært lave og med enkle topper. 
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FTIR ANALYSE 
 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650,0
91,99

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

98,5

99,0

99,5

100,0

100,47

cm-1

%T 

876,64

 
Grunderingsprøve fra Parken Lunden, tatt fra samme området som tverrsnitt F6 og F6b. 
 

 
Grafen er hentet fra IRUGs spektraldatabase (www.irug.org). 
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VEDLEGG 4 
TABELLER OG DIAGRAMMER:  
NUMMERERTE FARGEOMRÅDER 
STRUKTURTABELL 
SEM-EDX ANALYSER  
OVERSIKT OVER ANALYSER, BEHANDLINGER OG DE ANVENDTE 
MATERIALENE 
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NUMMERERTE FARGEOMRÅDER 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

K nr. 1 K nr. 2 

K nr. 3 

K nr. 4 K nr. 4 K. nr. 12 

K. nr. 5 K. nr. 6 K nr. 11 

K. nr. 7 

K. nr. 8 

K. nr. 9 

K nr. 10 

K nr. 13 

K nr. 14 

K nr. 14 

K. nr. 15 



FARGESTRUKTURTABELL  

Maleri fra Næs Jernverksmuseum. Motiv: parken Lunden rundt jernverket 
Reg.nr. NJM 3851  
 
K. nr. = kronologisk nummer 
I nr. = individuelle typenummer 
Område = påføringsområde 
Mk, m, gs = monokrom, modellert, gjennomskinnelig 
Stratigrafi = nummerert lagdeling 
Visuelle = visuelle undersøkelser: blotte øye, lupe, mikroskop 
Fotoanalytiske = fotoanalytiske underøkelser: sidelys, gjennomlys, UV (2 typer), IR (2 typer), falsk farge IR 1og 2 (FCIR), røntgen 
XRF = XRFnummer., lagnummer, grunnstoff  
Prøve= snittnummer, avskrapnummer 
Analyse= SEM-EDX, FTIR, våtkjemiske  
Pigment = lagnummer og pigmentnavn 
Bindemiddel = lagnummer og type 
Endring = lagnummer og ny farge 
 
Maleriet har blitt påført en grundering med blyhvit og kritt. Denne utgjør lag 1 i alle fargeområdenes strukturer.  
Det har blitt påført en svartpigmentert olje-og-harpikslasur øverst over alle fargene, under fernissen. Grunderingen og det pigmenterte olje-harpikslaget inngår derfor ikke i strukturtabellen. 
 
 
K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0201 blå dekor på båt 5 mk 
 
4 mk 
 
3 mk 
 
2 mk 
 

5 blå 
 
4 hvit 
 
3 grønn  
 
2 gul 

5 blå partikler  
 

 
 
4 høy absorpsjon 
(røntgen). Lav 
refleksjon (IR1) 

5 Fe 
 
4 Pb  

F2 SEM-
EDS 

5 kobberblå? 
 
4 blyhvit 
 
 
 
2 gul oker? 

 

2 0202 blå vest på mann i 
båt 

4 mk 
 
 
3 mk 
 
 
2 mk 
 

4 sort 
 
 
3 brun 
 
 
2 lys blå 

4 finkornet 
 
 
3 
 
 
2 isolerte blå 
partikler 
(bordmikroskop 
10x) 
 

4 høy refleksjon 
(IR1) 
 
3 moderat-høy 
absorpsjon 
(røntgen) 
 

 
 
 
3 Pb 
 
 
2 Fe  
 

  4 beinsort/ sot sort 
 
 
3 prøysisk blå  
 
 
2 prøysisk blått, 
kalsiumkarbonat? 
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

3 0203 blå blomst i 
forgrunn 

4 mk 
 
3 mk 
 
2 mk 

4 mørk blå 
 
3 hvit 
 
2 mørk blå 
 

 4 IR1- høy 
refleksjon 

    
 

 

4 0204 blå himmel 6 mk 
 
 
5 mk 
 
 
4 mk 
 
3 mk 
 
 
2 mk 
 

6 blå 
 
 
5 hvit 
 
 
4 grå 
 
3 hvit 
 
 
2 lys blå 

6 blå + rød? 
 
 
 
 
 
4 finkornet 
 
 
 
 
2 isolerte blå 
partikler 
(bordmikroskop 
10.0 x) 
 

6 liten refleksjon 
(IR1) 
 
5 moderat-høy 
absorpsjon 
(røntgen) 
 
 
3 moderat-høy 
absorpsjon 
(røntgen) 

6 Fe , 
Hg + S 
 
5 Pb 
 
 
 
 
3 Pb 
 
 
2 Fe?  
 

F5 SEM-
EDS 

6 prøysisk blå + 
sinober? 
 
 
5 blyhvit  
 
 
4 beinsort/ sot sort 
 
3 blyhvit, 
kalsiumkarbonat? 
 
2 prøysisk blått, eller 
ultramarin? 
kalsiumkarbonat? 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

0301 grønn eik i forgrunn 
t.h., skygge og 
refleksjon i 
vann fra eik 
t.h., skygger 
på båt, 
flosshatt, vest i 
båt 

4 mk 
 
 
 
 
 
 
3 mk 
 
2 mk 

4 grønn 
 
 
 
 
 
 
3 lys grønn 
 
2 gul 

4 finkornet, ikke 
mulig å se 
individuelle 
pigmentpartikler 
 
 

4 mørk rødt (FC 
IR1 og 2).  
høy refleksjon 
(IR1). Ingen 
refleksjon 
(røntgen) 
 
3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Cu 
+As, S + 
Fe + Mg 

F4 SEM-
EDS 

4 kobber-resinat? 
smaragd/ 
scheeles grønn? 
grønn jord? 
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

6 0302 grønn bjørk i 
forgrunn t.v.,  
 

10  
 
 
9 m 
 
 
 
8 m 
 
 
 
7 m 
 
6 m 
 
5 mk 
 
 
4 m 
 
 
3 mk 
 
 
2 mk 

10 grønn 
 
 
9 brunrød 
 
 
 
8 grønn 
 
 
 
7 lys grønn 
 
6 gul 
 
5 mørk 
grønn 
 
4 u-
pigmentert 
 
3 lysere gul 
 
 
2 gul 

  
 
 
 
 
 
 
8 mørk rød (FC 
IR1), høy 
refleksjon (IR1) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3 høy absorpsjon 
(røntgen) 
 

 
 
 
9 Mg, S, 
Hg, Al, 
Si, K 
 
8 Cu 
+As, S + 
Fe + Mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pb 
 
 
2 Fe 

F6, 
F6b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Fe, Si, 
Al, Pb, 
Ca SEM-
EDS 
 
 

10 grønn jord? 
kobberresinat? 
 
9 manganrødt, 
sinober 
 
 
8 kobberresinat? 
smaragd grønn? 
grønn jord? 
 
7 grønn jord 
 
6 gul oker 
 
5 grønn jord, blyhvit 
 
 
 
 
 
3 gul oker, blyhvit, 
karbonsort 
 
2 gul oker + blyhvit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 harpiks 

7 0303 grønn stor ås 
bakgrunn t.h. 

3 m 
 
 
 
 
2 mk 

3 mørk 
grønn 
 
 
 
2 lys grønn 
(gul + grønn 
+ hvit?) 

 
 
 
 
 
2 jevn fordeling 
av små grønne 
partikler 

3 lite absorpsjon 
(røntgen) 
 
 
 
2 og 3: moderat 
absorpsjon 
(røntgen) lite 
refleksjon (IR1)  
 
 
 
 
 
 
 

3 S, Fe, 
As? 
 
 
 
2 Pb, Fe 

  3 brochantite 
Cu4(SO4)(OH)6? 
orpiment (arsenikk 
sulfid)? grønn jord? 
 
2 grønn jord? blyhvit. 
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

8 0304 grønn liten ås 
bakgrunn t. v. 

3 m 
 
 
 
 
2 mk 
 

3 lys gul-
grønn 
 
 
 
2 lys grønn 

3 jevn fordeling 
av små grønne 
partikler. grønn + 
gul + hvit 
 
2 grønn + gul + 
hvit 

3 noe absorpsjon  
(røntgen) 
  
 
 
2 og 3: moderat 
absorpsjon 
(røntgen), lite 
refleksjon (IR1)  

3 Fe, Pb 
 
 
 
 
2 Fe?  

  3 grønn jord? blyhvit 
 
 
 
 
2 gul oker? grønn 
jord? 

 

9 0305 grønn blågrønn skog/ 
tre ved venstre 
kant  

4 m 
 
3 m 
 
 
2 m 

4 ? 
 
3 lys 
blågrønn 
 
2 blågrønn 

  Pb, Ca, 
S, Fe, 
Hg, Co, 
Cu, Mg,  

F1 SEM-
EDS 

4 ? 
 
3 blyhvit, kritt 
 
 
2 Manganrød? Azuritt 
(2CuCO3.Cu(OH)2)? 

 

10 0306 grønn gress foran 
bjørk, gress 
bak båten, trær 
i mellomgrunn 
bak vannet 

5 mk 
 
4 mk 
 
 
 
3 mk 
 
 
 
 
2 mk 

5 grønn 
 
4 gul 
 
 
 
3 lys grønn 
 
 
 
 
2 mørk 
grønn 

 
 
4 ikke mulig å se 
individuelle gule 
pigmentkorn. 
 
3 små mørke 
grønne 
pigmentkorn jevnt 
fordelt. 
 
2 pigmentpartikler 
ikke synlige  
 

 
 
 
 
 
 
3 sterk absorpsjon 
(røntgen).  
 
 
 
2 høy refleksjon 
(IR1). 

   5 azuritt? 
 
4 gul (oker?) + bly-
hvit? kobberresinat 
+ blyhvit? 
 
3 kobber-resinat + 
blyhvit? 

 

11 0401 gul blomst 
forgrunn t.v. 

7 mk 
 
6 m 
5 m 
 
 
4 mk 
 
3 mk 
2 mk 

7 rød 
 
6 gulrød 
5 hvit 
 
 
4 gul 
 
3 brun 
2 grønn 
 

7 høy tetthet med 
mørke partikler 

 
 
 
5 høy absorpsjon 
(røntgen) 
 
4 som over 

 
 
 
 

   
 
 
5 blyhvit? 
 
 
4 blyhvit + organisk 
gul eller auri? 
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

12 0501 gulrød 
 

skyer 7 gs 
 
6 m 
 
 
 
5 mk 
 
 
4 mk 
 
 
3 mk 
 
2 mk 
 

7 sort 
 
6 gulrød 
 
 
 
5 sort 
 
 
4 u-
pigmentert 
 
3 hvit 
 
2 lys blå 
 

 
 
6 hvitt opak+ gul 
lasur + røde 
partikler 
 
5 hvit + sorte 
partikler 

7 litt til moderat 
refleksjon (IR1) 
 
 
 

 
 
 
6 Hg + 
S, Fe 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pb 

F5 SEM-
EDS 

7 karbon sort?, 
beinsort?, sotsort? 
 
6 Sinober (HgS)?, 
gul oker? 
Auripiment? 
Realgar? 
 
 
 
 
 
3 blyhvit 
 
2 prøyssisk blått? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 olje 

13 0601 rød blomster i 
forgrunn, 
krage og skjerf 
på menn i båt 
 
 

6 mk 
 
 
5 m 
 
4 mk 
 
3 mk 
 
2 mk 

6 mørk rød 
 
 
5 rød 
 
4 hvit 
 
3 mørk grn. 
 
2 grønn 
 

 
 
 
5 finkornete, sorte 
partikler  
 
 

6 lite refleksjon 
(IR1) 
 
5 lite refleksjon 
(IR1) 
4 sterk absorpsjon 
(røntgen) 
 

 
 
 
5 Hg, S 
 
4 Pb 

  6 organisk rød? 
 
 
5 sinober 
 
4 blyhvit  

 

14 0701 brun-
rød 

tak på 
sidefløyene på 
hovedhus, 
refleksjon av 
tak i vannet 

4 mk 
 
 
3 mk 
 
 
2 mk 

4 rød + sort 
 
 
3 u-
pigmentert 
 
2 hvit? 
 

4 jevn og tett 
distribusjon av 
små sorte korn, få 
røde partikler som 
er noe større 
 

4 moderat 
refleksjon (IR1) 
 
 
 
 
2 liten absorpsjon 
(røntgen) 

4 Hg + 
S, Fe 

F3 SEM-
EDS 

4 kullsort, beinsort 
eller sotsort, sinober, 
manganrød? 

 
 
 
3 
olje/harpi
ks? 

15 0702 brun-
rød 

tak på to hus i 
bakgrunn t.v. 

3 mk 
 
 
2 mk 

3 lys brun 
 
 
2 brunrød 
 

3 rød + sort + hvit 
 
 
2 brun + sort + 
rød. Små sorte 
partikler, noen 
større røde 
partikler  

3 moderat 
refleksjon (IR1) 
 
2 høy refleksjon 
(IR1) 

P33 Hg, 
S, Fe, 
Pb, Co, 
Cu 

  3 sinober + kull- eller 
beinsort + blyhvit + 
azuritt? 
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

16 0801 brun inn- og 
ytterside av 
båt, jakke til 
mann i båt 
 

4 mk 
 
3 gs 
 
 
 
 
2 mk 

4 gulbrun 
 
3 u-
pigmentert 
 
 
 
2 blå 
 

  P13 S, 
Ca, Fe, 
Hg, Pb 

 F2 
(SEM-
EDS)  
Ca, Fe, 
Pb, Na, 
Al, Si, Cl 
og K 

Blyhvit, sinober, 
karbonsort, 
jernmineral (oker)  
 
 
 
2 blyhvitt, prøyssisk 
blått, kritt 
 

 
 
3 
olje/harpi
ks? 
 

17  
 

0802 brun gjerde 3 m 
 
 
 
2 m 

3 rød + sort? 
 
 
 
2 hvit + gul 
+ rød + sort 
 

3 jevn og tett 
distribusjon av 
små sorte korn 

3 moderat 
refleksjon (IR1) 
 
 
2 ingen 
absorpsjon 
(røntgen) 

   3 organisk rød + kull- 
eller beinsort. 
 
 
2 kritthvit/organisk 
hvit + organisk sort 
og rød (gul oker?) 
 

 

18 0803 brun trestammer i 
forgrunn t.v. 
 

5 mk 
 
 
 
4 m 
 
 
3 m 
 
2 mk 
 
 
1 mk 

5 lys gul 
(høylys) 
 
 
4 mørk brun 
(skygge) 
 
3 lys brun 
 
2 mørk brun 
 
 
1 grønn 
 

5 hvit + færre 
røde enn sorte 
partikler 
 
4 sorte partikler 
 
 
 
 
2 sorte partikler  
 
 
1 sorte partikler i 
gjennomskinnelig 
grønt lag 
 

5 røntgen: høy 
absorpsjon 
 
 
4 IR1: høy 
absorpsjon 
 
 
 
2 IR1: høy 
absorpsjon 

 
 
 
 
 
 
 
3 Hg, S 

  5 blyhvit? 
 
 
 
 
 
 
3 sinober + hvit + gul 
oker + blyhvit? 

 

19 0804 brun to små hus i 
bakgrunn t.v. 

3 m 
 
 
2 mk 
 
1 mk 
 

3 hvit 
 
 
2 gul  
 
1 brun + sort 

 3 røntgen: høy 
absorpsjon 
 
2 IR1: moderat 
refleksjon 
 

   3 blyhvit 
 
 
2 organisk pigment 

 

20 0901 sort  
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K 
Nr. 

I Nr. Farge Område Mk 
M 
GS 
 

Stratigrafi Visuelle 
(Bordmikroskop 
10x) 

Fotoanalytiske XRF Prøve Analyse Pigment Binde-
middel 

21 1001 hvit hovedhus t.h., 
hus 
mellomgrunn 
t.v. 
 

       blyhvit  

22 1002 hvit bukser og 
skjorter til 
menn i båt 
 

         

23 1101 hud menn i båt 
 

       blyhvit  

24 1201 grå hustak, 
skyggeside, 
hovedhus t.h. 
 

3 mk 
 
 
2 mk 
 
1 mk 

3 grå 
 
 
2 mørk grå 
 
1 lys brun 
 

 3 IR1: lav 
refleksjon 
 
2 IR1: moderat 
refleksjon 

    
 
 
2 blyhvit? 

 

 



SEM-EDS ANALYSER AV TVERRSNITTENE F2, F3, F4, F5, F6, F6b 
 
 

 
F2. Tverrsnitt fra båten i forgrunnen. Det ble tatt fire punktanalyser fra de ulike fargelagene (spektrum 1-4). Her er 
tverrsnittet snudd opp-ned, med grunderingen øverst, og øverste fargelag nederst. Det er ikke ferniss på snittet. 
 

 
F2. Tverrsnitt fra båten i forgrunnen. Resultatene etter punktanalysene har blitt beregnet etter vektprosent.  
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F3. Tverrsnitt fra hustaket på Storegård (i mellomgrunn, t.h.). Mappinganalyse. 
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F3. Utsnitt 2.  
 

 

 

F3. Utsnitt 3.  
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F4. Tverrsnitt fra eiketreet t.h. i motivet. Mellom to lag med grønn jord (sorte sirkler) var et mørkt lag (sorte piler). Dette er et 
oljeholdig lag som har blitt påført undermalingen før det påfølgende fargelaget ble malt.  
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F4. Mapping av tverrsnitt fra eiketreet t.h. i motivet.  
 

 

 

F4. Kvantitativ utregning av de ulike grunnstoffene som ble 
påvist med mapping-analyse av tverrsnittet.  
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F4. Detalj av tverrsnitt fra eiketreet t.h. i motivet. Det ble tatt tre punktanalyser fra de ulike fargelagene (spektrum 1-3). 
 

 
F4. Punktanalyser av de øverste fargelagene i tverrsnittet fra eiketreet t.h. i motivet. Resultatene av punktanalysene har blitt 
beregnet etter vektprosent. 
 
 
 

900 µm 
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F5. Tverrsnitt fra himmelpartiet. Tverrsnittet er snudd opp-ned med grunderingen opp og fernissen ned. 
 

 
F5. Tverrsnitt fra himmelpartiet. Resultater fra punktanalyser (spektrum 1-3). Tverrsnittet er snudd opp-ned med 
grunderingen opp og fernissen ned. Resultatene har blitt beregnet etter vektprosent. 
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F5. Tverrsnitt fra himmelpartiet. Mapping-analyse.  
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Næsjernverk_F6 
 

 

 

 
F6. Tverrsnitt fra bjerketreet i venstre forgrunn. Mapping-analyse. 
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Næsjernverk_F6 
Peaks possibly omitted : 0.523, 3.330, 6.407, 12.670 keV 
Processing option : All elements analyzed 
Number of iterations = 1 
Standard : 
Si SiO2 1-jun-1999 12:00 AM 
Element Weight% Atomic%  
Si K 28.40 100.00  
Totals 28.40 
 

 
Næsjernverk_F6 
Spectrum processing : No peaks omitted 
Processing option : All elements analyzed 
Number of iterations = 3 
Standard : 
Al Al2O3 1-jun-1999 12:00 AM 
Si SiO2 1-jun-1999 12:00 AM 
S FeS2 1-jun-1999 12:00 AM 
Cl KCl 1-jun-1999 12:00 AM 
K MAD-10 Feldspar 1-jun-1999 12:00 AM 
Ca Wollastonite 1-jun-1999 12:00 AM 
Fe Fe 1-jun-1999 12:00 AM 
Pb PbF2 1-jun-1999 12:00 AM 
 

Element Weight% Atomic%  
    
Al K 2.25 13.00 
Si K 4.24 23.58 
S K 3.82 18.62 
Cl K 0.51 2.26 
K K 0.67 2.66 
Ca K 5.46 21.28 
Fe K 1.76 4.93 
Pb M 18.13 13.67 
  
Totals 36.84 
Comment:  
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Næsjernverk_F6 
Peak possibly omitted : 3.679 keV 
Processing option : All elements analyzed 
Number of iterations = 2 
Standard : 
Al Al2O3 1-jun-1999 12:00 AM 
Si SiO2 1-jun-1999 12:00 AM 
S FeS2 1-jun-1999 12:00 AM 
Fe Fe 1-jun-1999 12:00 AM 
Hg HgTe 1-jun-1999 12:00 AM 
Pb PbF2 1-jun-1999 12:00 AM 
 

Element Weight% Atomic%  
Al K 0.25 1.80 
Si K 0.40 2.78 
S K 8.75 52.86 
Fe K 0.42 1.45 
Hg M 40.52 39.14 
Pb M 2.11 1.97 
Totals 52.44 
 
Comment: pigmentkorn av sinober 
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F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet (spektrum 2). 
 

 

 

F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet. Resultater fra 
punktanalyse (spektrum 2). Resultatene har blitt beregnet etter 
vektprosent. 

F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet. 
Resultater fra punktanalyse (spektrum 2). De 
kvantitative resultatene oppgitt i kolonner.  
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F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet (spektrum 3). 
 

 

         

          
F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet. Resultater fra 
punktanalyse (spektrum 3). Resultatene har blitt beregnet etter 
vektprosent. 

F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet. Resultater 
fra punktanalyse (spektrum 3). De kvantitative 
resultatene oppgitt i kolonner. 
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F6b. Tverrsnitt fra bjerketreet t.v. i motivet. Mapping-analyse.  
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OVERSIKT OVER ANALYSER OG TIDSFORBRUK 
 
Dato Analyse Kommentar, materialer og utstyr Tid 

30.05.09 
 
 

Røntgenopptak 
 
 

4 røntgenfotografier  
 
Digitalisering og redigering av opptak i 
Adobe Photoshop 

1.5 t 
 
2 t 

17.08.09 
 
 
 
 
19.08.09 

Opptak med Artist Multispectral Imaging 
System 
 
 
Digital redigering av opptak i Adobe 
Photoshop 
 

UV fluorescens, IR1, IR2, falsk farge 
IR1 og 2, farge (maleriets forside og 
bakside) 
 
 

5 t 
 
 
 
 
6 t 

23.08.09 Konsolideringstester Lascaux Medium for Consolidation 
4176, med og uten forhåndsfukting av 
lerret med white spirit 
 
 

2 t 

26.08.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.08.09 

NITON XRF-opptak 
 

Innstillingen Bulk Industrial ble benyttet. 
Filteret for tyngre grunnstoffer ble satt til 
20 sek, filteret for lettere grunnstoffer ble 
satt til 60 sek. 
 
Prøvetaking av grunnstoffer på 
blindramme, pynteramme og maleri 
 
Analyse av XRF-opptak, med 
programvare NITON NDT 
 

4.5 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 t 

23.08.09 Fotoopptak med Nikon D80 Detaljopptak, sidelys og gjennomlys før 
behandling 

2,5 t 

07.09.09 Prøveuttak av fibere fra lerret 
 
Preparering av tverrsnitt og montering av 
fiber på objektglass 
 
 
Identifisering av lerretsfiber 
 

Prøvene ble tatt med pinsett skalpell 
 
 
Preparering av fibere i glyserin preparert 
på objektglass 
 
Identifisering med Leica DMLM 
analysemikroskop, med reflektert lys og 
UV-lys 
 

1,5 t 
 
 
2 t 
 
 
3 t 

15.09.09 pH-måling av våtekstrakt fra lerretsprøve 
 

pH-måling av våtekstrakt.  
2 mikrogram fiberprøve ble ekstrahert i 
0,1 milliliter destillert vann med pH 7. 
PH-målingen ble gjort med 
Mikroelektrode fra Radiometer 
 

4 t 

21.09.09 Valg og prøvetaking av farger til tverrsnitt 
med skalpell 
 

 8 t 
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13-15.10.09 Preparering av tverrsnitt til PLM- og SEM-
EDS analyse 

Støping av 7 tverrsnitt mellom to 
plexiglasskuber med cyanoakrylat  
 
Sliping av tverrsnitt med Struers 
LaboPol-5 og vanntett silikon karbid 
papir med kornstørrelse 500 på 
slipebord. Håndpussing med Micromesh 
pussepapir 
 
Sliping med polykrystallinsk 
diamantpasta (DP-Paste, P), blå DP-
lubricant og Struers MD Dur med 
kornstørrelse 1 µm 
 
Mikrofotografering med Leica DMLM 
analysemikroskop, reflektert lys og UV 
 

4 t  
 
 
6 t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 t  

15, 28.10.09 FTIR analyse av ferniss og grundering Preparering: 
Avskrap av ferniss fra maleriets øvre 
venstre kant 
 
Grundering ble løsnet fra en fargeprøve, 
og ble benyttet til bindemiddelanalyse 
 
Analyse av ferniss og grundering: 
Perkin Elmer Spectrum One, ATR 
 

0,25 t 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

28.10.10 
 

Røntgenopptak av pynterammen 
 

Opptakene ble gjort med 
røntgenapparatet ved KHM, UiO. 
Innstillingene 40 Kv, 5 MA i ett minutt 
 

1,5 t 

09-10.11.09 SEM-EDS Forstøving av prøvene med karbon 
 
Analyse med SEM-EDS 
elektronmikroskop og INCA 
programvare 
 

2 t 
 
 
12 t  

25.11.09 pH-målinger med pH-papir pH-måling direkte på lerretets bakside 
med pH-papir og destillert vann + NaOH 
og 4% isopropanol 
 

2 t 

09.12.09 Våtkjemiske tester av:  
bindemiddel 
 
 
 
 
 
Limseising av lerret 
 

Bindemiddel i grønn farge: umettede 
fettsyrer, KMnO4, 1 vektprosent i 
destillert vann.  
 
Proteiner: kobber (II) sulfat (CuSo4) 
”Biuret test” 
 
Stivelse: iodin kalium jodid (KL3) 
 

2 t 
 
 
 

04.01.10 Våtkjemiske tester av bindemiddel  Bindemiddel i grundering, KOH, varmt 
vann 
 
Bindemiddel gult og blått fargelag 
(himmelen) KOH 
 

1 t 

  SUM Ca 92 t 

I tillegg kommer tolking av alle analysene 
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OVERSIKT OVER BEHANDLINGER OG TIDSFORBRUK 
 
Dato Behandling Kommentar, materialer og utstyr Tid 

23.09.09- 
04.01.10 
 

Konsolidering av løse farger Konsolidering med Lascaux Medium for 
Consolidation 4176 (LMfC) og 
varmeskje innstilt på 52- 75 °C 
 

120 t 

21.10.09 Befaring Næs Jernverksmuseum 
 

Dagstur med omvisning med Stan Reed, 
konservator og fagkonsulent ved Næs 
Jernverksmuseum 
 

10,5 t 

05.11.09 Forsidebeskyttelse av malingsoverflaten 
med japanpapir og størlim. 

Preparering og påføring av papirene. 
(inkluderer utprøving av metode på et 
testmaleri) 
 
Konsentrasjon: 4 % vekt/volum 
 

2,5 t 

06.11.09 Demontering av lerret fra blindramme 
 

 3,5 t 

06.11.09 Rensing av lerretets bakside Rensing med pensel og støvsuger og 
polyuretan svamp. Mekanisk fjerning av 
overflatesmuss med skalpell 
 

2,5 t 

11.11.09- 
17.11.09 

Nedfrysing av blindrammen Pakket inn med polyetylen plast og 
silkepapir innerst 
 
Nedfrysningen varte i en uke, i 
-20°C  
 
Flere døgn med  akklimatisering før 
blindrammen ble pakket ut 
 

1 t  
 
 
 

18.11.09 
 

Avlevering av blindrammen til 
møbelsnekker  
 

Diskuterte ulike løsninger for 
behandlingen av blindrammen med 
møbelsnekker (Mester) Hanne Bjørk 
 

1 t 

25- 27.11.09 Riftreparasjon Lascaux, Polyamid-Textil-
Schweisspulver 5065  
 

20 t 

27-29.11.09 Rensing av ferniss Rensing av ferniss med bomullspinne 
fuktet med aceton og etanol 
 

22 t 

20.11.09 Fjerning av forgylling som var festet i 
malingsoverflaten 
 

Forgyllingen og den grønne fargen fra 
den opprinnelige pynterammen ble 
fjernet mekanisk med skalpell 
 

0,5 t 

02.12.09 Rensing av overflatesmuss på 
malingsoverflaten 
 

Triammonium citrat, 3% vektløsning i 
destillert vann. Etterrenset med destillert 
vann i tre omganger 
 

6,5 t 

20.12.09 Forsterking av rifter med lapper og 
akrylkleber 
 

Preparering av Holytex tekstillapper med 
Lascaux vannløselig akrylkleber 360 HV 
og 498 HV, 1:3 deler. Påføring av lapper 
på baksiden av riftene. Utprøving på 
testmaleri med ulike limmengder 
 

5 t 
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06.01.10 Planering av deformasjoner i lerretet Påføring av fuktede trekkpapir på 
lerretets bakside (3 min). Utbytting med 
tørre trekkpapir. Katong og vektlodd ble 
lagt over 
 
 

1,5 t 

06.01.10 Kantdublering 
 
 
 
 
 
Forsidebeskyttelse med japanpapir og 
størlim langs med oppspenningskantene 
 

Dubleringstekstil: polyester fiberduk 
(Holytex 3265). Klebemiddel: Lascaux 
acrylic dispersion, blanding av 498HV 
og 360HV (3:1). Limet ble reaktivert 
med varme, og lagt under press i 1 døgn 
 
3 vektprosent størlim i destillert vann 
 

3 t 
 
 
 
 
 
0,5 t 

07.01.10 Oppspenning av støttelerret  Støttelerret av polyester seilduk: 
Lascaux Polyester Fabric P110, 
Lascaux Colour & 
Restauro, 100 % Polyester 
  
Preparering av støttelerretet: 
Oppspenning av støttelerretet:  

 
 
 
 
 
1 t 
1 t 
 

07.01.10 Testing av oppspenning av lerretet 
 

 0,5 t 

08.01.10- 
09.01.10 

Konsolidering/impregnering av farger med 
Paraloid B72 

3 g Paraloid B72 ble løst i 100 mL xylen. 
 
Preparering av konsolideringsmiddel, og 
påføring med pensel i to omganger 
 

 
 
1,5 t 

10.01.10 Oppspenning av lerretet på blindrammen  Lerretet ble spent opp med rustfrie stifter 
over syrefritt påpir 
 
Fargene ved oppspenningskantene ble 
varmet med varmeskje mens 
oppspenningen forløp 
 
Etterkonsolidering av farger ved 
oppspenningskantene 
 
Trimming av de sekundære tekstilene 
langs med oppspenningskantene 
 

 
 
 
3 t 
 
 
 
1,5 t 
 
 
0,5 t 

10.01.10 Retusjeringsferniss/sluttferniss Regalrez 1094 tilsatt Kraton G (10 
vekt%), og Tinuvin 292 (2 vekt%) 
  

0,5 t 

10.01.10 Foring av pynterammen Innsiden av pynterammen ble slipt for 
ujevnheter, og renset. 
 
Løs kloss ble festet med trelim. 
 
Innsiden av pynterammen ble foret med 
filttape 
 
 
  

1 t 

17.01.10 Fjerning av støv fra pynterammen Støvet ble fjernet med pensel og 
støvsuger. Noen misfargede områder ble 

1,5 t 
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renset med aceton 
 

03-04.05.10 Rensing av pynterammen Pynterammens bakside ble støvtørret 
med tørr klut  
 
Pynterammes innside ble renset med 
svinebustpensel og støvsuger 
 
Pynterammens forside ble renset med 
lunkent zalovann 
 

3 t 

04.05.10 Retusjering av pynterammen Pynterammen ble retusjert med gouache 
farger (Schmincke og Talens). Områdene 
som ble retusjert ble først påført et 
isolasjonslag med Klucel EF (1 g/1 dl 
etanol) 
 

3 t 

25.05-10-
26.05.10 

Kitting av maleriet Områdene som skulle kittes ble isolert 
med Paraloid B72 (ca. 4 vekt% i xylen)  
 
Kitting med Modostuc (Plasveroi). Kittet 
ble påført med spiss pensel 
 
De kittede områdene ble isolert med 
Paraloid (samme løsning) 
 

8 t 

27.05.10-
02.06.10 

Retusjering av maleriet Maleriet ble retusjert med gouache farger 
fra hovedsakelig Schmincke, samt fra 
Talens og Wnsor & Newton. Under 
opparbeidingen av retusjene ble det lasert 
med Laropal A81 fra Kremer Pigmente.  
 
 

16 t 

  SUM 242 t 

I tillegg kommer fotografering og redigering av opptakene fra alle behandlingene 
 
 
SUM ALLE ANALYSER OG BEHANDLINGER SAMMENLAGT 334 t 
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VEDLEGG 5 INTERVJU 
 
Spørsmål til Stuart Reed. Stuart Reed sendte noen av spørsmålene til forrige eier, Betty Gerd 
Eichenberger. Hennes svar er ført inn i under spørsmål 2 og 3.  
 
 
Objektets historie 
 
1 Hva førte til at maleriet ble utført, og under hvilke omstendigheter? 
 
Svar: usikkert 
 
2 Hvem har eiet maleriet frem til i dag (proveniens)? 
 
Svar fra S. Reed: Gave til museet fra Betty Gerd Eichenberger, USA, en av fire malerier som ble gitt til 
museet. Eichenberger er en etterkommer av Aall familien (Storegård, Nes Verk) og har flere 
arvestykker (museet har noen bilder av disse). Det var den tidligere eieren som tok initiativet til å gi 
gaven til museet. 
 
Svar fra B. G. Eichenberger: They have always been in the Aall family. My grandmother, Laura (Aall) 
Staff Falk had them hanging on the wall of her home and apartment as far as I know. She and her sons 
and mother, Anne Marie Aall came to Seattle, Washington, U.S.A. in the1930s, bringing many family 
treasures and furniture with them. Before that the lineage went: Anne Marie's husband was Jorgen 
Engelhart Aall, son of Nikolai Benjamin Aall, son of Jacob Aall (Naess Jernverk). Maybe they had the 
paintings at Naess. I don't know if at any time they hung near a light source. My mother Beate Marie 
Staff Falk Bruseth may have had one or more on the wall. I don't remember which one. Laura's home 
with Hjalmer Falk was in Oslo.  
 
3 Hvordan har det blitt oppbevart? 
Svar fra S. Reed: Siden det kom til oss har det vært oppbevart i forsendelsespakning på magasinet til 
AAKS (Aust-Agder Kulturhistoriske Senter) i Arendal før nedpakking og frakt til UiO.  
 
Svar fra B. G. Eichenberger: The rest of the paintings were always in closets standing on edge or in a 
cupboard laying flat with cardboard between paintings.126 Our present house is an old farmhouse and 
temperatures fluctuate. 
 
4 Kjenner du til de ulike verdiene som maleriet har hatt for de forskjellige eierne? 
 
Svar: Nei – skal spørre 
 
5 Hvilke historiske hendelser har bildet vært del av? 
 
Svar: Skal spørre. 
 
 

                                                
126 Blant maleriene som ble oppbevart i skapet, er Parken Lunden. 
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6 Har maleriet blitt assosiert i en sammenheng; f.eks. i en spesiell samling av kunst/gjenstander?  
 
Svar: Se svar 1. Det har muligens opprinnelig hengt på Storegård ved Nes Verk, eller en av de 
funksjonærboligene på verket. 
 
7 Finnes det et forlegg til maleriet, eller en kopi? 
 
Svar: Vet ikke, Norsk Folkemuseum har fotoer av motivet i samlingen. Se NF.00100-001 + NF.04717-
002, men disse kan godt være foto av vårt maleri.  
 
8 Finnes det flere malerier som muligvis kan attribueres til dette maleriet/samme kunstner? 
 
Svar: Kunstneren er usikker. Jeg har vært fortalt at det kan være Johannes Flintoe, uten at jeg vet 
grunnlaget for det. Flintoe skal ha tegnet Næs Jernverk og ifølge boka Slægten Aall også malte et 
portrett av Jacob Aall i 1928. De tre andre malerier vi fikk i gave sies å være av Bernt Lund selv om 
kun ett er signert. To av de ’Lund’ maleriene samt Flintoes tegning viser en bygning ved siden av 
Storegård som er ikke med på det maleriet du jobber med. Den kan dermed være eldre enn de andre i 
vår samling. Skal sjekke byggeåret for denne bygningen. Vi har også en fotokopi av det som ser ut til å 
være en skisse for de to ’Lund’ maleriene, muligens fra Aust-Agder Arkivet (skal spore opp det) men 
den er tilskrevet Flintoe ikke Lund.  
 
Et kortere svar: håper du kan finne ut om det.  
 
 
Objektets nåværende verdier  
 
9 Hvorfor eier dere maleriet i dag? 
 
Svar: Gave. Motivet viser parken Lunden som tilhørte jernverkseieren. Museet forvalter i dag denne 
parken.  
 
10 Hvordan, når og hvor ble maleriet overført til Næs Jernverks eie? 
 
Svar: Maleriet, sammen med tre andre, ble gitt som gave til museet og fraktet til Næs fra USA i 
desember 2007.  
 
11 Er den primære verdien av maleriet estetisk, historisk, vitenskapelig eller affeksjon (svar gjerne med 
flere enn ett av alternativene)? 
 
Svar: Primært historisk + til dels estetisk. Motivet vil også kunne brukes i formidling.  
 
12 Har maleriet betydning innen en type formidling? 
 
Svar: Det har ikke vært brukt i formidling ennå, men vil trolig være det. Spesielt hvis selve maleriet lar 
seg utstille. Motivet (avfotografert) vil også kunne brukes i forskjellige formidlingssammenhenger. En 
avfotografering av en av de ’Lund’ maleriene er f. eks. brukt som omslag i det første av museets 
skrifter i vårt Jacob Aall-prosjekt.  
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13 Er maleriet viktig kun for eieren, til en hel familie eller kulturen den kom fra? 
 
Svar: Siden den ikke ha vært brukt eller utstilt er det ikke mulig å vurdere dens betydning for andre.  
 
14 Er maleriets motiv unikt? Eksisterer det eventuelt forlegg eller kopier av maleriet hos andre?  
 
Svar: Jeg kjenner ikke til andre utover de tidligere nevnte fotoer på Norsk Folkemuseum. 
 
15 Hvilket forhold har dere til maleriet?  
 
Svar: Det er et viktig tilskudd til vår gjenstandssamling, men er en gjenstandstype vi har svært få av 
(kun disse fire). Museets hovedfokus er på jern/stålproduksjon og teknologien knyttet til det. Men vi 
prøver også å gjøre besøkende oppmerksomme på både arbeidsforhold og arbeiderkultur samt 
verkseiernes verden. Siden verkseiernes verden ikke er fysisk representert med museet, bortsett fra ved 
Lunden, vil maleriet kunne være et viktig element i vår formidling av den delen av vår historie. Mye av 
vår formidling er ved omvisninger i produksjonsbygninger – gjenstander publikummet kan oppleve 
selv uten guide, som f. eks. maleriet, er også ønskelig.    
 
Pga. mangel på egnet oppbevaringslokaler har det vært lagret i magasinet i Arendal siden det kom hit. 
Flere av museets ansatte har ikke sett selve maleriet. Hvis det lar seg henge noe sted på museet, og 
spesielt hvis det kan utstilles tror jeg vi vil ha et veldig positivt forhold til maleriet, både faglig og 
personlig.  
 
16 Har dere et inntrykk av hva slags forhold folk ellers har til denne typen malerier? 
 
Svar: Det er kanskje ikke noe de fleste forventer å se på et industrielt museum, slik at det utgjør en 
interessant kontrast til de andre typene gjenstander de får oppleve.  
 
17 Hvor mye har maleriets utseende endret seg siden det ble malt, og er disse endringene ønsket? 
(utskifting av ramme, misfarget og nedbrutt ferniss, bulker, rifter, annet ellers om tilstand). 
 
Svar: Se tilstandsrapport. 
 
 
 
Objektets tiltenkte fremtid 
 
18 Vil maleriet bli utstilt? 
 
Svar: Forhåpentligvis, men per dags dato er egnet, ledig, utstilingsplass svært begrenset. Museet består 
av gamle produksjonsbygninger. To er konvertert til publikumsmottak og utstillingslokaler, med 
varierende forhold. Vi har ikke den nødvendige kompetansen på museet til å vurdere om rommene kan 
være egnet til utstilling av maleriet og ønsker råd om det.  
 
19 Vil maleriet få en museal funksjon, og i så fall: hvorfor ble den valgt? 
 
Svar: Skal utstilles hvis mulig. Motivet ble sannsynligvis brukt i formidlingssammenheng. Siden det 
blir det eneste konsoliderte maleriet i museets eie er det selvskrevent at det er den som skal evt. 
utstilles. Ellers er det motivet som hovedsakelig bestemmer dets funksjon og verdi. 
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20 Er det forventet at maleriet vil få en annen verdi i fremtiden, for eksempel ved at eierskapet vil 
skifte? 
 
Svar: Nei, men det vil kunne lånes til andre museer hvis ønskelig.  
 
21 Vil maleriet bli del av en ”mobil” utstilling (f.eks. i anledning markeringen av Jacob Aall ved Næs 
Jernverk i 2014)?  
 
Svar: Vi har ingen planer om det. 
 
22 Hvilke krav til fremtidig oppbevaring har dere, og hvem håndterer i så fall maleriet?  
 
Svar: At det er oppbevart under forsvarlig forhold. Hvis det ikke lar seg henge opp på museet vil det, i 
all sannsynlighet, bli oppbevart på magasinet til AAks (Aust-Agder kulturhistoriske senter) og evt. 
håndtert av personalet der.     
 
23 I hvilke omgivelser og klima vi maleriet bli oppbevart i, og eksponert for? 
 
Svar: Hvis det lar seg henge opp på museet vil det bli eksponert for noe skiftende forhold, både 
temperatur, relativ fuktighet og lys, men hvis det bli oppbevart på magasinet til AAks vil det bli 
oppbevart på det klimastyrte museumsmagasinet. 
 
24 Hvordan og hvor vil maleriet bli oppbevart/hengt opp? 
 
Svar: Dette trenger vi råd om. Det skal kun henges opp hvis det la seg gjøre på en forsvarlig måte.   
 
25 Hvor og hvordan skal maleriet monteres eller henges opp? 
 
Svar: Dette trenger vi råd om. 
 
26 Hvem vil ha tilgang til maleriet? Vil det bli eksponert for berøring, eller kommer det til å bli 
håndtert ofte? 
 
Svar: Skal muligens henge der publikum har uhindret tilgang til den, i så fall vil sikring vurderes. Det 
kan være aktuelt å stille det ut om sommerhalvåret og magasinere det om vinteren. Dermed blir den 
håndtert og fraktet minst 2 ganger i året.  
 
27 Hva slags behandling vil maleriet få i fremtiden, og av hvem? 
 
Svar: Se over. Eventuell pakking og frakt vil bli foretatt av museets personale etter råd fra AAks. 
Museet har ikke kompetent personal eller utstyr til videre konservering/konsolidering. Ved 
samlingsforvaltning på museet er hovedfokuset på produktene fra de norske jernverkene. I tillegg 
mangler vi egnet utstillingslokaler til malerier. Det er dermed usannsynlig at kjøp av relativ kostbar 
konserveringstjenester vil bli prioritert til maleriet innenfor vårt begrensede budsjett, hvis ikke det viser 
seg å være helt nødvendig for gjenstandens videre bevaring.   
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28 Hva slags miljø skal maleriet oppbevares i? (relativ luftfuktighet og temperatur) 
 
Svar: Hvis det utstilles på museet vil forholdene bli varierende og kun styrt i begrenset grad. Ved evt. 
oppbevaring i magasinet til AAks blir det stabilt og kontrollert. Jeg har ikke tilgang til målinger.  
 
29 Hvor viktig er det at maleriet forblir resistent og stabilt til ”stress”/spenninger forårsaket av 
klimatiske endringer? 
 
Svar: Det er veldig viktig hvis det utstilles på museet.  
 
 
Tusen takk! 
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VEDLEGG 6 VIDERE BEVARING 
 

Anbefalt utstillingsplass 

Under en befaring på jernverksmuseet ble mulige utstillingsarealer diskutert. De to beste alternativene 

var utstillingsbygget, og snekkerboden som er mottaksbygningen for publikum og resepsjonen. Ingen 

av alternativene har regulert klimakontroll. Av sikkerhetsmessige127 grunner anses utstillingsbygget 

som best egnet fordi det er muligheter for å tilpasse interiøret for å utstille maleriet.128 Museet har 

høysesong i løpet av sommermånedene, som vil være den aktuelle utstillingsperioden. Det er ellers 

mulig å oppbevare maleriet på det klimastyrte magasinet til Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS 

(AAks) i løpet av vintermånedene.129 Håndtering og frakt av maleriet vil da gjøres med deres (AAks) 

tilpassede klimakasser for kunst (T. Reed 2009: pers.komm). 

 

 
Verkstedet, 2. etasje. Sydvendt vindu t.h. på fotografiet. Det anbefales å montere en vegg fra hjørnet og mot vinduet, 
tilsvarende den grå veggen med plakater til venstre på fotografiet.  
 
                                                
127 Alternativet i snekkerboden er foran en trappoppgang. I tillegg fungerer snekkerboden som cafe for de besøkende, slik at 
situasjonen vil være mindre oversiktelig med tanke på uhell. 
128 Verkstedet er forbeholdt den permanente utstillingen av Næs Jernverks historie. 
129 AAks fører manuell regulering av temperatur og RF. I magasinet er det elektriske ovner og sentralfyring. Klimaet 
registreres med Datalogger, og det føres målinger hver 6. time. I tillegg gjøres det også punktmålinger i magasinet. 
Opphenging av innrammet kunst er på gittervegg, mens mindre malerier oppbevares i avskilte hyller, stående. Kilde: 
personlig korrespondanse med Tanja Røskar Reed (2009), kulturhistorisk konservator ved AAks. Hennes arbeidsområde 
omfatter bla.a. forebyggende konservering, som er sikringen og bevaringen av samlingene. 
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Klima, T og RF 

Hygroskopiske materialer har egenskapen å absorbere og avgi fuktighet fra omgivelsene. Dette utgjør 

en risiko for at det kan oppstå dimensjonsendringer og deformasjoner (Thomson 1997:66) i maleriet. 

Videre vil de ulike materialene i en kompositt gjenstand respondere forskjellig til fuktighetsendringene 

(Thomson 1997:66), noe som kan føre til mekanisk svikt mellom lagene. Da maleriet har blitt 

behandlet med flere lokale inngrep, er det også en risiko for at raske svingninger av RF og T kan føre 

til lokale spenninger, og etter hvert økt synlighet av behandlingene. Det anbefales derfor å etablere et 

mikroklima rundt maleriet, som et preventivt tiltak mot effekten av de nevnte faktorene.  

 

Innglassing og forsegling av maleriet  

En relativt enkel måte å løse dette på er å glasse inn maleriet fra forsiden og forsegle det fra baksiden, 

slik at mikroklimaet det omgis av blir stabilisert. Ved å tilsette et buffermateriale innenfor forseglingen, 

er det redusert risiko for at kondens kan feste seg på malingsoverflaten. Et buffermateriale kan bestå av 

tre, naturlige tekstiler, papir og silikagel (Thomson 1977:87). Det er også en forutsetning at disse er 

syrefrie slik at det ikke tilfører forurensende komponenter til maleriet. Videre burde maleriet monteres 

med en avstand fra den uisolerte veggen for å unngå problemer forbundet med kondens. Det anbefales 

derfor å lage et mellomrom på minst to centimeter, men helst mer. Slik etableres en luftstrøm mellom 

maleriet og veggen, som vil forbedre mikroklimaet (Padfield m.fl. 2001:7). Disse tiltakene vil bidra 

med å stabilisere maleriet og mikroklimaet som det anbefales å monteres i. 

 

Slik maleriet er montert i den sekundære pynterammen, er blindrammen noe uthevet fra pynterammens 

bakside. Dersom det skal monteres glass, buffermateriale og en ny bakplate, vil resultatet sannsynligvis 

være visuelt lite tilfredsstillende da lite av konstruksjonen skjules av pynterammen. Det anbefales 

derfor å benytte en rammemaker for å lage en ny pynteramme med dypere profiler. 

 

Før maleriet utstilles, anbefales det imidlertid å plassere en termohygrograf i utstillingsrommet med 

hele  sommersesongens varighet, for å kartlegge de ulike nivåene og svingningene av temperaturen og 

luftfuktigheten (RF). Dette kan gi en indikasjon på de generelle tendensene, og om klimaet er egnet for 

utstilling av maleriet. Anbefalte nivåer for RF og T er henholdsvis 45-60 % RF, og 19 og 24° C 

(Thomson 1997:268). Dersom RF-nivåene overstiger 65 %, er det risiko for at mugg og 

mikrobiologiske aktiviteter kan opptre. Ved for lave RF-nivåer er det imidlertid større sjanse for at det 

kan oppstå mekanisk svikt, som brudd og sprekker. 
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VEDLEGG 7  

Vedlegg til kapittel 7: behandlinger i 2009-2010 
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Kapittel 7: behandlinger i 2009-10 

Avsnitt 7.2 strukturelle behandlinger. Fargelag. Konsolidering av løse farger 

Praktisk utførelse 

 

Små mengder av klebemiddelet var nødvendig for å få tilstrekkelig feste mellom fargene og underlaget. 

En liten spiss pensel ble ført over sprekkene mellom oppskallingene. Overflødig lim på malings-

overflaten ble raskt fjernet med en lett fuktet bomullspinne (spytt), før det gjenværende limet ble 

reaktivert med en varmeskje over silikonpapir. Det ble ikke benyttet noe press etter at fargene var 

festet.130 Selve festingen av den løse malingen ble gjort under stereomikroskop (16 x forstørret).  

 

Til de minste oppskallingene på maleriets nedre høyre halvdel ble en 3 millimeter smal varmeskje 

benyttet, med temperaturer opptil 55º C. Fordi oppskallingene i dette området var små, skålformede og 

tilnærmet alt var løst (fig. 67,69) var det nødvendig å benytte en metode som økte tilgangen til de 

ønskede områdene uten at fargene flyttet seg under konsolideringen. En risiko ved at de flytter seg er at 

de blir vanskelige å tilbakeføre til de opprinnelige posisjonene.131 Det ble derfor arbeidet i små områder 

av gangen, på cirka 4x4 centimeter, og under stereomikroskop. Metoden var tidkrevende, men 

nødvendig for å oppnå økt kontroll over festingen av de minste oppskallingene. Til himmelpartiet ble 

en bredere varmeskje benyttet (1 cm), med temperaturer opp til 75º C.  

 

De ulike fargene reagerte forskjellig på fuktighet og varme. Bladverket og gresset i forgrunnen i nedre 

høyre halvdel reagerte på relativt lave temperaturer. Disse fargene antas å inneholde harpikser. Fordi 

tradisjonelle harpikser har lav glassovergangstemperatur (Tg) kan pigmenter bundet med disse være 

mer sensitive ovenfor varme og løsemidler enn oksiderte linoljefilmer. Temperaturen på varmeskjeen 

ble derfor redusert til 52° C.  

 
 

                                                
130 Det kan være fordelaktig å anvende vekfordelere og små lodd over fargene som har blitt konsolidert. På den måten 
forsterkes bindingen mellom underlaget og fargene (Ford 2010: pers.komm). 
131 I tillegg til de løse fargene er det en del avskallinger som er tapt. Dette, i tillegg til at fargeområdet stort sett er 
monokromt, kompliserte tilbakeføringen av fargene ytterligere. 
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Områder med skravering er konsoliderte områder. Tettere skravering indikerer områder med mer løs farge.   
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Kapittel 7: behandlinger i 2009-10 

Avsnitt 7.2 Strukturelle behandlinger. Fargelag. Riftreparasjoner og kantdubleringer 

Forsøk med riftbehandlinger på testmaleri med Akrylkleberne Lascaux 360 HV og 498 HV 

 

En ferdiglaget blanding av Akrylkleberne Lascaux 360 HV og Lascaux 498 HV (1:3) ble påført på to 

Holitex tekstiler. Begge tekstilene ble påført ett jevnt og dekkende lag og fikk tørke i et døgn. Den ene 

tekstilen ble etter et døgn påført et nytt lag, som fikk tørke i to døgn. Tekstilen med ett lag ble lagt over 

testmaleriets bakside (mot lerretet). En silikonfolie ble lagt over lappen, og ble så varmeaktivert ved 60 

grader. Det var nødvendig å øke temperaturen til rundt 70 grader før klebemidlet festet seg til lerretet. 

Resultatet var dårlig vedheft, og det var lett å dra lappen av uten anstrengelser. 

 

Den andre tekstilen med to lag klebemiddel ble reaktivert på samme måte mot testmaleriet. Ved å øke 

temperaturen til 70 grader ble limet mer gjennomskinnelig, som indikerer at emulsjonen ble 

tilstrekkelig smeltet. Det ble lagt vektfordelere og lodd over lappen som fikk stå og herdes i to døgn. 

Resultatet var en umiddelbar forskjell. Muligvis har fordampningen over flere dager bidratt med å 

herde limet. Mest sannsynelig var det tykkelsen av klebemidlet som utgjorde den store forskjellen. 

Sannsynligvis vil tykkelsen/volumet av klebemidlet penetrere dypere i lerretet, og fylle ut tomrommene 

mellom lerretsfibrene. 

 

Metoden med best resultat ble anvendt til lappingen av riftene og til kantdubleringen på Parken 

Lunden. Metoden ble først testet på en av lerretskantene. 
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Kapittel 7: behandlinger i 2009-10 

Avsnitt 7.4 Visuelle reintegreringer 

Laropal K80, MS2A og Regalrez 1094 

Stabiliserende tilsetninger 

 

Syntetiske LMV fernissharpikser blir mye brukt av konservatorer som alternativ til tradisjonelle LMV 

harpikser som mastiks og dammar, når ”klassiske” oljemalerier skal fernisseres. Disse harpiksene har 

lignende optiske egenskaper som de tradisjonelle, slike som fargemetning og glans (Berns og de la Rie 

2003:73). I tillegg gulner de generelt mindre. Allikevel har de aldringsegenskaper som gjør at de blir 

tungt løselige på relativt kort tid (Koller og Baumer 1999:138; de la Rie og Shedrinsky 1989:9).  

 

Laropal K80132 og MS2A133 er blant de første syntetiske LMV-harpiksene som ble benyttet innen 

konservering, og som hadde lignende optiske og kjemiske egenskaper som dammar og mastiks (De la 

Rie og McGlinchey 1990:168). Den første er av gruppen ketonharpikser, og dannes ved at 

sykloheksanon kondenserer med en metanolholdig base, mens MS2A er en redusert ketonharpiks (Cox 

1998:75; de Witte 1990:57). Disse løses innledningsvis med white spirit og lavaromatiske løsemidler 

(Cox 1998:77), men krever relativt polare løsemidler for å kunne løses ved aldring (Ciabach 1999:105; 

de la Rie og Shedrinsky 1989:9; de Witte 1990:57).134 Fordi karbonylgruppene i MS2A har blitt 

redusert til hydroksylgrupper består den av flere hydroksylgrupper enn Laropal K80. Dette gjør at den 

er påtagelig til å danne flere hydrogenbindinger, og medfører at harpiksen blir sprøere enn 

ketonharpiksen med aldring (de la Rie og Shedrisky 1989:10). Allikevel er den ikke like ustabil som 

Laropal K80, og den gulner mindre med lyseksponering over tid.135  

 

Regalrez 1094 er en annen syntetisk LMV-harpiks som har blitt benyttet som ferniss innen 

konservering siden 1990-tallet (Whitten og Proctor 1998:109). Dette er en 100% hydrogenerert 

                                                
132 Laropal K80 har en gjennomsnittelig molekylvekt (Mv) på 531 gram per mol (g/mol) og brytningsindeks (n) på 1.529 (de 
la Rie og McGlinchey 2000:168). Tidligere gikk den under navnet Ketone Resin N, hvor BASF har vært/ er produsenten av 
begge. I følge produsenten er begge identiske, noe både analyser med gass kromatografi og det infrarøde spekteret har vist 
(de la Rie og Shedrinsky 1989:10).  
133 MS2A har en Mv på 620 g/mol og brytningsindeks på 1.518, og produseres av Laporte (Fisher 1996:81,83; de la Rie og 
McGlinchey 1990:168). 
134 Laropal K80, som har lav molekylvekt og høy glassovergangstemperatur (Tg), karakteriseres som en sprø harpiksferniss 
(Cox 1998:76-78). Den er utsatt for fotooksidasjon, som relativt raskt fører til gulning av fernissfilmen og redusert 
løselighet med lavpolare løsemidler (Ciabach 1999:106; Cox 1996:78).  
135 Denne fargeendringen skyldes at kromoforene, som er tilstede i begge LMV-harpiksene, ikke utvikler seg like raskt i en 
redusert ketonharpiks (de la Rie og Shedrinsky 1989:15).  



 173 

hydrokarbonharpiks (HHK)136 som løses med alifatiske hydrokarboner. Imidlertid er molekylvekten 

høyere enn de to øvrige harpiksene, og krever derfor mer polare løsemidler for å kunne løses. På den 

annen side har Regalrez 1094 lavest glassovegangstemperatur (Tg)137 og høyest brytningsindeks (n) 

som indikerer at den har bedre optiske og mekaniske egenskaper enn de to andre. Såfremt den er 

stabilisert med tilsetninger, har den blitt ansett som en av de mest stabile produktene som anvendes 

innen konservering (Whitten og Proctor 1998:109,115). 

 

Laropal K80, MS2A og Regalrez 1094 har, som de fleste syntetiske harpikser, Tg over 

romtemperatur.138 Den høye glassovergangstemperaturen gjør at de er harde og sprø ved normalt 

utstillingsklima. Dette skyldes at polymerene i harpiksen ”fryser” under Tg, noe som relativt raskt kan 

føre til riper og oppsprekking av fernissfilmen, samt delaminering fra og med fargelagene (Samet 

1998:11; Koller og Baumer 1999:132). En rekke ulike tilsetningsstoffer kan anvendes for å modifisere 

harpiksenes elastisitet, stabilitet og løselighet over tid. Tilsetninger av polymerer gjør at de blir mindre 

sprø (de la Rie 1993:566; Samet 1998:11), og reduserer samtidig Tg. Blant ulempene forbundet med 

for myke fernisser er at de vil kunne tiltrekke støv og overflatesmuss (Samet 1998:11). Allikevel vil 

molekylene i en fernissfilm være bevegelige i smeltet tilstand slik at elastisiteten øker og de mekaniske 

spenningene reduseres (Koller og Baumer 1999:132). Tilsetningene vil derfor være med på å øke 

tidsrommet før fernissen behøver å erstattes. Anbefalte mykgjørende stoffer som også reduserer Tg til 

en harpiksferniss er Tinuvin 292 og Sanduvuor 3050 (Bourdeau 1998:213-215, de la Rie og 

McGlinchey 1990:160). Disse er av gruppen lyshemmende aminostabilisatorer (HALS) hvis funksjon 

er å beskytte mot dannelse av frie radikaler forårsaket av eksponering av (UV-) lys (Bourdeau 

1998:213). Stabilisatorene omdanner de frie radikalene til stabile komponeneter, og forekommer ved at 

aminene i tilsetningen oksiderer til nitroksyl radikaler. Omdannelsen er syklisk og genererer seg selv, 

og fungerer samtidig som en stabiliserende polymer (Bourdeau 1998:213).  

 

De la Rie har sammenlignet effekten Tinuvin 292 (HALS) har hatt for å redusere den fotokjemiske 

nedbrytningen av Laropal K80, MS2A og Regalrez 1094, ved å utføre akselererte aldringstester med 

simulert dagslys gjennom vinduer (1993:566-573). Testene viste at Laropal K80 ble ustabil på relativt 

kort tid, selv med 3 % konsentrasjon av tilsetninger. MS2A ble stabilisert med lave konsentrasjoner, 

men løseligheten ble endret etter 200 timer. Dette utgjør stor forskjell til Regalrez 1094, der endringene 
                                                
136 Regalrez 1094 har en Mv på 900 g/mol (de la Rie og McGlinchey 1990:168). 
137 Tg har med et materiales mykhet og hardhet å gjøre, og er temperaturen hvor materialet endres fra elastisk til en hard 
tilstand (Koller og Baumer 1999:132). 
138 LMV-harpiksenes Tg er henholdsvis 50,8, 54,1 og 43,8 °C (De la Rie og McGlinchey 1990:168). 
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ikke forekom før ved 1700-1900 timer med 0,5 % tilsetninger (de la Rie 1993:568,570). Harpiksen 

kunne da løses med toluen og lavaromatiske løsemidler. Ved å øke tilsetingen til 2% forble løseligheten 

uendret etter 6000 timer, som var varigheten for aldringstesten. 

 

Harpiksenes innvirkning på utvasking av fettsyrer i forbindelse med fernissering 

Sutherland har gjennom analytiske fernissering- og renseforsøk kommet frem til at ikke bare 

løsemidlene alene påvirker graden av utvaskingen av fettsyrene, men at harpiksenes kjemiske struktur 

også kan ha en betydelig innvirkning (Sutherland 2000). I hans forsøk var Regalrez 1094 og MS2A to 

av harpiksene som ble sammenlignet. Av Regalrez 1094 og MS2A, ekstraherte førstnevnte minst 

fettsyrer (Sutherland 2000:58). En interessant observasjon med harpiksene, er at begge forårsaket mest 

ekstrahering under påføringen av fernissen, mens det ved fjerning av harpiksfernissene forekom liten 

endring av fettsyrenivåene. Fordi begge harpiksene var løst i samme løsemiddel (Sol340HT), og 

fettsyrenivåene ble så forskjellige, indikerer dette at harpiksenes kjemiske struktur var de aktive i 

ekstraheringen, og ikke løsemidlet. Til MS2A-prøven var det sannsynligvis harpiksens hydroksyl-, 

karbonyl- og karboksylstrukturer som medvirket i ekstraheringen av fettsyrene i malingsfilmen, mens 

Regalrez 1094 sin hydrokarbon struktur, som er mindre polar, deltok ikke like aktivt som en 

ekstraherende komponent (Sutherland 2000:59,60).  

 

Stabiliserende tilsetninger 

Stabiliserende tilsetninger (HALS) har blitt benyttet lite innen konservering, men anbefales sterkt av de 

la Rie for å stabilisere fernisser (de la Rie 1992:77). Som nevnt har Regalrez 1094 høy bryntingsindeks 

og lav molekylvekt, som gir høy glans. Fordi maleriet skal utstilles i et lyst rom med hvite vegger og 

store vinduer kan glansen føre til økt synlighet av ujevnhetene i malingsoverflaten. I slike omgivelser 

er det en fordel med mattere fernisser (de Witte 1975:1). Ved å tilsette polymerer kan glansen reduseres 

slik at deformasjonene i malingsoverflaten optisk jevnes ut. Dette vil også bidra med å stabilisere 

fernissen, med økt strekkfasthet og lavere sprøhet (Feller m.fl. 1985:140). Kraton G er en  kopolymer 

av styren og etylen butylen. Når den brukes med Tinuvin 292, er den stabil og løselig i lavaromatiske 

hydrokarboner (Whitten og Proctor 1998:111). 

 

Problemer forbundet med tolagsfernisser. Ulike harpikser med ulike løsemidler  

Empiriske studier har vist at lagvise påføringer av ulike fernisser over hverandre, som er løst med 

forskjellige løsemidler, kan i løpet av kort tid føre til uønskede endringer av glansen og gi en 

”melkeaktig” effekt (Roche 1994:15). I åtte av åtte tilfeller hvor Paraloid B72 har blitt påført som 
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øverste lagstruktur over forskjellige fernisser, har slike endringer forekommet. Det ble tidligere 

nevnt139 at depolymerisasjonsreaksjoner og fordampning av nedbrytningsprodukter gir B72 et matt 

utseende. Muligvis er dette årsaken til Roches observasjoner. Imidlertid kan endringen unngås ved at 

rekkefølgen snus. I studiene fremkom det at så lenge det øverste fernisslaget var løst i white spirit, over 

B72 løst i xylen, forekom ikke disse endringene (Roche 1994:15). Siden de tre LMV-harpiksene løses 

med white spirit, er det gode indikasjoner for at de kan påføres over B72 uten at det fører til de nevnte 

visuelle endringene. 

  

                                                
139 Se avsn. 7.2: Impregnering av maleriet med Paraloid B72. 
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VEDLEGG 8 
Vedlegg til avsnitt 4.4. om originale materialer og teknikker 

Kartlegging av fargestrukturene og maleteknikken 

Til kartleggingen av fargestrukturene og maleteknikken ble det anvendt en strukturtabell (vedl. 4). 

Her er alle resultater fra analyser av pigmenter og bindemidler ført inn. Hver hovedfarge har fått et 

kronologisk nummer (K.nr.) og fargevariasjonene har fått individuelle typenummer (I.nr.). I avsnittene 

nedenfor refereres det kun til de kronologiske numrene. Den innsamlede informasjonen i 

strukturtabellen ble benyttet til beskrivelsen av fargestrukturene som følger nedenfor (vedl. 8), og i 

kapittel 5 om overmalingene. Resultater fra analyser med XRF, FTIR og SEM-EDS, og oversiktene for 

hvor prøvetakingene ble gjort følger også i egne vedlegg (vedl. 2-4). XRF-opptakene har blitt 

nummerert med bokstaven P foran tallet (eks.: P12). Det må bemerkes at motiv 1 og 2 er lagt i samme 

tabell, mens er skilt fra hverandre ved at motiv 2 er fremhevet med fet skrifttype.  

    

Fargestrukturer 

Undermaling i himmelen 

Den blå undermalingen hadde moderate refleksjoner med IR1 (fig. 15) og lave absorpsjoner med 

røntgen. Dette er indikasjoner på at pigmentene stort sett er organiske. XRF-opptak foretatt i det øvre 

høyre hjørnet ga imidlertid utslag på Pb, Ca og S, og mindre verdier av Hg og Fe (P36). Siden 

grunderingen inneholder Pb og Ca, er det sannsynelig at grunnstoffene S, Fe og Hg tilhører den blå 

undermalingen. Det er svovel i ultramarin, i tillegg til silikon (Si), aluminium (Al), natrium og oksygen 

(Eastaugh m.fl. 2004:44). Fordi Si og Al ikke ble påvist med XRF, kan ultramarin utelukkes. Indigo vil 

ikke kunne påvises med XRF på grunn av dets organiske innhold (Bartoll 2008: 3). Prøyssisk blått 

(Fe4[Fe(CN)6]3 . xH2O) vil derimot gi utslag på grunn av jerninnholdet.140 Dette pigmentet og indigo 

kan være vanskelig å skille fra hverandre visuelt, fordi begge ofte er samlet i aggregater som ligner 

andre mineraler (Bartoll 2008:3). SEM-EDS-opptak med mapping funksjonen viste imidlertid As i 

tillegg til Pb og Ca (vedl. 4 ) mens det med punktanalyser (SEM-EDS) kun ble påvist Ca og Pb (vedl. 

4). Den høye fargestyrken til prøyssisk blått, gjør at kun lave konsentrasjoner behøves for å oppnå en 

dekkende farge (Eastaugh m.fl. 2004:113). Selv om det ikke ble påvist jern i tverrsnittet med SEM-

EDS, behøver det ikke bety at pigmentet prøyssisk blått ikke har blitt anvendt. Fordi snittet er tatt fra et 

svært lite område, er det en mulighet for at pigmentet ikke var representert i prøven. 

 

                                                
140 Prøyssisk blått går også under navnene berlin blue og iron blue (Eastaugh m.fl. 2004:113). 
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Blå strukturer 

De blå fargeområdene har blitt kategorisert med hovedsakelig fire ulike strukturer (K.nr. 1-4). Disse 

utgjør båtens dekor, vesten til mannen i båten, en blomst i forgrunnen og deler av himmelen (vedl. 4 ). 

 

K. nr. 1. Båtens dekor har en mørk blå bunnfarge. Det påfølgende laget er lyst blått, og det øverste er 

hvitt. Alle tre lagene er opake og har blitt påført dekkende, og vått-på-tørt. I det mørke blå laget er det 

noen sorte pigmentpartikler i en ellers jevn og homogen blå fargefilm (stereomikroskop, 40 x). XRF-

opptak fra dette området viste tilstedeværelsen av Pb, Hg, S og Fe 141(vedl. 3 P13). Dette kan indikere 

at fargen består av blyhvitt (2PbCO3 · Pb(OH2), jernoksidsort (Fe3O4, FeS2) eller prøyssisk blått 

(Fe4[Fe(CN)6]3, blandet med sinober (HgS).142 PLM-undersøkelser av tverrsnitt F2 som er fra det 

samme blå området, viste at fargelaget bestod av hovedsakelig hvitt, blandet med røde, blå og sorte 

pigmenter (vedl. 2 ). En punktanalyse av det blå laget med SEM-EDS påviste Pb, Fe, og Ca (F2, 

spektrum1, vedl. 4). Det øverste, lyse blå laget består antagelig av de samme fargene som det mørke 

blå laget, i ulike blandingsforhold. Det øverste hvite fargelaget består antagelig av blyhvit og 

kalsiumkarbonat. 

 

K. nr. 2. Vesten på mannen i båten har en jevn lys blå farge nederst, blandet med enkelte mørke blå 

pigmenter i varierende kornstørrelser. Det påfølgende laget er brunt og dekkende, og har blitt benyttet 

til skyggeleggingen. Det øverste laget er en sort lasur, bestående av små sorte pigmentkorn. Den blå 

fargen nederst består sannsynelig av samme pigmenter som dekoren på båten, med blyhvit, 

jernoksidsort, prøyssisk blått og sinober. Den overliggende brune fargen kan være et jordpigment, for 

eksempel brent sienna eller brent umbra. Høye refleksjoner med IR1 på den sorte fargen øverst 

indikerer at det er et organisk karbonpigment (fig. 15).  

 

K. nr. 3. Blomsten i forgrunnen består av mørke og lyse blåfarger. Det nederste laget er mørk blått, og 

gjennomskinnelig. Det påfølgende fargelaget er lysere blått og opakt, og har lignende farge og utseende 

som undermalingen i himmelen. Over dette er en  hvit og dekkende farge som har blitt påført pastost. 

Det øverste fargelaget er en mørk blå og gjennomskinnelig lasur. I lasuren er det noen mørke blå 

pigmentkorn med ujevne størrelser. På IR1 opptaket er lasuren mørk, som indikerer at den er organisk 

(fig. 15), muligvis prøyssisk blått eller indigo.  

 

                                                
141 Kjemiske forkortelser for bly, kvikksølv, svovel, kalsium og jern. 
142 Jern er tilstede i både jernoksid sort og prøyssisk blått (Eastaugh m.fl.  2004:113,255). 
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K. nr. 4. På himmelpartiet er det fire blå områder med himmelgløtt (vedl. 4 ). På malingsoverflaten 

fremstår fargen som lysere og mindre rød enn K nr. 1-3. Lagstrukturen varierer noe, og skyldes at 

kunstneren har arbeidet suksessivt vått-i-vått og vått-på-vått med mange små penselstrøk og med 

varierende farger. Dette var mulig å observere i avskallingene i ett av de fire fargeområdene.143 Her ble 

det observert en struktur med fem fargelag.144 Denne strukturen består av et hvitt tynt lag over 

undermalingen. Over dette er et tykt og lyst brunt fargelag, med et påfølgende hvitt lag igjen. Et tykt 

brunt fargelag ligger over dette, med et påfølgende blått og tynnere lag.  

 

På røntgenopptak var det sterke absorpsjoner i områdene med himmelgløtt. De sterke absorpsjonene 

indikerer at blyhvitt har blitt benyttet (2PbCO3 . Pb(OH2) (Plahter 2004: 41). XRF-opptak utført over 

himmelgløtt nummer to og tre fra høyre ga også utslag på Pb, S, Ca, Fe og Hg (P22). Mappinganalyser 

med SEM-EDS av tverrsnitt F5 (vedl. 4 ) fra et nærliggende område, ga utslag på Pb og Ca i det hvite 

fargelaget.145 Dette indikerer at den hvite fargen er tilsatt kritt i tillegg til bly. De brune fargene er 

muligvis et jordpigment som har blitt blandet med blyhvitt, kalsium-karbonat, og karbonsort. Av brune 

jordpigmenter er brent sienna og brent umbra en mulighet.  

 

Grønne strukturer 

Maleriets nederste halvdel bestod hovedsakelig av grønne fargeområder, opparbeidet med varierende 

antall lag, pigmenter, og rekkefølger for påføringene. Disse har blitt kategorisert til seks ulike grønne 

strukturer (K.nr. 4-10). 

 

K. nr. 5. I forgrunnen har eiketreet og skyggen som speiles i vannet en mørk grønn farge. Pigmentene 

er vanskelig å studere på malingsoverflaten, og i krakeleringene. Røntgenopptaket indikerte imidlertid 

at de nederste lagene i skyggen under treet består av blyhvitt. Det ble tatt et tverrsnitt fra bjerketreet 

(F4), som ble undersøkt med PLM og SEM-EDS (vedl.2, 4). Med PLM ble det observert syv lag.146 

Det nederste består av en nedtonet mørk grønn farge, med blågrønne, brune, rødbrune og gule 

gjennomskinnelige pigmentkorn, i tillegg til noen sorte pigmenter. Over dette er et tynt 

gjennomskinnelig lag som er upigmentert. Dette fluorescerte ikke med UV-lys og er antagelig en olje 

(se avsn. ovenfor: oiling out). Over oljen har det blitt påført et nytt upigmentert lag som fluorescerte 

med en grønn farge (UV), sannsynligvis en retusjeringsferniss (se avsn. ovenfor: lokal 
                                                
143 Observasjonene ble gjort i himmelgløtt nr. 2 fra høyre kant. 
144 I fargestrukturtabellen har begge strukturene blitt ført inn. 
145 Fordi tverrsnittet er sputtret med karbonstøv vil karbon alltid være tilstede på prøvene.  
146 Det hvite nederste fargelaget var ikke tilstede på prøven. 
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ferniss/retusjeringsferniss). Det påfølgende laget har samme grønne farge som den underliggende 

grønne i reflektert lys (PLM). Imidlertid fremstår dette som mørkere i UV, muligvis fordi det er tilsatt 

mer bindemiddel. Det påfølgende laget er gult; med jevnt distribuerte gule pigmenter, samt noen store 

hvite og gjennomskinnelige gulrøde pigmentkorn. Over det gule laget er en rødbrun lasur, med små 

blågrønne og røde pigmentkorn. Det øverste fargelaget består av en mørk grønn lasur, med enkelte lyse 

og mørke blågrønne pigmentkorn.  

 

Det ble gjort fire XRF-opptak fra eiketreet (P2, P3, P7, P8). Opptakene ga utslag på flere stoffer, 

hovedsakelig Pb, Ca, S, Fe, Cr, Hg og Mg. Siden XRF ikke kan skille mellom de ulike lagene, ble disse 

tolket sammen med resultater fra en mappinganalyse utført med SEM-EDS (vedl. 4). De to nederste 

grønne fargelagene ligner grønn jord av utseende.147 SEM-EDS ga stort sett utslag på Fe, Si, Al, Ca og 

Pb, som er gode indikasjoner på grønn jord tilsatt noe blyhvit. I det gule fargelaget var det mye Si, Al 

og Fe, i tillegg til noe K, Pb, Ca og Mg (F4 SEM-EDS mapping, vedl. 4). Fargen og pigmentkornene 

har likhetstrekk med gul oker, men kan også være iblandet sienna, som begge er jernoksidpigmenter 

(Eastaugh m.fl. 2006:904-7). Sienna inneholder manganoksid, og begge kan inneholde kvarts (Si). 

Fordi Fe, Mg og Si ble påvist kan den gule fargen bestå av begge pigmentene (SEM-EDS mapping F4, 

XRF P7, P8), med tilsetninger av kritt (kalsiumkarbonat). Det påfølgende rødbrune laget, er antagelig 

grønn jord tilsatt sinober (Hg + S), og muligvis en organisk rød farge (Al og Si). Pigmentene i den 

øverste mørkegrønne lasuren ble sammenlignet med resultatene fra falsk farge IR1 (fig. 16). En annen 

mulighet er at ultramarin er anvendt til de blå fargene. Med falsk farge IR1 reflekterer den øverste 

grønne lagstrukturen med mørk rødt til en rødlig purpurfarge. Viridian, som er et kromoksidpigment 

har dette utseendet med denne belysningen (Moon m.fl. 1992: 49). Kromoksidpigmenter (Cr2O32H2O) 

er blågrønne og gjennomskinnelige, og varierer i pigmentstørrelser (Eastaugh 2004:109). Siden XRF-

opptakene påviste Cr (P2), kan dette pigmentet stemme. En punktanalyse (SEM-EDS) av det øverste 

grønne fargelaget påviste imidlertid ikke Cr (SEM-EDS F4). Punktanalysen viste i stedet grunnstoffer 

som forbindes med organiske farger (Al+S= aluminiumsilikater).  

 

K. nr. 6. Bjerketreet. Rastetrykket fra riksantikvaren (fig. 17) indikerer at bjerketreet var malt med 

generelt mørkere grønne farger enn slik det fremstår i dag på motiv 2. Det kan se ut som kontrastene 

mellom høylysene og skyggene var mindre. Det ble tatt en fargeprøve fra treet for å undersøke 

                                                
147 Tverrsnitt F4 ble sammenlignet med bilder av dispersjonsprøver av grønn jord (Grissom 1986: fig. 9, s. 151; Eastaugh 
m.fl. 2006:110). Grønn jord kommer fra en av to leirmineraler, enten celadonitt, K(Mg, Fe 2+)(Fe 3+, Al)Si 4O 10(OH), 
eller glauconitt, K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 (Grissom 1986:141; Eastaugh m.fl.2004:100). 
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strukturen nærmere. Av denne ble det preparert to tverrsnitt (F6 og F6b vedl. 2). Strukturen til motiv 1 

består av to gule fargelag nederst, ett gjennomskinnelig lag over disse, etterfulgt av et tynt grønt 

fargelag. De to gule fargene er malt vått-i-vått. Det øverste gule er lysest, sannsynligvis tilsatt hvitt. Det 

er også enkelte røde pigmentkorn i begge disse lagene. En mappinganalyse av snitt F6 (vedl. 4) viste at 

de gule fargene inneholder Al, Si, Fe, Ca og små mengder Mg. Feltanalysen (SEM-EDX) påviste i 

tillegg Hg og S (sinober). Tilsvarende har XRF-opptak fra nærliggende områder påvist Mg og Hg (P25, 

P26, P17). Det er derfor gode indikasjoner på at de gule fargene er gul oker tilsatt mangan rødt og 

sinober. Det øverste gule laget inneholder også Pb (SEM-EDX), sannsynelig blyhvitt. Over disse gule 

fargene er et gjennomskinnelig lag med en sterk fluorescens (UV), muligvis en harpiks. Det var ingen 

synlige pigmenter i laget, slik at det antas å være en lokal ferniss. Fordi fernissen er sunket inn i den 

underliggende fargen er den antagelig original. Det tynne grønne fargelaget øverst inneholder S, Pb, 

Ca, Al, Si og Fe (SEM-EDS mapping), som er indikerende for grønn jord tilsatt blyhvit.  

 

K. nr. 7. Den store åsen i bakgrunnen til høyre er antagelig en tolags struktur bestående av 

jordpigmenter (grønn jord) og blyhvitt, med større konsentrasjon av hvitt i øverste lag.  

 

K. nr. 8. Den lille åsen i bakgrunnen til venstre har en varmere farge enn K. nr. 7. Antagelig er det gule 

jordpigmenter (gul oker) tilsatt noe grønt og hvitt.  
 
K. nr. 9.  I skyggen bak bjerketreet, mot lerretets venstre kant, har trærne en blågrønn farge. Da dette 

området er overmalt (motiv 2), var det nyttig å studere tverrsnittet (F1) fra samme område. Den 

originale strukturen består av kun ett lag, med en blågrønn hovedfarge, iblandet små røde og blå 

pigmenter. I tillegg var det flere større rødbrune og semi-transparente pigmenter. Antagelig ble den 

hvite grunderingen benyttet som et reflekterende underlag for høylysene, mens skyggene ble malt med 

tykkere strøk av samme fargen. Med UV-lys (PLM) ble det ikke observert fluorescens. XRF-opptak 

P27 (vedlegg. 3), påviste i tillegg til Pb og Ca (grunderingen) S, Fe, Hg, Co, Cu og Mg. S og Hg er 

indikerende for sinober. Både koboltblått (kobolt aluminium oksid) og smalt inneholder kobolt (Eastop 

m.fl. 2008: 574, 580), mens prøyssisk blått inneholder jern. Opptaket med XRF viste imidlertid kun en 

liten topp med Si, som smalt inneholder. Al ble ikke påvist, som finnes i koboltblått. Si og Al er noen 

av bestanddelene i pigmentet prøyssisk blått (i tillegg til Fe) slik at XRF-opptaket ga heller ikke noen 

indikasjon på at dette pigmentet hadde blitt benyttet. Imidlertid inneholder mangan blå (barium 

manganat (VI) sulfat både S og Mg (Eastop m.fl. 2008: 571) som XRF-opptaket påviste. Men Ba ble 
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ikke påvist. Imidlertid er azuritt det mulige anvendte pigmentet.148  Mg kan da passe med de røde større 

pigmentkornene, som manganrød (manganoksid: Eastop m. fl. 2008:797). Fordi dette fargeområdet er 

overmalt blir imidlertid tolkingen komplisert, da XRF ikke skiller mellom lagene som de påviste 

grunnstoffene kommer fra. Identifikasjonaen av det blå pigmentet er derfor usikkert. 
 

K. nr. 10. De grønne fargeområdene som omfatter gresset bak båten og trærne i mellomgrunnen bak 

vannet, er fullstendig dekket av motiv 2 (overmaligen). Pigmentanalysene er derfor basert på 

røntgenopptak, og XRF-opptak P31 og P34. Begge XRF-opptakene fra disse områdene påviste Pb, Fe, 

S, Ca, Co, Cu med moderate verdier, og Si, Mg og K med små verdier. Mulige anvendte grønne 

pigmenter er azuritt. Mg kan tilhøre små tilsetninger av manganrød (manganoksid: Eastop m. fl. 

2008:797), mens Fe kan komme fra en jordmineral (oker eller grønn jord). 
 

Gul struktur 

K. nr. 11. Eneste gule fargestruktur er blomsten i forgrunnen, mellom bjerketreet og båten. Den er malt 

med en mørk og gjennomskinnelig rød bunnfarge, med et påfølgende opakt gulrødt lag. Over dette er et 

hvitt dekkende lag og en gul gjennomskinnelig farge øverst. Pigmentene har ikke blitt undersøkt 

nærmere, men de nederste og øverste røde er sannsynligvis organiske, mens det hvite laget er blyhvit. 

 

Gulrød struktur 

Se K. nr. 12 i kapittel 5.4 (behandlingshistorikk) om overmalingene i motiv 2. 

 

Røde strukturer 

K. nr. 13. De røde fargestrukturene på blomstene i forgrunnen, samt på kragen og skjerfet til mennene i 

båten er malt med samme pigmenter og rekkefølge for påføringen. Disse er malt med en hvit dekkende 

bunnfarge, et rødt opakt lag over, og med et mørkt gjennomskinnelig fargelag øverst. Det hvite laget 

fremstod som lyst med røntgen, som er god indikasjon på blyhvit. XRF-opptak av blomstene ga utslag 

på Hg og S, derav sinober. Den øverste røde fargen ga høy refleksjon med IR1, sannsynligvis fordi den 

er organisk.  

 

                                                
148 Azuritt har blant annet formelene 2CuCO3.Cu(OH)2 (Harley 2. Utg. Revidert 2001:46-47) og Cu3(OHCO3)2 cobber 
karboat hydroxid (Eastop m.fl. 2008:588,589). 
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Brunrøde strukturer  

K. nr. 14. Taket på sidefløyene på hovedhuset i mellomgrunnen til høyre, og refleksjon av disse i 

vannet har en brunrød farge på malingsoverflaten. Tverrsnitt F3 er fra taket, og viser to røde fargelag; 

det nederste noe lysere (vedl. 2). En mappinganalyse (SEM-EDS, vedl. 4) viser at det også er et 

upigmentert lag mellom disse. Det nederste røde laget består av hvite, røde og enkelte svarte pigmenter. 

Mappinganalysen viste utslag med S, Pb og noe Si i dette laget. Utsnitt 3 viste små mengder Hg med 

SEM-EDX, i tillegg til Fe, Al og Ca. Muligvis er det en rød oker tilsatt kritt og små mengder sinober. 

De sorte pigmentene er karbonsort.  

 

K. nr. 15. Takene på husene i venstre bakgrunn er malt med to dekkende og opake fargelag, vått-i-vått. 

Nederste farge ser ut til å være malt med en blanding av brune, røde og sorte pigmenter. Øverste lag ser 

ut til å bestå av røde, sorte og hvite pigmenter. IR1-opptaket indikerte at de er delvis organiske, 

sannsynligvis på grunn av innholdet av karbonsort. Sannsynligvis er det hvite pigmentet blyhvitt. Det 

ble ellers ikke undersøkt nærmere.  

 

Brune strukturer 

K. nr. 16. Inn- og ytterside av båt og jakke til mann i båt. Malingsoverflaten er brun med enkelte røde 

pigmentkorn. Båten består av en en blå grunnfarge nederst, et påfølgende transparent oljelag, og en 

gulbrun farge øverst. Analyser med SEM-EDS (F2: spectrum 1) påviste Ca, Fe og Pb i det blå laget. 

Dette er indikerende for blyhvit, prøyssisk blått, og muligvis tilsetninger med kritt. Den øverste fargen 

består av mørke og lyse gule pigmentkorn, semitransparente gulbrune korn og røde små fargesterke 

pigmenter. SEM-EDS opptaket (F2: spectrum 3) påviste i tillegg til Ca, Fe og Pb; Na, Al, Si, Cl og K. 

Muligvis er dette laget bestående av en eller flere okerpigmenter. Det ble også påvist S og Hg (sinober) 

med XRF (P13) som kan stemme med utseendet på noen av de røde pigmentene i det øverste laget.   

 

K. nr. 17, 18, og 19 som alle er brune strukturer er ikke videre undersøkt. Obervasjoner med foreslåtte 

pigmenter er imidlertid vedlagt i strukturtabellen. Disse gjelder gjerdet i høyre mellomgrunn, 

trestammene i venstre forgrunn og to små hus i venstre bakgrunn.   

 

K. nr. 20-23 er heller ikke videre undersøkt. Disse strukturene gjelder henholdsvis svarte, hvite (x 2) og 

hudfarge strukturene. Lagstrukturen til K. nr. 24 er vedlagt i tabellen. 
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Vedlegg til kapittel 5.4. om behandlingshistorikk 

Fargestrukturene til overmalingene i motiv 2 

Av fargestrukturene til motiv 2 er kun tre av dem nærmere undersøkt. Disse er fra de grønne 

fargeområdene i bjørketreet, gresset bak båten og trærne i mellomgrunnen, samt fra den gulrøde 

strukturen som omfatter skyene og nedkanten av himmelen. 

 

Grønne strukturer 

K. nr. 6. Bjørk i forgrunn. Røntgenopptaket indikerte at et pigment med høyt atomtall var benyttet til 

høylysene, og IR1-opptaket viste til høye refleksjoner i skyggene, som er typisk for organiske 

pigmenter (fig. 16). Tverrsnitt F6 og F6b (vedl. 2 og 4) ble anvendt til undersøkelsen av de sekundære 

overmalingene. På F6 (PLM) ses en gul farge over motiv 1, etterfulgt av to grønne lag, hvor den sist 

påførte er mørkest. Over dette er en rødbrun farge, og til slutt et til grønt lag. De øverste to lagene er 

svært tynne. Sannsynligvis er dette skyggene, som har blitt påført i mørke lasurer. Mappinganalysen av 

snitt F6 (vedl. 4) viste at fargene fra motiv 2 stort sett inneholder Al, Si, Fe, Ca og små mengder Mg og 

Pb. Feltanalysen av F6b (SEM-EDS, spektrum 2) påviste stort sett det samme i de øverste lagene, i 

tillegg til S. Analysene tyder på at de gule og grønne fargene er gul oker og grønn jord. XRF-opptak fra 

nærliggende områder har påvist Mg og Hg (P25, P26, P17). Dette kan passe med den rødbrune fargen 

nest øverst i strukturen, som kan være både mangan rødt og sinober.  

 

K. nr. 10. De øverste fargelagene i de grønne fargeområdene som omfatter gresset bak båten og trærne i 

mellomgrunnen, tilhører endringene som ble gjort i motiv 2. Pigmentanalysene er basert på røntgen-

opptak, IR1, FFIR1 og XRF-opptak P31 og P34. Begge XRF-opptakene fra disse områdene påviste 

moderate verdier av Pb, Fe, S, Ca, Co, Cu, og mindre utslag på Si, Mg og K. Mulige anvendte 

pigmenter er azuritt. Mg kan være fra små tilsetninger av manganrød (manganoksid: Eastop m. fl. 

2008:797), mens Fe kan komme fra en jordmineral (oker eller grønn jord). 

 

Gulrød struktur 

K. nr. 12. I motivet er det en gulrød struktur som omfatter skyene og nedkanten av himmelen (K. nr. 

12). På malingsoverflaten ses gule, sorte og røde pigmentkorn (stereomikroskop 40x). Denne 

strukturen består sannsynligvis av fire lag; henholdsvis olje nederst,149 gulrødt og lyserødt i midten og 

                                                
149 På tverrsnitt P5, som er fra himmelen, er det et tynt transparent og upigmentert lag (vedl. 2). Sannsynligvis ble dette 
påført i forbindelse med overmalingen. Laget har ingen fluorescens (UV-lys), og fremstår som mørkt og upigmentert med 
SEM-EDS (vedl. 4). Dette er indikasjoner på en olje. 
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en svart lasur øverst. De to fargelagene over oljen er opake og dekkende og har blitt påført vått-i-vått. 

Sannsynligvis består de av ulike blandingsforhold av samme pigmenter. Den øverste sorte lasuren ble 

malt vått-på-tørt. Røntgenopptaket indikerer at det er pigmenter med høyt blyinnhold i himmelen (lag 1 

og 2),150 mens IR1-opptaket antyder at det er organiske farger i toppsjiktet (fig. 15). Opptaket med 

FFIR1 kunne også bekrefte tilstedeværelsen av røde pigmenter i himmelen (fig. 16 ), men ikke 

hvilke.151 

 

På tverrsnitt P5, som er fra himmelen, er kun ett fargelag synlig over oljelaget. Laget består av en lys 

og jevn gulrød hovedfarge, iblandet røde, sorte og gul-brune pigmenter av varierende størrelser. XRF-

analyser i det gulrøde fargeområdet ga utslag på Pb, S, Ca, Fe, og Hg (P21, P35). Det røde pigmentet 

kan være sinober (HgS), jern (Fe) kan være fra den blå undermalingen i himmelen, og bly fra 

grunderingen og undermalingen. Som nevnt i metodekapitlet vil mulige utslag med As på XRF-

spekteret skjules fordi den overlapper med bly (Dussubieux m.fl. 2005:770). Elementanalysen med 

SEM-EDS ga hovedsakelig utslag på Pb og As i like mengder i det gulrøde fargelaget (vedl. 4). 

Overlappingen gjør at As er usikker, men forutsatt at As og S er tilstede, kan analyseresultatene passe 

med auripiment (As2S3) og realgar (As2S3). Disse pigmentene er arsenikk sulfider. De forekommer ofte 

sammen slik at det er vanskelig å påvise den ene eller den andre (Harley 1982:125).  

 

Dersom Pb også tas i betraktning, kan blyantimonat gul (Pb3(SbO4)2) passe.152,153 Sb ble imidlertid ikke 

påvist, som inngår i pigmentets kjemiske formel. Ifølge kildene er det svært små mengdeforhold av Sb i 

forhold til Pb, og deler av Sb kan sublimere mens det fremstilles (Wainwright m.fl. 1986:228). Derfor 

er dette også et mulig anvendt pigment.  

 

 
 

                                                
150 På røntgenopptaket fremstår malingsstrøkene i himmelen som hvite og radioopake, og er antagelig fra de to nederste 
sekundære fargelagene.  
151 De fleste røde pigmenter fremstår som gule med IRFF opptak (Moon 1992:50). De røde pigmentene kan derfor ikke 
skilles fra hverandre. 
152 Blyantimonatgul kalles også antimongult og neapelgult i skandinavia (Brænne 2001:166). 
153 Selv om S ikke inngår i den kjemiske betegnelsen til blyantimonat, kan begge pigmentene inneholde Pb og S (Eastaugh 
m.fl. 2008:667; Feller 1986:232). I følge en kilde fra 1813 (Marcucci 1816:66) skal blyantimonat inneholde tilsetninger av 
svovel (S) (Feller 1986:232). 
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