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Sammendrag   
 
Denne masteroppgaven beskriver arbeidet med å undersøke og konservere kirkeskipet fra 

Rosekyrkja i Stordal kommune, som eies av Fortidsminneforeningen. Skipet er en fullrigget 

orlogsfregatt fra første halvdel av 1600-tallet. Det er 60 x 24 x 62 cm i dimensjoner og består 

av treverk, metall, tauverk, tekstil og papir, samt fargelag. Skipet ble tatt ned fra kirketaket 

under Norsk institutt for kulturminneforsknings konserveringsarbeid i kirken og var ved dette 

tidspunkt skittent og strukturelt ustabilt. Det hadde derfor behov for konservering før det 

kunne henges tilbake i kirketaket. Kirken er uten oppvaring og klimakontroll og er generelt 

fuktig året rundt. Skipet har over tid dannet et fysisk ekvilibrium med disse forholdene, og en 

behandling måtte utvikles og tilpasses for at skipet og konserveringsmaterialer vil være stabile 

også etter tilbakeføring til kirken. Det er også uvisst hvor mye ressurser som vil settes av til 

skipet i tiden fremover. Formålet med prosjektet har derfor vært å forstå hvordan modellskipet 

kunne behandles slik at det ble strukturelt sikret på en stabil måte for mange år fremover, og 

samtidig utføre en minimal og reversibel konserveringsbehandling som er kompatibel med 

gjenstandens fysiske karakter.  

 

Skipet hadde lite proveniens ved overtakelse. Litteratur om dets historie og relasjon til 

Rosekyrkja, seilskutetiden og kirkeskipstradisjonen ble søkt for å datere gjenstanden og sette 

det i en større kontekst. Litteratur og fagekspertise ble også søkt for å forså den 

skipsteknologiske utformingen slik at en nøyaktig dokumentasjon av skip og behandling 

kunne utføres. Kunnskap om konservering av modellskip og kirkeskipets materialer ble også 

søkt for å finne aktuelle behandlingsalternativ. Skipet ble videre undersøkt og dokumentert 

med visuelle og instrumentelle metoder. Røntgenfluorescens ble benyttet til pigmentanalyse 

for å undersøke en mulig relasjon til Rosekyrkja, samt hva metallet besto av. Røntgenanalyse 

ble også utført for å undersøke skipets interne og eksterne struktur og tilstand, samt skille 

originale deler fra sekundære tilføringer. Bronkoskopi ble benyttet til å bygge opp forståelsen 

av skipets indre. For å videre undersøke om aktuelle konserveringsmidler og -metoder var 

egnet til behandling av skipet  ble eksperiment og tester av disse utført. 

 

Konserveringsbehandlingen besto av å rense overflatene, sammenføye og remontere svekket 

treverk, bremse korrosjonsprosessene i jernet, sammenføyning, konsolidering og utskiftning 

av tauverk, forsterkning, remontering og forming av nedbrutte seil og konsolidering av 

ustabile fargelag. 



Forord 
 
Dette masterprosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten bidragene fra en rekke 
personer som har vært involvert i arbeidet. Jeg vil derfor benytte anledningen til å rette en 
takk til: 
 

• Judith Müster, Representant for Fortidsminneforeningen, Sunnmøre: for god dialog og 
engasjement under konserveringsprosjektet, og ikke minst for å ha fått anledningen til å 
arbeide med kirkeskipet fra Rosekyrkja.. 

• Duncan Slarke, Overingeniør ved IAKH, UiO: for praktisk og teoretisk veiledning innen 
instrumentell analyse samt mange lærerike samtaler. 

• Kari Greve, Seksjonsleder for konservering ved Nasjonalmuseet: for veiledning og samtale 
angående konserveringshensyn i prosjektet. 

• Ove Rostrup, Ansatt ved utstillings- og samlingsavdelingen, Maritimt Museum, Oslo: for 
verdifull veiledning innen skipsteknologi og konservering av modellskip. 

• Elisabeth Weihe, Ansatt ved Maritimt Museum, Oslo: for innledende råd og samtale 
angående seilskuter. 

• Jiri Havran, Fotograf: for nyttige og flotte dokumentasjonsbilder av modellskipet.  
• Vidar Lund, Seilskutehistoriker/Christiania Seilskuteklubb: for uvurderlig hjelp innen 

skipsteknologi og marin terminologi, samt gode samtaler. 
• Eli-Sofie Thorne, Eiendomssjef ved Fortidsminneforeningen, Sentralt: for god samtale rundt 

prosjektet. 
• Tone Olstad, Malerikonservator og forsker ved NIKU: for støtte og nyttige innspill for 

konserveringsarbeidet.  
• Kristian Almås, Lokalhistoriker og kirkeverge ved Rosekyrkja: for historiegranskning 
• Tine Frøysaker, Professor ved konserverinsseksjonen, IAKH, UiO: for gode råd og tips 

under prosjektet, og for å ha delt av sin lange erfaring fra å arbeide med kirkekunst. 
• Kjersti Ellewsen, Konservator ved Riksantikvaren: for gode innspill i konserverings-arbeidet. 
• Jan Brendalsmo, Seniorforsker ved NIKU: for hjelp i arbeidet med å samle sammen en 

historisk kontekst for kirkeskipet. 
• Svein Braaten, Ansatt ved Riksantikvaren: for hjelp til innhenting av historiske kilder.  
• Lise Sæter, masterstudent i malerikonservering ved IAKH, UiO: for hjelp til utføring av 

endoskopiske undersøkelser og motiverende samtaler. 
• Leif Henning Tønnessen, Salgssjef ved Snøgg AS: for svært behjelpelig utlån av medisinsk 

bronkoskop til undersøkelse av kirkeskipet. 
• Glen Smith, Sjefskonservator ved Organisk Konserveringsseksjon, National Maritime 

Museum, London: for ledelsen et meget lærerikt kurs i konservering av modellskip, samt 
personlig rådgivning og støtte i masterprosjektet.  

• Stefan Olberg, Cand. scient i entomologi: for hjelp til identifisering av insekter. 
• Undervisere og medstudenter på masterstudiet: for støtte og gode råd i prosjektet. 
• Familie og venner: for støtte, klemmer og motivasjon under masterprosjektet. 
• Terhi: for å vise hvordan veien var mulig. 
 
• Jeg ønsker å gi en spesiell takk til underviser i konservering og veileder ved masterstudiet i 

gjenstandskonservering, IAKH, UiO, Douwtje van der Meulen, for avgjørende støtte, 
undervisning og veiledning gjennom dette masterprosjektet. Med sin faglige styrke og 
personlige engasjement har van der Meulen skapt det best ønskelige studieløpet gjennom 
bachelor- og masterstudiene. Hennes forståelse og formidling av konservering vil stå som et 
personlig forbilde for tiden fremover. 
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Innledning  

 

Bakgrunn og formål for konservering av kirkeskipet 

Høsten 2014 ble konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo kontaktet av en representant fra 

sunnmøreavdelingen til Fortidsminneforeningen som eier Rosekyrkja i Stordal kommune. I 

anledning Norsk Institutt for Kulturminneforsknings (NIKU) konserveringsarbeid med 

inventaret i denne kirken (2008-11 og 2013-14) ble kirkeskipet tatt ned fra taket. Siden 

modellen var svært skitten og i ustabil fysisk forfatning var det ønsket å få gjenstanden renset 

og konservert slik at den kunne tilbakeføres til kirkerommet på en forsvarlig måte. 

Undertegnede takket ja til å utføre dette arbeidet som en del av masterprosjektet  

 

Problemstilling, målsetning og delmål  

Modellskipet fra Rosekirken er ønsket konservert og tilbakeført til kirken. Sammen med at 

skipet er av ukjent proveniens og fysisk historie har dette dannet sentrale rammer for valg av 

undersøkelser og utvikling av konserveringsstrategi. Formålet med dette masterprosjektet har 

derfor vært å undersøke og kartlegge modellens historiske kontekst, materialinnhold, 

produksjonsteknikk, tidligere reparasjoner og nedbrytningsfaktorer, for videre å kunne utvikle 

og utføre en optimalt tilpasset konserveringsstrategi for endelig tilbakeføring.  

 

Norske kirker er vesensforskjellige fra museumsrom ved at de ofte har ugunstige klimatiske 

forhold som utgjør en risiko for gjenstander og interiør, og som i tillegg kan føre til økt 

biologisk aktivitet hvis den relative luftfuktigheten (RF) er for høy (Mattson et al. 2011). 

Samtidig er gjenstander og interiør fremdeles i bruk, i motsetning til samlinger som står på 

lager eller utstilling. Modellskipet bør også anses som en bruksgjenstand, med de særskilte 

verdiene og utfordringene dette innebærer. Rosekyrkja er ei trekirke uten oppvarming eller 

klimakontroll, og befinner seg i en kystkommune på Vestlandet med høy RF året rundt. Det er 

usikkert hvilke ressurser som vil være tilgjengelige for fremtidig bevaring av skipet, så en 

konserveringsstrategi bør legges i et perspektiv hvor både behandlingen og skipet bør være 

best mulig rustet mot kirkerommets høye luftfuktighet, og over lengre tid. Det har derfor blitt 

søkt å forstå hvordan en konserveringsbehandling skulle tilpasses for at kirkeskipet trygt kan 

tilbakeføres til kirken etter behandling. En minimal inngripen, reversibel 

konserveringsbehandling og kompatible konserveringsmaterialer har blitt vektlagt i 

vurderingen av behandlingsalternativ. Det ble tidlig stadfestet at kirkeskipet fra Stordal på 

flere måter er en unik gjenstand, hvorpå dens fysiske integritet og originalitet må veies tungt. 
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Minimal behandling har måttet bli vurdert opp mot et behov for stabil konserverings-

behandling i høy luftfuktighet.  

 

For å kunne møte disse utfordringene har det blitt innhentet informasjon fra sekundære kilder 

som litteratur innen sjøfartshistorie og relevant konserveringsarbeid, samt samtaler, kurs og 

korrespondanse med ulike typer fagfolk med ekspertise på sine områder. Det ble dessverre 

ikke anledning til å gjøre en befaring i kirken, men kommunikasjon med personer og litteratur 

tilknyttet Rosekyrkja ble søkt for å forstå gjenstanden og nedbrytningsmekanismer, og for å 

kunne gi anbefalinger for preventive tiltak etter tilbakeføring. Modellskipet som primærkilde 

ble omstendelig undersøkt ved bruk av både visuelle og instrumentelle analysemetoder, og 

funnene ble sett i lys av faglitteratur og samtaler.  

 

Prosjektbegrensninger  

På grunn av gjenstandens kompliserte materialsammensetning og konserveringsbehov har det 

ikke vært anledning til å gå lenger inn i hvert aspekt av prosjektet enn det som ble regnet som 

mest nødvendig, både når det gjaldt teori, undersøkelser, og konserveringsbehandling. Etter 

rådføring med Ove Rostrup ved Maritimt museum i Oslo ble det klart at en fullstendig 

demontering av skipsdeler som skulle gjennomgå konserveringsbehandling ville være for 

tidkrevende å gjennomføre (pers. kom. 12.08.2015). Skipet har også en del estetiske faktorer 

som ikke har blitt prioritert av samme grunn. Behandlingen er derfor i hovedsak avgrenset til 

de mest grunnleggende behovene for rensing og strukturell stabilisering, sammen med en 

grundig dokumentering av gjenstand, gjenstandskontekst og behandlingsprosess.   

 

Prosjektoppbygging 

Kapittel 1 og 2 er beskrivelser av hvordan problemstillingen ble løst og de etiske 

rammebetingelsene for arbeidet. Kapitlene følger grovt sett prosjektoppbygningen fra kapittel 

3 og utover. Innledende opparbeiding av historisk kontekst og dokumentasjon av skipet blir 

beskrevet i kapittel 3 og 4. I kapittel 5 beskrives opparbeidet kunnskap om skipets 

komposisjon. Kapittel 6 inneholder bakgrunnskunnskap om skipets ulike materialer og 

nedbrytningsmekanismer, samt  modellskipet tilstand delt inn i de ulike materialgruppene. 

Kapittel 7 og 8 inneholder bakgrunnskunnskap og diskusjon om hvilke behandlings-

alternativer som er aktuelle og hvilke av disse det er ønskelig å bruke i behandlingen, samt 

beskrivelse av den utførte behandlingen. Kapittel 9 inneholder drøfting av resultatene av 

behandlingen og videre anbefalinger for undersøkelser og preventive tiltak. 
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1. Metodiske tilnærminger  
 

Det grunnleggende behovet i arbeidet er tydelig både fra eiernes side og selve modellskipet. 

Den var i ustabil forfatning og hadde behov for å konserveres, men det var ikke lagt større 

føringer fra eiersiden enn at det var også var ønskelig å undersøke kontekstuelle aspekter som 

datering. En stor del av prosjektarbeidet har bestått av å forstå den fysiske gjenstanden for å 

kunne avgjøre hvordan konserveringsarbeidet burde utføres og og hvor omfattende den skulle 

være. Det har også blitt utført undersøkelser på skipet og litteratursøk for å opparbeide en 

sterkere historisk kontekst.  

 
1.1 Prosjektstrategi  

I arbeidet er det benyttet både teoretiske og praktiske tilnærminger for å undersøke og 

kartlegge skipets proveniens, sammensetning, tilstand og konserveringsalternativer. Før en 

konserveringsbehandling er det av sosiale hensyn og for å kunne nå de riktige valgene, viktig 

å forså skipets kontekst (Pye 2001:57). Derfor har det innledningsvis vært behov for å samle 

informasjon som ikke relaterer seg direkte til gjenstanden, som hvordan skipsmodeller er 

sammensatt, hvilken betydning de har som kulturhistoriske gjenstander og hvor 

konserveringsfaglig ekspertise på modellskip kan søkes. Parallelt ble det praktiske arbeidet 

med å granske og dokumentere modellskipet igangsatt for å oppnå en vekselvirkning mellom 

teoretisk og praktisk innsikt. Innhenting av informasjon og prosjektplanlegging fulgte også 

hverandre med fortløpende korrigering av prosjektets praktiske planer. Etter en innledende 

fase med generell innsamling av informasjon kunne en strategi legges og fokus rettes mot 

konserveringsdelen av prosjektet. Konserveringsarbeidet har normalt tre faser: 

 
Komposisjon: Fastslå gjenstandens komposisjon  
Nedbrytning:  Fastslå hvordan gjenstanden kan eller sannsynligvis vil brytes ned (for                 

preventive tiltak) eller hvordan det har blitt brutt ned (for aktive tiltak) 
Behandling:    Fastslå og benytte en tilfredsstillende behandling basert på informasjon 

innhentet fra de to foregående fasene 
 
 (Reedy og Reedy 1992:3) 
 

For å fastslå gjenstandens komposisjon og nedbrytning ble det benyttet visuelle og 

instrumentelle analysemetoder i kombinasjon med faglitteratur og personlig kommunikasjon 

med konservatorer og andre fageksperter. Disse to fasene ble deretter benyttet til å utvikle en 

behandlingsstrategi og utførelse av behandling av skipet.  
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Et konserveringsstudie kan baseres på en metode, gjenstand, gjenstandsklasse eller  

surrogatmateriale (Reedy og Reedy 1992:4). Prosjektet og problemstillingen er 

gjenstandsbasert med modellskipet som sentrum for alt arbeid. Fordi det finnes lite kjent 

litteratur eller andre kilder for konservering av modellskipp inneholder prosjektet også innslag 

av metode. Det er for eksempel ikke utviklet en standard for konserveringsdokumentasjon av 

modellskip og denne gjenstandsgruppens ofte kompliserte komposisjon (Smith, pers. kom. 

19.11.2015). Derfor måtte et spesialtilpasset dokumentasjonssystem utarbeides tidlig i 

prosjektet for å kunne forstå og formidle gjenstandens komposisjon, samt danne en nøyaktig 

oversikt over behandlingen. 

 

1.2 Litteratursøk  

For å forstå modellskipets utforming og dets historiske verdi ble det innledningsvis søkt etter 

skipsteknologiske og historiske kilder med informasjon om kirkeskipstradisjonen samt 

litteratur som omhandler kirkeskipet fra Rosekyrkja eller kirken. For å kjenne funksjon og 

navn på kirkeskipets deler og hvilke teknologiske trekk som hørte til de ulike historiske 

periodene ble det benyttet nettsider med oversikter over skipsterminologi og teknologi. Det 

ble raskt klart at seilskuteteknologi og historie er et felt det tar betydelig lenger tid å sette seg 

inn i enn det som var til rådighet. Seilskuteeksperten og forfatteren Vidar Lund har lang 

erfaring i å arbeide med nordeuropeisk seilskutehistorie og teknologi. Han ble kontaktet for 

bistand i å finne frem til relevant litteratur og hvordan disse kildene kunne brukes. Han har 

blant annet forfattet en maritim ordbok for seilskutetiden, og kunne også bidra med å knytte 

disse begrepene til delene på skipet, samt gi en skipsteknisk vurdering av skipets alder. 

Inventarlister og arkivmateriale ble søkt for å avdekke skipets opphav og proveniens, og 

riksarkivaren ble kontaktet for å finne nedskrivinger av kirkeinventar og historie om 

Rosekyrkja og Stordalen. Det er funnet lite litteratur som omhandler kirkeskip, men boken 

”Kirkeskib og kirkeskibsfester” (Henningsen 1950) og artikkelen ”Norske Kirkeskip” 

(Johnsrud 1996) fra Norsk Sjøfartsmuseums årsberetning var en ressurs i å forstå disse 

gjenstandenes produksjon, funksjon og historie.  

 

Neste steg av litteratursøket var å søke kilder for konserveringsbehandling av modellskip for å 

hente lærdom fra liknende prosjekter og få et klarere bilde av potensielle utfordringer og 

løsninger i eget prosjekt. Det var lite å finne av faglitteratur som spesifikt omhandler 

konservering av kirkeskip eller andre modellskip, men NIKU har publisert en rekke rapporter 
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om konservering av norsk kirkeinteriør med en om konservering av kirkeskipet fra Bønsnes 

kirke i Buskerud (Smith 2007). Hicks, et al. har skrevet en artikkel om alternative 

undersøkelsesmetoder for modellskip som ble benyttet til å finne løsninger for å undersøke  

gjenstanden innvendig (2006). Siden det ikke ble tilstrekkelig litteratur om konservering av 

modellskip måtte søkestrategien endres, og litteraturen ble brutt ned til materialgruppene med 

deres nedbrytningsfaktorer og konserveringshensyn. Litteratur hentet fra malerikonservering 

ga i denne sammenhengen også verdifull kunnskap, siden de fleste av skipets flater er malte.  
 

1.3 Besøk og kontakt med fagekspertise 

Eksperter fra ulike fagfelt som blir berørt i prosjektet ble inviter til å se på skipet eller besøkt 

for å opparbeide kunnskap om skipet, dets tilstand og mulige løsninger i 

konserveringsarbeidet. I tillegg ble korrespondanse gjennom telefon, brev og e-post benyttet 

der det ikke var  praktisk hensiktsmessig med direkte kontakt. Ved besøk ble det på forhånd 

notert ned aktuelle spørsmål, men samtalene tok frie former da et avgrenset intervju 

erfaringsmessig kan hemme noe av dynamikken. Seilskutekjenner og ansatt ved Maritimt 

Museum, Elisabeth Weihe, ble først invitert til konserveringsstudiet for å bidra til kunnskap 

om seilskuter og maritime begrep. Ove Rostrup fra samme museum ble også invitert til 

samtale rundt skipet og dets tilstand, for å lære av hans erfaring fra konservering av 

skipsmodeller. Vidar Lund ble konsultert angående skipsterminologi, maritim faglitteratur, og 

datering. Papirkonservator Kari Greve ble konsultert angående karakterisering og 

konservering av papirmaterialene og relaterte fargelag i skipet, samt notatet som ble funnet 

under dekk. Malerikonservator Tone Olstad fra NIKU har bred erfaring med undersøkelser og 

konservering av norsk kirkeinteriør, og kom til studiet for å diskutere fargelagenes 

sammensetning, samt aktuelle undersøkelser og konserveringsbehandlinger. 

Malerikonservator Tine Frøysaker ved Universitetet i Oslo ble i tillegg rådført under arbeidet 

på grunn av hennes lange arbeidserfaring med polykrom kirkekunst.  
 

Det var i prosjektets planleggingsfase satt av tid til et besøk til Stordal for å undersøke 

Rosekirkens miljø og utforming og for å møte eierne av skipet. Dette falt imidlertid ut på 

grunn av tidsbegrensninger og fordi Fortidsminneforeningen Sunnmøre i stedet kom til Oslo 

for å se på skipet under behandling og for å diskutere det videre konserveringsforslaget. 

Besøket ga også anledning til å diskutere skipets historie og preventive tiltak etter endt 

behandling. National Maritime Museum i London har høy kompetanse innen konservering av 

modellskip, og det ble derfor deltatt på kurset ”Ship Models: Care, Conservation, Display” 
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som ble avholdt ved konserveringsavdelingen deres november 2015. Deltakelsen ga 

anledning til å prøve ut konserveringsteknikker brukt av konservatorene på huset samt 

diskutere og opparbeide kunnskap rundt behandlingsmetoder som kunne brukes på 

kirkeskipet. En representant fra Riksantikvaren deltok også på møtet for å bistå med 

konserverings-anbefalinger både for eierne og undertegnede. 
 

1.4 Gjenstandsundersøkelser  

Under prosjektet var det behov for å anvende kvalitative analysemetoder som kunne bidra til å 

forstå skipets karakter og tilstand for videre å kunne dokumentere skipet og tilpasse 

konserveringsbehandlingen. I tillegg var det ønskelig å foreta materialanalyse av fargelagene 

på skipets seil for å undersøke en potensiell sammenheng mellom disse og de dekorative 

fargelagene på Rosekyrkjas interiør. På grunn av ressursbegrensninger ble det ikke prioritert å 

foreta IR-undersøkelse av eventuelle overmalte dekorasjoner i seilene. Siden 

bindemiddelanalyser av fargelag fordrer invaderende metoder, ble heller ikke dette prioritert. 

I tillegg ga visuelle undersøkelser sammen med enkel testing med fuktet bomullspinne 

tilstrekkelig informasjon til å velge konserveringsmetoder for disse materialene.  

 

Visuell analyse med enkle hjelpemidler 

For å bestemme skipets materialsammensetning og tilstand samt senere tilføringer og 

reparasjoner, ble det benyttet lommelykt, UV-lys, Dino-Lite håndholdt digitalmikroskop og 

stereomikroskop, sammen med det nakne øye. UV-lys ble benyttet for å se etter fluoriserende 

materialer som dyrelim  eller uoverensstemmelser i fluorescens som kunne gi informasjon om 

sekundære tilføringer eller reparasjoner. Dino-Lite ble benyttet for å undersøke overflatenes 

tilstand og om rensemetoder hadde en negativ påvirkning på disse overflatene. 

Stereomikroskopet ble benyttet til å identifisere løse delers materialsammensetning, tilstand 

og  hva de store avsetningene med skitt som ble fjernet under renseprosessen besto av.   

 

Røntgenradiografi  

Skipet ble videre undersøkt med ikke-invaderende røntgenradiografi for å avdekke kvalitativ 

og kvantitativ informasjon om komposisjon, tilstand, og materialsammensetning. Metoden er 

ikke invaderende og gir mulighet for å analysere både indre og ytre bestanddeler. 

Røntgenbildene ble i tillegg brukt til å vurdere hvilke deler av skipet som er senere tilføringer. 

For å minimere risiko ved flytting av gjenstanden ble et portabelt instrument benyttet til å ta 
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røntgenbildene i rommet den befant seg i (figur 1).  

Eksponeringene ble tatt med en ICM CP120 

røntgengenerator med 14x17 " IPS digital film fra 

General Electric og CRx25P skanner. Det var nødvendig 

å ta syv bilder med 70 kV, 0.5 mA og 10 sekunders 

eksponering for å dekke hele skipet. Filter ble tilført 

bildene i røntgenbilde-behandlingsprogrammet Rythm 

DICONDE Viewer for å gjøre dem skarpere. De ble 

deretter sydd sammen i Adobe Photoshop for å danne et 

komplett bilde av skipet.  

 

Bronkoskopi 

På grunn av mange modellskips kompliserte indre struktur og hulrom har det tidligere vist seg 

fordelaktig å ty til alternative undersøkelsesmetoder for å oppnå tilstrekkelig informasjon om 

komposisjon og tilstand. I artikkelen ”Medical Meets Maritime” (Hicks et al., 2006) beskrives 

det hvordan medisinske instrument kan brukes til dette formålet. Innen konservering er 

røntgenradiografi ofte brukt til dette formålet, men metoden kan ikke yte fargegjengivelse, og 

det kan være utfordrende å få tydelige bilder av lite kompakte materialer og lette grunnstoffer. 

Før en eventuell rensing av skrogets indre er det også nyttig å på forhånd vite om løse eller 

skjøre gjenstander som ikke er fanget opp med røntgen, finnes i skroget. I så tilfelle kan en 

strategi kan legges for å hente ut delene og unngå skade på skip eller deler. Fleksible 

endoskop (medisinske inspeksjonskamera) kan brukes til å nå skrogets ellers lite tilgjengelige 

indre slik de vanligvis blir brukt til å undersøke menneskelige hulrom. Den lange fleksible 

ledningen med kamera og belysning i enden gir ikke bare mulighet til å visuelt vurdere 

skipets indre, men også å fotodokumentere relevante 

funn. I dette prosjektet ble det av økonomiske hensyn 

først forsøkt et lavpris EXIBEL USB inspeksjons-

kamera som selges i varehandelen. Under utprøvning 

viste dette seg å være for stort og uraffinert for det 

aktuelle formålet. ”Snøgg” leverandør av medisinsk 

utstyr var imidlertid villig til å låne ut et bronkoskop 

(figur 2), som er et endoskop til å undersøke 

menneskelige luftveier. Et instrument av typen AMBU Figur 2. Bronkoskop med skjerm 

Figur 1. Oppsett for røntgeneksponering. 
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Videoskop ble lånt i ”slim” og ”standard” størrelse sammen med berøringsskjermen Monitor 

aView. Dette viste seg å være optimalt for undersøkelser og dokumentasjon av skipets indre 

fordi det både er fleksibelt, smalt, og med god belysning og kameraoppløsning.   

 

Røntgenfluorescens (XRF) 

Et portabelt XRF-instrument (Thermo-Niton XL3t 950-He  GOLDD+) ble benyttet for å 

undersøke hvilke pigmenter utvalgte malingslag inneholder og hvilket metall eller legering 

metalliske deler består av. Metoden er verken invaderende eller destruktiv, og kan derfor på 

en skånsom måte gi informasjon om materialenes elementære komposisjon (Stuart 2007:234-

243). Innen konserveringsarbeid er det likevel store begrensninger rent kvantitativt ved å 

bruke metoden, da kun helt homogene stoffsammensetninger og materialtykkelser kan gi sikre 

data. Derfor ble XRF-undersøkelsen i all hovedsak benyttet til å besvare kvalitative spørsmål. 

Grunnstoffenes mengdeforhold kan likevel sammenlignes grovt opp mot andre detekterte 

stoffer ved å se på topper i det data-genererte spekterdiagrammet som ble generert i 

programmet NITON Data Transfer Alpha 7.1. Magnesium er det letteste grunnstoffet som kan 

måles med dette instrumentet, så metoden er heller ikke egnet for analyse av mange 

karbonbaserte eller organiske materialer. Instrumentet har et 50 kV/200 µA røntgenrør og en 

stråle som kan stilles til 8 eller 3 mm. Siden kirkeskipet består av en rekke mindre deler og 

overflater, ble den minste strålen på 3 mm benyttet for å minimere forstyrrelser i målingene. 

Instrumentet ble kalibrert til ”General metals mode” for deler i metall og ”Mining mode” for 

malingslag for å optimalisere målingene. Posisjonering av målinger ble planlagt på forhånd 

for å oppnå mest mulig pålitelige resultater.  

 

1.5 Tester og eksperimenter 

For å undersøke konserveringsmidler og -metoders egenskaper ble eksperiment og testing 

utført som en del av prosjektet. Forskjellen på de to  er at testing er en anvendt standardisert 

metode hvor en egenskap måles, mens det ved et eksperiment under streng kontroll forskes på 

hvordan manipulering av betingelser gir målbare utslag for avhengige variabler. En enkel test 

kunne innebære å sammenliknes ulike rensesvampers egenskaper. Et eksperiment ble i dette 

prosjektet utført ved å sammenlikne ulike heftemidlers tensile styrke under varierende 

luftfuktighet. Ofte anvendes spesialtilpassede instrumenter for å måle mekaniske egenskaper, 

men dette var ikke tilgjengelig under prosjektet. Løsningen ble å utføre et egenutviklet og 

mindre nøyaktig eksperimentdesign, hvor  metoden ble dokumentert i den grad at den kan 

etterprøves.  



 9 

2. Etiske hensyn  

 

For å øke kvaliteten av konserveringsfaget og minimere risikoen for irreversibelt tap av 

verdier tilknyttet vår kulturarv er det utarbeidet internasjonale etiske standarder for 

praktisering av  faget. Disse rammene er også innarbeidet i konserveringsarbeidet med 

kirkeskipet fra Rosekyrkja, og vil her bli  beskrevet og diskutert. 

 

2.1 Undersøkelser 

Visuell og instrumentell analyse er standard konserveringsmetoder for å forstå og 

dokumentere en gjenstands konstruksjon, materialinnhold og tilstand, også i arbeidet med 

kirkeskipet. Denne dokumentasjonen er en forpliktelse innen konservering, men har også sine 

etiske utfordringer. Hvis prøver av originalt materiale skal tas må det vurderes om ikke-

invaderende og ikke-destruktive metoder kan anvendes fremfor invaderende og destruktive 

metoder. Det må derfor veies hvilken nytteverdi den eventuelle informasjonen kan ha i 

konserveringsarbeidet. For å bestemme om for eksempel bindemiddelet i tekstilseilene på 

skipet er en olje, kan det brukes en våtkjemisk test for umettede fettsyrer hvor  25-50 mg 

prøvemateriale destrueres i prosessen (Odegaard, Carroll og Zimmt 2000:138-139). Et annet 

alternativ er Fourier transformasjons infrarød strålingsspektroskopi (FTIR), som også er en 

invaderende, men ikke-destruktiv metode. Hvis FTIR er tilgjengelig vil dette derfor være en 

foretrukket invaderende metode som også kan si noe om eventuelle andre bestanddeler. Hvis 

visuell analyse er tilstrekkelig for å vurdere et bindemiddels karakter er dette en ikke-

inngripende måte å oppnå samme informasjon, selv om det da vil mangle harde bevis for 

vurderingen. Likevel kan det ofte vise seg at visuell analyse i mange tilfeller er tilstrekkelig. 

For alle invaderende undersøkelsesmetoder må det hentes tillatelse fra eier før prøvetakning. 

 

2.2 Konservering  

Et grunnleggende mål med all gjenstandskonservering er å bevare materiell kulturarv for 

fremtiden. Ingen aktiv behandling kan likevel utføres uten at de aktuelle gjenstandene endres 

permanent, enten fysisk eller kjemisk. Noen behandlinger vil også til en viss grad være 

nedbrytende i seg selv. Derfor må all behandling som utføres kunne forsvares ved at fordeler 

utveier risiko og ulemper når det gjelder gjenstandens fysiske integritet og overlevelse for 

fremtiden. Det skal også forsvares faglig hvorfor en spesifikk metode er valgt fremfor andre 

metoder. Hvilke mål som er satt for behandling av modellskipet og hvor omfattende en 
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inngripen skal være, må vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser og praktiske forhold. Hva 

gjenstanden skal brukes til etter behandling og i hvilke omgivelser den da skal befinne seg i 

påvirker også hva som er en etisk forsvarlig behandling. Kirkeskipet skal tilbake i bruk i en 

kirke med ukontrollert klima, og det er nødvendig med en behandling som er tilpasset disse 

omgivelsene.  

 

På  generell basis danner etiske prinsipper som minimal inngripen og reversibilitet, eller 

retreatability, som er en mer realistisk målsetning (Caple 2006:63-65; Venice Charter 1964), 

også et sentralt grunnlag for valg av behandlingsstrategi. Hvordan konserveringsstoffer og 

materialer oppfører seg sammen med ett gjenstandsmateriale gjelder ikke nødvendigvis for et 

annet. Kombinasjoner av stoffer, materialer eller påføringsmetode kan endre 

konserveringsmidlenes bruksegenskaper og langsiktige resultater betraktelig. Kompatibilitet 

danner derfor et tredje konserveringsprinsipp som en utvikling av behandlingsstrategi (Carta 

Italiana De Restauro De 1987). Det vil si at de midlene og materialene som introduseres i 

behandlingen av skipet skal være forenelige med eksisterende gjenstandsmaterialer og 

tidligere behandlinger. Oftest vil det være nødvendig å danne kompromisser mellom etiske 

prinsipp og andre tungtveiende hensyn som kan gå på bekostning av disse. En minimal 

inngripen kan i ytterste forstand bety å ikke utføre noen behandling. Det kan være et nyttig 

tankeeksperiment å måle forventet utfall av en eventuell inngripen opp mot ingen behandling, 

men dette er ikke et realistisk alternativ hvis skipet skal være rustet for en tilbakeføring til 

kirken. En inngripen må likevel minimeres til et praktisk forsvarlig nivå, og skipet skal ikke 

etter endt behandling se ut som det nylig kom ut av modellmakerens verksted. Dette ville vært 

å gå på tvers av prinsippet om minimal inngripen og gjenstandens fysiske integritet1. Det kan 

også stilles spørsmål ved de reelle mulighetene for å gjøre om en konserveringsbehandling 

ved en senere anledning, spesielt i tilfeller der gjenstandsmaterialet er alvorlig nedbrutt. I 

slike tilfeller vil ofte gjenstandsmaterialet være i for dårlig stand til å tåle en ny behandling. 

 
For å arbeide opp mot disse idealene søkes det innen konservering blant annet å bruke klasse 

A konserveringsmidler i den grad det er mulig. Dette er stoffer som er grundig testet og er 

funnet å ha stabile aldringsegenskaper over 100 år eller lengre (Feller 1994:6). Ved å bruke 

                                                
1 Holdninger rundt minimal inngripen og original hensikt ved konserveringsbehandling av modellskip ble diskutert 
på kurset ”Ship Models: Care, Conservation, Display” ved National Maritime Museum i London, som 
undertegnede deltok på i anledning masterprosjektet. Her ble det klart at de etiske rammene i praksis ble forvaltet 
på svært ulike måter etter hvilken skole man tilhørte. Amerikanerne hadde betydelig mer positiv holdning til 
fullstendig restaurering enn nordeuropeerne, og selv om dette var en liten gruppe viser det hvordan tolkningen og 
vektingen av etiske standarder ikke kan tas for gitt. 
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konserveringsmidler som er motstandsdyktige mot aldringsprosesser som misfarging, endring 

i viskositet og løselighet, kan egenskaper som i utgangspunktet gjorde konserveringsmiddelet 

aktuelt å bruke forventes å holde i et langtidsperspektiv. Slike midler fører dermed til mindre 

behov for gjentatte behandlinger, at de er kompatible også over tid, og at de behandlinger som 

utføres lettere kan gjøres om.  Dessverre finnes det i dag få slike materialer. Hvilke kriterier 

som skal veie tyngst for valg av behandling må derfor vurderes i de enkelte tilfellene.  

 

2.3 Tilbakeføring  

Et alternativ for tilbakeføring til Rosekyrkja kunne vært å oppbevare modellskipet i et mer 

kontrollert miljø for å forlenge gjenstandens levetid, og eventuelt henge opp en replika i 

kirketaket. Men en tilbakeføring til kirken anses som både etisk forsvarlig og ønskelig på 

grunn av verdien av modellskipet og kirkens umiddelbare kontekst (Caple 2006:36-37), slik 

en kniv hører sammen med sin slire. Derfor er konserveringsstrategien i prosjektet også 

vurdert og tilpasset gjenstandens fremtidige bruk og funksjon i kirken. Det skal svært 

tungtveiende grunner til å separere skipet fra sine omgivelser, selv om det kan anses å være en 

unik og dermed uerstattelig gjenstand. En umiddelbar risiko for skade, tyveri, alvorlig 

neglisjering eller akselerert nedbrytning kan være grunner til å vurdere en slik 

problemstilling, men i dette tilfellet kan det ikke sees at slike risikofaktorer er til stede.  
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3.  Historisk kontekst og skipets særegne utforming 

 

Kunnskap om skipets proveniens i form av dets opphav, livshistorie og tilhørighet er 

essensielt for å forstå dets unike og historiske verdi (Russell og Winkworth 2009:15-21). 

Kirkeskipets kontekst blir derfor her belyst og diskutert gjennom kirkeskipstradisjonen, 

Rosekyrkja og Stordals historie, samt gjenstandens fysiske historie. 

 

3.1 Kirkeskipenes historiske kontekst i Nord-Europa  

Kirkeskip var en gang relativt vanlige gjenstander i kirker over store deler av Nord-Europa og 

spesielt Skandinavia siden seilskutetiden (Johnsrud 1996:73), men de har ikke alltid blitt godt 

bevart. En betydelig andel har også dessverre gått tapt gjennom århundrene (Henningsen 

1950:11). Det er ikke før i de senere tiår det har kommet en forståelse for  hvor verdifulle 

disse gjenstandene er; som vitnesbyrd  fra både seilskutehistorien, hvordan Guds beskyttende 

hånd over mennesker på farlige sjøreiser var  en viktig del av  sjøfartslivet, og som en 

integrert del av de enkelte kirkene. En større andel eksisterende eksemplarer finnes i dag i 

Danmark med sine over 1200 registrerte skip, mens vi i Norge har litt over 300 eksemplarer 

(Johnsrud 1996:73-74). Ifølge Henning Henningsens bok ”Kirkeskibe og kirkeskibsfester”, en 

av få bøker som dekker denne tradisjonen på en bred måte, er disse modellene oftest 

tremastede seglbåter i tre, og har gjerne blitt gitt som gave til kirken. Det kan ha vært mange 

grunner til å skjenke kirken en slik gave, noen var direkte offer til gud, såkalte votivskip. 

Andre var til minne for omkomne sjøfarere eller festgaver. En overvekt var laget av sjømenn 

med god kjennskap til seglskipenes konstruksjon, men ofte er det ikke eksakte gjengivelser av 

de virkelige skipene. De var antagelig ofte hjemmesnekret etter minnet (Henningsen 

1950:14), men siden vi i dag har svært få eksisterende seilskip fra denne perioden kan de gi 

viktig informasjon rundt konstruksjon og funksjon for disse skipene. I de kirkene hvor 

skipene ennå henger kan de tenkes å ha en spesiell posisjon for mange kirkegjengere, all den 

tid disse rommene gjerne er personlig ladede steder. Disse gjenstandene er med andre ord 

både viktige historiske dokument og levende bruksgjenstander.  

 

3.2 Skipet, kirken og  mulig opphav 

Det har generelt vært lite kunnskap om selve skipet, men ifølge Fortidsminneforeningen er det 

trolig eldre enn selve Rosekyrkja, som ble reist i 1789 (Sande 1989:167). De tidligste 

kirkeskipene i Norge kom til Vestlandet og Østlandet på 1600-tallet (Solberg, Genfors og 
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Wedvik 2006:17), og det eldste kjente eksemplaret er fra cirka 1610 og henger i Mariakirken i 

Bergen (Henningsen 1950:12). Henningsen nevner et anslag på rundt 50 eksisterende 

eksemplarer av kirkeskip i Norges kirker. Ved kontakt med Riksantikvaren ble det kjent at det 

i Jostein Sandes bygdebok fra Stordal kalt ”Farne tider” er nevnt et kirkeskip i en inventarliste 

for Rosekyrkjas foregående kirke i dalen fra 1722 (1989:170). Skipet hadde blitt funnet på 

loftet sammen med en smijernskrone, og dette har ikke vært et uvanlig sted å lagre eldre 

kirkeskip ifølge Henningsen (1950). Den gamle stavkirken ble demontert i 1788 (Almås 

1989:20), altså året før den åttekantede sentralkirken Rosekyrkja ble reist (figur 3). Mye av 

materialene fra stavkirken ble også gjenbrukt i den nye bygningen (Sande 1989:169). I lys av 

dette kan det være mulig at kirkeskipet stammer fra den gamle stavkirken, og har fulgt med til 

den nye Rosekyrkja. Innledningsvis i prosjektet ble det under undersøkelse av kirkeskipet 

funnet et notat inni skrogets hulrom, datert til 27. februar 1907:  

 
I hope those who comes after me will keep this old warship in repairs- This is a 
model (...)y first warship (...) from the beginning of the seventeenth century -   
- !Lars A. Vad  

Figur 5. Rosekyrkjas interiør med kirkeskipet opphengt.  
Foto: Fortidsminneforeningen. 

Figur 4. Notatet funnet inni skipet.  

Figur 3. Rosekyrkja. Foto: mr.disnorge.no. 
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Hele teksten er ikke leselig, da deler av papiret er sammenklistret og svekket (figur 4), men 

hvis skipet slik det kan tolkes ut fra dokumentet er fra tidlig 1600-tall, er det uten tvil ett av 

våre eldste og mest uvanlige eksemplarer. Ifølge Henningsen var det tradisjon for at lapper 

ofte ble gjemt inni skrogene på modellskip, gjerne av modellmakeren selv (1950). 

Lokalhistoriker og tilsynshaver ved Rosekyrkja, Kristian Almås, har fulgt opp sporet og 

funnet kilder på at notatets forfatter var Lars Andreas Pettersen Vad (pers. kom. høst 2015), 

en stordøling som levde fra 1872 til 1951. Ifølge bygdeboka reiste han til Amerika i 1889, 

bare 17 år gammel (Sande 1989:227). Slik forklarer Almås at teksten ble skrevet på engelsk, 

med typisk amerikansk håndskrift. Han har også funnet kilder på at Vad reiste tilbake til 

Statene i 1907, samme årstall som lappen ble skrevet. 1907 var også året en tredje kirke ble 

reist i Stordal (kirkesok.no), og historikeren har en teori om at Vad kan ha gitt skipet i gave i 

anledning den nye langkirken. I så fall kan det stilles spørsmål ved årsaken til at modellskipet 

da ikke ble hengt opp i denne nye kirken. Fortidsminneforeningen overtok eierskapet av 

Rosekyrkja året etter, i 1908, og det kan derfor også tenkes at Vad selv reparerte eller fikk 

modellskipet reparert i anledning eierskiftet. Ordlyden i notatet antyder en personlig 

ansvarsfølelse for vedlikeholdet av modellskipet. Når vi samtidig vet at et modellskip hørte til 

i den eldre stavkirken, hvis materialer også ble gjenbrukt i Rosekyrkja, er det nærliggende å 

tro at dette er samme gjenstand. Spesielt med tanke på modellskipets alder. 

 

En annen faktor som knytter modellskipet til Rosekyrkja er dekoren på seilene. Disse 

inneholder blant annet symboler av sol og måne, slik det også kan sees i kirkens himling 

(Olstad 2015:196). Det har ikke blitt observert liknende symboler på andre kirkeskip ved 

gjennomgang i litteratursøk Rosekjyrkja er en av Norges mest dekorerte kirker, og alle flater 

ble malt i limfarge i 1799. Dekoren er hovedsakelig i barokk renessansestil, og består av 

rankedekor, vaser, blomster og bibelske motiver. Kirkeskipet henger vanligvis i kirkens 

midtskip (figur 5), og er i tillegg til symbolene omgitt av rankedekor i gult og sort i interiøret. 

Fargelagene i kirken utgjør generelt en hvit grunnfarge med sorte, kraftige konturer samt 

innslag av gult, grått og blått og rødt. Seilenes likhetstrekk med kirkedekoren er slående, både 

når det gjelder farger og form, og det er mulig at dekoren på skipsseilene er påført i 

sammenheng med dekoreringsarbeidet i Rosekyrkja. Vurderinger NIKU har gjort av 

malingslagene i kirken viser at pigmentene i limfargen består av  følgende2 (Olstad 2015:197-

200): 

                                                
2 Kjemiske sammensetninger av pigmentene er hentet fra Wikipedia og Artists Pigments-serien. 
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• Kritt / CaCO3 
• Blyhvitt / 2PbCO3·Pb(OH)2  

(usikkert resultat, men trolig antatt å 
ha blitt brukt til detaljer) 

• Gul oker / FeO(OH)·nH2O 
• Rødt jernoksid / Fe2O3 

 

• Bensort / Ca3(PO4)2, CaCO3, C 
• Prøysserblå / Fe4[Fe(CN)6]3· x H2O 
• Indigo / C16H10N2O2 (org. pigm., ikke 

bekreftet funn, men trolig) 
• Auripigment / As2S3  (ikke bekreftet,  

men  teori p.g.a påvist arsen) 

Kvalitative undersøkelser av modellskipets malingslag kan bidra til et større grunnlag til å 

diskutere en mulig sammenheng mellom skipets og kirkens dekor, og analytiske funn fra 

skipet vil bli diskutert i underkapittel 5.4. 

 

Selve modellskipet er av typen fullrigget orlogsfregatt, og har seilene heiset. Norge lå under 

Danmark i hele seglskutetiden, og skipet er prydet med danske flagg på innsiden av 

kanonportlemmene. Det er derfor sannsynlig at skipet er lokalprodusert. Skipet har 

karakteristiske skværsegl og forladerkanoner. Disse og andre trekk kan brukes til videre å 

stadfeste hvilken periode modellen er bygget ut fra. Selv om slike modellskip kan ha blitt 

utformet etter en eldre stil enn samtidens, og senere tilføringer kan være i stil med senere 

perioder kan modellskipets trekk sett under ett i det minste gi en sterk indikator på når det ble 

bygget. En gjennomgang av gjenstandens skipstekniske trekk i forholdt til datering vil bli 

nærmere beskrevet i underkapittel 5.5. 

 

Skipet er i dag festet til en metallstreng, men disse modellene hang ifølge Henningsen 

(1950:35) opprinnelig i tau. Dette dannet grunnlag for den norske folketroen om å kunne spå 

været etter hvordan kirkeskipene dreide seg i luften. Endringer i luftfuktighet påvirket 

spenningene i tauet og førte til endring i posisjon. Selv om modellen har en komplisert 

konstruksjon kan det sammenliknet med andre nordiske kirkeskip se ut som at dette muligens 

er ett av eksemplarene som ble laget av en sjømann slik Henningsen (1950) nevner i sin bok. 

Dette antas fordi selve utformingen er relativt grov og delene kan se ut til å være enkelt 

håndverk av materialer som var allment lett tilgjengelig. Også den bemalte dekoren er meget 

grov, som på gallionsfiguren og seglene. Samtidig synes de skipstekniske detaljene i all 

hovedsak å være realistiske, og skipet må ha vært bygget av noen som har inngående 

kjennskap til skipsteknologi. 

 

 

 



 16 

4. Praktiske forberedelser og innledende dokumentasjon 

 

For å sørge for en trygg mottakelse av en gjenstand som skal konserveres er det nødvendig å 

gjøre praktiske forberedelser. Før arbeidet med undersøkelser og behandling kan starte må det 

også være utarbeidet en dokumentasjonsplan. Videre vil det bli beskrevet hvordan disse 

oppgavene ble løst i anledning kirkeskipets ankomst til konserveringsstudiet. 

 

4.1 Klima, frakt og oppheng 

Siden kirkeskipet kommer fra en vestlandskirke i tre, uten kunstig oppvarming eller 

klimakontroll, kunne det antas at gjenstanden er akklimatisert til en høy luftfuktighet. Relativ 

luftfuktighet i en uoppvarmet trekirke vil være omtrent den samme som for  utendørsklimaet 

der kirken står (Mattson et al. 2011:11). Det er også bekreftet av tilsynshaver ved Stordal 

gamle kirke at luftfuktigheten i bygningen er jevnt over høy både sommer og vinter, slik som 

uteklimaet i området (Almås, e-post, 04.12.15)3. På konserveringslaboratoriet til masterstudiet 

i Oslo hvor skipet skulle oppbevares kan luftfuktigheten nå betydelig lavere nivåer på under 

20% RH. Lav luftfuktighet danner en risiko for irreversible strukturelle skader i treverk. 

Avskalling av fargelag og midlertidig tap av smidighet i tekstil og papir er også risikofaktorer 

ved tørr luft (Timár-Balázsy og Eastop 1998:34-35). Det ble derfor bestemt å bygge et 

klimatelt hvor en stabil luftfuktighet på 50% RF kunne opprettholdes og overvåkes ved hjelp 

av en luftfukter og en digital fuktmåler. Nivået på 50% RF var et kompromiss mellom blant 

annet treverkets behov for fukt og nedbrytende prosesser som kan eskalere i blant annet 

metall ved høyere verdier. Teltet består av et rammeskjelett i tre, dekket med gjennomsiktig 

polyetylen-duk. Teknisk avdeling på huset bidro med byggingen av teltet, slik at forsvarlige 

miljøforhold var klare før skipet ankom konserveringslaben.  

 

Ved ankomst 7. april 2015 var skipet sikret i en transportkasse av tre (figur 6-7), hvor vaieren 

som normalt holder skipet var festet i taket på kassen. Skipet var sikret horisontalt fra sidene 

med metallvaiere som var kveilet rundt skipets deler og festet til kassen. Skipet ble forsiktig 

løsnet fra festene og hengt opp i klimateltet (figur 8). Skipet ble hengt slik det gjør i kirken for 

ikke å endre stressmekanismer gjenstanden er tilpasset til, samt for å skånsomt kunne vende 

det rundt etter som undersøkelser og behandling foregår fra ulike sider av skipet. Skipet ble 

hengt et par cm over et arbeidsbord med en stabiliserende støtteform tilpasset skroget.  

                                                
3 Værdata for Ørskog målestasjon, Møre og Romsdal hentet hos e.klima.no/Meteorologisk Institutt bekrefter høye 
årlige verdier for luftfuktighet i området.  
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4.2 Fotografi 

Fotograf Jiri Havran besøkte konserveringsstudiet høsten 2015 for å dokumentere skipet  på 

oppdrag for fortidsminneforeningen Sunnmøre.  Disse fotografiene er også benyttet til 

dokumentasjonsarbeidet i masteroppgaven etter tillatelse fra fotograf, navngitt der hans bilder 

er benyttet. Et NIKON D3X kamera ble benyttet av fotografen. De resterende fotografiene er 

tatt med et Panasonic DMC-TZ20 kompaktkamera med og uten blitz, samt et Dino-Lite 

håndholdt digitalmikroskop.  

 

4.3 Skipstekniske tegninger 

Modellskipet er en komplisert komposittgjenstand av tre, metall, tekstil, tauverk, papir og 

fargelag og har svært mange deler. For å holde orden på deler og materialer har skipet blitt 

dokumentert med en utstrakt bruk av beskrivende tegninger før konservering. Disse 

inneholder nummerering og marinterminologisk navngivning av de ulike delene på skipet og 

er en hybrid mellom teknisk- og dokumentasjonstegning (figur 9-13). De to 

dokumentasjonsmetodene var best egnet i kombinasjon til å få frem mest mulig informasjon, 

både når det gjelder de enkelte delene på skipet og tilstanden på disse. Navngivningen følger 

terminologien som ville blitt brukt for en fullskala skute siden dette bidrar til å tydelig skille 

de mange elementene. Nummer og navn på delene vil bli brukt for å identifisere aktuelle deler 

eller system i gjenstandsbeskrivelse og tilstandsvurdering, samt i mer detaljerte tabeller hvor 

hver enkelt del beskrives og vurderes individuelt (vedlegg 1). Noen få deler kommer ikke 

tydelig frem på tegningene og er derfor heller ikke registrert her. Disse delene er derfor 

beskrevet i separate deler av tabellene. For elementer i den løpende riggen var det 

utfordringer med å sikkert kunne fastslå navn, funksjon og original orientering under 

dokumenteringsfasen. To tegninger sett fra styrbord og babord side fokuserer på disse delene, 

Figur 6. Kirkeskipet fastmontert i 
transportkasse med sidedør åpnet. 

Figur 8. Skip i klimatelt under 
fotografering. Teltet er 
midlertidig åpnet for foto. 

Figur 7. Horisontal festeanretning 
for skipet i kasse ved ankomst. 
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men nummer og navn er av overnevnte grunner utelatt (figur 14). De to tegningene viser løse 

eller revnede deler av tauverket markert i rødt for å utheve de delene av den løpende riggen 

med de antatt alvorligste skadene. Alle tegninger er utført for hånd etter visuell observasjon.  

 
Benevningssystem for de nummererte  delene på skipet:  

B    - Barduner, stag og seil 
M    - Mastesystem 
SB  - Skipsside, Babord 
SS  - Skipsside, Styrbord 

A    - Akterspeil 
D    - Dekk 
VB  - Vant og jomfruer, Babord 
VS  - Vant og jomfruer, Styrbord 

 

 

 

 

Eksempel på tabellsystem, se tegning (figur 12): 

 
Dekk  
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

D1 Kvarterdekk. Plate. Treverk. Sentralt 
hull til mesanmast.  

Dårlig. Platen et sprukket i to gjennom 
hullet. Løs flis.  

Sammenføyning av løs flis med 
Paraloid B-72 

D2 Skansekledning, babord. Treverk 
delvis bemalt i brunt. 

Akseptabel. Mindre sprekkdannelse i 
treverket.  

Ingen 

D3 Akterspeil. Treverk delvis bemalt i 
brunt. Spikerhode sentralt i overflaten. 

Akseptabel.  Ingen. 

D4 Skansekledning, styrbord. Treverk 
delvis bemalt i brunt. 

Dårlig. Sprekkdannelse i treverket. Ingen. 

D5 Skott til kvarterdekk m. 2 innganger. 
Treverk i brun bemaling.  

God. Ingen.  

D6 Spill. Treverk med brun bemaling. God. Ingen. 

D7 Kanonportlemmer (2), løse, under 
dekk. Ulik størrelse. Treverk med rød 
og hvit bemaling (dannebrog) på 
flaggsiden. Den minste har brun 
bemaling på baksiden, den største ikke 
har maling her.  

Akseptabel. En del hvitmaling er borte 
på det største flagget. Dette flagget er 
antagelig en uoriginal del, ser nyere ut, 
er større, og har differensierende  
monteringsspor. 

Remontering med ny treplugg og 
Paraloid B-72 

D8 Kobrygge. Treverk med mulig brun 
tynn bemaling.  

Akseptabel. Begrenset sprekk ved 
dekksåpning.  

Ingen. 

D9 Kanonportlemmer (4), løse, kobrygge, 
3 små og ett større. Treverk med hvit 
og rød bemaling (dannebrog) på 
flaggside. 

Akseptabel. Mindre krakelering i 
maling. 1/4 flagg er antagelig uoriginal, 
som D7. 

Lokal konsolidering av maling med 
MFK. Remontering med ny treplugg 
og Paraloid B-72 

D10 Skott til fordekk. 2 innganger. Treverk 
med tynn brun bemaling. 

God. Ingen. 

D11 Fordekket. Treverk med mulig tynn 
brun bemaling. 

Akseptabel. Middels sprekk sentralt i 
platen, synes å være stabil. 

Ingen.  

D12 Forrekke. Treverk med tynn brun 
bemaling.  

Dårlig. Løs del med løst fragment på ca 
1.5 cm lengde på styrbord side. Rekken 
er også løs styrbord. 

Sammenføyning med Paraloid B72 og 
tvinge ved tørking. 

D13 Spill. Treverk med tynn brun bemaling. Akseptabel. Noe løs.  Ingen. 

D14 Rekke, dekorert med innskjæringer. 
Treverk med rød bemaling. Mulig grå 
bemaling i ornamentene.  

God. Ingen. 
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Figur 9. 
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Figur 10. 
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Figur 11. 
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Figur 12.  
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Figur 13. 
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Figur 14. 

Løpende rigg som har 
løsnet eller revnet 
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5. Gjenstandsbeskrivelse 
 

Beskrivelser og vurderinger er basert på visuell undersøkelse med bruk av UV- og lommelykt, 

bronkoskop og Dino-Lite håndholdt digitalmikroskop, samt XRF- og røntgenanalyse (figur 

15). Løse fragmenter ble også undersøkt i stereomikroskop. Visuell analyse ble utført før en 

helhetlig rensing av skipet, men med noe undersøkende tørrensing ved tykke støvlag. Se 

vedlegg 1 for detaljerte tabellbeskrivelser av de individuelle delene. 

 

5.1 Generell beskrivelse 

Modellskipet er en tremastet fullrigger av typen orlogsfregatt. Skipet er 60 cm langt, 24 cm 

bredt og 62 cm høyt (figur 16-17). Jomfruer og kanoner er overdimensjonert i forhold til en 

fullskala fregatt, men master og skroget er proporsjonalt korrekte (Lund 2015, pers. kom. 

høsten 2015). Det malte treverket i skrog og mastesystem har en generelt mellombrun 

grunnfarge med innslag av rødt, blått, grønt, sort, og hvitt og noe gull. Skipet har ti seil av 

typen skværriggede råseil som alle er heist. Dette vil si at de er firkantede og orientert på tvers 

av skipets lengde. Alle segl er hvite og dekorert med sorte prikker og vertikale linjer. Åtte av 

dem har enkle symboler: Bovenblinden (B2) på blindestaken er dekorert i form av en gråblå 

hvallignende skapning med horn. Fokket (B3) har en gul og sort sol, forre mersseil (B7) har 

en blå og sort fisk, og bramseilet (B8) viser en sort og gul fullmåne, eventuelt en forenklet sol. 

Storseilet (B15) har en sort og gul sol, store mersseil (B14) en sort og gul måne, mens store 

bramseil (B13) viser en sol. På kryssmasten vises en grå hval på mersseilet (B17). De sorte, 

vertikale linjene skal antagelig gi en enkel fremstilling av søm-overgangene storskala 

seilduker gjerne har. De sorte prikkene kan fremstille  revseising, tauverk til å gi og beslå 

deler av seilene. Gjøsstangen har en dannebrog i  hvitt og rødt av bemalt papir (M8). 

 

Det er 14 brungrønne til gråbrune forladerkanoner (SB4, SS4) på hver langside av skroget, 

med 28 kanoner totalt. De står på ett lukket kanondekk, med unntak av den forreste og de to 

bakerste kanonene som står noe høyere. Over kanonene står de åpne kanonportlemmene  

(SB7, SS7) som er dekorert med hvite og røde dannebrog. Forstevn (SB2, SS2), ror (SB15, 

SS15) og nedre del av skipsbunnen (SB16, SS16) har en bølgeformet vannlinje i hvitt og 

blått. Akter på skipets langsider finnes enkle sidegalleri (SB14, SS14) i rødt, hvitt og blått. 

Akterspeilet (A1-A11) er generelt rødbrunt med balusterrekke og to vindusrader i blågrått. 

Foran i baugen står en havfrueliknende gallionsfigur i hvitt, sort og grønt. Akterdekk og 
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fordekk er forhøyet og har inngangspartier fra kobryggen (D8), som også har en åpning til 

underdekket. Det var nede i denne åpningen notatet fra Lars A. Vad ble funnet.   

 
 

Figur  15. Røntgenbilde av skipet, sammensatt av flere enkeltbilder. 
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Figur 17. Kirkeskipet akter og forut, før behandling. Foto: Jiri Havnan 

Figur 16. Kirkeskipet før behandling Foto: Jiri Havnan 
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5. 2 Materialer og teknologi  

Treverk 

Gjenstanden er en blokkmodell i tre, som vil si at skroget består av ett uthult stykke. Dette var 

en vanlig måte å produsere skipsmodeller på (Henningsen 1950) Alle skipsdelene er av 

treverk med unntak av seil, løpende rigg, vant, barduner og stag, samt røstjernet som holder 

vantene fast til skroget. Tredelene ser ut til å hovedsakelig være satt sammen med treplugger, 

men også en rekke jernspiker. Det er ikke observert spor av lim, men det er ikke fastslått med 

sikkerhet om dette er brukt. Noen av delene, for eksempel de tykkeste rærne er dreide mens 

andre er grovt håndskårne. Hull i endene på de jevne rærne underbygger bruk av dreieteknikk 

her. De fleste kanonene ser også dreide ut med unntak av tre på styrbord side og fire på 

babord side, som er grovt utskjærte. Majoriteten av detaljer og former er møysommelig 

tilvirket uten tydelige eller ujevne produksjonsspor. Dekorative utskjæringer finnes på 

gallionsfiguren (SS1, SB2) og rekken til fordekket (D13). En del av blokkverket har en 

varmere farge enn  skrog og relaterte deler, og kan  derfor antas å være av et separat treslag. 

Skrog og tilstøtende treverk er muligens av furu eller gran basert på visuell analyse og 

mikroskopi av de umalte områdene i indre skansekledning (SS11, SB11) (figur 18-20). Her 

kan en blek strågul grunnfarge med en tydelig overgang mellom vår og sommerved sees i 

radial retning. Dette er muligens gran da overgang mellom vårved og sommerved er noe 

gradvis og treverket fremdeles er lyst etter aldring (Hoadley 1995b:47-65). Dette kan likevel 

ikke danne et sikkert grunnlag for vurdering av resten av treverket da dette hovedsakelig er 

bemalt og dermed utfordrende å vurdere visuelt.  

 

Metall 

Metallkomponentene på skipets overflate består hovedsakelig av jernspiker. Det er klart at 

disse er av jern på grunn av karakteristisk rustrød korrosjon og bobleformasjoner i mange av 

overflatene, slik kloridforurenset jern kan danne (Logan 2007 a) (figur 21). Røntgenbildene 

viser at skipet inneholder minst fire ulike typer spiker, som synes å være både av moderne 

industriproduksjon og tradisjonelt håndlaget smijern (Sheppard 1996; Chervenka) (figur 15). 

Spikerne som holder røstet ser håndlagede ut med sin irregulære form og tykke omkrets opp 

mot spikerhodet, mens de to spikrene som holder roret til skroget er tynne og rette. Røstjernet 

som holder vantjomfruene på sidene av skipet er av litt over 0.5 mm tykke metallstrenger. 

XRF-analyse av løse fragmenter viser med tydelige utslag for kobber og sink at dette metallet 

er en kobberbasert messinglegering (vedlegg 2: spekter 1). Grønne skorper som sees enkelte 

steder i overflaten på røstjernet, underbygger et kobberinnhold i form av kobberkorrosjon 
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(figur 22). Ett løst fragment  ble undersøkt under mikroskop og viste fargenyanser i samsvar 

med messing ved lett skraping på metallet. Metallvaieren skipet henger fra er  cirka 2 mm 

tykk og forholdsvis stiv. Denne er antagelig i stål og ser ut til å være av nyere produksjon.  

Tauverk 

Tauverket er av minst 6 ulike typer tvunnet tråd i forskjellige tykkelser og materialer (figur 

23). De varierer også i fibergrovhet og fargen spenner fra grønnsvart og brunt til hvitt, hvor 

majoriteten er farget eller bemalt. Vant er påfallende tykt og rigid i forhold til den resterende 

riggen (figur 13). Et trådfragment funnet på dekk ble under mikroskop identifisert som 

bastfiber på grunn av tverrgående linjer på de ellers glatte fibrene og  varierende tykkelse 

(Bergjord og Holst 2010; Hamilton 1999) (figur 24). Bastfiberne kunne ikke videre 

artsbestemmes gjennom mikroskopisk undersøkelse. Sporadiske bomullsfibre ble også 

observert og identifisert på grunnlag av en karakteristisk klokkeveis vridning i fiberen. De 

fine, lyse trådene i riggen er antagelig bomull basert på visuell makroskopisk undersøkelse. 

Funnene er ikke nok til å gi materialvurderinger for resten av trådene i riggen, men mange av 

dem ser ut til å være av bast på grunn av svært grove fibre og en gyllenbrun farge. Syntetiske 

fibre ble ikke observert. 

 

Tekstil og papir 

Tre av skipets seil (B8, B13, B20) er av bemalt tekstil mens resten er i papir (figur 25-26, 

figur 15). Papirseilene har skipsteknisk korrekte lik i form av forsterkende tau sydd fast langs 

alle ytterkantene. Dette mangler tekstilseilene, som har ubearbeidede kanter. De fleste 

papirseilene (B3, B7, B14, B15) har også en horisontal, jevnt fordelt rekke med fine hull i 

øvre sjikt (figur 27). Dette kan være spor etter en original revseising som nå er tapt. Seilene i 

tekstil er vevd i enkel toskaftbinding hvor varp og veft er av lik tykkelse. De bare 

tekstilfibrene har en dyp strågul farge, mens papirfibrene er mer lys gulgrå og er grove i 

forhold til moderne papir. Papirflagget i gjøsstangen (M8) heller mer mot hvitt og har en fin 

og kompakt masse. Dette er tydelig et gjenbrukt materiale da håndskrift kan sees i overflaten. 
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Figur 21. Bobleformasjoner i 
korrodert jern på røstbenk. 

Figur 22. Røstjernet. 

Figur 24. Mikroskop. Bastfiber fra 
taufragment i lengderetning. 500 x. 

Figur 23. Variasjon i tauverk. 

Figur 25. Papirseil, detalj. Figur 26. Tekstilseil, detalj. 

Figur 18. Indre skansekledning  
på modellskipet. Radialt snitt. 

Figur 19. Referanseprøve, gran. 
Radialt snitt. 
 

Figur 20. Dino-Lite.  Indre 
skansekledning på modellskipet. 
Radialt snitt.  225 x. 

Figur 27. Horisontal rekke med hull i 
store mersseil (B14) 

Figur 28. Fargelag; kanoner, skrog 
og vannlinje.  

Figur 29. Fargelag på bardun. 
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Bemalte flater  

De fleste eksterne overflater på skipet er bemalt i ett eller flere lag (figur 28) med unntak av 

jomfruer, annet blokkverk, og enkelte rær. Fargelag i vannlinjen, galleri, og på de minste 

kanonportlemmene er noe pastos. Det generelle inntrykket for bemalt treverk er at 

bindemiddelet er en olje, siden overflaten kjennes glatt og har pastose områder. Den brune 

grunnfargen på skroget har et forholdsvis tynt fargelag uten synlige tegn til grundering. 

Fargelag som er påført direkte på treverket har sannsynligvis trukket noe inn i det porøse 

underlaget. XRF-analyse av det hvite fargelaget i  vannlinjen på akterspeilet (A11) gir tydelig 

utslag av bly, noe som indikerer bruk av blyhvitt som hovedpigment (vedlegg 2: spekter 2). 

Dette underbygges av at de tynnere fargelagene på vannlinjen er noe transparente. Økt 

transparens er et kjent aldringsfenomen for blyhvitt i oljemedium (Pigments through the 

Ages, nettside). Roret (SS15) innbefattes også av vannlinjen, men denne skipsdelen viser 

sterke utslag av kalsium uten spor av bly og indikerer en  kritt/kalkhvitt (2: spekter 3). Det er 

usikkert hvilket bindemiddel som er brukt her. På listeverket  (A6) i akterspeilet er det rester 

etter forgyllingsdekor.  

 

Papirseilene har ru, matte og krittliknende fargelag med et medium av svært dårlig bindeevne 

(Vedlegg 4, figur 1). Basert på disse karakteristiske trekkene er fargelagene høyst sannsynlig 

limfarge (Olstad 2015). Enkelte områder, spesielt på baksiden av papirseilene, er også dekket 

med sekundære overmalinger som kan være med et oljemedium. XRF-analyse av den hvite 

grunnfargen på storseilet (B15) ga høye utslag for kalsium (vedlegg 2: spekter 4-6), som 

indikerer at dette er en  krittbasert limfarge. I motsetning til papirseilene har tekstilseilene 

tykke og glatte lag som kan være et magert oljemedium eller limfarge med mye dyrelim 

(Olstad pers. kom. 03.12.15; Greve 2015 pers. kom. 07.09.15). Disse seglene har i sin helhet 

en annerledes overflatekarakter enn papirseilene, og XRF-analyse av den hvite grunnfargen 

på berginen (B20) ga tydelig utslag både for kalsium og sink (vedlegg 2: spekter 5). Funnene 

tyder på at dette seilet har en krittgrundering med et sinkhvitt fargelag over. Høye verdier av 

jern i gule fargelag på både papir- og tekstilseil (B15, B3 og B8) kan indikere at dette er en 

gul oker (vedlegg 3: spekter 8, 11, 12, 14). 

Tauverk er stedvis intensjonelt bemalt, men har også områder med fargelag som stammer fra 

påføring på de andre delene av skipet. Vant og stag har i noen områder mørkebrune og tykke 

lag med et forholdsvis mykt materiale, men det er vanskelig å vurdere om dette er fargelag 

eller kun tykke lag med brun skitt, som er inkorporert i mange av disse overflatene. På 
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storskala fregatter var vant og stag impregnert med vannavstøtende tjære for å hindre dem fra 

å råtne (Svensson 1973a). Det er mulig at tjære også er brukt noen steder til å impregnere de 

tilsvarende delene på modellskipet, men dette kan ikke sies sikkert uten videre undersøkelser. 

Tynnere tråder enten er farget, bemalt, eller ufarget.   

5.3 Sekundære tilføringer  

Modellskipet har trolig en høy andel originale deler sammenliknet med tilsvarende kirkeskip 

(Lund 2015, pers. kom. høsten 2015). Roret er en klar senere tilføring på grunn av sin grove 

utforming og moderne spikerfester (figur 15, figur 30). Det hvite fargelaget på rorets 

vannlinje skiller seg også ut fra det resterende hvitmalte skroget i røntgenbilde. Ulikheter i 

fargelag, dimensjoner og detaljnivå bygger opp om antagelsen at syv av kanonene også er en 

senere tilføring (figur 31).  Nedre del av kryssmasta skiller seg ut ved at den er umalt og har et 

lysere, grovere utskjært treverk enn de andre mastene, så det er mulig at denne er fra en eldre 

reparasjon. Det samme gjelder enkelte av de minste rærne (figur 32). Kanonportene finnes 

også i to litt forskjellige størrelser, hvor de to typene også fluoriserer ulikt under UV-lys. Et 

rødt fargelag på et åpent sår i kryssrøstens treverk indikerer at noen av kanonportene her er 

montert og bemalt på en allerede fragmentert røst, og derfor sannsynligvis er en senere 

tilføring. Generelt skiller treverk som er antatt å være senere tilføring seg ut med at delene er 

av grovere og enklere håndverk enn resten. En del spiker er sikre senere tilføringer fordi disse 

er av en sen, masseprodusert type. Disse er også uvørent satt inn og stikker ut gjennom 

treverket eller er bøyde flere steder. Det kan antas at størsteparten av trådene i den løpende 

riggen er sekundær, da denne delen av kirkeskipene sjelden holdt mer enn 100 år (Henningsen 

1950). De hvite bomullstrådene er uvørent festet og er generelt ikke en skipshistorisk korrekt 

del av riggen, men snarere bundet fast i ulike deler for å holde dem på plass etter at de har 

løsnet (figur 32). Vant og stag kan være originale siden disse trådene er tykkere av tauverk og 

derfor relativt robuste. Måten de er produsert og fint integrert i resten av mastesystemet peker 

i samme retning. Siden papirseilene fremstår som mer eldet enn tekstilseilene og er 

skipsteknisk korrekt montert med lik i alle sider er det sannsynlig at disse er originale eller i 

det minste betydelig eldre enn tekstilseilene. I områder hvor treverket er skadet men bemalt, 

er det brune fargelaget i  en litt annen tone enn for resten av skroget og sannsynligvis påført 

sekundært for å dekke over skadene. Det er også antatt at mange av fargelagene på seilene er 

sekundære på grunn av sin varierende karakter og fordi selve seilene er av forskjellig 

produksjon. Disse fargelagene er trolig fra minst to ulike perioder.  



 33 

 

5.4 Mulig sammenheng mellom fargelag på skipets seil og Rosekyrkjas interiør 

Limfarge ble brukt i flere norske kirker på 1600- og 1700-tallet (Olstad og Kaun 2011), og de 

porøse fargelagene på papirseilene kan være den samme krittbaserte limfargen som ble 

benyttet som grunnfarge i Rosekyrkjas interiør i 1799. Kritt- og blyhvitt var de to 

tilgjengelige hvitpigmentene på denne tiden (Olstad 2015:190), frem til blyhvitt i stor grad ble 

erstattet av sinkhvitt ved starten av 1800-tallet (Pigments through the Ages, nettside). Høye 

innslag av kalsium og noe blyinnhold ved analyse med XRF, tyder på en kritthvit limfarge 

med tilsetning blyhvitt (vedlegg 2-3). Kalk har blitt blandet med blyhvitt for å oppnå en opak 

vannfarge tilbake til 1500-tallet (Gettens, Kühn og Chase, W. T., 198:67-82). Olstad nevner i 

sin artikkel at bly sannsynligvis er påført lokalt på kirkeinteriøret for å fremheve detaljer i 

dekoren (2015:196), men beskriver også hvordan kritt og bly ble brukt i grunnkombinasjon 

for limfarge i Norges kirker. Et gjennomgående kalsium/blyinnhold i alle analysene av 

papirseilene bygger opp om at en slik kombinasjon kan ha blitt benyttet som grunnfarge. 

Siden denne pigmentkombinasjonen ble brukt tilbake til 1600-tallet kan det likevel ikke 

vurderes uten videre analyse om denne er original eller påført når Rosekyrkja ble dekorert. 

Tekstilseilene har samme stil i dekoren som papirseilene, men har andre overflatetrekk og 

metning i fargelag (vedlegg 4: figur 2). Innhold av sink viser at de har en sinkhvitt fargelag 

som skiller dem fra papirseilene (vedlegg 2, spekter 7). Dette pigmentet kom på slutten av 

1700-tallet (Kühn:1986:169-186), men ifølge NIKU ble det ikke tatt i bruk i Norge før 1850. 

Siden symboler og detaljer er malt over den hvite grunnfargen må synlige fargelag på 

tekstilseilene være påført ved en senere anledning enn interiørdekoren. 

 

Figur 30. Roret Figur 31. To ulike typer kanoner. 
Kanonen i midten er en senere 
tilføring. 

Figur 32. Grovt tilvirket og umalt rå. 
Stor bramstang er sikret med hvit, 
sekundær tråd, trolig bomull.  



 34 

I kirken er det i tillegg funnet bensort, prøysserblå, gul oker, rødt jernoksid og trolig indigo og 

auripigment. Bensort og indigo kan ikke påvises ved bruk av XRF siden de er basert på 

grunnstoffer som er for lette til å detektere med denne metoden. Det er også problematisk å 

skille rødt jernoksid og gul oker med denne metoden fordi det vil slå ut som jern i begge 

tilfeller, uten andre grunnstoff til å skille dem. Prøysserblå vil også kun vises som jern i et 

XRF-spekter siden dets andre bestanddeler ikke er målbare i XRF. Auripigment er antatt å 

finnes i kirkeinteriøret på grunn av utslag for arsen. Arsenholdige pigment som er brukt opp 

gjennom tidene er Scheeles grønn, og smaragdgrønn, som er en videreutvikling av førstnevnte 

(Fielder og Bayard 1997:219; Pigments through the ages). Begge inneholder kobber og arsen, 

og ble introdusert i 1778 og 1800. Oransjerødt realgar og gult auripigment inneholder arsen 

og svovel (Fitzhugh 1997:47-80). Begge har vært i bruk siden før vår tidsregning, men gikk ut 

av bruk innen 1800-tallet. Papirseilene gir enten tydelige eller sannsynlige utslag av arsen 

(vedlegg 1-2), og siden kobber ikke vises i kombinasjon med arsenet er grønnfargene regnet 

som uaktuelle kandidater. Det er antatt at et gult auripigment har blitt brukt i Rosekyrkja i 

både gule og blå områder i rankedekoren (2015:200), og kirkeskipet henger normalt i skipets 

(arkitektur) midtgang hvor det er omgitt av gul rankedekor. En rødoransje realgar kan ikke 

utelukkes eller skilles fra auripigment basert på analysene, men et innhold av auripigment 

regnes som sannsynlig ut ifra Olstads artikkel. Det kan spekuleres i om arsenet er et utslag av 

auripigment i gulfargen på papirseilene. Målingene taler likevel ikke helt for dette da arsen gir 

betydelig større utslag i det hvite området på storseilet enn i det gule. Tydelige utslag for jern 

både i tekstil og papirseilenes gulfarge tolkes i denne sammenheng mot at gul oker 

sannsynligvis er benyttet for begge seiltypenes gule overflater. Det er mulig at arsenet 

stammer fra pigmenter som er skjult under overliggende fargelag. Blåfargen i seilene 

stadfestes uten videre undersøkelser. 

 

Ut ifra foreløpige vurderinger av mulige pigmenter i seilene er det gode muligheter for at 

papirseilene stammer fra dekoreringen av kirken. Dette kan likevel ikke sies med større 

sikkerhet uten videre komplementære undersøkelser. Interiørdekoren i kirken blir beskrevet 

som nærmest nonchalant påført, et trekk som også går igjen på seilene. De senere 

dekorasjonene på tekstilseilene ble antakelig påført i samme håndlag som de eksisterende 

papirseilene for å gi et gjennomført uttrykk.  
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5.5 Vurdering av skipets alder ut ifra skipstekniske trekk  

Ut ifra Vidar Lunds vurdering er skipet stilmessig tidligst fra 1620-30-årene og senest fra 

1660 årene (pers. kom. høsten 2015). Selv om modellen kun har 28 kanoner, er den en  

fremstilling av en uspesifikk 30 kanoners fregatt. Etter Lunds beregninger ville et storskala 

skip av denne typen være ca 33 meter langt og 8 meter bredt med et deplasement (vekt ved 

lastet og utrustet skip) på ca 600 tonn.  

 

Fregatter kom i begynnelsen av 1600-tallet, og var i starten raske 

seilskip med 6-12 kanoner (Landström 1961:158). Utover mot 

midten av århundret steg antall kanoner, men skipstypen kunne 

likevel kjennetegnes med kun ett fullstendig kanondekk, slik også 

kirkeskipet har. Skipets skrog har lavt fordekk og høyt akterdekk, 

et trekk som er typisk for det tidlige 1600-tallsskipet (Svensson 

1973a:70). Jomfruene (f.eks. VS10 og VS4) er trekantede med 

sterkt avrundede hjørner. Dette trekket varte frem til de runde 

jomfruene ble tatt i bruk ved midten av 1600-tallet (Mondfeld i 

Andersen 2011:13). Modellskipets merser er sirkelformede 

ovenfra, grunne og med rekkverk. Dette er typisk for 1600-tallets 

utforming (Svensson 1973a:78-79) (figur 33-34). Eldre varianter 

var dypere, mens de utover 1700-tallet mistet sin runde form og 

gikk mer mot en halvmåne. De skværriggede råseglene på 

modellskipet er den eldste kjente typen seil innen 

seilskutehistorien og ble brukt gjennom store deler av 

seilskutetiden (Svensson 1973b:96-98). Mot slutten av 1400-tallet Europa kom skip med tre 

master og merssseil (B7, B14 og B17) som et andre seil på hver mast. Rundt 1520 kom 

bramseilene (B8 og B13) så smått som et tredje seil på forreste og midtre mast, og på samme 

tid ble blindeseilet (B1) tatt i bruk under baugsprydet på skipene for å balansere vindfanget på 

skipene. Rundt 1570-tallet ble mastene separert i undermast og mersestang, hvor 

mersestangen var fleksibel og kunne tas opp og ned ved behov (Svensson 1973a:70-71), slik 

det også kan sees på modellskipet. I 1620-årene ble bramseilene et vanlig syn, og 

bovenblinden (B2) dukket opp over blinden (Svensson 1973a:70-71). Bovenblindene var nå 

mulig å sette opp fordi den vertikale blindestaken (M49) også kom i bruk i denne perioden 

fordi gjøstangen som vanligvis satt utpå baugsprydet ville vært for svak for å bære seilet. Mot 

slutten av 1700-tallet ble blindestakene skiftet ut med en klyverbom som forlenget 

Figur 34. 1600-talls mers, 
Svensson 1973a:78-79 

Figur 33. Mers på kirkeskipet. 
Foto: Jiri Havran. 
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baugsprydet i strak retning (Svensson 1973a:87). I 1660 blir stagseil et vanlig syn på større 

skip og er et rådende trekk innen slutten av 1600-tallet. Disse er festet på stagene (bla. B5, 

B6, B9) i motsetning til råseilene som er festet på rærne, og har derfor tydelige diagonaler.  

 

Det er bemerkelsesverdig at alle seilene er skvære da berginen (B20) normalt skulle vært et 

latinerseil med tilhørende latinerrå på slike skip (Lund, pers. kom. 2015; Svensson 1973b). 

Det kan være flere forklaringer på denne uoverensstemmelsen; en original latinerrå kan ha 

blitt skadet og skiftet ut med en tverrliggende rå under senere reparasjon av en lite 

skipskyndig person. En annen mulighet er at en latinnerrå med latinersegl måtte utelates på 

grunn av plasshensyn under opprinnelig bygging av modellen. Sistnevnte teori regnes som 

mest sannsynlig da råen synes å være av samme produksjon som majoriteten av rærne. Et 

annet åpent spørsmål er hullrekkene på enkelte av papirseilene som kan tyde på at de en gang 

hadde revseising. Fullskala skip i Norden hadde revseising på 1400 og 1500-tallet, før dette 

trekket var borte frem til det kom tilbake på de store mersseilene rundt 1660 (Landström 

1961:159). Kirkeskipet har spor etter revseising også på andre seil enn mersseilene, en faktor 

som ikke helt stemmer med 1660-tallets utvikling. Hvis seilene har hatt revseising er disse 

fjernet i sin helhet, og det er ikke mulig å danne noen sannsynlige konklusjoner angående 

dette trekket.  

 

Ut ifra det denne historiske utviklingen kan det sluttes at kirkeskipet har en rekke tidstypiske 

trekk fra 1600-tallet. Det må være bygget etter 1620-tallet siden det har bovenblinde samt 

bramseil som også ble mer vanlig da. Skipet er antagelig ikke fra senere enn sent 1600-tall 

siden det ikke har stagseil, og jomfruenes og mersenes form trekker en et anslag på datering 

mot 1600-tallets første halvdel. At modellskipet ikke har stagseil peker i samme retning. Med 

forbehold om at et dateringsanslag her er rent teknologisk eller tidstypisk basert tyder funnene 

på at skipet er produsert mellom 1620-1650. 
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6. Materialteori og tilstandsvurdering  

 

Kirkeskipet anses å være i generelt god stand sett i lys av dets betydelige alder. Det er få deler 

som mangler når originalitet ikke er tatt med i betraktningen, og skipet er uten større 

strukturelle skader eller mangler. At det normalt henger i taket, utenfor menneskelig 

rekkevidde, har antagelig bidratt til et minimum av skader fra direkte fysisk kontakt i form av 

håndtering, hærverk eller uhell. Samtidig bærer gjenstanden preg av å ha hengt i ei kirke med 

ukontrollert klima, og er strukturelt ustabil med fremskreden kollaps i deler av løpende rigg, 

master og seil, samt løse fargelag. Konstruksjonsdetaljer og farger er delvis gjemt bak et tykt 

støv og skittlag, spesielt over horisontale flater. Tenning av levende lys i kirken har 

sannsynligvis gitt fine avsetninger av fettstoffer og sot. Skipet avgir en sterk, emmen lukt som 

likner lukten av fugleskitt. Modellskipet har også en god del fugleskitt over det hele, samt 

trefliser, visne blader og døde insekter som både ligger på dekk og inne i skrogets hulrom 

(figur 42-44). Mangel på oppvarming i kirken kan likevel ha bidratt på en beskyttende måte 

ved at den relative luftfuktigheten har holdt seg over skadelig lave nivåer.  

 

6.1 Treverk  

Treverket er et fysisk strekt organisk materiale hvor 

hovedbestanddelene består av cellulose, hemicellulose og lignin 

(Unger, Schniewind og Unger 2001:9-22). Mye av styrken i 

treverk stammer fra de lange cellulosefibrene på mellom 0.6 og 5 

mm som går i treets lengderetning. Treverket er også et porøst og 

hygroskopisk materiale og er spesielt påvirkelig av endringer i 

luftfuktighet (Unger, Schniewind og Unger 2001:23). Større 

fluktuasjoner i luftfuktighet vil føre til endringer i strukturen i 

form av svelle og krympesykluser, og disse mekanismene avtar i liten grad ettersom det 

historiske treverket eldes (Buck 1952  i  Unger, Schniewind og Unger 2001:29). Slike 

sykluser kan føre til sprekkdannelse eller at treet slår seg (Hoadley 1995a:13-14). Dette er 

irreversible nedbrytende endringer som i tillegg kan påvirke tilstøtende deler eller fargelag. 

Treverk krymper og sveller betydelig i radial retning og aller mest i tangential retning (figur 

35), derfor vil en fordreining i trematerialet normalt være størst i denne retningen.  

 

Figur 35.  Treverkets tre 
retninger. Tegningen er hentet 
fra nettsiden 2.ca.uky.edu 
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Skipets treverk er i god stand, tatt i betraktning den ukontrollerte luftfuktigheten i Rosekyrkja. 

Strukturelle skader kan hovedsakelig sees i form av mindre sprekkdannelser og avbrutte 

smådeler. Sprekkene er ofte hårtynne og følger for det meste fibrenes lengderetning (figur 45-

46). Flere av dem går ut fra områder med korrodert spiker eller der andre tredeler er satt inn. 

Her kan det antas at tilførte spenninger fra spiker eller treplugger har virket sammen med 

klima, og ført til svikt i strukturen. Treverket har også slått seg noen få steder, som på den ene 

rekka. På grunn av svelle/krympe-sykluser er enkelte deler som kanoner og kanonportlemmer 

noe løse mens andre er tapt. Knappen øverst på kryssmasten er for eksempel borte, og 

storemers (M28) mangler deler av rekken. På flere av salingene er salingshornene brukket av. 

fire kanonporter ligger løse på dekk og en kulerakke og to kanonporter er funnet under dekk. 

De ulike delene har nok vært godt festet i utgangspunktet, men har etter hvert løsnet, brukket 

eller falt av. Skrogets blokkdel er generelt stabil og i god stand både utvendig og innvendig 

(figur 36-41). 

 

Tre er også et organisk materiale, sårbart for biologisk angrep, siden mange insektarter, sopp, 

mugg og bakterier spiser dette. Her spiller igjen luftfuktigheten inn da mugg og sopp trives 

best i nivåer over 60% RF (Blanchette 1995:56). Råte fra sopp i treverket vil svekke 

strukturen betydelig og kan også føre til mørk eller lys misfarging. Det er ikke observert spor 

Figur 36. Bronkoskopi. Løs del fra 
kulerakke. 

Figur 37. Bronkoskopi. Intern 
råteskade. 

Figur 38. Bronkoskopi. Intern 
hindring. 

Figur 39. Bronkoskopi. Interne løse 
avsetninger. 

Figur 40. Bronkoskopi. Borehull fra 
insekt? 

Figur 41. Bronkoskopi. Intern 
sprekk. 
Figur 41. Bronkoskopi. Intern 
sprekk. 
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av råte på treverket eksternt, men det ble ved bruk av bronkoskop observert et misfarget 

området inni skroget som kan være en lokal råteskade (figur 37). På dekk er det varierende 

lyse flekker (vedlegg 4: figur 3), men alle er trolige rester av fugleskitt, siden en enkel test 

med neglen viste at misfargingen ligger på overflaten og treverket under er hardt. Enkelte små 

gule utvekster i overflaten kan også være muggvekst, men både eventuell råte og mugg regnes 

å være av ubetydelig karakter. Det er ikke funnet ferske spor etter skade i materialer som kan 

stamme fra insektangrep, men mulige hull etter insektboring ble sett under kodekket på 

babord side (figur 40).  

 

6.2 Metall  

Metall kan være både rene grunnstoffer eller legeringer med flere metaller i kombinasjon. 

Felles for dem alle er at de er duktile (formbare), strømledende  og er ofte lysreflekterende 

(Turner-Walker, 2008). Med unntak av gull og sølv er de i varierende grad sårbare for 

korrosjonsmekanismer, den sterkeste nedbrytningsfaktoren for denne materialgruppen. 

Korrosjon dannes av oksidasjonsreaksjoner hvor metall brytes ned til mineraler slik at en mer 

termodynamisk stabil tilstand dannes. For at disse reaksjonene kan finne sted må en 

elektrolytt, vanligvis vann, være til stede sammen med et salt som gjør vannet ledende og en 

oksidant, normalt i form av oksygen. I litteraturen skilles det mellom passiv og aktiv 

korrosjon (Logan 2007 a:1), hvor passiv korrosjon danner et kompakt og beskyttende 

patinalag, mens aktiv korrosjon fortsetter å bryte ned metallet. Aktiv korrosjon gir 

volumøkning ettersom metallet mineraliseres, spesielt ved rusting av jern, og kan derfor 

danne stress og sprekkdannelser i tilstøtende materialer. Ettersom metallet korroderer bort blir 

også selve metallkomponenten svakere og står i fare for å svikte fysisk.  

Jernspikrene som står i treverket er i dårlig forfatning der metallet møter åpen luft, med  aktiv 

bobleformet korrosjon fra ”weeping iron” (figur 21). Uten behandling vil denne 

korrosjonsformen fortsette i luftfuktighet over 55 % RF (Logan 2007a:1). Mye av røstjernet er 

brukket av ved festet inn i treverket på røstbenkene og fremstår generelt som svært skjørt. Det 

har sannsynligvis blitt svekket over tid etter gjentatte bevegelser i de organiske skipsdelene. 

Noe  av røstjernet er også tapt eller observert under dekk. Grønn korrosjon kan observeres i 

noen få, begrensede områder. Denne synes å være overfladisk og regnes å være av ubetydelig 

karakter.  
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6.3 Tauverk  og tekstil  

Tråder og tekstiler av tvinnede tråder finnes i både syntetiske og naturlige fibermaterialer. 

Skipets alder gir grunn til å anta at de originale fibrene er naturlige, siden syntetiske varianter 

ikke var tilgjengelig før på 1900-tallet. Ut fra undersøkelsen av skipet er tekstil- og 

trådfibrene på skipet hovedsakelig av bastfiber, men også noe bomull. Bastfibre består 

hovedsakelig av cellulose, hemicellulose og lignin i varierende forhold (Timár-Balázsy og 

Eastop 1998:19-36). Bomull er nærmest ren cellulose (91%) og mangler lignin. Det er 

andelen av lignin som avgjør hvor mye vann som kan trekke inn i plantefibrene, siden dette 

stoffet er meget hydrofobisk sammenliknet med de andre bestanddelene (Timár-Balázsy og 

Eastop 1998:34-35). Bomull er som bastfibre et naturlig plantefiber, men mangler lignin og 

kan derfor svelle opptil 40 % i volum ved 100 % luftfuktighet. Et balansert vanninnhold gjør 

fibermaterialer myke og fleksible og senker glasstransisjonstemperaturen i cellulosen, men 

disse egenskapene reduseres ved aldring. Optimal luftfuktighet for  cellulosefibre 45-60 RF ± 

5%. Under 40% blir materialet svekket og skjørt, mens fibre ved over 65% RF er utsatt for 

fragmenterende svelling og angrep av mikroorganismer. UV-lys er spesielt nedbrytende for 

plantefibre, og jo høyere lignininnhold jo raskere vil fotooksidasjonen, som oppstår ved 

eksponering, permanent svekke fiberstyrken (Timár-Balázsy og Eastop 1998:35).  

Eksponering for UV-lys kan også senke pH-nivå i plantefibre til et nivå hvor 

nedbrytningsprosessen katalyseres. Disse nedbrytningsfaktorene vil føre til at plantefibrene 

fragmenters slik at tråder og tekstil revner, slik mange av delene på skipet også har gjort.  

 

En stor andel av tauverket har røket eller er i ferd med å ryke, og er i en generelt dårlig 

forfatning (vedlegg 4: figur 4). Dette ble bekreftet ved å trekke i trådene mellom fingrene, 

hvorpå flere av trådene røk. Denne undersøkelsesmetoden kan virke brutal, men er nødvendig 

innen modellskipskonservering for å forstå tauverkets tilstand og videre konserveringshensyn 

(Smith; pers. kom. 19.11.15 Rostrup, pers. kom. 12.08.15). Tråder med strukturell støtte-

funksjon har røket har flere  steder og ført videre ført til at master, rær og seil har kollapset og 

står i feil posisjon, spesielt på stormasten. Flere av kulerakkene og seilene har også røket i 

trådfestene. Enkelte steder har trådene separert seg eller har fragmenterte fibre som står ut fra 

tråden. Dette gjør at trådene er mer utsatt for nye skader fra fukt eller mekanisk slitasje, og 

separerte fibre gir grunnlag for oppsamling av skitt inni trådene. Den tykke, rigide vanten er i 

generelt god stand, men har røket enkelte steder i de horisontale delene. Seilene av tekstil er i 

generelt god stand, men har røket ved flere av festene til rærne. De ser ut til fremdeles å 

inneha en viss styrke og fleksibilitet da det spretter tilbake i posisjon ved lett trykk. 
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6.4 Papir  

Papiret i seilene er sannsynligvis fra førindustriell tid, da seilene ser ut til å kunne være 

originale. Skipshistorisk korrekt montering med lik og generelle aldringstegn er indikatorer på 

dette, men også de grove fibrene peker i samme retning. Tradisjonelle fibre brukt til 

førindustrielt papir var frem til 200 år siden vanligvis fra gjenbruk av tekstilmaterialer hvor 

fibrene ble løst opp fra sine tvinnede tråder og  presset sammen i usystematisk orientering 

(Göttsching og Parkinen  2000:13; Barrett 2014). Dette papiret besto av hamp, lin, og/eller 

bomull, men bomull var likevel ikke vanlig i betydelig mengder da den industrielle 

produksjonen tok over. Bastfibre er betydelig mørkere enn bomull og gjennomgikk mye 

bearbeiding for å oppnå en lysere farge, og mellom 1300-1800 e.v.t. var det standard 

prosedyre å bruke gelatin som bindemiddel (Barrett 2014). Dette ga papiret mekanisk styrke 

og fleksibilitet og dermed også mindre sårbart for abrasjoner, vann og skitt. En ulempe med 

gelatin var likevel at papiret ofte var mer tilbøyelig til å revne.  

 

Papiret i seilene har revnet mange steder, spesielt langs likene (figur 25, 47, 48). Et betydelig 

hull er dannet på bovenblinden (B2) der baugsprydet står ut, og stammet fra fysisk slitasje 

som har oppstått ved kontakt mellom disse to delene (figur 49). Papiret er mange steder også 

deformert og har knekker i flatene. Materialet er generelt stivt og sprøtt og dermed også 

sårbart for videre mekanisk nedbrytning. Flagget på gjøsstangen er trolig av en moderne 

papirproduksjon, og selve papirmaterialet er i god stand.  

 

6.5 Fargelag 

Både fargelag og materialet det ligger på vil påvirke hverandre, både når det gjelder 

nedbrytningsfaktorer og hvordan materialene vil reagere på en konsolideringsbehandling. De 

siste 400 årene har treverk primært blitt bemalt med et oljemedium (Mecklenburg, Tumosa og 

Erhardt 1998:464). Dimensjonale endringer i trestrukturen søm følge av fluktuasjoner i RF 

fører til krakelering, delaminering og tap av fargelag (Michalski 1993:627). Ett eksempel på 

hvor skadelig en slik endring i RF kan være for fargelag på kirkekunst av tre var når 

svenskene installerte sentralvarmeanlegg i kirkene sine på 70-tallet, og alle fargelagene 

begynte å flasse av (Hedlund og Johansson 2005:433). Opptil da hadde fargelagene klart seg 

relativt bra i en forholdsvis stabil høy luftfuktighet. Det kan derfor anses som en beskyttende 

faktor for fargelagene på skipet at Stordalen kirke aldri har hatt varmeanlegg.  
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Skipet har likevel betydelige skader i mange av fargelagene. Små områder med manglende 

fargelag i nedre del av skroget synes å være forårsaket av mekanisk slitasje eller trykk på 

grunnlag av form og plassering. Kanonene og barkholtet (SS8, SB8) under dem er de 

områdene av treverket som har mest avskallinger (vedlegg 4: figur 5), men løst fargelag 

finnes også mer generelt på sidene av skroget i sporadiske områder. Kanoner som er antatt å 

være senere tilføringer har mer ustabile fargelag enn de antatt å være originale. De tykke 

fargelagene i vinduene (A4) mellom balusterrekka har også noe avskallinger (figur 50). 

Metallet på skipet ser generelt ikke ut til å være bemalt med unntak av to spikre i roret og en 

spiker i gallionen.  

 

Bemalt tauverk og tekstil vil også gjennomgå strukturell nedbrytning av fargelag på en 

liknende måte som for bemalt tre, siden disse materialene også sveller og krymper ved 

svingning i RH. Delene av tauverket som er farget har ikke disse strukturelle problemene 

fordi fargemiddelet der er inkorporert i selve fibrene  i motsetning til å ligge på overflaten. 

Fargelag på papir vil sprekke opp før eller siden avhengig av bindemiddel, påføringsmetode 

eller papirets karakter (Futernick 1994:87-88). Limfargen på seilene er basert på animalsk lim 

som bindemiddel (Olstad 2015). Animalsk lim sveller ved høy fuktighet (Horie 2010:233-

234), og pigmenter samt eventuelle fyllstoffer i mediet kan få dårlig kontakt med 

bindemiddelet av gjentatt svelling og krymping. Dette kan forklare den svake bindingen i 

mediet på papirseilene. For oljemedium på papir påvirkes nedbrytingen primært av to 

faktorer; nedbrytningen av det celluloseholdige støttematerialet (papiret) samt internt og 

eksternt stress i de to separate papir- og fargelagene (Banou, Alexopoulou og Singer 

2015:30). Krakelering, delaminering, vanlig og skålformet oppskalling og tap av fargelag er 

vanlige skader i oljemedium på papir i tillegg til en svekket heft mellom eventuell grundering 

og fargelag. Hvis oljemediet har trukket inn i papiret kan dette føre til et skjørt, sprøtt og 

revnet papir (Banou, Alexopoulou og Singer 2015:31).  

 
Seglene har en varierende grad og type nedbrytning i fargelagene. Store bramseil ((B13) har 

både skålformet oppskalling og avskalling over store deler av fronten, og større tap av 

fargelag i området der tekstilseilet har løsnet fra råen. Skålformet oppskalling styrker 

antagelsen om at et oljemedium eller mye hudlim er benyttet her, og siden fenomenet kun kan 

sees på det tekstilseilet som har kollapset er det grunn til å tro at det i hovedsak er forårsaket 

av selve kollapsen og ikke svingninger i luftfuktighet alene. Papirseilene har generelt løse 

pulveraktige overflater, men også en mer flat og tynn oppskalling i det øvre fargelaget, med  
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Figur 51. Vannskade på papirseil. 

Figur 50. Avskallende maling i 
vinduer på akterspeilet. 

Figur 53. Avskallende maling på 
fragmentert tauverk. 

Figur 48. Tekstilseil revnet løs fra 
hjørnefeste. Merk fugleskitt på seil. 

Figur 47. Papirseil revnet løs fra lik. 

Figur 49. Hull i papirseil. 

Figur 45. Strukturelle skader i 
treverk. Figur 46. Sprekk i akterdekket. 

Figur 52. Vannskade på tekstilseil. 

Figur 42. Insekter funnet på dekk. Figur 43. Insektvinger funnet på 
dekk.  

Figur 44. Fragmenter, skitt og støv 
på  kobrygga. 

Figur 43. Insektvinger funnet på 
dekk.  
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store tap flere steder både foran og bak. Områder med størst tap av fargelag samsvarer til dels 

også her med de seilene som har løsnet og/eller kollapset i form, og disse endringene har nok 

bidratt til en betydelig svekking av strukturen. På den eksponerte blinden (B1) på baugsprydet 

følger tap av fargelag også  slitasjeskadene i papiret. Større mørke vannskjolder finnes på 

både papir og tekstilseil, samt noen mer homogent mørke flekker på papirseilene (figur 51-

52). Det er mulig at en sammenblanding av nedbrytningsprodukter i papiret og fargelag kan 

ha forårsaket sistnevnte. Fargelaget på flagget på gjøsstangen (M8) er i enkelte områder både 

sprukket og delaminert fra papiret. 

 
6.6 Manglende deler 

Knappene på forre og kryss mersestang (M13 og M32) er i dag tapt. Det er tydelig at de har 

vært på mastene tidligere da festene står åpne igjen på mastetuppene. Eselhoder, 

festemekanismer som hører sammen med salingene (eks. M15 og M21), er det ikke spor etter, 

selv om de i en korrekt gjengivelse skulle ha stått i overgangene mellom mastedelene. Der 

eselhodene skulle vært er det surret tau rundt overgangen mellom mastedelene for å holde 

dem sammen. Det er uvisst om eselhodene noen gang har vært en del av skipet, men det at 

ingen står i dag taler mot dette. Små treplugger som stikker opp på kodekkets sideforhøyning 

tyder på at rekker en gang har stått også her. Manglende fargelag bakerst på kvarterdekk (D1) 

og på skansekledning (SB11 og SS11) indikerer at en mindre overbygning/rom en gang sto 

her (underkapittel 8.1: figur 61). Slik bronkoskopisk undersøkelse har vist er skipet ikke 

bemalt internt, en faktor som støtter opp om at disse flatene sannsynligvis var skjult bak 

eksterne vegger. Området omfatter omtrent 1/3 av kvarterdekkets flate. Luken til underdekket 

som normalt ville ligget over åpningen på kodekket har antagelig også vært en del av 

modellskipet om denne detaljen var utført skipsteknisk korrekt (Lund pers. kom. høsten 

2015). Løse deler fra kulerakke og saling ble observert inni skroget ved bronkoskopisk 

undersøkelse. De små hullene i enkelte av papirseilene antyder mulig revseising, men det er 

ingen spor igjen av selve tauverket.  
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7. Konserveringsteori og behandlingsforslag 

 

Modellskipet har mange likhetstrekk med annet bemalt treverk i de norske kirkene, som 

panelmalerier og polykrome skulpturer. Samtidig har det en spesielt komplisert 

sammensetning av deler og materialer. Treverk, metaller, tekstil, tråd, papir og fargelag har 

gjennomgått svingninger i luftfuktighet og andre miljøpåvirkninger og skal etter behandling 

tilbakeføres på ny til kirkens ukontrollerte miljø. Stefan Michalski understreker betydningen 

av å forstå hvordan en gjenstand har tilpasset seg svingninger i RF og hvordan en 

konserveringsbehandling og videre tilbakeføring til dens opprinnelige miljø kan føre til nye 

nedbrytningsprosesser (Michalski 1993, Michalski 2007:15). I konserveringsstrategien vil det 

derfor tas hensyn til hvordan tilføringen av nye materialer og fysiske endringer ved en 

inngripende behandling kan forstyrre skipets ekvilibrium med kirken. Det er avgjørende for et 

vellykket sluttresultat at konserveringsbehandlingen ikke endrer balansen som har oppstått 

mellom kirke og skip ved å tilføre nye spenninger i konstruksjoner og materialer. Samtidig 

skal skipet holdes stabilt i lang tid fremover. 

 

Prinsippet om retreatability går noen ganger mot hvilke materialer som er fysisk stabile og 

motstandsdyktige mot biologisk aktivitet i høy luftfuktighet, for eksempel ved bruken av 

animalsk lim. I andre konserveringsprosesser kan det samme middelet regnes som det beste 

alternativet. Komposittmaterialer og romlige forhold har også begrenset mulighetene for 

praktisk utførelse av enkelte konserveringsmetoder. Siden det ved rådføring med Ove Rostrup 

ble klart at en fullstendig demontering av skipet ville være for tidkrevende, ble det tidlig 

avgjort at de fleste av skipets deler måtte behandles in situ. Dette, sammen med et fokus på 

reversibilitet, materialenes forenelighet og stabilitet ved generell aldring i høy luftfuktighet 

har vært tungtveiende ved valg av konserveringsmaterialer og metoder. Basert på 

tilstandsvurdering var prioriterte konserveringsbehov som følger:  

• Rensing av overflater 
• Sammenføyning og remontering av løst eller sprukket treverk 
• Inaktivering eller bremsing av korrosjonsprosesser i jernet 
• Sammenføyning, konsolidering og utskiftning av nedbrutt tauverk 
• Strukturell forsterkning, remontering og forming av revnede eller skjøre seil 
• Konsolidering av ustabile fargelag 

 
Konserveringsteori og behandlingsforslag fokuseres på disse aktuelle behovene, med 

hovedmålsetting å rense skipet og sikre dets strukturelle og fysiske integritet. Behandlingen 
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skal foregå in situ og innenfor et begrenset tidsskjema, og skader som går mer over i estetiske 

problemstillinger vil ikke bli prioritert. Områder med tap av fargelag vil derfor ikke bli 

retusjert, og tap av deler som ikke påvirker skipets strukturelle stabilitet vil i hovedsak ikke 

bli tilvirket og erstattet. Vannskjolder i seilene vil kun i begrenset grad kunne bli behandlet 

siden de ikke skal demonteres. Likevel vil en omfattende rens og tilbakeføring av skipets 

deler til en opprinnelig posisjon også bidra til en økt estetisk integritet. En minimal inngripen 

vil også støtte opp om den originale gjenstandens integritet. Rekkefølgen på behandlingen vil 

ikke være konsekvent, da flere av prosessene går over i hverandre, men en generell rens av 

skipet vil være et innledende steg. 

 

7.1 Rensing  

Caple deler typer materialer som kan bli fjernet i en renseprosess inn i  tre: 1) fast materie 

som har avsatt seg på gjenstanden under bruk eller når den har vært forlagt (for eksempel på 

et kirkeloft), 2) nedbrytningsprodukter fra reaksjoner mellom primære materialer (som 

korrosjonsprodukter fra originalt jern) og sekundære materialer (som avskallinger fra 

sekundært tilførte fargelag), og 3) primære materialer (som utgjør gjenstanden) (2006:90). 

Rensing er en irreversibel behandling og for å unngå skade på gjenstanden eller fjerning av  

originalt materiale er det viktig å kunne skille avsetninger og primære og sekundære 

materialer, samt å forstå nedbrytningsprodukter og avsetningenes karakter og verdi. Rensing 

bør starte med tørre, mekaniske metoder, siden disse er mer skånsomme enn våtrensing, som 

er mer utfordrende å kontrollere.  

 

Det er vanligvis en gjenstands overflateegenskaper som avgjør hvilke avsetninger som vil 

sette seg (Wolbers 2000:1). Svært grove lag med skitt har lagt seg  på skipets horisontale 

flater i og under skipsdekk og på mers på grunn av tyngdekraften. Også på tauverket, som 

med sin rufsete overflate lett fanger grove partikler, ses tykke lag med skitt. De løse 

avsetningene kan fjernes indirekte ved bruk av luft eller direkte ved lett mekanisk rensing. 

Støv og liknende kan blåses bort med en liten spyleballong eller suges opp med en 

mikrostøvsuger. En fordel som gjør at støvsuging er foretrukket under arbeidet er at støvet 

fjernes permanent etter som det suges opp fra gjenstanden. En fin netting bør gå over suget 

for å hindre at originalt eller på annen måte verdifullt materiale kommer inn i støvsugeren. 

Myke pensler kan brukes mens det støvsuges til å mekanisk børste opp skitt og støv som har 

noe sterkere heft til gjenstandens overflate. Ved behov kan en sterkere mekanisk rens utføres 

ved bruk av rensesvamper (figur 54). Disse binder og fanger opp skitt og smuss fra overflaten 
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eller har en eroderende virkning (Daudin-Scotte et al. 2013:210-211). Wishab-svamper brukes 

til å rense mange typer overflater og finnes i varierende mykhetsgrader, men smuldrer opp 

ved bruk. Dette materialet kan bli igjen i porøse flater eller små sprekker i treverket, og 

svampen bør derfor unngås i disse områdene. Smoke-svamp er laget av naturlig vulkanisert 

gummi og er i stand til å ta finpartikler som sot. Den er bløt og elastisk, og kan tenkes å gi 

gode resultater på seilene, som har en skjør overflate med mye finpartiklet smuss. Eraser-

svamp skal brukes lett fuktet og fungerer eroderende på tross av sin myke konsistens, så 

denne bør ikke brukes på de aller skjøreste flatene som papirseil og andre utsatte fargelag. 

Polyuretansvamper er myke og skånsomme og brukes blant annet innen papirkonservering. 

Disse kan også tenkes å ha god effekt på den mest finpartiklede skitten, som sot og liknende. 

Kittmasser, som Groomsick, renser ved at støv hefter seg fast bør også prøves ut. Disse 

konserveringsmaterialene gir en ekstra god kontakt med gjenstandsoverflaten og kan formes 

til for å nå utilgjengelige steder som mellom tauverk eller i sprekker. Modellskipets flater er 

av svært ulik hardhet, porøsitet og sprøhet, og en videre rensing med konserveringssvamper 

eller kittmasse vil ha forskjellig effekt på de ulike flatene. For å undersøke renseeffekten og 

hvor skånsomme de aktuelle svampene og kittmassene er ble det derfor utført en rensetest på 

skipets overflater (vedlegg 6). 

 

Målet var å finne en rensemetode som var effektiv uten å skade eller endre overflatene. 

Testkriterieriene som ble satt for å finne trygge og effektive metoder var derfor: 

 
• Praktisk anvendelighet 
• Renseeffekt 
• Slitasje på overflate 
• Rester i overflatestrukturen 

 

Hvis rensemiddelet skadet overflaten ble det regnet som uegnet uavhengig av effekt. 

Mikroskopisk undersøkelse4 av testområder og rensemiddel før og etter rensing viste at 

Groomstick og Eraser-svamp fjernet originalt materiale, og det var bare polyuretansvampen 

som ga en akseptabel renseeffekt uten å skade overflaten. Svampen hadde best effekt på vant 

og stabile seiloverflater, og vil derfor brukes i disse områdene. Bambuspinner eller skalpell 

kan benyttes til å skrape bort gjenstridige ansamlinger, men da er det viktig å kontrollere at 

overflatene tåler så disse harde midlene, og teknikken må tilpasses for hver flate.  

                                                
4 Dino-Lite håndholdt digitalmikroskop 
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Jernet kan renses mekanisk ved å fjerne porøse korrosjonsprodukter og klorider som ligger 

over metallets originale overflate ved bruk av stiv pensel, skalpell, glassfiberbørste eller 

mikrodrill. Uten behandling vil det kloridholdige jernet fortsette å brytes og ekspandere når 

skipet er tilbakeført til  kirken, og delene jernet er festet til kan videre sprekke eller løsne. En 

konserveringsbehandling regnes derfor som nødvendig for å stabilisere jernet på skipet. 

Jernspikrene og naglene anses å likevel være for fysisk ustabile til å gjennomgå en full 

mekanisk rens da risikoen for å bryte opp eller av metallet under en slik prosess anses å være 

høy. Et alternativ kunne vært å erstatte dem, men dette vil være et for invaderende inngrep 

siden metoden medfører  tap av originalt materiale, samtidig som det utgjør en høy risiko for 

å skade treverket. Siden en lett rens ikke vil være nok for å stabilisere jernet bør 

komplementære metoder søkes for å bremse eller inaktivere videre nedbrytning. Røstjernet 

kan renses med skalpell der kobberkorrosjon finnes, da dette er vurdert å være av overflatisk 

og godartet karakter.  

 

Våtrensing et mulig steg videre, med unntak av for de mest sårbare seiloverflatene. 

Undersøkende tørrens under dokumentasjonsprosessen viste også at det på de fleste flater var 

behov for videre våtrens for å fjerne kompakte skitt og støvlag. Rensevæsker kan være polare 

eller upolare organiske løsemidler, destillert vann eller springvann samt vannbaserte kelatorer, 

surfaktanter, detergenter og enzymer. Saliva (spytt) har lenge blitt benyttet til rensing av 

materiell kulturarv på grunn av sine mange virkemekanismer og tilgjengelighet. Som en 

vannbasert væske er det polart og har en nøytral pH på mellom 6.8-7.4 (Wolbers:2000:6-7). 

Saliva fungerer som en surfaktant, det vil si at det senker overflatespenningen mellom olje og 

vann. Dette gjør at rensemiddelet lettere løser opp fettholdig skitt. Spytt inneholder også 

kelatorer, som er stoffer som danner komplekser med metallatomer slik at disse løses fra 

overflaten (Wolbers 2000:109). Spyttets enzymer spiller også inn ved at slike proteiner 

Figur 54. Rensesvamper brukt innen konservering. Fra venstre: Wishab-, smoke-, eraser- og polyuretansvamp.   
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katalyserer nedbrytningen av visse stoffer (Wolbers 2000:127). Innen midler brukt i 

konserveringsverdenen finnes også detergenter som kan blandes ut i vann. En foretrukket 

variant innen konservering er Synperonic A7, populær blant annet fordi den kan brukes i lave 

konsentrasjoner og har en middels pH på 5.66 (Conservation by Design 2003). Produktet 

virker også som en surfaktant. Ulike løsemidler kan kombineres med hverandre og/eller vann 

i ulike forhold slik at skreddersydde egenskaper kan oppnås til hvert enkelt behov. Kunnskap 

om gjenstandsmaterialene og rensemidlene må derfor kombineres med testing for å kunne 

gjøre et kvalifisert valg av metode. Oljemedium kan for eksempel bli hygroskopisk ved 

aldring, og teori må alltid testes mot de reelle, fysiske egenskapene for de ulike overflatene. 

 

Hovedmålsettingen var å fjerne smuss- og skittlagene uten å samtidig endre gjenstands-

overflaten. Viktige hensyn vil derfor være væskens og overflatens polaritet etter likt løser likt-

prinsippet og hvilken pH som introduseres i behandlingen. For lave pH-verdier må ikke 

tilføres materialer som er sårbare for sure behandlinger, som tekstil, tauverk og papir. Hvis 

overflaten som renses løses opp eller sveller i kontakt med rensemiddelet vil dette føre til 

permanente endringer i materialet. Det er derfor nødvendig å kontrollere hvor mye væske som 

kommer i kontakt med gjenstandens overflate, og en fuktet svamp eller bomullspinne kan 

benyttes til å kontrollere hvor mye væske som tilføres. Geler og omslag er andre mulige 

metoder for å begrense væsketilførselen, men regnes ikke for å være en praktisk løsning for 

de aktuelle overflatene. Fire polare væsker; Synperonic A7, saliva, destillert vann, destillert 

vann og etanol ble testet på ulike flater av skipet for å undersøke om overflatene tok skade og 

for å sammenlikne renseeffekten (Vedlegg 7). Midler med ukompatible pH-nivåer ble ikke bli 

regnet som aktuelle. Kriterier for testing av våtrens var: 

 
• Praktisk anvendelighet 
• Renseeffekt 
• Rensemiddelet må ikke skade gjenstandsoverflater 
• Helse, miljø og sikkerhet (løsemidler) 

 

De beste resultatene for effekt, skånsomhet og praktisk anvendelse ble oppnådd ved bruk av 

Synperonic A7. Det var noe utfordrende å skille effekten av Synperonic A7 og destillert vann 

og etanol i innledende tester, men ved videre vekselbruk av begge syntes detergenten å være 

mest effektiv. Denne væsken vil derfor anvendes til rensing av de resterende flatene. 

Papirseilene med fargelag ble i utgangspunktet ansett å være for porøse og skjøre for en full 

væskebasert rens, men lokal testing  på vannskjolder og flekker både på papir om tekstilseil 



 50 

har vist at disse til en viss grad kan dempes med varsom teknikk og små mengder rensevæske. 

Dette er  teknikker som til dels kan flytte på fargelagene, men her ble dette regnet som 

akseptabelt veid opp mot den positive effekten av å dempe misfargingene. Hvis fargelag 

forsvinner fra overflaten bør behandlingen stoppes. Varsomhet må utvises under våtrens for å 

ikke fukte spiker, nagler og røstjern. Dette på grunn av risikoen for å eskalere 

korrosjonsprosesser.  

 

7.2 Treverk   

Unger, Schniewind og Unger setter opp 7 kriterier for valg av heftemateriale for treverk 

(2001:541): 1) reversibilitet, 2) uendret fargeendring i de sammenføyde delene, 3) 

kompatibilitet med eventuelle andre konserveringsstoffer, 4) sterk nok heft, 5) gode 

aldringsegenskaper, 6) motstandsdyktighet mot skadedyr og 7) det skal kunne gjenkjennes at 

flatene er sammenføyde i etterhånd. Forfatterne legger også spesielt vekt på reversibilitet der 

åpne, eldre flater skal sammenføyes, samt at sammenføyningen ikke må være sterkere en 

materialet som settes sammen. Sistnevnte vil gi en risiko for at et brudd vil oppstå et nytt sted 

i treverket ved stress i materialet, i stedet for at det gamle bruddet åpnes. Velson Horie trekker 

frem tre mer generelle kriterier for valg av heftemateriale, uavhengig av hvilke materialer som 

skal sammenføyes (2010:97): 1) Det flytende heftemidlet må dekke over og ha en sterk heft 

til overflaten. 2) Det flytende heftemidlet må deretter sette seg for å forhindre relativ 

bevegelse av objektene. 3) Heftemiddelet må være i stand til å tilpasse seg stress som utvikler 

seg under og etter at det setter seg. Sistnevnte kriterium korrelerer med Unger, Schniewind og 

Ungers fokus på at heftematerialet ikke må være sterkere enn gjenstandsmaterialet., noe som 

understreker betydningen av å velge et middel som ikke setter gjenstandsmaterialet i risiko  

for nye skader. Et fokus vil derfor være på å finne et reversibelt alternativ som gir rom for 

bevegelse i treverket samtidig som heftemiddelet skal holde i høy luftfuktighet.  

 

Proteinlim (fiskelim og hudlim), polyvinylacetater (PVAC) og akrylater blir ofte brukt innen 

konservering til sammenføyning av tre (Unger, Schniewind og Unger 2001:541-452). 

Heftematerialer som forblir elastiske ved aldring kan adsorbere noe av stresset fra svellingen 

og krympingen som oppstår i treverket ved fluktuasjoner i luftfuktigheten, og kan dermed 

beskytte mot sprekkdannelser i sammenføyningen (Unger, Schniewind og Unger 2001:541-

542). Hudlim er et tradisjonelt proteinbasert heftemiddel som har blitt brukt i lange tider 

innen konservering av treverk. Dette er imidlertid hygroskopisk og blir sprøtt under svært 

tørre forhold  (Horie: 2010:231-234). Et vanligligere problem er at selv om dette limet i 
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utgangspunktet er sterkt, vil endelig strekkfasthet (UTS) svekkes under høy luftfuktighet og 

bli sårbart for mikrobiologisk angrep. Det er ikke reversibelt ved bruk av vann alene, men vil 

svelle og bli mykt slik at det kan fjernes mekanisk. Selv om god reversibilitet er mye av 

grunnen til limets utstrakte bruk innen konservering av tre, kan den mekaniske fjerningen 

være problematisk ved svært skjørt og nedbrutt gjenstandsmateriale. PVAC er termoplastisk 

og kjennes ofte som trelim eller skolelim. Det sveller av vann men kan noen ganger være 

løselig i vann/etanol. Heftemiddelet har generelt vist gode aldringsegenskaper, men det er et 

problem at produsentene stadig endrer oppskriftene. Det finnes mange varianter på markedet 

med svært ulik glasstransisjonstemperatur (Tg). PVAC er sårbart for mikrobiologisk angrep 

uten antibiologiske tilsetninger, tåler dårlig fuktighet og er utsatt for deformasjon i kald 

tilstand (cold flow) (Horie 2010; Unger, Schniewind og Unger 2001:550). Paraloid B-72 er et 

akrylat-resin og er av de mest populære heftemidlene innen konservering på grunn av sine 

klasse A aldringsegenskaper, fleksibilitet og reversibilitet ved bruk av en rekke løsemidler 

(Horie 2010:159). Det setter seg ved løsemiddelfordamping og har en Tg på 40°C. Paraloid 

B-72  kan løses i aceton, toluen eller xylen og mindre flyktige løsemidler kan brukes for å 

bremse ned fordampingen. I lave konsentrasjoner kan det også brukes som 

konsolideringsmiddel og vil gi en  matt overflate ved 2%.. Det er nødvendig med en større 

andel Paraloid B-72 ved sammenføyning enn som konsolideringsmiddel, og Koob anbefaler 

1:1 vekt/vekt forhold med aceton for optimal viskositet og heftestyrke (1986:9). Aceton gir 

sterkere heft enn andre løsemidler og er derfor optimalt for sammenføyning.   

 

Det er ønskelig å sammenføye treverkets deler med 1:1 v/v Paraloid B-72 i aceton fordi dette 

heftemiddelet er stabilt, reversibelt, fleksibelt og ikke vil opptre hygroskopisk eller føre til 

biologisk vekst ved høy luftfuktighet. Personlig erfaring med å bruke B-72 gjør også den 

praktiske utførelsen enklere. Varsomhet vil utvises for å unngå å tilføre spenninger i treverket 

og heftemiddel vil kun bli brukt der dette er forenelig. Det tradisjonelt brukte dyrelimet 

regnes å ha for dårlig endelig strekkfasthet (UTS) ved kirkens høye luftfuktighet. 

Dispersjonene Lascaux 360 HV og  498 HV ble innledningsvis testet på prøvemateriale av 

fragmentert treverk, hvor den mest elastiske varianten 360 HV viste både god anvendelighet 

og fleksibilitet etter tørking. Heftemiddelet ble likevel valgt bort på grunn av dets usikre 

aldringsegenskaper. De løse kanonportlemmene vil i tillegg til å sammenføyes med Paraloid 

B-72 bli sikret strukturelt ved å lage nye treplugger der dette er mulig.  
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7.3 Metall  

Oljer, voks, lakk, maling eller garvesyre kan brukes som overflatebehandlingsmidler til å 

isolere jern fra korrosjonsfremmende fukt og salter i omgivelsene (Logan 2007 a og b, 

Turner-Walker 2008). Garvesyren kan også brukes på urenset jern, men en ulempe er at 

middelet kan danne permanente flekker på tilstøtende treverk og fargelag, samt at 

behandlingen noen ganger må gjentas etter noen år. Likevel er garvesyren regnet som den 

best egnede metoden siden det er et behov for å sakte ned korrosjonsprosessene samtidig som 

jernet ikke tåler å  gjennomgå en fullstendig rensing. Tre ulike påføringsmetoder ble testet ut 

på prøvemateriale av ubehandlet treverk med spiker for å undersøke hvordan garvesyren kan 

påføres med minimal smitte på tilstøtende materialer (vedlegg 8). En beskyttelsesfilm av 

Melinex med absorberende tørkepapir på undersiden ga gode resultater og vil brukes under 

påføring av garvesyren på skipet. Løse jomfruer der røstjernet har sviktet vil bli festet med 

lintråd. Et vurdert alternativ er å bruke fiskesene av estetiske hensyn, men disse materialene er 

laget av syntetiske stoffer som nylon og polyetylen som lett brytes ned ved fotooksidasjon, og 

vil derfor ikke gi en like varig og stabil løsning som lintråd. Røstjernet er så tynt i bruddflaten 

at det ikke vil bli forsøkt sammenføyd  da sannsynligheten for at det vil feile er vurdert som 

overhengende.  

7.4 Tauverk  

Når et livsløp for en løpende rigg på kirkeskip regnes å være på 100 år eller mindre, påvirker 

dette også hvordan materialenes verdier og konserveringshensyn må forstås. Tauverket  

regnes i mange tilfeller som ikke et permanent materiale på historiske modeller på grunn av 

den begrensede holdbarheten, og en utskiftning av slike deler regnes som en  nødvendig 

behandling innen maritime museum (Smith, pers. kom, 19.11.15; Rostrup, pers. kom. 

12.08.15). Hvis ikke store deler av det nedbrutte tauverket blir erstattet vil dette føre til at 

skipet ytterligere kollapser. I vurderingen av hvilke deler som kan beholdes bør det derfor tas 

hensyn til at strukturelt stabiliserende tau må være i bedre stand enn tau som ikke vil påvirke 

andre deler om de svikter. De bærende delene er ofte også spesielt sentrale i den skipstekniske 

utformingen og visuelt fremtredende, en annen grunn til at disse delene bør skiftes ut hvis de 

anses å være i fare for å svikte i overskuelig fremtid. Likevel bør prinsippet om minimal 

inngripen følges også for tauverket, og de resterende delene som er i en god tilstand eller kan 

repareres innen praktiske rammer vil bli beholdt. Behandlingen vil derfor bestå av å bytte ut 

svekket samt røket tauverk som har en strukturelt bærende funksjon. I tillegg er det ønskelig å 

konsolidere og sammenføye de resterende nedbrutte delene som kan repareres.  
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Behandlingen må være trygg, stabil og kompatibel med tauverkets fleksibilitet og bevegelser i 

varierende luftfuktighet. Valgte kriterier for heftemiddel ved sammenføyning og 

erstatningsmateriale er derfor:  

 
• Praktisk anvendelighet 
• Høy penetrasjonsevne 
• Fleksibilitet 
• Strekkfasthet  
• Reversibilitet/retreatability 
• Stabilitet 
• Kompatibel pH 

 
• Kompatibelt erstatningsmateriale (nytt tauverk) 

 

Paraloid B-72 har tidligere blitt brukt til konsolidering av tekstil (Horie 2010:165). Det kan 

også tenkes at denne behandlingen kan brukes for sammenføyning av tråder selv om 

stressmekanismer er noe annerledes fra vevde tekstiler. Tester har likevel vist at Paraloid B-

72 har noe lav UTS for sammenføyning av separate lintråder (Dermuth et al 2011:8). 

Polyvinylacetater (PVAC) viste også dårlig endelig strekkfasthet under høy RF i de samme 

testene. Sveisepulver 5065 fra Lascaux er en alternativ metode for å feste tråder (Horie 

2010:196). En  varmenål brukes imidlertid for å varmeaktivere pulveret in situ ved 80°C., og 

denne prosessen regnes å være for upraktisk og tidkrevende å utføre direkte på skipets deler 

på grunn av mangel på stabile arbeidsflater. Plantefibre som er nedbrutt ved fotooksidasjon 

fra UV-lys kan være svært sensitive for basiske eller sure behandlinger (Timár-Balázsy og 

Eastop 1998:19-36), så vannbaserte alternativ må ha en nøytral pH. For 

konserveringsbehandling av vårt eldste kjente kirkeskip fra Mariakirken i Bergen 

sammenføyde Bevaringstjenesten i Salhus tråder i riggen ved å tvinne et fint og klebrig 

japanpapir som var fargetilpasset til det originale tauet rundt bruddstedene (muho.no). Det er 

blir dessverre ikke nevnt hva heftematerialet var. En vannbasert kombinasjon av 20% størlim 

(proteinlim av fisk) og 13% forkokt hvetestivelse (nr.301 fra Talas) basert på Winfried 

Heibers 5  metode har gitt gode resultater under testing sammenliknet med 32 andre 

alternativer, inkludert overnevnte heftemidler (Dermuth et al 2011). Denne kombinasjonen ga 

høy UTS på grunn av god penetrasjon, hadde moderat viskositet og er nær pH nøytral (pH 

5.0-7.0). Heftemiddelet har en Tg på 40 °C (som Paraloid B-72), er reversibelt i varmt vann, 

og var relativt bestandig i RF på 85%. Det ga også lite visuelle endringer. Resultatet var noe 

                                                
5 Heiber har arbeidet med utvikling av konserveringsteknikker for riftreparasjon, og har blant annet testet ulike 
størlim/hvetestivelse-kombinasjoner. Se f.eks ”the thread by thread tear mending method, 2003 
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overraskende da proteinlim alene svekkes betraktelig i høy luftfuktighet, men metoden regnes 

å være best egnet til å sammenføye tråder i forhold til alternative heftemidler. Selv om 

størlim/hvetestivelse er sårbart for biologisk angrep ved høy luftfuktighet regnes dette som 

akseptabelt i forhold til heftemiddelets generelt gode egenskaper. Siden de ulike 

hvetestivelsene i undersøkelsen ga variasjoner i UTS ble styrken i endelig strekkfasthet i tre 

tilgjengelige hvetestivelser eksperimentelt sammenliknet (vedlegg 9). 

 

En kombinasjon av 20% størlim og 13% ”Pre cooked”  hvetestivelse ga tilfredsstillende 

strekkfasthet under testing. Det er derfor ønskelig å bruke denne til å konsolidere og 

sammenføye tauverk i kombinasjon med japanpapir. Metoden må likevel testes ut på skipet 

for å undersøke om løsningen er kompatibel med de ulike materialene i og på tauverket, 

spesielt på vant på grunn av mulig vannavvisende overflatelag. Der ekstra styrke, forlengelse 

eller fyllmateriale er nødvendig, vil det i tillegg bli benyttet farget japanpapir. På National 

Maritime Museum i London fester de trådene med silketråd der ekstra styrke er nødvendig i 

sammenføyningen (Smith 2015 pers. kom.). Denne metoden vil også benyttes på skipet i 

kombinasjon med japanpapir og størlim/hvetestivelsen. 

 

Siden lintråd er holdbart og kompatibelt med bastfibermaterialet som størsteparten av den 

løpende riggen består av, vil dette materialet benyttes til å skifte ut tauverk. De tilførte trådene 

er fleksible og vil stramme seg og slappe av på samme måte som resten av den løpende riggen 

For å ha kontroll på kvalitet og tilsetninger og for å kunne tilpasse farge, bør lintråden være 

ubehandlet råmateriale. Fargetester ble utført med Sellaset og Hewit fargestoff for lær på 

grunn av tilgjengelighet og erfaring med disse fargestoffene (vedlegg 10). Lærfarger har blitt 

benyttet til farging av cellulosematerialer tidligere, og Andersson og Kinsky bruker med gode 

resultater Hewit fargestoff for lær til å farge japanpapir for papirkonservering (2014). På 

National Maritime Museum bruker de såkalt ”Wood stain dye” (Smith pers. komm. 2015), 

men det ble ikke funnet varianter av disse i den norske handelen som trygt kan brukes til 

konservering. Siden det var usikkert hvor effektive og permanente fargestoffene ville være på 

lintråd var testkriteriene følgende: 

 
• For å unngå misfarging på andre skipsdeler skal fargestoffet ikke smitte av verken i 

våt eller tørr tilstand  
• Fargen skal være mettet nok til at den samsvarer noenlunde med skipets mørke tråder 
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Sellaset fargestoff med Tinodix fiksativ ga gode resultater og trådene vil derfor bli farget med 

disse midlene og overflatebehandles med gul bivoks, som Husfliden anbefaler til dette 

formålet. Bivoks kan føre til at støvpartikler lettere setter seg på tauverket, men er nødvendig 

for å gjøre lintråden smidig og holde fibrene samlet. Det er ikke vurdert som nødvendig med 

en nøyaktig fargegjengivelse for hver tråd som blir erstattet, siden skipet skal sees på avstand 

i kirken, men heller at de harmonerer med grunnfargen i riggen. For å sikre sporbarhet av nye 

tråder vil disse bli merket med små knuter av bomullstråd i en separat farge. 

 

7.5 Tekstil og papir  

Seilene er de mest kompliserte delene på skipet når en behandlingsstrategi skal utvikles. De er 

vannsensitive og skjøre, samtidig som de har ustabile fargelag og rifter og deformasjoner som 

bør behandles for å stabilisere og restrukturere. De er også dekket med fine skittpartikler som 

til dels er inkorporert i fargelagene og har forstyrrende vannskjolder flere steder. Seilene er 

montert til tauverk det er ønskelig å beholde mest mulig av. En mulighet er å behandle dem in 

situ, men det er usikkert om dette er praktisk løselig. En hovedutfordring vil være å finne en 

rekkefølge og kombinasjon av behandlingsmetoder hvor de ulike konserveringsbehovene ikke 

går på bekostning av hverandre. 

De bemalte seilene kan nærmest betraktes som små malerier, selv om de er spent opp på rær 

istedenfor rammer og paneler. Metoder som brukes innen maleri- og papirkonservering regnes 

derfor å være aktuelle løsninger for disse delene. Reparering og styrking av rifter eller 

svekkede områder blir innen malerikonservering utført med et heftemiddel, eventuelt i 

kombinasjon med et støttemateriale. Papirkonservator og seksjonsleder for konservering ved 

Nasjonalmuseet i Oslo, Kari Greve anbefaler å bruke hveteklister og japanpapir for lokal 

dublering av svekkede områder og riftreparasjon for både tekstil- og papirseilene (pers. kom. 

07.09.15). Hveteklister har sterk heft, er generelt uløselig i vann etter tørking, og må som 

størlim/hveteklisteret løses ved tilførsel av varme på 55-80 °C (Horie 2010:222-226). 

Hvetestivelse, gjerne blandet med dyrelim har også blitt brukt i hundrevis av år på bemalt 

tekstil og papir (Banou, Alexopoulou og Singer 2015). Hveteklister/dyrelim, BEVA gel og 

film, polyvinylacetat (PVAC) og akryl-polymerere som Lascaux og Plextol 550 har blitt 

benyttet til støttedublering av bemalt papir på 90-tallet og utover. Et akrylresinat som Paraloid 

B-72 kan også benyttes til dublering med japanpapir. Michael C. Duffy har testet 

akryldispersjoners egenskaper for dublering (1989), og konkluderer med at en blanding av 
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Lascaux 360 HV og  498 HV muligens kan brukes når heften ikke skal være for sterk, for 

eksempel ved skjørt papir. 498 HV eller Plextol B500 kan brukes ved sterkere binding. 

Likevel er aldringsegenskaper eller reversibilitet også for disse heftemidlene under akseptable 

nivå (Ackroyd 2002), og ga for usikre resultater også i Duffys tester til å kunne anbefales. Det 

mangler i tillegg forskning på hvor reversibelt det er å bruke Plextol eller Lascaux 550 på 

papir (Banou, Alexopoulou og Singer 2015:34, (Ackroyd 2002). 

 

Et annet problem med flere av disse behandlingene er at de følger en tradisjon for 

konservering av bemalt lerret, og uønskede effekter kan oppstå ved samme type behandling 

av papir. Behandlingen kan for eksempel gjøre både papiret og bindemiddelet transparent. 

Hvis det er et oljemedium på seilene kan dette teoreisk sett være av hydrofobisk karakter, selv 

om det er kjent at oljelag kan bli hydrofile ved aldring. Cellulose-etere, stivelsepasta eller en 

kombinasjon av stivelsespasta og PVAC har blitt benyttet for å gi heft til slike overflater. 

Siden tekstil- og papirseglene er strukturelt svekket og har revnet flere steder er det regnet 

som nødvendig å lokalt dublere disse områdene med støttemateriale og heftemiddel. Disse 

materialene må være sterke nok til å være stabile under oppspenning i høy RF og bør kunne 

fjernes hvis seilene skal behandles på ny. De porøse fargelagene og papirseilene er sårbare for 

optiske endringer og en strukturell behandling bør ikke heller ikke påvirke materialenes 

visuelle karakter. Prioriterte kriterier for en dubleringsbehandling er derfor følgende: 

 
• Praktisk anvendelighet 
• Reversivbilitet/retreatability 
• Stabilitet 
• Visuell påvirkning 
• Optiske egenskaper 

 

På grunn av reversibilitet og gode resultater for UTS, både fra tidligere undersøkelser og i 

eget eksperiment, er det ønskelig å anvende 20 %/13 % størlim/hvetestivelse også til lokal 

dublering med japanpapir. Proteinet i størlimet vil gi ekstra heftestyrke i forhold til 

hvetestivelse brukt alene, noe som er ønskelig fordi seilene skal være oppspent. Selv om det 

hygroskopiske heftemiddelet kan trekke inn i  papir og fargelag regnes dette som er 

akseptabelt kompromiss for å kunne sikre seilene strukturelt på en visuelt skånsom måte. 

Dubleringen bør utføres etter en konsolidering av fargelag og forming av seilene slik at det 

kan arbeides med stabile flater. 
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Siden det er spesielt blinden, bovenblinden og store mersseil som har større deformasjoner vil 

kun disse tre seilene av papir bli formet til på ny. Vann er en viktig ressurs innen 

konserveringsbehandling av plantefibre fordi det gjør dem mer fleksible og kan brukes til å 

rette ut primære og sekundære bretter og folder (Timár-Balázsy og Eastop 1998:34). 

Strukturell behandling av deformert, bemalt papir kan utføres ved bruk av press og fukt 

sammen for å jevne ut og forme materialet (Banou, Alexopoulou og Singer 2015:31). En 

luftfuktighet på 55 % RF for bomull og 65 % for lin og hamp gir fibrene optimal styrke, og 

kontroller av RF i klimateltet har vist at den generelt holder litt over 55 % selv om 

luftfukteren er stilt inn på 50 %. Siden papirseilene er noe stive i dette miljøet må betydelig 

høyere verdier tilføres for å gjøre papiret formbart. Varsomhet må derfor utvises for å ikke 

skade papiret under behandling.  

 

For dette konserveringsprosjektet synes det å være to aktuelle løsninger for forming av 

seilene: Et fuktkontrollerende Sympatex eller Goretex membransystem eller ved å utnytte den 

tilførte fukten fra et væskebasert konsolideringsmiddel i konsolideringsbehandlingen. I begge 

tilfeller må støtteformer lages i rette dimensjoner. Membransystem er en skånsom måte å 

tilføre vann uten å gjøre gjenstandsmaterialet vått, også med bemalte flater. Metodene er 

derfor mye brukt innen papir og tekstilkonservering (Nason og Breeze 2013; Dobrusskin, 

Singer, og Banik 1993). En fordel med Sympatex er at den er rimeligere og ikke så 

miljøfiendtlig som Gore-Tex. Siden alle flatene på de tre seilene må konsolideres kan dette 

muligens gi tilstrekkelig fukt til å forme dem i samme prosess. Dette vil også redusere antall 

behandlinger. Dette må eventuelt undersøkes nærmere under konsolideringsarbeidet slik at 

den best egnede løsningen kan velges. Den er ønskelig å forme seilene in situ slik at de ikke 

må demonteres og tauverk skiftes ut unødvendig.  

 

7.6 Fargelag  

Etter at flatene er avdekket gjennom rensing er strukturell sikring det viktigste 

konserveringsbehovet for alle bemalte flater på skipet. For å stabilisere fargelagene må 

konsolideringsmiddelet kunne trenge inn i overflaten og stå imot klimatiske forhold i kirken. 

Risiko og fordeler må også veies opp mellom en eventuell aktiv behandling og ingen 

behandling (Futernick 1994:87). Denne avveiningen kan være spesielt relevant for matte, 

porøse fargelag siden disse er sårbare for optiske påvirkninger (Hansen og Bishop 1998:485). 

Det kan utfordrende å oppnå en sterk nok bindeevne uten at fargelaget samtidig får glans eller 

mørkning, noe som anses å være en aktuell problemstilling for den lyse limfargen på 
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papirseilene. Siden mange av disse fargelagene er svært løse anses likevel en 

konsolideringsbehandling som nødvendig fordi alternativet i dette tilfellet vil være at 

fargelagene går tapt. Det må derfor søkes et konsolideringsmiddel som også er sterkt nok til å 

sikre flatene uten at de optiske egenskapene endres. Konsolideringsmiddelets pH må også 

være forenelig med tekstil- og papirmaterialene. 

 

Selve behovet for å konsolidere en flate tyder på at nedbrytningsprosessen i materialet som 

skal behandles er langt framskredet. Det kan derfor diskuteres hvor reversible konsoliderings-

behandlinger egentlig er, uavhengig av hvilket konsolideringsmiddel som benyttes. Derfor vil 

ikke reversibilitetsprinsippet veies like tungt for konsolideringen av fargelagene som for 

resten av behandlingene på skipet. Kriterier for valg av behandlingsalternativ er fokusert på 

konsolideringsmiddelets følgende egenskaper: 

• Stabilitet 
• pH 
• Viskositet  
• Optisk påvirkning 
• Glasstransisjonstemperatur  (Tg) (fleksibilitet) 
• Fysisk og kjemisk kompatibilitet  

 

Lascaux Medium for Konsolidering (MFK) og Paraliod B-72  er to midler som brukes til 

konsolidering av fargelag på treverk. MFK er mye brukt til dette da det er spesialutviklet for 

dette formålet, men siden det er relativt nytt er det noe usikkert hvordan materialet i realiteten 

vil aldres over tid. Middelet ble utviklet av det svenske riksantikvarembetets representanter 

sammen med Lascaux, og de fikk gode resultater i sine aldringstester under prosjektet 

(Hedlund og Johansson 2005). MFK kan gi noe glans ved tykk påføring, men har ifølge 

produsentens produktbeskrivelse prima penetreringsevne på grunn av sin lave viskositet, og 

kan trygt brukes til konsolidering av løst, krittholdig fargelag både på treverk og tekstil, uten 

risiko for svelling eller flekkdannelser. MFK har en pH på 8.5. og en Tg på 4 °C (Hedlund og 

Johansson 2005:436), noe som er betydelig lavere enn for Paraloid B-72. Middelet kan derfor 

tenkes å være bedre egnet til det uoppvarmede kirkerommet. Siden Paraloid B-72 kan løses i 

aceton kan løsemiddelet fordampe fort ved behov. Væting av sensitive materialer kan dermed 

minimeres. MFK og Klucel G brukes også til konsolidering av fargelag på tekstil. Klucel G er 

et celluloseeter med pH på mellom 5-8.5 og har en UTS på 14 MPa ved 25 °C/50% RF (Horie 

2010:208; Conservation Resources). Det er løselig i vann og andre polare løsemidler, og gir 
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ikke risiko for mørkning av fargelag ved påføring. Et vannfritt konsolideringsbehandling kan 

være en fordel for de vannsensitive overflatene på skipet. Materialet har vist gode 

aldringsegenskaper i noen undersøkelser men dette synes å være noe uenighet i litteraturen 

om den termiske stabiliteten (Feller og Wilt 1990; Hofenk-de-Graaff 1981). Klucel G, 

vannbaserte akryl kopolymer dispersjoner som MFK og Paraloid B-72 i isopropanol eller 

aceton samt størlim blir benyttet til konsolidering av oljemaling på papir (Millard et al 2011 i 

Banou, Alexopoulou og Singer 2015:32; Futernick 1988: 87-87). 

 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har brukt MFK, i 1:1 uttynnet med vann til 

konsolidering av limfarge og oljemaling i flere kirkebygninger (Ørnhøy 2013, Stein, 

Spaarschuh, og  Winness, 2013, Berg 2013). De bruker også ofte størlim på limfargedekoren, 

som gir et matt resultat. Størlim er imidlertid noe svakere enn MFK, som i tillegg til gode 

bruksegenskaper ikke må prepareres. Siden limfargen er hygroskopisk kan det gi negative 

effekter å tilføre mer hygroskopisk materiale når fargelaget igjen vil bli utsatt for 

luftsvingninger i kirken (Ackroyd 2002). Ved å tynne ut MFK er det mulig å minimere 

risikoen for glans, og middelet anses å ha de beste helhetlige egenskapene for å konsolidere 

fargelag på treverk, tekstil- og papirseil. Konsolideringen vil bli utført ved påføring av MFK 

med pensel samt gummipensel for å legge ned fargelagsfragmenter. Japanpapir vil bli benyttet 

som beskyttelsesbarriere ved påføring der fargelag er spesielt ustabile. På den skålformede 

oppskallingen i store bramseil (B13) vil det bli benyttet varmeskje for å legge ned det 

konsoliderte fargelaget. Av papirseilene vil blinde, bovenblinde, store mersseil og storseilet 

vil bli konsolidert på alle flater siden fargelagene er generelt ustabile, mens de resterende vil 

bli lokalt konsolidert med spisspensel. Innledende tester på papirseil og bemalt treverk ga et 

matt og bindende resultat ved 1:1 forhold, og en utvannet løsning vil bli brukt til all 

konsolideringsbehandling. Konsolidering vil bli utført før lokal dublering og remontering av 

seilene for å kunne arbeide med stabile flater.  
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8. Konserveringsbehandling 

 

Sentrale aspekter ved behandlingen har vært godkjenning av konserveringsforslag fra eier, 

problemløsing under den praktisk utførelsen og dokumentasjon av arbeidet. Endringer i den 

planlagte behandlingen oppsto under utføringen fordi materialer og teknikk i praksis aldri vil 

oppføre seg helt som ventet, og uventede problemstillinger måtte håndteres fortløpende. 

Rensing, behandling av metall og konservering av skipets fremre del var fullført i skrivende 

stund, men på grunn av tidsbegrensinger for den resterende behandlingen ble de ulike 

metodene gjennomført på et utvalg representative deler. Det resterende arbeidet vil fullføres i 

etterkant. Siden  prosessene i praksis var forbundet med hverandre, vil behandling av 

fargeslag i dette kapittelet beskrives under de andre behandlingssegmentene.  
 

8.1 Rensing 

Mekanisk rensing 

Løs skitt, støv og finpartikler på skipets yttersider ble først fjernet med mikrostøvsuger og 

myk, bred børste, samt pinsett på spesielt utilgjengelige steder som i riggen (figur 55-57). 

Mindre partikler ble fjernet etter som de ble løsnet fra overflatene med børsten, og større deler 

ble fanget opp av nettingen i suget. Områder med løse fargelag ble unngått siden rensingen 

her kunne forårsake tap av originalt eller sekundært materiale. Spesielt på skipsdekk og i 

skrogets hulrom var det store mengder akkumulert rask og skitt. Mye av dette ble spart for å 

undersøke hva disse besto av siden det kan gi indikasjoner på kirkeskipets livshistorie eller 

årsaker til nedbrytning. I tillegg ble løse skipsdeler fra røstjern, tauverk og del av saling hentet 

ut av skroget. En garnkrok ble også funnet inni skroget. Denne ble ikke oppdaget verken med 

røntgenanalyse eller bronkoskopi, men var mulig å identifisere på røntgenbilde i etterkant. 

Der var ikke mulig å hente ut alle delene som var observert i skroget, som delen av 

kulerakken. Denne sitter antagelig fast i den interne konstruksjonen. Skroget ble renset helt til 

lite nytt materiale kom ut for hver runde med støvsugeren. En etterkontroll med bronkoskop 

bekreftet at mye støv og skitt fremdeles ligger igjen i skroget, men det var ikke lenger regnet 

som hensiktsmessig å fortsette på grunn av den synkende renseeffekten. Tykke skorper med 

brun skitt og fugleekskrementer på seilene kunne trygt fjernes med lett press eller lett 

skraping med skalpell (figur 58-59, vedlegg 4: figur 5).  
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Figur 61. Etter rens av høyre side. 

Figur 58. Fugleskitt på seil. Figur 59. Etter mekanisk rensing 
av fugleskitt på seil.  

Figur 60. Fra rensetest med saliva. 

Figur 62. Tykke lag med smuss 
kom av med våtrensing. 

Figur 63. Delvis renset jomfru. 

Figur 64. Rå før rensing. Figur 65. Rå under rensing. Figur 66. Rå etter rensing. 

Figur 55. Mikrostøvsuger. Figur 56. Rens med pensel og 
støvsuger. 

Figur 57. Rensing på dekk. 
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Figur 67. Lort fra smågnager. Figur 68. Fragmenter av insekt. Figur 69. Fargelagsfragmenter og 
stein. 

Figur 72. Røstfragment funnet 
under dekk. Figur 71. Spon funnet under dekk. Figur 70. Mykt treverk funnet løst 

under dekk med borehull. 

Figur 73. Tråd funnet under dekk. Figur 75. Brenntest på materiale. Figur 74. Mulig tykt dyrehår. 

Figur 78. Detalj, garnkrok funnet 
under dekk. 

Figur 76. Detalj, tråd funnet under 
dekk. 

Figur 77. Detalj, tau funnet under 
dekk. 
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Flere petriskåler var til slutt fylt opp med fjernet materiale. Dette ble gransket under 

arbeidsmikroskop og elementer av interesse ble separert ut (figur 67-78). Ulike bestanddeler 

funnet i skroget var blant annet ekskrementer fra smågnagere, et bredt spekter av ulike 

insektdeler, småstein, fargelagsfragmenter, svært nedbrutte trebiter med borehull og spon etter 

treskjæring. Gnagerekskrementene kan stamme fra tiden før skipet ble hengt opp i kirken, da 

det regnes som  usannsynlig at mus vil klatre over taket der skipet henger i kirken for å finne 

et gjemmested. Sponet kan stamme fra produksjon eller reparering av skipet. Rimelig hele 

insekter funnet på og i skroget ble fotografert, og bildene ble sendt til nettstedet ”spør en 

biolog”, drevet av Norsk Biologforening, hvor entomologen Stefan Olberg kunne bidra til 

identifisering av arter. Sammen med at ferske borehull ikke er observert regnes ikke de 

identifiserte insektene å utgjøre en så stor trussel for kirkeskipet at pesticider eller andre tiltak 

må vurderes (se vedlegg 11 for drøfting av identifiserte arter).  

 
Våtrensing 

Fordi tykke, kompakte lag med skitt fremdeles dekket store deler av skrog, master og rigg, ble 

rensingen fortsatt med våtrens i disse områdene (figur 60-66). Destillert vann med Synperonic 

A7 ble først benyttet med bomullspinne på eksterne deler av treverket, samt en del av 

tauverket. Under rensing ble områder med løse fargelag i vinduene mellom balustrene (A7), 

kanonene (SB4 og SS4) og øvre langsider av skipsbunnen (SS16, SB16) avdekket og lokalt 

konsolidert med MFK, med fortsettelse av rensing etter tørking (vedlegg 4: figur 6). 

Overflødig MFK ble umiddelbart  fjernet med bomullspinne og destillert vann.  

 

Under rensing av kanonportlemmene ble det klart at de eldste antagelig er bemalt med 

oljemaling på samme måte som resten av treverket, mens de nyere delene viste seg å være 

vannsensitive. Disse ble derfor  ikke våtrenset. Metall-, papir- og tekstildeler ble heller ikke 

renset, med unntak av en mørk, homogen flekk på store mersseil (B14) (vedlegg 4: figur 7). 

Denne kunne delvis fjernes med forsiktig rulling av lett fuktet bomullspinne, men mye 

materiale var ikke mulig å få ut uten å samtidig risikere å ta med fargelag. I innledende tester 

kunne også mørke områder i vannskjoldene på tekstilseilene flyttes på med lett fuktet 

bomullspinne slik at de ble noe dempet. På et tidspunkt måtte det tas en avgjørelse for når 

rensingen skulle anses som ferdig. Det var ikke mulig å fastslå en nøyaktig grense for dette 

under planleggingen da renseprosessen i praksis gir ny innsikt i hvor langt det er mulig å gå, 

risiko for overdreven og dermed skadelig rensing samt hvor lang tid prosessen vil ta. 

Prosessen ble avsluttet når et relativt homogent resultat var oppnådd og lite ny skitt kom av. 
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De mest utilgjengelige stedene har fremdeles en del skitt og smuss, men her ble det regnet 

som tryggere å la det  ligge fremfor å trenge seg inn i konstruksjonen for å komme til.  

 

8.2 Treverk 

Løse fragmenter eller deler (tresplint på kvarterdekk (D1) og løs forrekke (D12)) ble 

sammenføyd med Paraloid B-72 i 50% v/v aceton (figur 79-81). Forrekken ble også 

sammenføyd med tvinge for å styrke heften. Kanonportlemmer som var svært løse eller hadde 

falt av ble remontert med nye treplugger og kombinert med Paraloid B-72  i festene for 

tilstrekkelig stabilitet. Limet gjorde også at det ikke var nødvendig å presse så hardt for at 

delene skulle sitte, noe som minimerte risikoen for sprekkdannelse i treverket eller fargelag 

under montering. Siden trepluggene var satt inn fra ulik vinkel både i lemmer og skrog, var 

det mulig å skille hvor de antatt originale og de sekundære kanonportlemmene hadde vært 

festet. Når det var mulig å stadfeste hvor hvert enkelt lem hadde stått ble de montert der 

sammen med ny treplugg og Paraloid B-72 for stabilt feste (vedlegg 4: figur 7-10). For de 

resterende delene ble sekundære kanonportlemmer satt inn i sekundære hull. Tilsvarende for 

de eldre lemmene. Løsnede jomfruer ble festet med farget lintråd til røstjernet på undersiden 

av røstbenkene (figur 82-84). Selv om løsningen kan gi risiko for indusert stress i røstjernet 

ble dette regnet som akseptabelt fordi kobberlegeringen allerede har brukket av på oversiden 

av benken og har mistet sin funksjon. Mindre områder med strukturelt ustabile fargelag på 

enkelte av de løse kanonportlemmene ble konsolidert med MFK og spisspensel før montering. 

 
8.3 Metall 

Jernspiker og nagler ble påført 12 lag garvesyre med Melinex/tørkepapir for beskyttelse av 

treverket (figur 85-87, vedlegg 4: figur 11). Prosedyre for preparering og påføring fulgte den 

som er beskrevet i Canadian Conservation Institutes notat for denne metoden (Logan (2007 

c). Selv om en beskyttelsesfilm av Melinex og tørkepapir ble brukt, var det ofte utfordrende å 

komme til med denne. Noe garvesyre trakk inn i treverket tett inntil metallet, dog i et svært 

begrenset omfang. Dette ble derfor regnet å være akseptabelt og behandlingen ble fullført. En 

lett innledende børstning med svinebustpensel ble utført som en del av prosedyren for 

garvesyre-behandlingen, og bidro til å fjerne en del kloridholdig korrosjon. Der det var grønn 

korrosjon på røstjernet ble dette fjernet mekanisk med skalpell og svinebustpensel.  
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Figur 79. Løst fragment på dekk 
før konservering. 

Figur 80. Løst fragment på dekk 
etter sammenføyning. 

Figur 81. Sammenføyning av løs 
rekke med tvinge under tørking. 

Figur 82. Løse jomfruer før 
konservering. 

Figur 83. Montering av lintråd til å 
feste jomfruene. 

Figur 84. Jomfruer etter montering. 

Figur 85. Testing av beskyttende 
film til påføring av garvesyre. 

Figur 86. Påføring av garvesyre på 
korrodert jern. 

Figur 87. Jern på røstbenk etter to 
lag med garvesyre. 

Figur 88. Prøver fra test av farging 
av lintråd. 

Figur 89. Etterbehandling av farget 
lintråd med bivoks. 

Figur 90. Japanpapir og lintråd 
etter fargeprosess. 
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8.4 Tauverk 

Arbeidet med å konservere lintrådene startet med å visuelt undersøke hvor trådene som hadde 

røket hørte til. Noe innledende arbeid ble gjort i ulike områder på skipet, men siden det ikke 

var tid til å fullføre hele behandlingen i skrivende stund ble det fokusert på riggsystemet i 

fronten av modellskipet. Mye av riggen er lik på begge langsidene av skroget, og ofte var det 

mulig å finne den originale posisjonen til tauverket ved å se på den andre siden. I tillegg ble 

skipstekniske tegninger av 1600-talls rigg, blant annet fra boken ”Nautiskt Bildlexikon” av 

Svensson (1973a:69-94), benyttet til å tolke trådene på skipet. Der en original posisjon kunne 

identifiseres ble hvit bomullstråd bundet fast i riggens tråder og festet til stedet de hørte 

hjemme. Slik kunne de riktige posisjonene markeres før konserverigsbehandlingen startet.  

 

Videre ble det fortsatt med den destruktive undersøkelsesmetoden hvor tauverket ble dradd 

mellom fingrene for å undersøke om de de røk og dermed måtte skiftes ut. Tråder i den 

løpende riggen samt barduner og stag som har en strukturell funksjon ble først og fremst 

testet, siden skipets stabilitet avhenger av disse delene (figur 9). Siden vant er antatt å være 

original og i generelt god stand var det ikke aktuelt å erstatte noen av disse i sin helhet, men 

kun enkelte horisontale deler som hadde sviktet (vedlegg 4: figur 12). Tauverk som ikke har 

en bærende funksjon, som tauene som går ut fra skansekledningen og ligger på kodekket, ble 

ikke undersøkt på denne måten. Disse delene vil sannsynligvis heller ikke fragmentere i 

overskuelig fremtid siden de ikke er utsatt for mekanisk stress gjennom bærende funksjoner. 

 

Før utskiftning og sammenføyning av tauverk ble Bockens lintråd og  Bib. Tenguijo 

japanpapir farget med Sellaset fargestoff for lær og fiksert med Tinofix. Lintrådene ble 

deretter etterbehandlet med gul bivoks. Enkelte steder på skipet måtte noen spesielt tykke 

deler av tauverket skiftes ut. På modellskipskurset i London ble det demonstrert hvordan 

tykkere tråder kunne lages ved bruk av en mekanisk innretning med skinner og dreieplate. 

Siden denne løsningen ikke var tilgjengelig ble de samme prinsippene fulgt ved å tvinne tre 

av de tykkeste lintrådene sammen for hånd. På kurset ble det også demonstrert hvordan de 

tilførte trådene kunne ”sveises” på en stabil og estetisk foretrukket måte ved å sy tråden inn i 

seg selv (figur 91). Denne metoden var spesielt anvendelig der nye tråder skulle festes rundt 

blokkverk, og ble derfor benyttet i disse tilfellene. I andre tilfeller var det enkelte ganger 

nødvendig med en viss kreativitet for å feste trådene på en stabil måte, og varierende 

løsninger ble utviklet etter behov. Når nye tråder skulle knyttes fast til en annen tråd ble det 

for det meste benyttet en dobbel halvstikk (figur 91), siden denne knuten både er stabil og 
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estetisk tilfredsstillende. Under arbeidet ble denne knuten også observert mange steder i 

riggen. I arbeidet måtte det tas hensyn til at unødvendige spenninger ikke burde tilføres i 

skipskonstruksjonen. Der trådene ikke holdt strukturelle elementer sammen ble de derfor gitt 

noe slakk, slik at de har bevegelsesfrihet men samtidig fremstår som rette. Enkelte sekundære  

 

tråder som ikke var nedbrutt men tydelig feilplasserte og uvørent festet på tilfeldig sted ble 

flyttet til riktig posisjon der det var mulig å se hvor de hørte til. Dette ble i all hovedsak kun 

utført der feilposisjoneringen kom i konflikt med resten av riggen, siden de tidligere 

reparasjonene også anses å være en del av skipets historie. Under utskiftning av trådene var 

det også fysisk tilgang til nye områder på skipet, og videre rensing ble da utført i disse 

områdene. I løpet av arbeidet med ble det klart at tauverket var mer nedbrutt enn tidligere 

antatt, og en større andel enn planlagt måtte derfor skiftes ut. Likevel ga dette også et positivt 

utslag ved at Blinden (B1) og bovenblinden (B2) kunne løsnes fra sine fester da majoriteten 

av trådene de var festet med var i så dårlig stand at de måtte skiftes ut. Dette ga rom for å 

konsolidere og forme disse seilene i demontert tilstand, og muliggjorde en betydelig enklere 

løsning for disse behandlingene. De delene av tauverket som ble erstattet under arbeidet ble 

merket med en liten knute av okerfarget sytråd for å kunne skille dem fra resten av tauverket. 

 

Ved sammenføyning av tauverk ble 20 %/13 % størlim/hvetestivelse og farget japanpapir 

benyttet over en ekstra forsterkning med silketråd (figur 92-94). Slik var det mulig å reparere 

deler det var ønskelig å beholde, som vant og hanefot. Haneføttene har en lett, bærende 

funksjon, men er et kompromiss ble her inngått siden skadene var begrenset i omfang og 

denne delen av tauverket antas å være original. Konsolidering av tauverket med 

størlim/hvetestivelse var ikke sterkt nok til å strukturelt sikre tauverket alene, og samme 

teknikken for sammenføyning ble derfor også benyttet i disse tilfellene. Der det var et behov 

for fleksibilitet i tauet ble denne behandlingen utført i begrenset område, siden det behandlede 

området ble stivt. Nytt tauverk ble merket med små knuter av bomullstråd i en lys oker. 

Figur 91. Til venstre: knute, dobbel halvstikk, til høyre: metode lært på Maritimt Museum i London for å  
”sveise” tråder. Tråden sys gjennom seg selv tre ganger for stabilt feste. 
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8.5 Papir og tekstil 

Det var lenge utfordrende å finne en løsning for hvordan seilene skulle konserveres, men 

siden de blinden og bovenblinden kunne demonteres uten unødvendig stort tap av tauverk, ble 

det gått videre med testing av konsolidering med MFK på disse. Hele flatene var ustabile og 

skulle konsolideres, og ble det først forsøkt å konsolidere med pensel gjennom japanpapir for 

å beskytte fargelaget. Det var også ønskelig å undersøke om noe av skittpartiklene kunne 

fjernes ved at de la seg over på japanpapiret i prosessen. Ved testing i et lite fremtredende 

hjørne på blinden ble det klart at denne prosessen ga risiko for vannskjolder i fargelaget. Det 

ble derfor bestemt å fortsette uten japanpapir, og heller konsolidere hele fremsiden og 

baksiden i en hurtig, sammenhengende prosess, slik at skjolder ikke ville dannes. Den andre 

fordelen med denne metoden var at hele seilet ble fleksibelt på grunn av den tilførte fukten, 

og kunne derfor formes ved å montere det i en forhåndspreparert form rett etter 

konsolideringen (figur 95-97). Behandlingen ga et stabilt resultat uten optiske endringer eller 

nye vannskjolder, og ble også utført på bovenblinden (Vedlegg 4: figur 13-15). 

 

Det er en sammenheng mellom de største områdene med ustabile fargelag og deformasjoner i 

papirseilene, siden kollapsen trolig har bidratt til å bryte ned fargelagene. Dette gjør at seilene 

som bør formes på ny også skal helkonsolideres. I tillegg til de to seilene i fronten gjelder 

dette store mersseil. Alternativet med Sympatex membran fuktsystem for å forme seilene 

synes derfor å være ugunstig i forhold til førstnevnte metode, siden det gir en ekstra 

invaderende konserveringsprosess og ikke er uten risiko hvis den skulle utføres in situ. Det vil 

derfor være formålstjenestlig å også demontere store mersseil for en tilsvarende behandling 

som de to andre seilene. Siden fargelagene er for nedbrutte til å tåle en videre demontering for 

helkonsolidering og forming har dette seilet blitt lokalt konsolidert in situ på de mest kritisk 

ustabile fargelagene. Storseilet har også svært løse fargelag, men dette er ikke så deformert at 

det er regnet som nødvendig å forme det til, og vil derfor helkonsolideres in situ uten 

japanpapir. Bovenblinden og blinden ble lokalt styrket strukturelt med japanpapir og 

størlim/hvetestivelse (figur 98-99) med tilfredsstillende resultater. Lintråd ble tilført og festet 

med japanpapir der deler av liket var tapt, slik at også montering av nytt trådfeste kunne 

utføres på en stabil måte. Strukturelt svekkede områder og revner i papiret ble også styrket 

med japanpapir og størlim/hvetestivelse, før nye tråder av farget lin ble montert for videre 

remontering av seilene til rærne (figur 100). De kompakte og delaminerte fargelagene i 

flagget på gjøsstangen ble lokalt konsolidert med japanpapir og MFK (figur 101-103). Fremre 

del av skipet var etter dette steget ferdig konservert (vedlegg 4: figur 16-18). 
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Figur 98. Festeområde i seil med 
tap av lik og nedbrutt papir. 

Figur 99. Etter deldublering med 
japanpapir og lintråd satt inn i lik. 

Figur 100. Ferdig konsolidert, 
formet og deldublert seil med nye 
festetråder. 

Figur 95. Deformert seil før 
konsolidering og forming. 

Figur 96. Papirseil under 
konsolidering av alle flatene. Figur 97. Papirseil under tørking 

og forming. 

Figur 92. Revnet vant 
sammenføyd med silketråd. 

Figur 93. Revnet vant sammenføyd 
med hvetestivelse/størlim. 

Figur 94. Revnet vant styrket med 
japanpapir og stivelse/lim.  

Figur 101. Justering av fargelag 
etter konsolidering med MFK. 

Figur 102. Delaminert fargelag før 
konsolidering. 

Figur 103. Delaminert fargelag 
etter konsolidering. 
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9. Drøfting av konserveringsarbeidet og videre anbefalinger 
 

Masterprosjektet som et litterært arbeid er i skrivende stund avsluttet, selv om konserverings-

behandlingen av skipet vil fortsettes, dokumenteres og fullføres i etterkant. Derfor vil det her 

bli presentert noen refleksjoner og anbefalinger om hvordan prosjektet og konserveringen av 

skipet har forløpt seg, og hvordan fremtidige undersøkelser og tiltak kan bidra i fremtidig 

kunnskap og bevaring av skipet vil her presenteres. 

 

9.1 Vurdering av prosjekt og fullført behandling. 

Underveis i arbeidet har store deler av gjenstandens materialsammensetning, tilstand og 

kontekst blitt undersøkt og dokumentert. Det regnes å være høyst sannsynlig at skipet er fra 

den første halvdelen av 1600-tallet, og således er en sjeldent eksemplar fra den tidlige delen 

av seilskutetiden og kirkeskipstradisjonen. Det var ikke mulig å trekke noen konklusjoner om 

dekoren i Rosekyrkja og på skipets seil har samme opphav, men sannsynligheten regnes heller 

som styrket enn svekket ut ifra foreløpige pigmentanalyser. Det kunne tidlig konstateres at 

skipet var i relativt sett god stand tatt i betraktning dets betydelig alder og miljøpåvirkninger, 

men var strukturelt ustabilt og hadde behov for å konserveres. Selv om 

konserveringsbehandlingen av skipet regnes å være vellykket med hensyn til at den i dag er i 

strukturelt bedre stand enn før behandling, vil tiden etter tilbakeføring til kirken danne det 

reelle grunnlaget for denne vurderingen. I arbeidet har det så langt det har vært mulig blitt tatt 

høyde for skipets fremtidige miljø slik at konserveringsbehandlingen vil være kompatibelt  

med dette og stabil. 

 

Uten å vite sikkert hvor lang tid det hadde tatt å demontere delene på skipet ble det under den 

aktive behandlingen klart at det også var svært tidkrevende å rense og konservere de fleste av 

delene in situ. På grunn av de romlige forholdene på skipet måtte stor varsomhet utvises for 

ikke å skade deler underveis i arbeidet, og behandlingsmulighetene var begrenset. Likevel 

gjorde en behandling hvor mest mulig ble utført på skipet til at en skånsom og minimal 

inngripen var mulig. Kompromisser måtte gjøres der en invaderende behandling var 

nødvendig for å sikre gjenstanden strukturelt, som ved utskiftning av tråder. 

 

Konservering av kirkeskip og andre modellskip er en forholdsvis smal gren av konserverings-

faget og lite kjent litteratur ble funnet om temaet i løpet av prosjektet. Det er en forhåpning 

om at denne masteroppgaven kan bidra til at andre i liknende prosjekter lettere kan finne frem 
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til hvordan arbeidet med å konservere kirkeskip kan løses. Likevel var det i prosjektet også 

undersøkelser som ikke ble utført og konserveringsløsninger som ikke ble testet som 

ytterligere kan bygge på kunnskapsbasen, både for skipet og hvordan konserveringsarbeid 

med modellskip kan løses. 

 

9.2 Anbefalinger for videre undersøkelser  

Bindemiddelsanalyser og tverrsnitt av fargelagene ble ikke prioritert i dette prosjektet, men 

hvis det i fremtiden blir anledning til å gjøre nye undersøkelser av skipet kan disse metodene 

bidra til ytterligere  innsikt i gjenstandens historie, kanskje spesielt med tanke på den mulige 

koblingen mellom fargelag i kirke og på skip. I artikkelen til Hicks et al. fra 2006 beskriver de 

også hvordan CT-skann kan benyttes for å danne et detaljert bilde av modellskipenes indre. 

Det hadde vært interessant å undersøke om det er mulig å hente ut ytterligere relevant 

informasjon med denne metoden, men ofte er tilgangen på slike instrument begrenset. 

Rosekirken ble heller ikke undersøkt for å bygge kunnskap om fysiske og miljømessige 

faktorer som kirkens limfargedekor, relativ luftfuktighet i kirkerommet, UV-eksponering og 

potensielle skadedyr. Denne kunnskapen kunne bidratt til både utviklingen av aktive og 

preventive konserveringstiltak, men en reise til Stordal ble ikke prioritert i denne omgangen 

på grunn av prosjektets omfattende omfang. 

 
9.3 Anbefalinger for bevaringstiltak og vedlikehold  

Både kirkeskipet og miljøet den befinner seg i kan utgjøre potensielle utfordringer når det 

kommer til gjenstandens fremtidige tilstand. I undersøkelsene av skipet ble det funnet 

fugleskitt over hele gjenstanden, og selv om det er usikkert når dette har havnet på skipet kan 

det være nyttig å undersøke om fugler i dag har tilgang til kirkerommet, og eventuelt utbedre 

tiltak for å hindre dette i å skje. Det anbefales også å utvikle en plan for årlig visuell 

inspeksjon og enkel dokumentasjon av skipets tilstand. Denne kontrollen må ikke 

nødvendigvis utføres av en konservator, men kan utføres av en person som har fast 

tilknytning til kirken. Under en slik undersøkelse vil det være formålstjenestlig å se etter 

strukturell svikt eller andre endringer i gjenstanden. Ved å se etter potensielle 

gjenstandsfragmenter eller andre avsetninger på dekk kan det bygges et inntrykk for om 

skipet trenger konserveringsfaglig tilsyn. De strukturelt sårbare seilene og riggen bør også tas 

spesielt godt i øyesyn. Det vil forenkle arbeidet om skipets fotograferes fra ulike vinkler 

mellom hver kontroll og skrive et kort, beskrivende notat. Det anbefales å involvere en 

konservator for kontroll av gjenstanden over et lengre tidsperspektiv, for eksempel hvert 
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femte år. I anledning en slik kontroll bør også konservatoren utføre en lett tørrens av skipet 

hvis det er behov for dette. Garvesyren er heller ikke en permanent behandling for det 

korroderte jernet, og det anbefales at konservatoren undersøker jernet og gjør en vurdering på 

om nye lag bør påføres. Lappen som ble funnet i skipet vil bli overlevert til Fortidsminne-

foreningen ved fullført konservering av skipet. Notater er et av svært få dokument om skipets 

historie, og hvis det er ønskelig å behandle denne bør en papirkonservator involveres for 

strukturell sikring og mulig avdekking av resten av lappens innhold. 

 

En kulturhistorisk gjenstand har liten verdi uten sin kulturhistoriske kontekst. En formidling 

av skipets karakter og historie kan på denne måten også fungere som et indirekte preventivt 

konserveringstiltak. Ved å øke bevisstheten for modellskipet blant besøkende i kirken,  

lokalsamfunn og fagmiljø, kan dette bidra til at ressurser også i fremtiden vil bli satt av for å 

bevare skipet. Allerede under konserveringsprosjektet ble det lagt merke til en økt interesse 

for skipet etter som ny informasjon ble akkumulert, hvorpå blant annet Sunnmørsposten og 

Stordal kommune publiserte saker. Det er en forhåpning om at interessen for kirkeskipet fra 

Rosekyrkja i Stordal vil fortsette, og at det også i fremtiden vil bli verdsatt som den unike 

delen av vår kulturarv som den er. 
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Vedlegg 1. 
Tabell over deler, tilstand og behandling  
 
Tilstandsklassifikasjoner: 

• God: Ingen synlige skader/nedbrytning/ustabile områder av betydelig karakter. 
Konserveringsbehandling  regnes ikke som nødvendig. 

• Akseptabel: Synlige skader/nedbrytning av mindre alvorlig karakter. 
Konserveringsbehandling kan være aktuelt i noen tilfeller.  

• Dårlig: Synlige skader/nedbrytning av alvorlig karakter. Konserveringsbehandling vil 
være nødvendig. 

• Kritisk: Synlige skader/nedbrytning/ustabile områder av svært alvorlig karakter. 
Konserveringsbehandling vil være nødvendig og prioriteres i den helhetlige 
behandlingen.  

 
Konserveringstiltakene er eller vil bli utført på de gjeldende delene under 
konserveringsprosjektet. Tilstand og tiltak innbefatter ikke smuss og skittlag på overflatene. 
 
Barduner, stag og seil (figur 9 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

B1 Blinde. Papir med hvitt, sort og blått 
fargelag. 

Kritisk. Store områder med 
avskallinger og tap av fargelag, brudd i 
papir og deformasjon. 

Konsolidering av alle flater med MFK. 
Lokal dublering med japanpapir og 
hvetestivelse/størlim. Forming av papir 
med fukt. 

B2 Bovenblinde. Papir med hvitt og sort 
fargelag. 

Dårlig. Avskalling og tap av fargelag,, 
brudd i papir og deformasjon. Sentral 
rift. 

Konsolidering av alle flater med MFK. 
Lokal dublering og riftreparasjon med 
japanpapir og hvetestivelse/størlim. 
Forming av papir med fukt. 

B3 Fokk. Papir med hvitt, gult og sort 
fargelag. 

Akseptabel. Noe deformasjon. Lokale 
brudd i feste mellom lik og papir. Løst, 
pulveraktig pigment i lokale områder. 

Lokal konsolidering med MFK. 
Forsterkning med japanpapir og 
størlim/hvetestivelse. 

B4 Fokkestag. Tauverk med brun 
overflate, mulig fargelag. 

God. Ingen. 

B5 Kryverstag. Tauverk med brun 
overflate, mulig fargelag. 

God. Ingen. 

B6 Jagerstag. Hvitt tauverk med mulig 
brunt fargelag lokalt. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

B7 Forre mersseil. Papir med hvitt, sort 
og blått fargelag. 

Akseptabel. Løst, pulveraktig pigment 
i lokale områder. 

Lokal konsolidering med MFK. 

B8 Forre bramseil. Tekstil med hvitt, 
gult, og sort fargelag. 

Akseptabel. Lokale vannskjolder. 
Trolig sekundært. 

Demping av vannskjolder med 
bomullspinne og vann. 

B9 Storbramstag. Tauverk med brun 
overflate, mulig fargelag. 

Akseptabel. Noe overflødig slakk i tau. Remontering. 

B10 Storstag. Tauverk med brun 
overflate, mulig fargelag  

God. Ingen. 

B11 Mersebardun. Hvitt tauverk med 
mulig brunt fargelag lokalt. 

God. Trolig sekundært. Ingen. 

B12 Mersebardun. Tauverk med mulig 
brunt fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

B13 Store bramseil. Tekstil med hvitt, 
gult, og sort fargelag. 

Dårlig. Skålformet oppskalling og tap 
av fargelag. Store vannskjolder. Trolig 
sekundært. 

Lokal konsolidering med MFK. 
Nedlegging av oppskalling med 
varmeskje. Demping av vannskjolder 
med bomullspinne og vann. 

B14 Store mersseil. Papir med hvitt, gult 
og sort fargelag. 

Kritisk. Store områder med 
avskallinger og tap av fargelag samt 
deformert papir. Store brudd i feste 
mellom lik og papir. 

Konsolidering av alle flater med MFK. 
Lokal dublering med japanpapir og 
hvetestivelse/størlim. Forming av papir 
med fukt. 

B15 Storseil. Papir med hvitt, gult og sort 
fargelag. 

Kritisk. Store områder med 
avskallinger og tap av fargelag. Lokale 
brudd i feste mellom lik og papir. 

Konsolidering av majoriteten av flater 
med MFK. Lokal dublering med 
japanpapir og hvetestivelse/størlim. 
Forming av papir med fukt. 

B16 Mersestag. Tauverk med mulig brunt 
fargelag. 

Akseptabel. Noe separerte fibre i 
tauverk. 

Ingen. 
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B17 Kryss merseseil. Papir med hvitt og 
sort fargelag. 

Akseptabel. Lokalt brudd mellom lik 
og papir. Mindre områder med 
avskalling. 

Sikring av brudd med japanpapir og 
størlim/hvetestivelse. Lokal 
konsolidering med MFK. 

B18 Storstengebardun. Tauverk med 
mulig brunt fargelag. 

Akseptabel. Tidligere reparasjon med 
sammenføyning av hvit tråd.  

Ingen. 

B19 Storstengebardun. Tauverk med 
mulig brunt fargelag. 

God. Ingen. 

B20 Bergine. Tekstil med hvitt og sort 
fargelag. 

Akseptabel. Lette vannskjolder og 
lokale, mindre avskallinger. Lokalt sår 
i fargelaget. Trolig sekundær. 

Lokal konsolidering med MFK. 

B21 Mersebardun. Hvitt tauverk med 
mulig brunt fargelag lokalt. 

Akseptabel. Noe løs. Trolig sekundær. Må skiftes ut med farget lintråd for å 
stabilisere kryssmasten. 

B22 Mersebardun. Hvitt tauverk med 
mulig brunt fargelag lokalt. 

Akseptabel. Noe løs. Trolig sekundær. Må skiftes ut med farget lintråd for å 
stabilisere kryssmasten. 

B23 Krysstag. Tauverk med brun 
overflate, mulig fargelag 

God.  Ingen. 

 
Mastesystem (figur 10 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

M1 Baugspryd. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M2 Blinderå. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M3 Saling. Treverk med sort fargelag 
lokalt. 

God. Ingen. 

M4 Blindestake. Treverk med oker og 
sort fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M5 Bovenblinderå. Treverk med oker og 
sort fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M6 Kulerakke. Treverk med oker  
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Nedbrutt taufeste. Erstatning av taufeste og remontering. 

M7 Mers. (saling). Treverk med sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M8 Gjøsstang m. dansk flagg. Treverk og 
papir med hvitt og  rødt fargelag. 

Dårlig. Delaminering av fargelag. Noe 
brudd i papir. 

Lokal konsolidering med MFK og 
beskyttelse av japanpapir under 
konsolidering. 

M9 Forre undermast. Treverk med oker 
og sort fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M10 Fokkerå. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M11 Saling. Treverk med rødt og sort 
fargelag. 

God. Ingen. 

M12 Mers. Treverk med rødt og sort 
fargelag. 

God. Ingen. 

M13 Mersestang. Treverk med oker  
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M14 Merserå. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M15 Bramsaling. Treverk med sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M16 Bramstang. Treverk med mulig grått 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Noe løs og feilposisjonert. Erstatning av noe taufeste og 
remontering. 

M17 Bramrå. Treverk. God. Trolig sekundær. Ingen. 

M18 Bramsaling. Treverk med mulig grått 
fargelag lokalt. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

M19 Knappen. Treverk med mulig grått 
fargelag. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

 

M20 Knappen. Treverk med mulig grått 
fargelag. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

M21 Bramsaling. Treverk med mulig grått 
fargelag lokalt. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

M22 Bramrå. Treverk med mulig grått 
fargelag lokalt. 

God. Trolig sekundær. Ingen. 

M23 Bramstang. Treverk  Dårlig. Løs og feilposisjonert. Erstatning av taufeste og remontering. 

M24 Knappen. Treverk med sort fargelag 
lokalt. 

God. Ingen. 

M25 Mersesaling. Treverk med sort 
fargelag lokalt. 

Dårlig. Har løsnet i taufeste og henger 
fritt. Strukturelle brudd. 

Remontering og sammenføyning med 
paraloid B-72 og ekstra monteringsfeste 
med lintråd. 
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M26 Merserå. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M27 Mersestang. Treverk med oker og 
sort fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M28 Storemers. Treverk med rødt og sort 
fargelag. 

Akseptabel. Noe av rekken er tapt. Ingen. 

M29 Saling. Treverk med rødt og sort 
fargelag. 

God. Ingen. 

M30 Undermast. Treverk med oker og sort 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M31 Saling. Treverk med sort fargelag 
lokalt. 

God. Ingen. 

M32 Mersestang. Treverk med sort og 
oker fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M33 Merserå. Treverk med sort og oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M34 Kulerakke. Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

M35 Saling. Treverk med sort fargelag 
lokalt. 

Akseptabel. To av salingshornene er 
tapt. 

Ingen. 

M36 Berginerå. Treverk med sort og oker 
fargelag lokalt. 

Akseptabel, noe ute av posisjon. 
Remontering med løs kulerakke. 

Ingen. 

M37 Undermast. Treverk med lys 
sandfarget og sort fargelag lokalt.  

Akseptabel. Undermasten er todelt ved 
saling. Nedre del er trolig sekundær. 
Noe løs ved saling. 

Igjen. Bardunene B21 og B22 må skiftes 
for å stabilisere undermast. 

 
Mastesystem, deler som ikke er på dokumentasjonstegning 
- Kulerakke, baugspryd. Treverk med 

oker fargelag lokalt. 
Akseptabel. Har løsnet i taufestet. Erstatning av taufeste og remontering. 

- Kulerakke, forre mersestang. Treverk 
med oker fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

- Kulerakke, forre undermast. Treverk 
med oker fargelag lokalt. 

Dårlig. Har løsnet i taufestet og henger 
fritt. 

Erstatning av taufeste og remontering. 

- Kulerakke, stor mersestang. Treverk 
med oker fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

- Kulerakke, stor undermast. Treverk 
med oker fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

- Løs kulerakke, kryss undermast. 
Funnet under dekk. Treverk med 
oker fargelag lokalt. 

Dårlig. Enkelte deler i kulerakke 
mangler, og er antagelig under dekk. 

Erstatning av taufeste og remontering av 
de delene av kulerakken som ble funnet. 

 
Skipsside, babord (figur 11 i hovedtekst)  
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

SB1 Gallion/gallionsfigur. Treverk med 
brun, hvit, blå (gallion) og hvitt, sort 
og grønt fargelag (gallionsfigur). 
Dekorativ utskjæring på figur. 

Akseptabel. Det synes å en gang ha vært 
armer montert på figuren der det nå er 
innskjæring m. åpent treverk. 

Ingen 

SB2 Stevn. Treverk med brunt, tykt hvitt 
og blått fargelag. Sannsynligvis 
samme del som resten av  skroget. 

Akseptabel. Mindre krakeleringer og 
avskallinger. 

Ingen. 

SB3 Støttelist til gallion. Treverk med 
brunt, rødt, blått og hvitt fargelag. 
Har tverrligger i treverk over til 
styrbord forsterker (SS3). Spiker i 
venstre langside. 

Dårlig. Tapt treverk ved pluggmontering 
inntil baugen. Spiker er slått inn som 
sannsynlig senere reparasjon og har 
antagelig forårsaket horisontal sprekk i 
området. Jernkorrosjon på spiker. 

Påføring av garvesyre på korrodert 
jern.. 

SB4 Forladerkanoner (14). Treverk med 
brunt og grønt fargelag. Nr. 2, 3,7 og 
14 fra venstre er smalere og mer 
grovskjært enn resten.  

Dårlig/kritisk. Store områder med 
krakelering/avskallende maling, spesielt 
på de smalere kanonene, som 
sannsynligvis er uoriginale. En del av 
kanonene er noe løse. 

Lokal konsolidering med MFK 

SB5 Rekke, baug. Treverk med brunt  
fargelag .  

Dårlig. Sitter løst i skroget. Treverket 
har slått seg.   

Remontering.  

SB6 Fokkrøstet. Treverk med brunt  
fargelag . Nagle/spiker i hver ende. 

Dårlig. Jernet er tungt korrodert med 
relaterte sprekker i treverket. 

Påføring av garvesyre på korrodert 
jern. 

SB7 Kanonportlemmer, (5). Treverk med 
hvitt og rødt  fargelag (dannebrog). 
Nr 2 og 5 fra venstre er større enn 
resten. 

Akseptabel. De større flaggene synes å 
være uoriginale av samme grunner som 
for løse flagg. Noe pressindusert 
avskalling på ett flagg. 

Lokal konsolidering med MFK. 

SB8 Barkholt. Treverk med brunt  
fargelag . Festet med treplugger. 

Akseptabel. Mindre, få avskallinger. Lokal konsolidering med MFK. 
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Skipsside, styrbord (figur 11 i hovedtekst)  
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

SS1 Gallion/gallionsfigur. Treverk med 
brunt, hvitt, blått (gallion) og hvitt, 
sort og grønt fargelag (gallionsfigur). 
Dekorativ utskjæring på figur. 

Akseptabel. Det synes å en gang ha 
vært armer montert på figuren der det 
nå er innskjæring m. åpent treverk. 

Ingen 

SS2 Stevn. Treverk med brunt, tykt hvitt 
og blått fargelag. Sannsynligvis 
samme del som resten av  skroget. 

Akseptabel. Mindre krakeleringer og 
avskallinger. 

Ingen. 

SS3 Støttelist til gallion. Treverk med 
brunt, rødt, blått og hvitt fargelag. 
Har tverrligger i treverk over til 
styrbord forsterker (SS3) 

Akseptabel. Tapt treverk ved 
pluggmontering inntil baugen. Sprekk  
(ca 1.5 cm) i trverk fra plugg og ut mot 
gallionen.  

Ingen 

SS4 Forladerkanoner (14). Treverk med 
brunt og grønt fargelag. Nr. 1, 5, 12 
og 13 fra venstre er smalere og mer 
grovskjært enn resten.  

Dårlig. Områder med 
krakelering/avskallende maling, 
spesielt på de smalere kanonene, som 
sannsynligvis er uoriginale. En del av 
kanonene er noe løse. 

Konsolidering med MFK. 

SS5 Rekke, baug. Treverk med brunt  
fargelag. 

Akseptabel. Ett rekkeben er taps slik at 
kun treplugg står igjen. 

Ingen  

SS6 Fokkrøstet. Treverk med brunt og 
noe rødt fargelag. Nagle/spiker i hver 
ende. 

Dårlig. Jernet er tungt korrodert. Påføring av garvesyre på korrodert jern. 

SS7 Kanonportlemmer, (8). Treverk med 
hvitt og rødt fargelag (dannebrog). 
Nr 1, 3, 5 og 7 fra venstre er større 
enn resten. 

Akseptabel. De større flaggene synes å 
være uoriginale av samme grunner som 
for løse flagg. Avskallende maling på 
enkelte eldre flagg. 

Lokal konsolidering med MFK. 

SS8 Barkholt. Treverk med brunt 
fargelag. Festet med treplugger. 

Akseptabel. Mindre avskallinger. 
Horisontal sprekk forut, synes å være 
stabil. 

Lokal konsolidering med MFK. 

SS9 Storrøst.  Treverk med brunt og noe 
rødt fargelag. Nagle/spiker i hver 
ende. Hvitt krakelert materiale på 
langsiden.  

Dårlig. Jernspikerne er tungt korrodert. Påføring av garvesyre på korrodert jern. 

SS10 Rekke på skansekledning.  Treverk 
med brunt fargelag. 

Akseptabel. Sprekk i lengderetning i 
horisontal flate, synes å være stabil. 

Ingen.  

SS11 Skansekledning.  Treverk med brunt 
fargelag. Spiker i aktre ende. 

Dårlig. Sprekk ut fra kanonen som står 
i kledningen. Jernspiker er tungt 
korrodert. 

Påføring av garvesyre på korrodert jern. 

SS12 Kryssrøst.  Treverk med brunt, samt 
noe rødt fargelag. Nagle/spiker i hver 
ende. 

Dårlig. Jernspikre er tungt korrodert.  Påføring av garvesyre på korrodert jern. 

SS13 Hakkebrettet.  Treverk med brunt 
fargelag. 

God.  Ingen 

SS14 Galleri.  Treverk med brunt, rødt, 
blått og hvitt fargelag. 

God.  Ingen. 

SB9 Storrøst.  Treverk med brunt  
fargelag . Nagle/spiker i hver ende. 
Hvitt krakelert materiale på 
langsiden.  

Akseptabelt. Mindre fragment er tapt i 
høyre ende. Jernspikerne er tungt 
korrodert. 

Påføring av garvesyre på korrodert 
jern. 

SB10 Rekke på skansekledning.  Treverk 
med brunt  fargelag . 

Akseptabel. Ett rekkeben er taps slik at 
kun treplugg står igjen. Sprekk i venstre 
rekkeben. 

Sammenføyning av sprekk med 
Paralaoid B72.  

SB11 Skansekledning.  Treverk med brunt, 
samt noe rødt  fargelag. Spiker i aktre 
ende. 

Dårlig. Sprekk ut fra tungt korrodert 
jernspiker og ut fra kanonen som står i 
kledningen. Sannsynlig tap av relativt 
stor del (3 x 1 x  0.2 cm) Såret er malt 
brunt. Noe løs. 

Påføring av garvesyre på korrodert 
jern. 

SB12 Kryssrøst.  Treverk med brunt, samt 
noe rødt  fargelag. Nagle/spiker i 
hver ende. 

Dårlig. Ytterdel av røst er tapt inn til 
røstjernet slik at dette står åpent. Sprekk 
i treverk ut fra venstre spiker. Jernspikre 
er tungt korrodert.  

Påføring av garvesyre på korrodert 
jern. 

SB13 Hakkebrettet.  Treverk med brunt 
fargelag. 

God.  Ingen 

SB14 Galleri.  Treverk med brunt, rødt, 
blått og hvitt  fargelag. 

God.  Ingen 

SB15 Ror.  Treverk med brunt og hvitt  
fargelag. Grov beskjæring. To 
spikere inn mot skrog. 

God, Antagelig senere tilføying. Lett 
korroderte spikre med fargelag over.  

Ingen.  

SB16 Skipsbunn.  Treverk med brunt, blått 
og hvitt fargelag. 

God. Hull ved storrøst. Noe avskallinger 
i fargelag.  

Lokal konsolidering  med MFK i øvre 
sjikt. 
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SS15 Ror.  Treverk med brunt og hvitt 
fargelag. Grov beskjæring. To 
spikere inn mot skrog. 

God, Antagelig senere tilføying. Lett 
korroderte spikre med fargelag over.  

Ingen.  

SS16 Skipsbunn.  Treverk med brunt, blått 
og hvitt fargelag. 

Akseptabel.  Noe avskallinger i 
fargelag. 

Lokal konsolidering med MFK i øvre 
sjikt. 

 
Akterspeil (figur 12 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

A1 Øvre speil, akterkastell. Treverk med 
brunrødt og grått (vindu) fargelag.  

God.  Ingen 

A2 Sidebord, babord side. Treverk med 
brunrødt fargelag. 

Akseptabel. Sprekkdannelse i treverket Ingen.  

A3 Sidebord, styrbord side. Treverk med 
brunrødt fargelag. 

Akseptabel. Sprekkdannelse i treverket Ingen. 

A4 Midtre speil, akterkastell. Plate. Delvis 
bak horisontalt bord  (A9) og balustre 
(A7). Treverk med brunrødt og gråblått 
(vindu) fargelag. Spiker sentralt. 

Dårlig. Stor men stabil sprekkdannelse i 
treverket. Jernkorrosjon tyter ut av liten 
sprekk. Avskallende maling i vindu 
mellom balustre. 

Lokal konsolidering av avskallende 
maling med MFK. Påføring av 
garvesyre på korrodert jern. 

A5 Sidegalleri, styrbord. Treverk med rødt 
og brunt fargelag. 

God. Noe slitasje av maling i utsatte 
steder. 

Ingen 

A6 Dekorativt listverk. Treverk med 
mørkebrunt fargelag. Rester av 
metallisk grønn og forgylling.  

Akseptabel. Antagelig tapte 
forgyllingslag.  

Ingen.   

A7 Balustre (7) på galleri. Handskåret 
treverk med mørkebrunt fargelag, noe 
forgylling.  

Akseptabel. Noe avskallende fargelag.  Konsolidering av avskallende maling 
med MFK. 

A8 Sidegalleri, babord. Treverk med rødt 
og brunt fargelag. 

God. Ingen 

A9 Nedre speilbordgang. Treverk med rød 
undermaling med brunt over, noe 
forgylling. 

Akseptabel. Noe av det brune fargelaget 
er borte slik at rød undermaling kommer 
frem.  

Lokal konsolidering av maling med 
MFK. 

A10 Roret. Håndskjært treverk i brun, blått 
og hvitt fargelag. 2 spikerhoder  i 
overflaten.  

God. Uoriginal del, tydelig på grunn av 
fargetoner og røntgenanalyse. 

Ingen. 

A11 Akterspeilet. Treverk i brunt, blått og 
hvitt fargelag. 

Akseptabel. Liten sprekk i sentral øvre 
del.  

Ingen. 

 
Dekk (figur 12 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

D1 Kvarterdekk. Plate. Treverk. Sentralt 
hull til mesanmast.  

Dårlig. Platen et sprukket i to gjennom 
hullet. Løs flis.  

Sammenføyning av løs flis med 
Paraloid B-72 

D2 Skansekledning, babord. Treverk 
delvis med brunt fargelag. 

Akseptabel. Mindre sprekkdannelse i 
treverket.  

Ingen 

D3 Akterspeil. Treverk delvis med brunt 
fargelag. Spikerhode sentralt i 
overflaten. 

Akseptabel.  Ingen. 

D4 Skansekledning, styrbord. Treverk med 
delvis brunt fargelag. 

Dårlig. Sprekkdannelse i treverket. Ingen. 

D5 Skott til kvarterdekk m. 2 innganger. 
Treverk med brunt fargelag. 

God. Ingen.  

D6 Spill. Treverk med brunt fargelag. God. Ingen. 

D7 Kanonportlemmer (2), løse, under 
dekk. Ulik størrelse. Treverk med rødt 
og hvitt fargelag (dannebrog) på 
flaggsiden. Den minste har brunt 
fargelag på baksiden, den største ikke 
har fargelag her.  

Akseptabel. En del hvitmaling er borte 
på det største flagget. Dette flagget er 
antagelig en uoriginal del, ser nyere ut, 
er større, og har differensierende  
monteringsspor. 

Remontering med ny treplugg og 
Paraloid B-72 

D8 Kobrygge. Treverk med mulig brunt, 
tynt fargelag. 

Akseptabel. Begrenset sprekk ved 
dekksåpning.  

Ingen. 

D9 Kanonportlemmer (4), løse, kobrygge, 
3 små og ett større. Treverk med hvitt 
og rødt fargelag (dannebrog) på 
flaggside. 

Akseptabel. Mindre krakelering i 
maling. 1/4 flagg er antagelig uoriginal, 
som D7. 

Lokal konsolidering av maling med 
MFK. Remontering med ny treplugg 
og Paraloid B-72 

D10 Skott til fordekk. 2 innganger. Treverk 
med tynt, brunt fargelag. 

God. Ingen. 

D11 Fordekket. Treverk med mulig tynt 
brunt fargelag. 

Akseptabel. Middels sprekk sentralt i 
platen, synes å være stabil. 

Ingen.  
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D12 Forrekke. Treverk med tynt brunt 
fargelag. 

Dårlig. Løs del med løst fragment på ca 
1.5 cm lengde på styrbord side. Rekken 
er også løs styrbord. 

Sammenføyning med Paraloid B72 og 
tvinge ved tørking. 

D13 Spill. Treverk med tynt brunt fargelag. Akseptabel. Noe løs.  Ingen. 

D14 Rekke, dekorert med utskjæringer. 
Treverk med rødt fargelag. 

God. Ingen. 

 
Vant og jomfruer, styrbord (figur 13 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

VS1 Vant, blindestake. Tauverk med 
mulig brunt fargelag lokalt. 

Dårlig. Noen tau er røket eller tapt. Utskiftning av enkelte nedbrutte tau med 
farget lintråd. 

VS2 Jomfruer (4). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VS3 Fokkevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Dårlig. Noen horisontale tau er 
nedbrutt eller røket. 

Utskiftning av enkelte nedbrutte tau med 
farget lintråd. 

VS4 Jomfruer (8). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. En jomfru har løsnet fra 
brukket røstjern. 

Remontering med farget lintråd til 
røstbenk. 

VS5 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Har røket i noen tau 
øverst. 

Remontering med lintråd. 

VS6 Jomfruer (6). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VS7 Bramvant. Hvitt tauverk. Dårlig. Har røket i ett tau. Trolig 
sekundært. 

Sammenføyningm japan og stloimhv 

VS8 Jomfruer (4). Treverk. God. Trolig sekundære. Ingen. 

VS9 Storvant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VS10 Jomfruer (10). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Tre jomfruer har løsnet fra 
brukket røstjern. 

Remontering med farget lintråd til 
røstbenk. 

VS11 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Har røket i noen tau 
øverst. 

Utskiftning av enkelte nedbrutte tau med 
farget lintråd. 

VS12 Jomfruer (8). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VS13 Bramvant. Hvitt tauverk, mulig brunt 
fargelag. 

God. Trolig sekundær. Ingen 

VS14 Jomfruer (4). Treverk.  God. Mulig sekundære. Ingen. 

VS15 Kryssvant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VS16 Jomfruer (6). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Løst tau i jomfru. Utskiftning av ett nedbrutt tau med 
farget lintråd. 

VS17 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Akseptabelt. Noe nedbrutt tauverk. Konsolidering med japanpapir og 
hvetestivelse/størlim. 

VS18 Jomfruer (4). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

 
Vant og jomfruer, babord (figur 13 i hovedtekst) 
Nr. Beskrivelse Tilstand Konserveringstiltak 

VB1 Vant, blindestake. Tauverk med 
mulig brunt fargelag lokalt. 

Dårlig. Noen tau har røket.  Utskiftning av enkelte nedbrutte tau 
med farget lintråd. 

VB2 Jomfruer (4). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VB3 Fokkevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Noen horisontale tau er 
nedbrutt eller røket. 

Utskiftning av enkelte nedbrutte tau 
med farget lintråd. Konsolidering og 
styrking med japanpapir og  
størlim/hvetestivelse.  

VB4 Jomfruer (8). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. En jomfru har løsnet fra 
brukket røstjern. 

Remontering med farget lintråd til 
røstbenk. 

VB5 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Brudd i deler av tauverket øverst. Utskiftning av enkelte nedbrutte tau 
med farget lintråd. 

VB6 Jomfruer (6). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VB7 Bramvant. Hvitt tauverk. God. Trolig sekundær. Ingen. 

VB8 Jomfruer (4). Treverk. God. Trolig sekundære. Ingen. 

VB9 Storvant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

Akseptabel. Røket i enkelte, få 
horisontale tau. 

Utskiftning av enkelte nedbrutte tau 
med farget lintråd. 
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VB10 Jomfruer (10). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

Alle jomfruer har løsnet fra brukket 
røstjern. 

Remontering med farget lintråd til 
røstbenk. 

VB11 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VB12 Jomfruer (8). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God. Ingen. 

VB13 Bramvant. Hvitt tauverk, mulig brunt 
fargelag. 

God. Trolig sekundær Ingen. 

VB14 Jomfruer (4). Treverk.  God. Mulig sekundære. Ingen. 

VB15 Kryssvant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

God Ingen. 

VB16 Jomfruer (6). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God Ingen. 

VB17 Mersevant. Tauverk med mulig brunt 
fargelag lokalt. 

God Ingen. 

VB18 Jomfruer (4). Treverk med oker 
fargelag lokalt. 

God Ingen. 
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Vedlegg  2.  
XRF-målinger med detaljoversikt og spektre 
 
Detaljoversikt over 1. måling med XRF: røstjern og fargelag på tre, papir- og tekstilseil. Alle 
spektre er analysert og gjengitt i spekter 1-visning. 
 
 
1 Røstjern  2.Akterspeil(A11) 3.Ror (SS15) 4.Storseil (B15) 5.Bergine (B20) 

     
Metallisk del 
Løse fragmenter 

Fargelag, hvitt 
Vannlinje på tre 

Fargelag, hvitt 
Vannlinje på tre 

Fargelag, hvitt 
Venstre side, papir 

Fargelag, hvitt 
Venstre side, tekstil 

General metals mode Mining mode Mining mode Mining mode Mining mode 
127.73 sekunder 122.85 sekunder 122.63 sekunder 124.14 sekunder 122.62 sekunder 
Måling 485 Måling 486 Måling 487 Måling 488 Måling 490 
Tabell 1. Innstillinger, bilder og  materiale for XRF-målinger.  
 
 
Spekter 1. 
1 Røstjern, måling 485 

 
Kommentar:  
Utsnitt av fullt spekter. 
Måling av røstjern ga et positivt utslag for kobber og sink og antas derfor å være en 
kobberbasert messinglegering. Topper for sink og kobber ble bekreftet i henhold til teoretiske 
plasseringer i bølgelengde (keV), hentet fra Niton-programmet. 
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Spekter 2. 
2 Akterspeil, måling 486 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. Bly ble bekreftet ved sammenlikning av topper i spekter og teoretiske 
topper. De forholdsvis høye Pb-toppene indikerer høye konsentrasjoner av bly i dette 
fargelaget. Antakelig er malingen rent blyhvitt. Andre grunnstoffer sett i spekteret er antagelig 
sporstoffer.  
 
Spekter 3. 
3 Ror, måling 487 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter.  
Høye, bekreftede topper på kalsium (Ca) indikerer en krittmaling. Strontium (Sr, ca ved 14 
keV) er et vanlig sporstoff som sees sammen med kalsium. Det er uvisst hva som har 
forårsaket utslaget mellom 15.60 og 26.00 keV. Den største toppen her er av Niton-
programmet tolket som Rhodium (Rh). Dette grunnstoffet ble oppdaget i 1803 og har blant 
annet blitt brukt som galvaniseringsmateriale på edle metaller (Wikipedia).  
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Spekter 4. 
4. Storseil, måling 488 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. Kalsium, jern og arsen ble positivt identifisert.  
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Spekter 5. 
4. Storseil, måling 488 

 
Spekter 6. 
4 Storseil, måling 488 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. Bly (Pb) er fremhevet øverst og Arsen (As) er fremhevet nederst. 
Spekteret viser hvordan bly og arsen overlapper, en faktor som kan gi feiltolkning av topper. 
Høyeste Lα topp for bly (Lα1) stemmer med teoretisk topp på 10.551 keV, og øyeste Kα topp 
for arsen (Kα1) stemmer med teoretisk topp på 10.544 keV. Disse to toppene ligger altså 
svært nær hverandre. Merk at Lα1/Kα1-toppen derfor er forhøyet på grunn av overlapping av 
arsen og bly. Dette forskyver det normale forholdet mellom Kα og Kβ som typisk skal være 
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på en ratio på ~ 5:1, samt Lα og Lβ-toppene som normalt har en ratio på 1:1. Dette spekteret 
inneholder bly, men arsenets tydelige β-topp nær teoretisk 11.729 keV topp gir en positiv 
identifisering for dette grunnstoffet. Da har også kvikksølv (Hg) og brom (Br) blitt utelukket 
som mulige forklaringer på denne toppen, siden ville gitt nærliggende topper i spekteret.  
 
 
Spekter 7. 
5 Bergine, måling 490 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. Positiv identifisering av sink (Zn) med markante topper antyder mye 
sinkhvitt. Også noe bly, jern og kalsium er identifisert.  
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Vedlegg  3.  
XRF-målinger med detaljoversikt og spektre, gule fargelag 
 
Detaljoversikt over 2. måling med XRF: gulfarge i seil. Alle spektre er analysert og gjengitt i 
spekter 1-visning. 
 
1 Storseil (B15) 2 Fokk (B3) 3 Bramseil,B8 

   
Fargelag, gult 
Sol, papir 

Fargelag, gult 
Sol, papir 

Fargelag, gult 
Fullmåne, tekstil 

Mining mode Mining mode Mining mode 
Måling 495, 498 
og 499 

Måling 496, 500 og 
501 

Måling 497, 502  
og 503 

Innstillinger, bilder og  materiale for XRF-målinger. 
 
Kommentar:  
Målingene ble her utført 3 ganger for hvert seil. Ulike områder i samme gule område ble målt 
for hvert seil for å kontrollere for forstyrrelser eller lokale variasjoner i fargelagene. Måling 
500 og 501 ble avbrutt slik at de kun varte i 65 sekunder. Dataene fra disse målingene er 
allikevel gyldige, siden spektrene ble analysert for data som blir generert innenfor dette 
tidsrommet.  
 
 
 
Spekter 8. 
1 Storseil, måling 495 

 
Kommentar: 
Kontroll av topper ga et positivt utslag for kalsium, jern og bly i betydelige mengder. Dette 
spekteret, som er av gulfargen på  storseilet, har høyere verdier av jern enn i det hvite området 
på måling 488. Dette kan indikere at gulfargen er en jernoksidbasert oker. Større utslag for 
arsen i hvitt område enn for gult er noe uventet, siden arsen finnes i gult auripigment, men 
ikke som hvitt pigment.  
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Spekter 9. 
1  Storseil, måling 495, 498 og 499  

Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. De tre spektrene er forholdsvis homogene i blytoppene. Bly ble også 
bekreftet i spekteret.  
 
 
Spekter 10. 
1  Storseil, måling 495, 498 og 499 
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Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. De tre Lβ1 toppene er ikke tydelige nok for sikker identifisering av 
arsen i disse målingene, men måling 498 gir en forholdsvis tydelig topp som indikerer at dette 
grunnstoffer sannsynligvis er til stede i dette området av storseilet. Når det samtidig er tydelig 
identifisert arsen i prøve 488 av storseilets hvite område, er det nærliggende å tolke dette 
spekteret som at det viser arsen.  
 
Spekter 11. 
2 Fokk, måling 496 

 
Kommentar:  
Sterkt positivt utslag for jern ble identifisert i gult område i fokket. Bly ble også identifisert, 
men synes å forekomme i mindre mengder. Målingen viser også sikker identifisering av 
kalsium. 
 
Spekter 12. 
2 Fokk, måling 496, 500 og 501 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. De tre spektrene samsvarer i generelt mønster, men med noe variasjon 
på toppenes høyde. Dette kan forklares med ulike tykkelser i fargelag, eller pigmentmetning i 
maling. Spekterutsnittet samsvarer med spekteret ovenfor fra måling 496, men i gjeldende 
spekter kan arsenet oppdages ved ca 10 keV.  
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Spekter 13. 
2 Fokk, måling 496, 500 og 501 

 
Kommentar: 
Utsnitt av fullt spekter. Alle tre målinger viser sikre topper av arsen nær teoretisk Kβ-topp på 
11.729 keV.  
 
Spekter 14. 
3 Bramseil, måling 497 

 
Kommentar:  
Bramseilet har positivt og sterkt utslag for sink, og det kan derfor tenkes at seilet er dekket 
med hvit sinkmaling i rike mengder. Jernet kan forklare gulfargen i det målte området i form 
av gul oker, mens kalsiumet kan et være eldre, tynt, krittbasert fargelag. Kalsium og bly ble 
også identifisert i dette området.  
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Spekter 15. 
3 Bramseil, måling 497, 502 og 503 

 
Kommentar:  
Utsnitt av fullt spekter. Ingen av de tre spektrene viser spor av arsen nær teoretisk Kβ-topp på 
11.729 keV.  
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Vedlegg 4. 
Foto 
 

 

 
 

Figur 2. Papirseil med avskallinger. Figur 2. Tekstilseil med skålformede oppskallinger. 

Figur 3 Skipet med hvite avsetninger på dekk. Figur 4. Løse tråder i riggen. 

Figur 6. Avskallinger på kanoner og barkholt før 
konsolidering. 

Figur 5. Brune avsetninger med skitt før og etter rensing med skalpell. 
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Figur 7. Mørk flekk på store mersseil før og etter våtrens. Figur 8. Løse kanonportlemmer, foran og bak, før 
remonrering. 

Figur 9. Remontering av kanonportlem til sin identifiserte, 
originale posisjon. Ny treplugg ble tilvirket og lemmen ble 
sammenføyd med Paraloid B-72 i festet. 

Figur 10. Kanonportlem (sentralt i bildet) etter remontering 
til original posisjon. 

Figur 11. Jernnagle etter 12 lag garvesyre. Figur 12. Horisontal del av vant etter utskiftning av tau. 
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Figur 13. Blinde og bovenblinde før behandling. Figur 14. Blinde og bovenblinde etter demontering,  
konsolidering, forming, strukturell sikring og 
remontering. 

Figur 15. Etter konservering av blinde og bovenblinde. 
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Figur 16. Styrbord front etter konservering. Figur 17. Babord front etter konservering. 

Figur 18. Skipet sett ovenfra etter rensing og ferdig konservering av front. 
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Vedlegg 5. 
Tilleggsfoto av ulike deler på skipet  
 

 
 
 

Figur 24. Dino-Lite. Papirseil etter rensing,  
polyuretansvamp, 200 x. 

Figur 23. Dino-Lite. Papirseil før rensing,  
polyuretansvamp, 200 x. 
 

Figur 21. Dino-Lite. Forgylling, listverk (A6), 200x. Figur 22. Dino-Lite. Metallisk grønn forgylling,  
listverk (A6), 200x. 

Figur 19. Dino-Lite. Korrosjon på røstjern i 
messing, 200x) 

Figur 20. Dino-Lite. Bobleformet korrosjon. 
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Vedlegg 6. 

Test av rensesvamper 
 
Wishab-, smoke-, eraser- og polyuretansvamp ble testet ut på de ulike flatene for å undersøke 

om det var mulig å fjerne integrert skitt og partikkelmateriale fra skipet og for sammenlikning 

av hvor effektive og skånsomme de ulike svampene er. Lite synlige områder uten for tykt 

skittlag for ble valgt ut for testing. Svampene er ikke forventet være effektive på de mer 

kakete avsetningene da dette sannsynligvis fordrer sterkere virkemidler. I tillegg ble det 

kittaktige rensematerialet ”Groomstick” testet.  

 

Prosedyre 

Svampene ble brukt slik de er med unntak av Eraser, som ble lett fuktet før bruk. Under 

testing ble det forsøkt å bruke samme mengde manuelt press mot gjenstandsoverflatene for å 

danne et best mulig sammenlikningsgrunnlag.  

 
Resultater 
Rensemiddel Anvendelighet Effekt  Slitasje på flate Rester i 

overflate 
Wishab Sølete Under middels Nei Ja 
Smoke Dårlig kontakt  Under middels Nei Nei 
Eraser Vann må tilføres Middels Ja, betydelige mengder Nei 
Polyuretan Enkel bruk Middels Nei Nei 
Groomstick Kan formes til God Ja, betydelige mengder Nei 
 

Diskusjon 

Det var utfordrende å danne et godt  sammenlikningsgrunnlag 

da skipets overflater er svært heterogene, men 

polyuretansvampen var den eneste som ikke skadet 

fibermateriale eller fargelag og ikke levnet restmateriale i 

gjenstandsoverflaten. Det var også denne svampen som løftet 

av mest skitt fra overflaten, muligens på grunn av god kontakt 

med overflaten. Groomstic tok skitten godt men hadde så sterk 

heft at også fargelag eller fiber fulgte med, noe som også ble observert ved undersøkelse av 

den brukte kittmassen under Dino-Lite mikroskop (figur x). Ingen av de testede svampene ble 

vurdert som egnet til en bred rensing av verken treverk, tauverk, papir eller tekstil, men der 

vant og seil er i god stand og uten fiberfliser eller løs maling kan polyuretansvampen benyttet 

til lokal rensing av tynnere lag med smuss.  

Figur 25. Groomstick med originalt 
materiale etter rens av vant. 200x 
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Vedlegg 7. 

Test av væskebaserte rensemidler 
 

Siden det malte treverket ble regnet som det mest stabile materialet samtidig som det med 

sine store horisontale flater hadde områder som egnet seg for sammenlikning av rensemidler, 

ble dette valgt som grunnlag for innledende tester med saliva, destillert vann, vann/etanol og 

Synperonic A7 (detergent) i vann. Lite synlige områder på skipet valgt ut for testing. 

Prosedyre for vannløsning med Symperonic A7 er hentet fra Conservation by Designs 

tekniske skriv (2003:2). Fordelen med så tynn løsning er at flatene ikke må renses i etterhånd 

for å fjerne detergenten, en egenskap som sparer mye tid. 10% etanol i destillert vann vil blant 

annet svekke vannets overflatespenning slik at væsken lettere interagerer med skittlag, 

samtidig som det også løser opp fettstoffer. Testene ble utført med bomullspinne middels 

fuktet med væske, hvorpå bomullen og gjenstandsoverflate ble vurdert etter satte kriterier.  

 
Blandingsforhold: 
Etanol/destillert vann/: 1:10  
Synperonic A7/destillert vann: 1.5 ml detergent i 98.5 ml vann videre løst i 1:20 løsning/vann. 
 

Resultater 
Rensemiddel Anvendelighet Effekt  Originale 

flater 
HMS 

Dest.vann God, enkel preparering Under middels OK OK 
Dest. vann + 
etanol 

God, enkel preparering God, høy penetrasjon OK Noe 
fordamping 

Saliva For store flater for spytt alene, 
god væskekontroll 

God ved flere 
renseomganger  

OK OK 

Synperonic A7  God, enkel preparering God, høy penetrasjon OK OK 
 
 
Diskusjon 
Testingen ga ikke en tydelig kandidat, men saliva, etanol og destillert vann, samt Sympeonic 

A7 i destillert vann ga akseptable resultater for kompakte lag med skitt. Siden rensing med 

saliva måtte gjentas flere ganger enn detergent og for å få bort like mye smuss som  er 

upraktisk for utstrakt bruk ble det fortsatt med vann/etanol og Synperonic A7/vann. Etter noen 

omganger med med rensing syntes Symperonic A7 å ta skitten noe bedre. Ingen av metodene 

var effektive på den misfargede vannlinjen på skipet. Dette er mulig sot og fett som ligger på 

oljemalingens overflate. Et alternativ kunne vært å undersøke om 1% vannløsning med 

triammonium citrat kunne vært effektivt på dette området, men siden dette fargelaget har mye 

blyhvitt kan metoden føre til at bly-pigmentet løses opp i prosessen (Wolbers 2000). 
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Vedlegg 8. 
Garvesyre; test av påføringsmetoder og prosedyre 
 
For å hindre at garvesyre smittet over på treverket ble det laget en prøveflate av ubehandlet tre 

med innslåtte spiker i størrelsene 3 og 6 mm diameter. Syklododekan, Melinex samt Melinex 

med tørkepapir festet på undersiden ble brukt under påføring på spikerne for å se om 

metodene hindret at garvesyren trakk inn i treverket 

 

Prosedyre 

Garvesyren ble preparert etter Logan (2007 c), med en  2.5% konsentrasjon som ble påført 

ved ca 50 °C. 100% syklododekan ble langsomt varmet opp i avtrekkskap til stoffet smeltet 

og påført varmt. Hver av de tre metodene ble utført på bade 3 mm og 6 mm diameter spiker i 

en ubehandlet treplate for å simulere jernet på skipet. Ubehandlet tre ble benyttet siden det da 

var lettere å observere eventuell misfarging i materialet. 

 

Resultater 

Det oppvarmede syklododekanet var noe utfordrende å legge helt inntil jernet og samtidig 

holde hele flaten på jernet åpen for behandling. I tillegg er stoffet ifølge leverandørens 

(Kremer) sikkerhetsdatablad irriterende på hud og øyne og kan være eksplosivt i kontakt med 

støv og luft. Metoden ble derfor ikke regnet å være praktisk anvendelig. Ved bruk av Melinex 

alene var det ikke mulig å ha god nok  kontroll på væsken, som rant inn under Melinex-

filmen. Tørkepapir under Melinex løste dette problemet, og det ble derfor valgt å benytte 

denne metoden som beskyttelse under behandling av skipet. 

 

Påføring på skipet 

Etter tre-fire påføringer av garvesyre kunne en tydelig fargeforandring sees i de korroderte 

overflatene, med områder som gikk over i sort. 12 lag ble påført med tørking imellom helt til 

et jevnt lag var oppnådd. 
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Vedlegg 9. 

Størlim/hvetestivelse; prosedyre og eksperiment for å evaluere tensil styrke. 

 

Tre typer hvetestivelser ble utsatt for varierende luftfuktighet for å undersøke hvordan de 

påvirker tensil styrke (UTS) i en størlim/hvetestivelse-kombinasjon på japanpapir. Det  ble i 

tillegg sett etter utvikling av muggsopp ved 100% RH over fem døgn. Siden instrumenter for 

å måle UTS ikke var tilgjengelig ble det utviklet et system med vekter i plastilina på 25 og 50 

g for å forsøke å fremprovosere svikt i heftemidlene. Japanpapir ble benyttet som 

prøvemateriale fordi dette også skal brukes i konserveringsbehandlingen. Preparering av 

lim/stivelse følger Alexandra Walkers gjennomgang av et kurs i riftreparasjon ledet av 

Winfried Heiber (Walker 2003), med unntak av at 13% v/v  hvetestivelse ble benyttet i stedet 

for 10%. En økning til 13% har i komparative studier gitt høyere UTS, et funn både Heiber og 

Demuth beskriver i sine undersøkelser (Demuth, 2011).  

 
Produkt Egenskap Leverandørinformasjon Leverandør 
Tritici   
amylum 

Vanlig 
hvetestivelse 

Apotekerkvalitet Norsk 
medisinaldepot 

”Shofu” Proteinfri 
hvetestivelse 

Restaureringskvalitet, pH 6 i destillert vann, 
92-94% renhetsgrad 

Paper Nao 

Pre-cooked  Forkokt 
hvetestivelse 

Matvarekvalitet, renset, kaldløselig, klumpfri 
ved preparering 

Preservation 
equipment 

 
Bib. Tenguijo 
japanpapir  

11-12 g/m2 Ingen Arkivprodukter 

 
Blandingsforhold 
5 g størlim per 20 g destillert vann (20%) 
3.25 g hvetestivelse per  21.75 g destillert vann 

 

Prosedyre 

Størlim ble sakte varmet opp til 60 °C under omrøring, og Tritici Amylum og Shofu” ble 

varmet opp til 68 °C under omrøring, ”Pre-cooked” ble rørt om i kaldt vann til homogen 

masse. Lim og stivelse ble overført til engangssprøyter og videre blandet i 1:1. Væsken holdt 

ca 40 °C under påføring. Tre prøver med 1 cm (høyde) x 2 cm (bredde) overlappende 

japanpapir ble sammenføyd med størlim/hvetestivelse for hver av de tre hvetestivelse/størlim-

kombinasjonene. Heftemiddelet ble penslet på japanpapiret både mellom og over de 

overlappende områdene. Prøvene ble hengt opp og festet i horisontale bambuspinner med 

Gaffa-tape.  Etter 24 timers tørking i ca 57% RH ble vekter tilført i første steg av 

eksperimentet. Alle deler av eksperimentet ble utført i ca 20 °C romtemperatur. 
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Prøvematerialet ble først vektet med 25 g og testet i 56% RH som er tilsvarende luftfuktighet 

som for klimateltet modellskipet står i (figur x). Dette ble gjort fordi behandling av skipets 

deler skal utføres i dette miljøet, noe som kunne tenkes å påvirke heftemidlenes ytelse. Videre 

ble ytterligere 25 g vekt tilført og luftfuktighet økt til 100% for å forsøke å fremprovosere 

svikt i heftemidlene. For å undersøke hvordan heftemidlene påvirkes av svingninger i 

luftfuktighet ble nivået senket til 22% RH ved å oppbevare prøvene i åpen luft på 

konserveringslaben, for deretter å sette prøvene tilbake til fuktkammeret. Fuktkammeret ble 

manuelt ristet i steg 2-4 for å ytterligere stresse de sammenføyde områdene. Avslutningsvis 

ble prøvene dradd til i med hendene ved 100% RH for 

å se om heftemiddelet eller japanpapiret røk først. 

Prøvemateriale ble også oppbevart i 100% RH over 5 

døgn for å se etter potensiell utvikling av muggvekst.  

 

Eksperimentelle steg: 
1: Plastilina-vekter à 25 g i 57% RH i 48 timer  
2: Plastilina-vekter à 50 g i 100% RH i 2 timer 
3: Plastilina-vekter à 50 g i 22% RH i 2 timer 
4: Plastilina-vekter à 50 g i 100% RH i 24 timer 
 

Resultater 

Prøvene med ”Pre-cooked” var noe mindre klissete å ta på enn de andre ved steg 1, men ingen 

av prøvene sviktet under noen steg av eksperimentet. Japanpapiret sviktet før heftemiddelet 

ved å avslutningsvis dra i prøvene. Ingen tegn til muggsopp ble observert på hveteklister/ 

størlim etter 5 døgn i 100% RH. 

 

Diskusjon 

Spørsmålet er om heftemiddelet er sterkt nok til å holde i kirkens klima. Siden japanpapiret 

røk før hvetestivelse/størlimet betyr dette at heftemiddelet i alle prøver kan anses å være sterkt 

nok for bruk i konserveringsbehandlingen. Det er mulig det er lite forskjell i hvor høy UTS de 

ulike hvetestivelsene gir i størlim/hetestivelsen, men dette kan ikke vurderes siden ingen av 

prøvene sviktet under eksperimentet. Eksperimentet anses å kun være delvis vellykket siden 

det ikke var mulig å fremkalle svikt i heftemidlene, men relevant informasjon kunne likevel 

hentes ut. Siden preparering av ”Pre-cooked” hvetestivelse er enklere enn for de to andre 

alternativene, og disse prøvene syntes å være mindre klissete ved 57% RH vil denne 

kombinasjonen brukes videre i konserveringsbehandlingen. 

Figur 26. Prøvemateriale m. 25 g vekt, steg 
1. 
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Vedlegg 10. 
Test og prosedyre for farging av lintråd til konservering av skipet 
 

Metoder for farging av ubehandlet lintråd ble testet med Hewit og Sellaset fargestoffer for lær 

samt Tinoix fiksativ. Testkriterier var om høy nok fargedekning kunne oppnås og om fargen 

var vannfast etter behandling. Begge kriterier måtte oppfylles for at resultatene kunne brukes 

videre i konserveringen av skipet. 

 

Prosedyre 

”Bockens ubehandlet lingarn” ble kjøpt inn i tykkelsene 12/2 og 12. Disse tykkelsene tilsvarer 

omtrent 0.5 og 1 mm, og dekker grovt de fleste tykkelsene som finnes i tauverket. De to 

fargestoffenene Hewit Leather dye (pulver) og Sellaset Sellaset Leather Dye (væske) ble 

testet på prøver av de to lintrådene, med og uten Tinofix fiksativ som følger med settet med 

Sellaset lærfarge. Sellaset rød, grønn og sort og Hewit mørk brun og sort ble blandet til en 

tilfredsstillende brunfarge ble oppnådd. Destillert vann ble brukt til alle formål, og løsningene 

ble grundig rørt om før bruk. Tråder fikk ligge i fargebad i 5 og 30 minutter for å undersøke 

effekten av hvor lenge fargen fikk trekke inn. Tråder ble kort dyppet i fiksativløsningen. 

Trådene ble avslutningsvis vasket i vannbad for fjerne overflødig fiksativ og lett klemt av 

med tørkepapir for å undersøke om fargen smittet av.  

 
Blandingsforhold: 
Hewit lærfarge/vann:     noen knivsodder pulver per 50 ml vann 
Sellaset lærfarge/vann:  1:5 
Tinofix/vann:                 1:10  
 

Nr. Fargestoff Farging Fiksativ Tråd Resultater 
1 Sellaset  5 min - 12/2 Svak fargedekning, blør etter vask 
2 Hewit 5 min - 12/2 Svak fargedekning, blør etter vask 
3 Sellaset 30 min - 12/2 Svak fargedekning, blør etter vask 
4 Hewit 30 min - 12/2 OK fargedekning, blør etter vask 
5 Sellaset 30 min Tinofix 12/2 God fargedekning, god fiksering 
6 Hewit 30 min Tinofix 12/2 God fargedekning, god fiksering 
7 Sellaset 30 min Tinofix 12 God fargedekning og fiksering, fibre løses 

opp ved for mye håndtering. 
8 Hewit 30 min Tinofix 12 God fargedekning og fiksering, fibre løses 

opp ved for mye håndtering. 
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Diskusjon 

Av testene kom det frem at tidsmengden fibrene ligger i hadde relevans for Hewit fargestoff, 

som fikk bedre metning ved lengre tid i fargebad uten fiksativ. Prøvene uten fiksativ ga av 

farge under vask og ble regnet som en uegnet for konserveringsbehandlingen.  Både Sellaset 

og Hewit ga gode resultater etter 30 minutter med fiksativ, men siden Tinofix fiksativ er 

produsert spesifikt for Settaset fargestoff regnes denne kombinasjonen som foretrukket (figur 

x). 

 

Prosedyre for farging av lintråd til konservering 

Lintrådene ble lagt i Sellaset fargebad i 30 minutter, tørket og dyppet i Tinofix fiksativ-

løsning. Etter ny tørking ble trådene lett vasket i vannbad og hengt til tørk. Trådene ble 

etterbehandlet med gul bivoks for å samle fibrene og gjøre tråden smidig. 

 
Prosedyre for farging av japanpapir 

Japanpapir ble farget i samme Sellaset-løsning som lintrådene. Papiret ble derimot kun dyppet 

i fargebadet siden dette er et skjørt materiale og vannbad over tid kan tenkes å svekke 

strukturen i papiret. Etter tørking ble det dyppet i Tinofix fiksativløsning og tørket på nytt. 

Japanpapiret ble avslutningsvis kort skylt i destillert vann og klemt mellom tørkepapir for å 

kontrollere at fargen ikke smittet av. 
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Vedlegg 11. 

Identifisering og vurdering av skadedyr 
 
Entomologen Stefan Olberg indentifiserte de 

to lyseste billene (inn i vedlegg) som Ptinus 

raptor, som er en tyvbille som lever utendørs 

i Norge (Ottesen 2006), eventuelt flekket 

tyvbille (Ptinus fur). Den nederste og den 

lengst til høyre tilhører borebilleslekten 

Ernobius, kunne ikke bestemmes noe 

nærmere. Den øverste er muligens en 

kortsnutet snutebilleart. Den siste kunne ikke 

identifiseres. Begge tyvbilleartene regnes 

som skadedyr av folkehelseinstituttet 

(fhi.no), men de spiser ikke treverk. De kan 

imidlertid grave en grop i treverk for 

egglegging, men disse gropene er grunne og utgjør ikke noen større trussel. I Ernobius-

familien finnes en annet skadedyr som borer i tre; myk borebille (Ernobius mollis). Denne 

lever i barken eller splintveden på tørt bartre, slik skipet i alle fall delvis består av. Selv om 

det potensielle skadeomfanget som ubetydelig også for denne arten, kan dens 1-2 mm runde 

boreganger være en forklaring på hullene observert under kodekket og på de løse tre-

fragmentene, så sant dette treverket er splintved (vedlegg m bilde av billens borehull og 

bronkosopibilde av hull).  Snutebiller er ifølge folkehelseinstituttets nettside ikke potensielle 

skadedyr på tørt treverk. Bildet av billene er tatt med 160 x forstørrelse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Insekt funnet på dekk. 160X 
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Vedlegg 12. 
Ordforklaringer 
 
Skipsterminologi 
Ordforklaringene er hovedsakelig fra heftet ”Maritim ordbok: ord og uttrykk fra 
seilskutetiden” skrevet av Vidar Lund i 2009. Maritime ord og uttrykk”, Lillesand By og 
Sjøfartsmuseums nettside, ”Litt grunnleggende om rigging”, Maritim modellklubb er også 
benyttet. Beskrivelsene kan være noe forkortet eller bearbeidet på annen måte. Når ulike 
ordforklaringer er tatt med for samme begrep er de nummerert.  
 
Akter – Bakerst på skipet  
Akterdekk - Den akterste delen av dekket, gjerne oppbygd.  
Babord- Skipets venstre side sett forover.  
Bardun - Tau eller vaier som støtter mastene mot press aktenfra. Baugspryd- og 
klyverbombarduner støtter disse rundholtene mot sideveis påkjenninger.  
Baug - Den forreste avrundete delen av skroget. 
Baugspryd – Rundholt som står ut helt forut over gallionen. Tjener til spredning av 
forstagene. 
Blokk - Flat og rund skive med en eller flere trinser for føring av tau. Se Talje og Jomfru 
Boline - Tau eller vaier med hanefot som er festet i et råseils to sidelik for å kunne strekke det 
forover under bidevindsseilas. 
Bramstang - Øverste del av en seilskipsmast. Masten består som regel av tre deler: 
undermast, mersestang og bramstang, som står øverst. Bramstangen kan låres langs 
mersestangen, og er festet til denne i bramsalingen og eselhodet. Bramråen eller -rærne løper i 
rakker på bramstangen. 
Bras - Tau eller talje i rånokken som brukes til å stille inn rærne og seilene etter vinden 
Dannebrog - Danmarks flagg 
Eselhode - Åttetallsformet jernbeslag øverst på undermast og stang for føring av stangen 
ovenfor, på nokken av baugsprydet for føring av klyverbommen og på nokken av 
klyverbommen for føring av jagerbommen der disse er separate enheter.  
Fall- Tau som benyttes ved heising av seilet.  
Gitau- Til å hale hjørnene på seilet opp til råen, inne ved masten, når seilet skal tas inn. 
Gording - tau eller talje festet i underlik og sidelik på et råseil til å hale det opp til råa med 
når det gis opp og beslås  
Hals - 1) Forreste og nederste hjørne av et seil. I et skværseils skjøtsbarm er akterste delen for 
skjøtet og forreste for halsen. 2) Halsene løper fra det nederste hjørnet av seilet og fremover, 
og har som funksjon å dra hjørnet forover på den siden av seilet som er til luvart slik at vinden 
skal fylle det. 
Jomfru – 1) Flat, rund blokk med tre øyne og spor rundt for tau eller vaier. Som regel laget 
av pokkenholt eller en annen hard tresort. To jomfruer sydd sammen med taljereip brukes til 
tilsetting av stående rigg. 2) Innretning til permanent stramming av vant, stag og barduner. 
Kjøl - Ryggraden i skroget. Konstruksjonen nederst i skipet som danner feste for kjølbordene, 
spantene og for og akterstevn. 
Klyverbom - Rundholt til forlengelse av baugsprydet for bedre spredning av forstagene. 
Kobrygge - Dekket mellom stor- og fokkemast, brukes også om gangbro over dekk. 
Lik- Tau som blir sydd fast til kantene av et seil for å styrke det. Et skværseil har rålik i 
overkant, underlik nedentil og stående lik eller ytterlik på sidene. 
Mersestang - Stangen som fortsetter over undermasten. 
Revseising- Kort line til å beslådeler av seilet med revning. 
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Røst - Svær langskips planke til spredning av undervant og barduner. På treskuter tradisjonelt 
plassert utenbords. På jern- og stålskuter gjerne plassert på innsiden av skansekledningen. Får 
navn etter den masten står ut for, som fokkerøst, storrøst osv.  
Røstjern - Solide jernstenger boltet til skutesiden til feste for vant og barduner. 
Rå- (rær i fl.tall) Tverrgående rundholt på mastene som seilene på en skværrigger er festet til. 
Råseil - Se skværseil 
Saling - Ramme på seilskipsmast av to langskips og to tverrskips bjelker rundt skjøten 
mellom undermast/mersstang og mersstang/bramstang. Tverrbjelkene tjener som feste for 
vantene videre oppover. 
Skjøt - Tau eller talje i hvert av de nedre barmer i et skværseil.  
Skværseil - Firkantet seil bendslet til en rå. Også kalt råseil. 
Stag - Stående rigg som støtter riggen for påkjenninger forfra. Danner leidere for stagseilene. 
Stagseil - Seil som er hektet på stagene 
Stevn- Forreste og akterste vertikalstående bjelker i skroget, plassert på kjølen. 
Styrbord- Skipets høyre side sett forover.  
Talje - Kraftbesparende heise- og haleinnretning bestående av blokker og løpere. Uten bruk 
av taljer hadde det ikke vært mulig å seile. 
Topplent- Tau til å holde råen horisontal. Topplentene går fra hver rå-nokk opp til blokker 
oppunder mastetoppen og ned til dekk. 
Vant - Stående rigg som støtter master og stenger sideveis. 
Undermast - Også bare kalt mast. Det er den opprinnelige masten, urmasten. Etter hvert som 
skutene ble større strakk ikke trærne til, og det ble nødvendig å skjøte på i høyden med 
stenger, først med mersestang, så bram- og røylstang. 
 
 
Terminologi, konservering og teknisk 
Kilder for ordforklaringer står etter hver forklaring. 
 
Anisotropi - ulike fysiske egenskaper i forskjellige retninger (Store Norske Leksikon) 
Detergent - Detergent, rensemiddel. Uttrykket brukes særlig om stoffer med stor 
overflateaktivitet og som inngår i syntetiske vaskemidler. (Store Norske Leksikon) 
Dublering (del) -  plassering av et støttemateriale bak på et tekstil, papir o.s.v. (noe 
omskrevet fra Gyldendals Store Danske) 
Endelig strekkfasthet (UTS) - maksimalt stress et materiale et materiale kan motstå mens 
det blir strukket eller dradd før det bryter (Ultimate Tensile Strength/engelsk Wikipedia) 
Fargelag - betyr det samme som fargelag, og er anbefalt terminologi innen 
malerikonservering for å beskrive disse materialene. 
Kelator - kjemisk forbindelse som tar opp i seg («fanger opp» og gjør vannløselig) et tyngre, 
oftest giftig, oppløselig kjemisk stoff (vanligvis metall). (Store Medisinske Leksikon) 
Relativ luftfuktighet - (RF) er den mengde fuktighet som luften ved en gitt temperatur 
inneholder i forhold til den mengde fuktighet som den maksimalt kan inneholde ved denne 
temperaturen. RF blir uttrykt som prosentandelen av vann i luften. (Mattson et al. 2011). 
Surfaktant - et stoff som tilsettes et reservoar for å redusere grenseflatespenningen mellom 
olje og vann. (Norsk Wikipedia) 
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Vedlegg 13. 
Konserveringsmidler og materialer 
 

Produktnavn Egenskap Sammensetning Produsent/ 
Leverandør 

Bivoks, gul Samle fibre, 
smidighet (lintråd) 

Estere og alifatiske 
alkoholer 

Panduro 

Bockens lingarn Tykkelser 12/2 og 12 100 % ubehandlet lin Holma-Helsinglands  
Eraser-svamp Tørrens, eroderende Melamin Conservation 

Resources 
Groomstick Tørrens, virker ved 

heft 
Naturlig gummi, 
tilsetningsstoffer 

Conservation 
Resources 

Hewit Leather dye 
powder 

Fargestoff, pulver Ukjent  J.Hewit & Sons Ltd 

Hvetestivelse,  
”pre-cooked” 

Fyllstoff,  heftemidd., 
Må ikke varmes opp 

Karbohydrat, protein Preservation equipm/ 
Arkivprodukter 

Hvetestivelse, 
”Shofu” 

Fyllstoff,  heftemidd., 
proteinfri 

Karbohydrat Paper Nao 

Hvetestivelse, 
”Tritici  amylum” 

Fyllstoff,  
heftemiddel 

Karbohydrat, protein Norsk 
medisinaldepot 

Japanpapir, Bib. 
Tenguijo 

11-12 g/m2., 
strukturell forsterking  

Cellulose Arkivprodukter 

Medium for 
konsolidering 

Konsolideringsmiddel Vandig dispersjon av 
akryl-kopolymer 

Lascaux 

Paraloid B-72 Heftemiddel, resin Akrylat Arkivprodukter 
Polyutetan-svamp Tørrens Polyuretan Conservation 

Resources 
Rektifisert sprit  Våtrens, senker 

overflatespenning 
96% etanol, 1.5% 
metylisobutylketon, 
1% metyletylketon 

Kemetyl Norge 

Sellaset Leather Dye 
(ute av handel) 

Fargestoff, flytende Ukjent The Leather 
Conservation Centre 

Smoke-svamp Tørrens Naturlig gummi Conservation 
Resources 

Størlim granulat Heftemiddel Kollagen Arkivprodukter 
Syklododekan Fordampende voks, 

isolasjonsmiddel 
Hydrokarbon Ukjent 

Sympatex Hydrofil membran Polyester og polyeter Ukjent 
Synperonic A7 Detergent/ ikke-

ionisk surfaktant, 
senker overfl.spenn. 

Alkohol etoksylat 
 

Conservation 
Resources 

Tinofix WSC Kationisk fiksativ for 
Sellaset fargestoff 

Ukjent The Leather 
Conservation Centre 

Wishab-svamp Tørrens, smuldrer Vulkanisert latex Conservation 
Resources 
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