Identiﬁsering av blysåper i og på malerier
– Terminologi og analysemetoder
Vilde Marie Dalåsen
vildemd@gmail.com

Bilde 1: Pietà i normalt lys, etter behandling 2013/2014.
Maleriet er til vanlig utstilt i Valstads atelier, på Asker
museum. Foto: Vilde Marie Dalåsen.
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Bilde 2: Alexander og Roxana i normalt lys før behandling
2013/2014. Maleriet er i privat eie. Foto: Kristin Rattke.

Høsten 2013 undersøkte og behandlet vi ett maleri hver som del av masteroppgaven i malerikonservering ved Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie (IAKH).
Vilde behandlet et søreuropeisk maleri, mulig fra tidlig 1600-tallet av ukjent kunstner, som tilhører
Otto Valstad-samlingen til Asker museum (Bilde 1). Maleriet er bygget opp med en typisk 1600talls tolags grundering; nederste lag er krittbasert med røde pigmenter og over ligger et grått
blyhvitholdig lag. Kristins masterprosjekt, Alexander den Store kroner Roxana (heretter omtalt
som Alexander og Roxana) er også et lerretsmaleri av ukjent kunstner, men dette er i privat eie
(Bilde 2). Maleriets motiv, oppbygging (hvit grundering under en grå imprimatura) og identiﬁserte
pigmenter som smalt, blytinngul og asuritt gjorde det mulig å datere maleriet til 1600-tallet.
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Pietá og Alexander og Roxana har få fellestrekk og har
veldig ulik proveniens, men begge malerier har hvite små
klumper i fargelagene som er synlige uten forstørrelse.
For å få en bedre forståelse av hvordan disse klumpene
har oppstått og for å kunne velge en passende behandling,
ble det besluttet å undersøke dette fenomenet nærmere.
Klumpenes utseende tydet på at det kunne være metallsåper. Dette er et reaksjonsprodukt mellom oljebindemiddelet og metallholdige pigmenter (Keune
2005:9). Utfordringen ble derfor å identiﬁsere dem med
de analysemetodene studentene ved konserveringsstudiet har tilgang til. Analyse av materialuttak bekreftet
at klumpene består av bly og i denne artikkelen
fokuseres det derfor på identiﬁsering av blysåper.
Undertegnende har ikke kjennskap til norsk konserveringslitteratur om metallsåper og oppdaget at den engelske
fagterminologien, som er både beskrivende, presis og
som omfatter mange synonymer, sjelden kan oversettes
direkte til norsk. Derfor ble det laget en oversikt over de
mest brukte engelske uttrykkene, forslag til norske oversettelser, samt korte deﬁnisjoner (Tabell 1; Note 1).

Blysåper
Metallsåper har blitt påvist i mange malerier, uavhengig
av bunnmateriale, tidsperiode og geograﬁsk lokalisering
(Higgitt m.ﬂ. 2003:83; Shimadzu m.ﬂ. 2008:626;
Frøysaker m.ﬂ. 2011). Mest vanlig er metallsåper av bly
eller sink, da pigmenter som inneholder disse metaller er
svært reaktive for de mettede fettsyrene (hovedsakelig
stearin- og palmitinsyre) i oljebindemiddelet
(Masschelein-Kleiner 1995:33-34; van Loon 2008:11).
Nøyaktig hvordan metallsåper oppstår i fargelag er ikke
fullstendig forstått, men sannsynligvis er det en prosess
som involverer ﬂere steg (Keune 2005:116; Figur 1).
Tørkende oljer herdes ved å danne kryssbindinger
(polymerisering). Under prosessen brytes de originale
esterbindingene opp og det frigjøres mettede fettsyrer
som reagerer videre med metallionene i pigmentet
(Keune 2005:115; Keune m.ﬂ. 2011:696; van Loon m.ﬂ.
2012:224). Blyhvitpartikler vil dermed oppløses delvis
eller totalt, og det dannes et reaksjonsprodukt i form
av en blysåpe. Over tid vil disse forme opphopninger,
samtidig som de øker i størrelsen. I tillegg kan det også
forekomme en remineraliseringsprosess i såpene, slik
at deler omdannes til blykarbonat eller blymønje (Keune
2005:157; pers. komm. Higgitt 17.12.13). Blysåpene kan

Tabell 1: Engelsk terminologi for blysåper og foreslått norsk oversettelse
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Figur 1: De ulike fasene i
dannelsen av metallsåper.
Intakt fargelag (1), tidlig
stadium av metallsåpedannelse hvor det oppstår
små opphopninger (2),
utviklet opphopning som
vokser i størrelsen, og
dermed starter å bryte opp
igjennom overliggende
fargelag (3), utstikkende
opphopning hvor såpen har
blitt remineralisert (4) og
sent stadium av den
utviklede såpeopphopningen.
Figuren er hentet fra Keune
2005:116 og van Loon
2008:12.

Bilde 3: Dinolite-opptak (220x) av blått fargelag av Pietà, hvor en
såpe har migrert ut av maleriet, og etterlater et krater hvor den røde
grunderingen er synlig. Foto: Vilde Marie Dalåsen.

Bilde 4: Detalj av fargelag med såper av Pietà i normalt lys
(t.v.) og røntgenopptak (t.h.). Foto: Vilde Marie Dalåsen.

Bilde 5: Detalj av fargelag med såper av Alexander og Roxana
i normalt lys (t.v.) og røntgen (t.h.). Foto: Kristin Rattke.

migrere gjennom fargelagene til maleriets overﬂate, hvor
de kan forstyrre overﬂateteksturene (van Loon 2008:11).
I dette stadiet kan såpene falle ut og etterlate små
groper i fargelaget.

hadde falt ut (Bilde 3). Opphopningene er både runde og
ovale og størrelsen varierer mellom 100 til 1130 mikrometer
(µm) i diameter. I Alexander og Roxana derimot var
blysåpene mindre (100-200 µm) og tilnærmet runde (det
utelukkes imidlertid ikke at maleriene har såper som er
mindre i størrelsen, men disse ble ikke målt da dette
krever andre analysemetoder). I begge maleriene fulgte
klumpene verken farge eller penselstrøk, noe som kan
tyde på at opphavet må komme fra underliggende lag
som dekker hele motivet, som grundering og/eller
imprimatura. I Alexander og Roxana ble dette understreket av at blysåpene var mest fremtredende i

Visuelle observasjoner
I de nevnte maleriene så de opake, hvite klumpene ut
til å stikke opp av fargelagene og ﬁkk overﬂaten til å
fremstå som kornete (Bilde 4 og 5). I Pietà kan såpene
observeres både som en innelukket masse under et eller
ﬂere fargelag, som utstikk (migrerte såper som ligger
oppå fargelagene) i tillegg til hull etter blysåper som
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imprimaturaen som på grunn av tidligere renseskader
også var blitt synligere enn opprinnelig tilsiktet. Utseende
til klumpene stemte godt overens med metallsåpebeskrivelser i litteraturen (Noble og Wadum 1998:57;
Noble m.ﬂ. 2002:49; Keune 2005:119, 156; Noble m.ﬂ.
2005:5).
Bruk av røntgenstråler
I røntgenopptak fremstod klumpene som hvite, hvilket
indikerer tilstedeværelsen av et tett og tungt grunnstoff,
som for eksempel bly eller kvikksølv (Bilde 4 og 5). I
ulike publikasjoner blir blysåper enten beskrevet som
mørke eller lyse i røntgenopptak (Noble og Wadum
1998:57; Noble m.ﬂ. 2002:51; Higgitt m.ﬂ. 2003:75).
Dette skyldes at utseende til blysåper i røntgen
avhenger av omliggende fargelag. Inneholder blysåpene
mye bly, vil de fremstå som mørkere enn fargene. Består
fargelagene derimot stort sett av lettere grunnstoff er
blysåpene lyse (pers.komm. Higgitt 17.12.2013). Stadiet
såpene er i kan også påvirke hvordan de fremstår i
røntgen. En remineraliseringsprosess kan for eksempel
øke blyinnholdet i såpene, som igjen vil føre til sterkere
absorbering av røntgenstråler.

Bilde 6: Tverrsnitt av Pietà (200x), hvor det kan observeres
en blysåpe i midten av tverrsnittet. Blysåpen stammer fra
andre grunderingslag (grått), og det kan også observeres at
blysåpen har brytet opp overliggende fargelag (sent stadium
av såpedannelse). Øvre bilde og ned: reﬂekterende lys, UVlys, SEM-BSE. Foto: Vilde Marie Dalåsen.

Mikroskopi av tverrsnitt
Ved hjelp av tverrsnitt fra begge maleriene var det
mulig å påvise fra hvilke fargelag metallsåpene stammer
fra. I tverrsnittet av Pietà kunne det observeres en
såpe som hadde migrert fra den grå grunderingen til
overliggende fargelag (Bilde 6). I Alexander og Roxana
derimot ble det funnet såper i imprimaturaen (Bilde 7). I
begge maleriene bestod lagene som såpene ble dannet
i av blyhvitt og olje. I polarisert lysmikroskop (PLM)
med reﬂekterende lys var klumpene transparente til
semi-opake, som stemmer med publiserte beskrivelser
(Noble m.ﬂ. 2002:51). I ultraﬁolett lys (UV) ﬂuorescerte
klumpene sterkt hvit til hvit-lilla. Sterk ﬂuorescens er
karakteristisk for blysåper, men kan også skyldes andre
materialer som for eksempel protein (Higgitt 2003:77;
Keune 2005:114). Det er blant annet derfor blysåper ofte
har blitt antatt å være et proteinbasert materiale og noen
grunderinger ble dermed tolket som emulsjonsgrunderinger
(bestående av både olje og egg) (Plather og Plather
1999:46, 54; Noble m.ﬂ. 2002:49). Da analysemetoder som SEM-EDS og FT-IR ble tilgjengelige kunne
blysåper i midlertid påvises med større sikkerhet (Plather
1999:66).

Bilde 7: Tverrsnitt av Alexander og Roxana (200x). Øvre
bilde og ned: reﬂekterende lys, UV-lys, SEM-BSE. Foto:
Kristin Rattke.
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Sveipelektronmikroskop tilkoblet energidispersivt
spektrometer (SEM-EDS)
I forbindelse med pigmentidentiﬁsering ble tverrsnittene
undersøkt i SEM-EDS. Analyseteknikken er også egnet
til å studere morfologi og distribusjonen av tunge og lette
elementer i de hvite opphopningene (van Loon 2008:15).
Ingen pigmentpartikler ble observert i klumpene, hvilket
er en indikator for såpedannelse (Keune 2005:114).
Såpene i tverrsnittene fra begge maleriene hadde ﬂere
nyanser av grått, og ikke hvitt slik som det kunne forventes
av bly. Grånyansene skyldes ulik tetthet mellom blyet
og de organiske komponentene (van Loon 2008:15).
For å kunne bekrefte en eventuell såpedannelse var det
nødvendig å identiﬁsere de organiske komponentene i
blysåpene også.

Bilde 8: Ulike FTIR-spektra av metallsåper hentet fra
litteraturen, og spektra ervervet fra skrapeprøver av blysåper
fra begge malerier.
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Fourier transformasjon - infrarødt spektroskopi (FT-IR)
Fordi FT-IR kan gi informasjon om både organiske og
uorganiske komponenter, er metoden et nyttig verktøy
for identiﬁsering av metallsåper (Robinet og Corbeil
2003:179; Galeotti 2009:151). Det ble derfor tatt skrapeprøver av såper i begge maleriene og de resulterende
FT-IR-målingene ble sammenlignet med referansespektra og relevante publikasjoner (Bilde 8). En kort oppsummering av FT-IR-resultatene og hva de kan relateres
til, ﬁnnes i tabell 2. FT-IR-analyser kan være utfordrende
å tolke ettersom uorganiske materialer absorberer IRstråling sterkere enn organiske (Galeotti 2009:154). I vårt
tilfelle førte dette til at blyet ga et bredt band i <1000 cm-1
regionen, som overlapper med mindre absorberinger
fra oljekomponentene i prøvene. Det samme problemet
har også blitt beskrevet i litteraturen av blant andre
Townsend og Boon (2012:354) og Galeotti (2009). Det var
likevel mulig å identiﬁsere blysåper i begge prøvene da
det kunne observeres et C-O (karbonat)strekk ved 13951400 cm-1 og et asymmetrisk COO- (metallkarboksylat)
strekk i regionen 1510-1513 cm-1. Videre kan fravær av
et bredt absorbsjonsband i regionen 3300-2500 cm-1
(O-H) og en forskyvning av bandene som knyttes til C=O
og C-O (rundt 1700 og 1300 cm-1) til et asymmetrisk
band rundt 1550 og 1400 cm-1 indikere at en forsåpning
har skjedd (Robinet og Corbeil 2003:28-30). Dette kunne
også observeres i spektrene og dermed er det sterke
indikasjoner for blysåpedannelse i prøvene og muligens
også ellers i maleriene (pers.komm. Schönemann
30.09.2013).
Hvorfor det er viktig å identiﬁsere blysåper
I begge maleriene førte blysåpedannelse til en kornete
overﬂate, hvilket kan oppfattes som forstyrrende, særlig om
maleriene observeres på nært hold. Metallkarboksylater
har også en lavere brytningsindeks enn pigmenter
(Noble m.ﬂ. 2002:49; Shimadzu m.ﬂ. 2008:626). Dermed
vil blyholdige farger bli mer transparente, hvilket kan
føre til at eventuelle undertegninger eller underliggende
farger vil bli synligere. Dersom blysåpene har falt ut, kan
ferniss og smuss samles i gropene som etterlates slik at
de fremstår som forstyrrende og mørke prikker (Noble
og Wadum 1998:58). Fordi en forsåpning av fargelagene
kan påvirke hvordan malerier fremstår, er det viktig å
være oppmerksom på hva fenomenet skyldes, slik at
malerier kan tolkes og behandles på en god og forsvarlig
måte. Det er for eksempel mulig at klisterdubleringen
som ble utført på Alexander og Roxana ved en tidligere

Tabell 2: Påviste bånd ved FT-IR-analyser

behandling, har påskyndet dannelsen av blysåper, da
både høy relativ luftfuktighet (RF) og varme anses for
å akselerere blysåpedannelsen (Keune 2005:159,160;
Noble m.ﬂ. 2005:2). Derfor bør malerier oppbevares i
et stabilt klima og bruk av vandige løsninger og varme i
ulike behandlingsinngrep bør revurderes. Dette gjelder
særlig nyere malerier hvor det er benyttet bly eller sink
og hvor dannelsen av metallsåper fremdeles er på et
tidlig stadium. I begge maleriene var blysåpene uløselige
i organiske løsemidler, som ble benyttet for å fjerne
ferniss. Enkelte såper falt imidlertid av under fernissrensingen av Pietà grunnet friksjon. Under retusjeringen
ble det valgt ulike tilnærminger, fordi betraktningsavstandene for malerienes faste plassering er forskjellig.
For Alexander og Roxana, som skal henge relativt lavt
i et privat hjem, ble det valgt å retusjere de synligste
blysåpene, mens for Pieta, som skal henge høyt og
nesten oppunder taket i et mørkt rom, ble de hvite
prikkene ikke retusjert.
Avslutningsvis ønsker vi å takke Tine Frøysaker, professor
i konservering ved UiO, for gjennomlesing og kommentarer.

Note
Note 1: Listen er ufullstendig. Hvis våre lesere har kjennskap
til norske artikler om metallsåper eller noen forslag til oversettelser, ta gjerne kontakt på e-post.
Referanser
Boon, Jaap J., Frank Hoogland og Katrien Keune. 2007,
‹Chemical processes in aged oil paints affecting metal soap
migration and aggregation›, i AIC paintings specialty group
postprints: papers pres. at the 34th annual meeting of the AIC
of Historic & Artistic Works providence, Rhode Island, June
16-19, 2006, AIC: Washington, 16-23. Tilgjengelig fra: http://
aigaion.amolf.nl/index.php/publications/show/337 [28.10.2013].
Frøysaker, Tine, Constanza Miliani og Mirjam Liu. 2011, ‹Nonevasive evaluation of cleaning tests performed on «Chemistry»
(1909-1916), a large unvarnished oil painting on canvas by
Edvard Munch›, Restauro, vol.4, 56-63. Tilgjengelig fra: http://
www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/aula-prosjektet/
publikasjoner/ [13.04.2014].
Galeotti, Monica, Edith Joseph, Rocco Mazzeo og Silvia Prati.
2009, ‹Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ‹, i
Daniela Pinna, Monica Galeotti og Rocco Mazzeo (red.) Scientiﬁc examination for the investigation of paintings: a handbook
for conservators-restorers, Centro Di: Firenze.
Higgitt, Catherine. Personlig kommunikasjon 17.12.2013.
Higgitt, Catherine, Marika Spring og David Saunders. 2003,
‹Pigment-medium interactions in oil paint ﬁlms containing red
lead or lead-tin yellow›, National Gallery technical bulletin, vol.
24, 75-95.

19

Higgit, Catherine, Marika Spring og David Saunders. 2005,
‹Pigment-medium interactions in oil paint ﬁlms containing leadbased pigments›, i WAAC Newsletter, Vol. 27, no. 2, 12-16.
Keune, Katrien. 2005, Binding medium, pigments and metal
soaps characterised and localized in paint cross-sections,
doktoravhandling, Universitetet i Amsterdam.
Keune, Katrien, Annelies van Loon og Jaap J. Boon. 2011,
‹SEM backscattered-electron images of paint cross sections as
information source for the presence of the lead white pigment
and lead-related degradtion and migration phenomena in oil
paintings›, i Microscopy and Microanalysis, 17, 696-701.
Masschelein-Kleiner, Liliane. 1995, Ancient binding media,
varnishes and adhesives, ICCROM: Roma.
Noble, Petria og Jørgen Wadum. 1998, ‹III The restoration of
the Anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp›, i Rembrandt under
the scalpel. The Anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp dissected,
Mauritshuis: Haag, 51-72.
Noble, Petria, Jaap J. Boon og Jørgen Wadum. 2002, ‹Dissolution, aggregation and protrusion. Lead soap formation in
17th century grounds and paint layers›, i ARTMATTERSNetherlands Technical Studies in Art, 1, 46-61.
Noble, Petria, Annelies van Loon og Jaap J. Boon. 2005,
‹Chemical changes in old master paintings II: darkening due to
increased transparency as a result of metal soap formation›,
i 14th triennial meeting The Hague, 12-16 September 2005:
ICOM Committee for Conservation: preprints volume 1, James
& James: London, 1-10. Tilgjengelig fra: http://aigaion.amolf.nl/
index.php/publications/show/639 [28.10.2013].

Plather, Leif Einar og Unn Simonsen Plather. 1999, ‹The young
Christ among the Doctors by Teodoer van Baburen. Technique
and condition of a Dutch senventeenth century painting on
canvas›, Conservare necesse est: festskrift til Leif Einar
Plahter på hans 70-årsdag, Nordisk konservatorforbund, Den
norske seksjon: Oslo.
Plather, Unn. 1999, ‹Baburen re-examined›, Conservare
necesse est: festskrift til Leif Einar Plahter på hans 70-årsdag,
Nordisk konservatorforbund, Den norske seksjon: Oslo.
Robinet, Laurianne og Marie-Claude Corbeil. 2003, ‹The
characterization of metal soaps›, Studies in conservation, vol.
48, (nr. 1). Tilgjengelig fra: http://www.jstor.org/stable/1506821
[29.04.2013].
Schönemann, Anna. Personlig kommunikasjon 30.09.2013
Shimadzu, Yoshiko, Katrine Keune, K.J. van der Berg, Jaap
Boon og J. H. Townsend. 2008, ‹The effects of lead and zinc
white saponiﬁcation on surface appearance of paint›, i Janet
Bridgland (red.), 15th triennial conference, New Delhi, 22-26
September 2008: preprints ICOM Committee for Conservation,
ICOM Committee for Conservation: Paris, 626-632.
Townsend, Joyce og Jaap J. Boon. 2012, ‹Research and instrumental analysis in the materials of easel paintings›, i Joyce
Hill Stoner og Rebecca Rushﬁeld (red.), The conservation of
easel paintings, Routledge: New York.
van Loon, Annelies. 2008, Color changes and chemical reactivity in seventeenth-century oil paintings, doktoravhandling,
Universitetet i Amsterdam.
van Loon, Annelies, Petria Noble og Aviva Burnstock. 2012,
‹Ageing and deterioration of traditional oil and tempera paints›,
i Joyce Hill Stoner og Rebecca Rushﬁeld (red.) Conservation
of easel paintings, Routledge: New York, 214-241.

Spesialister på restaurering og forgylling
Små og store oppdrag, antikke møbler og
moderne klassikere, speil og rammer.
Høy restaureringsfaglig kompetanse
Kvalitetshåndverkere med lang erfaring

Københavngt 2 0553 Oslo
Tel: 22 37 91 00
Org nr 992 160 314 mva

20

restaurering@mobelverkstedet.no
www.mobelverkstedet.no

