‘Malerier på rull’:

Tilstand og behandling av «Historien» (M 960) (1)

Ill. 1: Tidligere oppbevaring av opprullede skisser i Munch-museets magasin. (Fotograf: E.S. Tveit)
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Innledning
Munch-museet har 48 skisser av Edvard Munch som
ligger opprullet i magasinet (2). 32 av disse utgjør skisser
til dekorasjonene i aulaen ved Universitetet i Oslo (3).
Skissene er uoppspente arbeidsutkast som trolig ikke var
ment for oppspenning på blindramme. De fleste skissene har sannsynligvis ligget opprullet fra Munchs tid (4).
Kort tid etter Munchs død i 1944 begynte arbeidet med å
registrere utkastene samtidig med øvrige verk på Ekely.
I 1971 ble flere utkast registrert, fotografert og lagret på
ruller, trolig på grunn av plassmangel og fordi den dårlige
tilstanden på mange av lerretene ikke tillot montering på
blindrammer uten at de først ble behandlet.
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Samtlige utkast var lagret på ruller med diametre fra
6 – 46,5 cm. Opptil 6 lerreter lå utenpå hverandre, med
fargelaget vendt innover. Rullene ble oppbevart liggende
på hyller (ill. 1). Skissene var ikke tidligere behandlet (5),
men i mars 2006 startet konserveringsprosjektet ‘malerier
på rull’, som omfatter en utførlig dokumentasjon (6) og behandling av samtlige utkast (www.munch.museum.no) (7).
Prosjektets målsetning er å bedre lagringsforholdene for
skissene ved å anvende konserveringsforsvarlige pakkematerialer, og å endre tidligere opprullingsmåte (8).
«Historien» (M 960) er et av de 48 utkastene. Skissen
var Edvard Munchs aller første monumentale versjon av

Ill. 2: «Historien» (M960), 299 x 884 cm, før behandling. (Fotograf: R. Jeffries)

motivet «Historien» og ble malt i tidsrommet 1910–11
(ill. 2) (9). Maleriet måler 299 x 884 cm og er signert i
nedre høyre hjørne. Hovedfokus i denne artikkelen hviler
på tilstand og behandling. Materialene er undersøkt og
analysert, men de blir kun omtalt i den grad det er nødvendig for å belyse tilstand og behandlingsprosesser.
Munchs materialvalg, hans arbeidsprosess og hvordan
han håndterte, transporterte og lagret skissene har fått
betydning for både denne skissen og de øvrige opprullede utkastenes generelle tilstand. Munch malte flere av
skissene i sine utendørsatelierer. Fotografier dokumenterer at «Historien» var montert i Munchs utendørsatelier i
Kragerø (ill. 3).
«Historien» (M 960)
Undersøkelse og behandling av «Historien» ble påbegynt
av konserveringsseksjonen i Oslo kommune på Munchmuseet i april 2007. Skissen var ferdig til opprulling 20
måneder senere, i desember 2008. I alt deltok 5 malerikonservatorer i arbeidet.
Lerretet i «Historien» består av 13 lerretsdeler med ulike
størrelser som både er skjøtet med maskinsøm og sydd
for hånd. Disse er sannsynligvis vanlige brukstekstiler, og
er uten lim- og grunderingslag. Det innebærer at malingslagene i hovedsak har et mekanisk feste til lerretet. De
fleste fargene er påført i ett lag med både utynnede og
pastose fargestrøk. De uttynnede fargeområdene er
størst i omfang og pastos maling er begrenset til lokalt
plasserte strøk over små områder. Skissen har store
umalte områder. En rekke utførte analyser av bindemiddelet i ulike malingsprøver viser at Munch har brukt
forskjellige bindemidler i de ulike fargelagene (10).

Tilstand
Lerretet hadde mange bretter og deformasjoner, trolig
grunnet både Munchs egen håndtering og senere oppbevaringsforhold. Bildets store format og at skissen ikke
er oppspent har antageligvis gjort det vanskelig å unngå
bretter under håndtering. Det kan forklares med at et
uoppspent lerret fungerer som et fleksibelt underlag med
liten deformasjonsmotstand (11).
Det er et stort antall vannskjolder og rustflekker samt
store områder med muggsopp i lerretet. Lerretet er nedbrutt med mange rifter og hull. De største riftene finnes
på langsidene og har tydelig sammenheng med tidligere
monteringer av skissen. Alle riftene langs kantene har
karakteristisk L-form og de største av dem måler omtrent
16 cm i høyden og er opptil 51 cm lange.
Fargelagene er matte og strukturen porøs, det vil si
at malingen har liten intern binding og svak vedheft til
underlaget (12). I flere fargelag smittet pigmentpartiklene
av ved berøring av overflaten. Det var store områder med
avskallinger og løs maling. Det var avskallinger både
internt i fargelaget og mellom fargelag og lerret. De mest
porøse fargelagene var gjennomkrakelerte på mikronivå,
mens de mindre porøse fargelagene hadde lett synlig
krakeleringsmønster med opptil 1 cm brede sprekker (ill.
4).
Sentralt i motivet er store deler av lerret og fargelag
dekket av lim i variert tykkelse (ill. 5) (13). Limlaget var
mørkt gult og hadde en hard konsistens. Limet fulgte ikke
et bestemt mønster og ble betraktet som utilsiktet søl.
Det lå hovedsakelig over malingslaget, men også enkelte
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Ill. 3: «Historien», i Munchs utendørsatelieret i Kragerø, sensommeren 1910. (Fotograf: A.F. Johansen) [B1865F]

Ill. 4: Stereomikroskopbilde (25x). Brede krakeleringer i et prøyssisk blått fargelag øverst i skissen. (Fotograf: E.S. Tveit)

steder under malingen, noe som viser at limet kom på
skissen før den var malt ferdig. Limet lå enten som store
flekker, lange render eller som små dråper spredt utover
hele overflaten. Rendene og dråpeformasjonene indikerte
at maleriet var i en vertikal posisjon da limsølet kom på
overflaten. Limet ble observert som filmlag uten brudd og
som svært krakelerte lag.

problemene løst. En aerosolgenerator påfører konsolideringsmidlet i dampform (1- 6µm) uten at overflaten berøres
(17).

Limet har forårsaket store deformasjoner i lerret og
maling-slag (ill. 6). Deformasjonene kan ha oppstått når
limet tørket opp og ble sannsynligvis verre ved aldring.
Animalsk lim kjennetegnes ved å være svært hygroskopisk (14) og har ved gjentatt svelling og krymping
påført fargelagene stor belastning. Fargelagene har
krakelert, utviklet skålformede oppskallinger og løsnet fra
underlaget (15).
Behandling
Behandlingen av «Historien» dreide seg i hovedsak om
å stabilisere lerret og fargelag. Dette innebar å feste løs
maling og å begrense omfanget av oppståtte skader forårsaket av limsølet.
Konsolidering
Forsøk med ulike metoder og konsolideringsmidler viste
at både lerret og fargelag var svært fuktsensitivt (16).
Det oppstod lett skjolder og fargeendringer på overflaten.
Påføring av ulike konsolideringsmidler med pensel var
en uegnet metode fordi fargelaget ikke tålte berøring
med pensel eller direkte kontakt med det flytende konsolideringsmidlet. Det ble derfor essensielt å anvende en
metode hvor konsolideringsmidlet kunne påføres i mindre
mengder av gangen, uten direkte berøring med overflaten. Ved å bruke en aerosolgenerator ble begge disse
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Porøse uttynnede malingslag ble konsolidert med 1 %
størlim gjennom en aerosolgenerator (ill. 7). Dampen ble
påført overflaten til den var synlig fuktet. Samme prosess
ble gjentatt, i alt fra 5 – 10 ganger. Konsolidering med en
aerosolgenerator har imidlertid enkelte begrensninger
som gjør den uegnet til å konsolidere større malingsflak.
Limkonsentrasjonen i en aerosolgenerator kan maksimalt
være 1 %, og limløsningen kan ikke være for viskøs.
Pastose fargelag ble derfor konsolidert med 2 % Fu-Nori
påført med pensel. I pastos maling med oppskallinger
var denne limblandingen for viskøs og ble liggende på
overflaten istedenfor å trekke ned. I disse områdene ble
det benyttet en blanding av 2 % Fu-Nori og 2 % størlim
i 1:1 og 1:2-forhold. 1:2-blandingen ble benyttet der 1:1blandingen var for viskøs.
Planering og limsøl
Limsølet på overflaten måtte tynnes for å planere de
største og kraftigste deformasjonene i lerret og malingslag. Der limet lå i et tykt lag over lerret og maling ble limet
enten fuktet med vanndamp gjennom aerosolgeneratoren,
eller med fuktig bomullspinne. Dernest ble limet mekanisk tynnet med skalpell. Mens limet fortsatt var fuktig ble
området planert (18). I områdene hvor limet lå på lerretet
eller over malingslaget ble limet brutt opp med et finpolert
treverktøy, for å redusere spenningene i limfilmen. Det
ble vekslet mellom de ulike metodene, og prosessen var
både tidkrevende og vanskelig. I områder hvor limet lå
under fargelaget ble det kun anvendt planeringsmetoder
som nevnt ovenfor (se note 18).

Ill. 5: De markerte områdene viser limsøl på overflaten. (Fotograf: R. Jeffries)

Ill. 6: Deformasjoner i lerret og fargelag forårsaket av limsølet, i
sidelys før behandling. (Fotograf: Richard Jeffries)

Ill. 7: Konsolidering med aerosolgeneratorer. (Fotograf: T. Adelgren)

Ill. 8: Opprulling av
«Historien». Konvolutten i polyetylen folie
ligger over høyre del
av skissen. (Fotograf:
M. Havrevold)
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Ill. 9: Det nye opphengningssystemet i
Munch-museets magasin. (Fotograf: E.S.
Tveit)

I områder hvor limet lå over løs eller oppskallet maling
var fremgangsmåten en litt annen. Her hadde malingslaget et dårlig feste til underlaget, og risikoen for å fjerne
farge ved uttynning av limet, ble vurdert som stor. Behandlingen i disse problematiske områdene var variert. Vanndamp gjennom aerosolgeneratoren ble benyttet til å fukte
lim-overflaten, for deretter å fjerne limet fra malingsoverflaten med en skalpell. I enkelte områder ble det nødvendig å veksle mellom konsolidering med aerosolgenerator
(1 % størlim) og planering.
Utynningen av limet på overflaten reduserte de kraftige
deformasjonene, men det var fortsatt synlige spenninger
i lerret og fargelag. Det var ikke mulig å fjerne disse
spenningene uten å ta bort alt limet. Flere forsøk viste at
å fjerne limet ikke var en gjennomførbar metode uten å
skade fargelagene.
Riftreparasjon
De store riftene ved langsidene måtte stabiliseres, både
for at skissen kunne håndteres ved opprulling, men også
for å lette den fremtidige håndteringen. Hovedhensikten
med reparasjonen av riftene var å stabilisere de løse
lerretsdelene, og det ble derfor vurdert som tilstrekkelig
å opprette et begrenset antall med festepunkter. Det ble
lagt størst vekt på å finne en metode som ikke ville danne
skjolder i lerretet. Det var også viktig å tilføre minst mulig
sekundært materiale. Reparasjonens estetikk og styrke
kom i annen rekke.
De fleste av riftene ble limt med en 1:1-blanding av størlim
(20 %) og hvetestivelse (10 %). I de fleste tilfellene ble
originale tråder festet til hverandre. Der avstanden mellom riftkantene var for stor på grunn av deformasjoner i
lerretet var det ikke mulig å bruke de originale trådene. I
disse riftene ble det benyttet sekundære lerretstråder (19).
Enkelte steder var lerretet mer fuktsensitivt slik at små
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punktskjolder oppstod. Til å feste rifter i disse områdene
ble det isteden anvendt polyamidbasert sveisepulver.
Opprulling
Opprullingen av skissen krevde 11 personer og var et omfattende arbeid (ill. 8). Den nye rullen bestod av kartong
med en diameter på 100 cm. Kartongen var syreholdig
og ble derfor forseglet med polyester plastikk og bufret
med skumplast av polyetylen. Alle skjøter ble tapet med
aluminiumstape. For å redusere friksjonen mellom skissen og underlaget, ble en tykk polyester plastikk skjøvet
under skissen.
En rull med polyetylen folie like lang som skissen, pluss
to ganger rullens omkrets, ble målt opp på forhånd.
Endestykket av folien ble først rullet en runde på rullen
og festet med aluminiumstape. Dernest ble den første
meteren av skissen lagt på rullen. Denne delen ble holdt
fast av en konvolutt av polyetylen folie som ble lagt over
skissen og klebet til rullen. Dette hindret at skissen mistet
feste til rullen. Folien under skissen og skissen ble deretter rullet opp på rullen. Da hele skissen lå opprullet ble
siste stykke av polyetylen folien lagt over og festet med
aluminiumstape.
Rullen med skissen ble montert hengende på en stang i
magasinet (ill. 9).
Avslutning
Prosjektet ‘malerier på rull’ pågår fortsatt. Det gjenstår
undersøkelse og behandling av 6 skisser som til sammen
utgjør omtrent 150 m². Så langt har 16 personer deltatt i
arbeidet.
I prosjektets sluttfase er det en målsetning at særlige
problemstillinger, resultater av materialanalyser og
prosjektoppsummering blir presentert i ulike faglige publikasjoner.

Noter:
1) MM M 960 er skissens registreringsnummer på Munchmuseet.
2) Skissene utgjør 378,5 m² i utrullet tilstand.
3) 8 til Menneskeberget, 3 var tiltenkt rådhusdekorasjonene og 4
øvrige motiv.
4) Det mangler data som nøyaktige beskriver når eller hvordan
skissene ble lagret etter Munchs død til åpningen av Munchmuseet i 1963 og frem til 1971. Imidlertid finnes det noen
holdepunkter som tyder på at Munch oppbevarte skissene opprullet og at de også i tiden etter hans død var opprullet.
5) Med unntak av 5 skisser til ‘Menneskeberget’ (behandlet i
2000).
6) Dokumentasjonen innebærer (den er ikke avsluttet) bl.a.
studier av arkivmateriale, upublisert og publisert litteratur og
korrespondanse og kommunikasjon med fagpersoner i inn- og
utland, samt material- og tilstandsundersøkelser og analyser.
Analyser av malingsprøver med polarisasjonsmikroskop (PLM),
pH-målinger, skanning elektronmikroskop med energidispersiv
røntgen mikroanalysator (SEM-EDX), våtkjemiske analyser,
Fourier transform infrarødt spektroskopi (FTIR) og gasskromatografi-masse spektrometri (GK-MS).
7) http://www.munch.museum.no/content.aspx?id=99
8) Ved blant annet å oppbevare en skisse per rull, og å benytte
et opphengningssystem som gjør at rullene kan henge fritt på
stenger i magasinet.
9) Skissens har et 2/3 format i forhold til det ferdige maleriet som
er montert i nisjen på Aulaens høyre sidevegg.
10) Bindemiddelsanalyser ble utført med våtkjemiske løselighetstester, FTIR og GC-MS. Resultatene påviste flere ulike
typer og kombinasjoner av bindemidler: kasein med animalsk
lim, animalsk lim og egg, og standolje. Analysene ble utført av
undertegnede (PLM, FTIR, våtkjemiske tester). Brian W. Singer,
Northumbria University, England, 2007, har utført GK-MS og
FTIR- analyser, upubl. rapport.
11) Berger, G. A. (2000) «Conservation of paintings: Research
and innovations», Archetype, London

12) En rekke forhold kan ha bidratt til at malingslagene er
porøse. I dette tilfellet har undersøkelser vist at det både skyldes
malingens blandingsforhold, påføringsteknikk, lerretets porøsitet,
utendørsforhold og aldring.
13) FTIR og GK-MS-analyser viste at limet var av animalsk opprinnelse.
14) Mecklenburg, M.F., «Determining the acceptable ranges of
relative humidity and temperature in museums and galleries:
Part 2, structural response to temperature» [online], Tilgjengelig
fra: <http://www.si.edu/mci/downloads/reports/MecklenburgPart1-RH.pdf>[7/13/07a]
15) Det blir hevdet at skålformede deformasjoner hovedsakelig
forårsakes av at fargelag er stive (Diamond, J. og C. Young
(2003) ‘Reducing cupping without lining’, «Alternatives to lining:
Preprints of UKIC paintings section conference», M. Bustin og T.
Caley (red.), Tate Britain, London, s. 29- 34. I og med at fargelagene er porøse, følger det at de er sprø, og dermed også stive
i den forstand at de mangler elastisitet.
16) Det ble utført konsolideringsforsøk med ulike konsentrasjoner (maks. 2 %) av størlim og Fu-Nori påført med pensel. Ren
størlim ga glans- og fargeendringer i lerret og fargelag. Fu-Nori
ga ingen forandring. Blandinger med disse to klebestoffene
fungerte tilfredsstillende, men det var svært viktig at limet ble
påført under løse flak for å unngå skjolder.
17) Aerosol generating systems, AGS 2000 HS, ZFB GmbH.
Mommsenstrasse 7, D-04329 Leipzig. AGS 2000 operating
manual, versjon 2.2.
18) Planeringen ble i hovedsak utført med fuktige og tørre trekkpapir, polyester plastikk med silikon, vektfordelere og lodd. I
noen tilfeller ble det anvendt fuktige trekkpapir, aerosolgenerator
og varmeskje.
19) Overskuddstråder fra andre steder på lerretet var for svake,
det ble derfor anvendt sekundære polyestertråder.
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