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Korrigering av krumning på panelmalerier 

-Evaluering av et utvalg behandlingsprinsipper 

 

Fredrik Jong, Stephen Gritt 

 

Introduksjon 

Korrigering av krumning i malerier på trepanel er et interessant tema både i vitenskapelig 

forstand og i praktisk gjennomføring. Denne typen behandlinger utføres sjelden i dag og 

forbeholdes gjerne de mest ekstreme tilfellene, der inngrepene kan rettferdiggjøres av flere 

ulike grunner (fig 1). Sett i forhold til tapet av tradisjonell håndverkskunnskap innenfor 

strukturell behandling av panelmalerier er det grunn til å anta at dette vil gjennomføres enda 

mer sjeldent i fremtiden.  

Selv om toleransen for deformasjoner i panelmalerier er større i dag enn tidligere, 

forekommer det tilfeller der selv en moderat krumning kan være svært forstyrrende for 

maleriets estetikk og for kunstverkets autentisitet. Mange av de tradisjonelle prinsippene for 

behandling vil i dag anses for å være svært invaderende og lite kompatible med begreper som 

”minimal inngripen”. Temaet i denne artikkelen kan derfor kalles marginalt, men mangelen 

på sikker informasjon innenfor dette området gjør likevel en nærmere undersøkelse 

hensiktsmessig. 

Hensikten med dette prosjektet var å eksponere krummede trepaneler for materialene og 

metodene som benyttes og påvirkningsfaktorene som utnyttes i noen av de tradisjonelle 

behandlingene, for dermed å kunne vurdere effektiviteten på disse. En naturlig fortsettelse på 

prosjektet vil være å undersøke eventuelle forandringer som oppstår i trepanelene som følge 

av behandlingsmetodene samt grad av tilbakevendt krumning over tid. Dette er en forstudie, 

og det planlegges videre å blant annet teste de behandlede panelene med hensyn til mekanisk 

styrke på tvers av fiberretningen og fleksibilitet. Metodikken som vil benyttes for dette er 

foreløpig ikke avklart, men i hovedsak vil det innebære bøying av treverket frem til 

bristepunktet. 



#"

"

 

Trepanelene 

Et enkelt bord av tilnærmet radialt skåret, nordamerikansk hvit eik med jevn ved ble delt opp i 

tolv paneler (fig 2). Tresorten ble valgt på bakgrunn av at den strukturmessig ligner baltisk 

eik, som tradisjonelt ofte har vært benyttet i nordeuropeisk malerkunst. Samtidig har den en 

forholdsvis åpen cellestruktur som tillater relativt hurtige reaksjoner på svingninger i relativ 

luftfuktighet (RF)
1
.  

Hvert av panelene hadde omtrentlige dimensjoner på 31,0 x 22,5 cm. Tykkelsen hadde, som 

følge av tilgjengelig utstyr, større variasjon, men dette ble ikke ansett for å være en kritisk 

faktor. Denne variabelen kunne dessuten gi interessante resultater i forhold til grad av 

krumning og reaksjonshastighet i forhold til tykkelse. Det tynneste panelet var 0,5-0,6 mm, 

mens det tykkeste var 0,8-0,9 mm.  

Panelene ble dekket på en av sidene med et lag alkydbasert maling
2
 og, da dette hadde tørket, 

et lag akryldispersjon, Plextol B500 (fig 2). Siden av panelet som dette ble påført ble valgt 

tilfeldig, uten hensyn til relativ posisjon i forhold til sentrum av trestammen og variasjoner i 

forskyvningen på årringene. 

Endeveden på panelene ble behandlet slik at de var renskårede med åpne porer (fig 6). 

Alkydmalingen ble kun påført på fremsiden, mens akryldispersjonen også ble penslet halvveis 

ned på endveden
3
. Formålet med dette var å blokkere porene i treverket for å begrense 

absorpsjonen av fuktighet. Da ferniss tradisjonelt ofte har vært påført panelmalerier også på 

sidekantene vil denne behandlingen gi en effekt som kan tilsvare virkelige situasjoner. 

Panelene ble nummerert fra P1 til P10 med to kontrollpaneler, C1 og C2. 

Produksjon av krumning 

Et forseglet kammer med en mettet løsning av natriumklorid (NaCl) ble gjort klart (fig 3). 

Saltløsningen ga en RF på rundt 75 %. For å reise fibrene i treverket og til en viss grad å 

utvide cellene, ble panelene først penslet med vann på baksiden. De ble deretter plassert i 

kammeret i flere omganger à 24 til 36 timers varighet (fig 4). Mellom disse omgangene ble de 
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tørket i en ovn ved 40 °C over 2 timer og siden plassert i konserveringsstudioet med en stabil 

RF på 50 % over 24 timer. Panelene ble alle utsatt for den samme syklusen, til sammen ni 

omganger, inntil de hadde fått en synlig krumning (fig 5 og 6). Kontrollpanel C1 ble satt til 

side og ikke eksponert for dette.  

Vektmålinger indikerte at rundt 70-90 % av den ”anvendbare”
4
 fuktighetsadsorpsjonen ble 

nådd i løpet av de første 24 timene i RF-kammeret, og at en tilsvarende varighet var 

nødvendig for at fuktighetsinnholdet i treverket skulle returnere til utgangspunktet
5
 (tabell).  

Før prosessen hadde gitt panelene en tydelig konveks krumning
6
 kunne det observeres at de 

tykkeste panelene hadde en svak konkav form etter hver eksponering i RF-kammeret. Dette 

indikerte at det hadde blitt etablert en effektiv grad av svelling gjennom tykkelsen av 

panelene, altså at baksiden hadde svellet mer enn forsiden. De tynnere panelene hadde først 

en konkav krumning de første 12 timene med eksponering for høy RF og ble senere flate etter 

24 timer. Dette kan skyldes at stigningsgraden på fuktighetsadsorpsjonen var i ferd med å 

flate ut, og at den tilførte fuktigheten hadde nådd ca 5-6 mm inn fra baksiden av panelene på 

dette tidspunktet. De tykkere panelene, som var 2-3 mm tykkere, var da fremdeles relativt 

usvellede på den bemalte forsiden, noe som resulterte i den svakt konkave formen.  

Det kan i dette tilfellet være hensiktsmessig å skille mellom to ulike former for krumning 

relativt til tykkelse. De tynnere panelene fikk til slutt størst deformasjon, mens de tykkere 

trolig hadde en ”indre kjerne” av beskyttet treverk som antakelig har bidratt til å begrense 

krumningen. I en virkelig situasjon vil panelmalerier bli eksponert for svingninger i RF av 

ulik varighet. Dette medfører at treverket i enkelte tilfeller vil nå fullstendig 

fuktighetsekvilibrium (EMC) i hele tykkelsen, mens det i andre tilfeller vil skapes et delvis 

ekvilibrium, der kun baksiden rekker å reagere med omgivelsene. 

Krumningene begynte å bli synlige allerede etter 3 sykluser og ble siden stadig forsterket. 

Prosjektets tidsrammer ble en avgjørende faktor for når denne fasen skulle avsluttes, selv om 

dannelsen av tydelig krumning var essensielt. 
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Som nevnt ble det observert at de tynnere panelene fikk den mest markante deformasjonen, 

noe som ble tilskrevet den beskyttede kjernen av treverk i disse. En annen faktor som er 

avgjørende for graden av krumning er den relative andelen av ”tangentialt” og ”radialt” 

treverk i panelet. Dette kan estimeres ut fra lengden på den lengste margstrålen som er synlig 

på endeveden. Et fullstendig radialt skåret panel vil ha stråler som ligger parallelt med 

overflaten, mens et fullstendig tangentialt skåret panel vil ha korte stråler som ligger mer 

tverrstilt i forhold til overflaten. Eksempelvis hadde P1 og P10 i dette henseendet et lignende 

utseende, med lengste margstråle på henholdsvis 9,4 og 9,5 cm (tabell). Forskjellen i tykkelse 

på 3 mm har antakelig likevel vært medvirkende til at det tynneste panelet, P1, fikk en dobbelt 

så stor avbøyning som det tykkeste, P10 (tabell). 

Observasjonene som ble gjort av panelene med sammenlignbar tykkelse viste at bordene med 

de lengste margstrålene fikk den minste krumningen, men i dette tilfellet var altså likevel 

tykkelsen den mest avgjørende faktoren. Faktum at tykkelse her ser ut til å være en viktigere 

faktor enn treverkets opprinnelige plassering i stammen kan anses for å stride med etablerte 

fakta, og de relativt korte RF-syklusene som ble benyttet for å skape krumning kan være en 

årsak til resultatet. Om panelene hadde utviklet denne krumningen på naturlig måte, med 

sesongavhengige svingninger i RF der hele tykkelsen av panelet rakk å nå ekvilibrium med 

omgivelsene, er det sannsynlig at typen kutt; grad av radialt relativt til tangentialt, hadde blitt 

den mest avgjørende faktoren. Observasjonene som ble gjort viste også mer forventede 

resultater; Eksempelvis kan nevnes panel C2, som hadde en moderat til høy tykkelse men var 

mest radialt skåret, utviklet minst krumning av alle testpanelene (tabell). 

Behandlingsmetodene    

De ulike metodene for reduksjon av krumning i trepaneler beskrives i det følgende. I alle 

tilfellene ble panelene oppbevart i RF-kammeret i mer enn 36 timer rett før behandling. Dette 

gjorde at krumningen var mindre uttalt ved starten av behandling enn den ville vært om 

panelene hadde nådd ekvilibrium med studioets 50 % RF. 

1. P10: Panelet ble lagt i en konvolutt av polyetylen for å sinke desorpsjonen og 

deretter påført vekter (fig 7).  

Denne prosedyren representerer en relativt passiv, tradisjonell behandlingsmetode med 

bruk av fuktighet og moderat vektpåføring. Vekten som ble benyttet var 15 kg; 
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tilstrekkelig der hensikten var å gi motstand mot den forventede krumningen men ikke 

nok til fullstendig å motvirke kreftene som oppsto i treverket.  

Vekten ble tatt vekk etter i overkant av en uke, da panelet ble forventet å ha nådd 

ekvilibrium med omgivelsene (50 % RF). I en ekte situasjon ville behandlingen 

tradisjonelt ofte fortsatt med montering av et støttesystem underveis i tørkeprosessen, 

eksempelvis en parkettering, eller ved påføring av en plate i balsatre på baksiden. 

2.  P5: Panelet ble lagt i en konvolutt av polyetylen og deretter satt i  

klemmer (fig 8). 

Prosedyren representerer en mer invaderende, tradisjonell praksis. Panelet ble her 

fullstendig fiksert i sin svellede tilstand, uten mulighet for dimensjonsendinger. 

Klemmene ble også her fjernet etter i overkant av en uke i omgivelser med 50 % RF. 

Tradisjonelt ville også denne behandlingen avsluttes med montering av parkettering eller 

lignende. 

3. P1 og P9: Påføring av løsemiddelblandinger på panelets bakside og påføring av 

vekt. 

Løsemidler som sveller eller på andre måter påvirker cellulose og andre komponenter i 

treverk benyttes enkelte ganger innen konservering. Løsemidlene som i dette tilfellet ble 

tatt i bruk var etanol, dipropylenglykol (DPG, 99 % blanding av isomerer) og 

dimetylsulfoksid (DMSO). For de to panelene ble det brukt to ulike blandingsforhold etter 

nevnte rekkefølge: Panel P1: 2:2:4 og panel P9: 2:4:2. Etter påføring av samme volum 

løsemiddelblanding på baksiden ble de to panelene delvis dekket med polyetylenfilm for å 

sinke fordampingen og siden påført 15 kg vekt. Vektene ble tatt av etter 10 dager, da alle 

de flyktige komponentene i løsemiddelet hadde forsvunnet fra treverket og 

fuktighetsekvilibrium med omgivelsene (50 % RF) var nådd. Etanol ble valgt som følge 

av dets effekt på cellulose og DMSO for dets påvirkning av hemicellulose og lignin. Den 

høye viskositeten i DPG ga mulighet for en lengre eksponeringstid. 

4. P8: Bruk av varme og vekt, med fritt tap av fuktighet (fig 9) 

Prosedyren representerer en ”moderat” behandlingsform, en sjelden gang nevnt i 

litteraturen, som kombinerer disse to påvirkningsfaktorene. Nasjonalgalleriet i London har 

eksempelvis benyttet et oppvarmet lavtrykksbord sammen med en lukket membran for å 

gjennomføre en ”mild” form for planering av panelmalerier (Reeve 1998: 413).  
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Vekten som ble påført i dette tilfellet var relativt lav, 6 kg, da panelet ble merkbart mer 

bøyelig som følge av den økte temperaturen. Varmekilden var et silikonvarmeteppe med 

en overflatetemperatur på 45 °C. Eksponeringen foregikk over en time og panelet ble så 

satt under vekt i en uke til fuktighetsekvilibrium ved 50 % RF var opprettet (undersøkt 

ved veiing). 

 

5. P3: Panelet ble lagt i en forseglet konvolutt av polyetylen, eksponert for varme og 

siden lagt under vekt (fig 9).      

Metoden var den samme som den sistnevnte, men med forsinket tap av fuktighet som 

følge av polyetylenkonvolutten. Etter varmeeksponeringen ble konvolutten perforert og 

lagt under press fra 6 kg vekt i en uke til ekvilibrium var nådd (undersøkt ved veiing). 

Resultater 

Resultatene av de ulike prosedyrene i forhold til korreksjon av trepanelenes krumning kan 

leses i tabellen og diskuteres i det følgende. 

Prosess 1: Behandlingen hadde ingen synlig effekt på panelets krumning. Panelet hadde 

gjenopptatt formen det hadde før behandling, og vekten hadde økt relativt til dette som følge 

av fuktighetsopptak fra omgivelsene. 

Prosess 2: Behandlingen ga ingen reduksjon i krumning. Panelet gjenopptok raskt samme 

form som det hadde hatt før behandling da klemmene ble fjernet. Klemmene hadde kun 

medført at treverket ble holdt i spenn. 

Prosess 3: Panelene virket å bli mer bøyelige etter omtrent en time og noe formbare på kort 

sikt. Den statiske vektpåføringen ga en stadig økende redusering av krumningen, antakelig 

som følge av at løsemidlene gradvis trakk inn i trestrukturen. Panel P9 ble etter hvert 

fullstendig flatt da det lå under press. Noe av krumningen vendte tilbake i begge panelene i 

takt med fordampingen, men likevel hadde behandlingen en tydelig effekt. Avbøyningen på 

P1 og P9 var redusert med henholdsvis 6 mm og litt over 2 mm.  

Prosess 4: Panelet ble noe mer bøyelig etter få minutters oppvarming. Den moderate 

vektpåføringen hadde en planerende virkning, men panelet ble ikke fullstendig flatt. 
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Bøyeligheten begynte deretter å reduseres, formodentlig som følge av at varmen ga en rask 

desorpsjon (opptørking). Likevel ble det observert en reduksjon av krumning med litt under 2 

mm. 

Prosess 5: Panelet ble bøyelig og forble bøyelig ettersom fuktigheten ble holdt inne i 

polyetylenkonvolutten. De seks kiloene med vekt bidro til å presse panelet flatt. Noe av den 

tidligere krumningen vendte tilbake i løpet av den neste uken, men en blivende reduksjon på 

litt over 2 mm kunne observeres. 

Diskusjon og konklusjon 

Dette prosjektet var viet spesifikt til undersøkelse av effekten ulike materialer og 

behandlingsmetoder kan ha på reduksjon av krumning i malerier på trepanel. Flere aspekter 

må tas hensyn til før det trekkes konklusjoner om hvorvidt dette er prinsipper som kan 

inkorporeres i en behandling. Som nevnt kan en fortsettelse av arbeidet blant annet være å 

utføre tester av mekanisk styrke og fleksibilitet i panelene for å kunne oppdage strukturelle 

forandringer som har oppstått. Før en strukturell behandling av panelmalerier utføres vil det 

dessuten alltid måtte tas hensyn til hvilken påvirkning dette har på maleriets ulike 

komponenter. Mekanisk påvirkning som følge av dimensjonsendringene i underlagsmaterialet 

og faren for blanching i fargelagene forårsaket av fuktighet er to av de mest åpenbare. 

De to tradisjonelle metodene som kun innebar eksponering for forhøyet RF og planering med 

vekt eller fiksering med klemmer viste i disse forsøkene ingen målbar effekt på panelets 

krumning. Dette gir en indikasjon om spenningene som kan utvikles der det tradisjonelt har 

vært påført en fiksert parkettering som siste del av prosedyren, før treverket har rukket å nå 

fuktighetsekvilibrium med omgivelsene. 

Prosessene som innebar bruk av varme og vektpåføring etter oppholdet i RF-kammeret ga 

begge en viss effekt på panelenes krumning. Dette prinsippet har vært benyttet på 

Nasjonalgalleriet i London i forbindelse med strukturell behandling av et maleri på poppeltre, 

malt av Cosimè Tura (1431-95) (Reeve 1998:413,414). Behandlingen ble utført i 1991 og 

innebar blant annet bruken av et oppvarmet lavtrykksbord og forhøyet RF.      

Resultatet for panel P1, en reduksjon på 6 mm, må anses som svært signifikant og kan mulig 

tilskrives bruken av DMSO. Dimetylsulfoksid har, av det vi erfarer, ikke tidligere vært 

benyttet til dette formålet innen konservering. Det nevnes enkelte ganger i industriell 
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sammenheng som en ”bærer”, brukt sammen med andre løsemidler og harpiks, for 

impregnering av treverk. I industrien er det egnet som følge av god tilgang og lav 

produksjonskostnad
7
. En mulig forklaring på resultatet som ble oppnådd her kan være at 

DMSO medvirker til deformasjon av hemicellulose og lignin i treverket, et interessant aspekt 

som bør undersøkes grundigere. 

Litteratur 

Reeve, Anthony M 1995, “Structural Conservation of Panel Paintings at the National Gallery, 

London”, The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at 

the J. Paul Getty Museum, red. Dardes, Kathleen og Rothe, Andrea, Los Angeles, april 1995 

s. 413-414.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Q
":JSP"*&"*1"<+3&%'6,1"7&("1&*0*&,.+-'6.1&+*-"%="3&%'6,.F%-.,%.1-('*-"*&"'*&7%&"5(09"



!"

"

Tabell: Paneldimensjoner (cm), avbøyning/krumning (cm) og vekt (g) 

 Lengde Bredde Tykkelse 
Lengste 

margstråle 

Krumning ved 

toppen ved 

EMC 50 % RF 

Krumning ved 

toppen etter 

prosedyren ved 

EMC 50% RF 

Krumning ved 

bunnen ved 

EMC 50% RF 

Krumning ved 

bunnen etter 

prosedyren ved 

EMC 50% RF 

Vekt ved 

EMC 50% RF 

Vekt etter fukting 

av baksiden og 

opphold i RF-

kammer (24 t) 

P1 30,2 22,4 0,5-0,6 9,4 1,4 0,8 1,4 0,8 281,0 291,5 

P7 30,8 22,5 0,7 5,1 1,4 n/a 1,4 n/a 339,0 348,0 

P5 30,8 22,5 0,8 6,9 0,9 0,85 0,9 0,9 413,5 421,5 

P3 30,3 22,5 0,7-0,8 8,2 0,8 0,55 0,8 0,6 369,0 376,0 

P6 30,8 22,5 0,8-0,9 15,5 0,8 n/a 0,8 n/a 420,5 428,0 

P10 30,8 22,5 0,8-0,9 9,5 0,7 0,7 0,8 0,7 414,5 421,0 

P2 30,6 22,6 0,7-0,8 11,0 0,7 n/a 0,8 n/a 369,5 377,0 

P8 31,0 22,6 0,7-0,8 7,3 0,7 0,6 0,8 0,55 422,5 430,5 

P9 30,8 22,6 0,7-0,9 10,3 0,6 0,4 0,6 0,35 412,0 419,0 

P4 31,0 22,6 0,7-0,9 13,2 0,5 n/a 0,5 n/a 423,5 430,0 

P2 30,7 22,7 0,6-0,9 22,6 0,4 n/a 0,4 n/a 403,5 410,5 
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Figurer 

 

Figur 1: Tydelig krumning i et maleri på eikepanel. Ukjent kunstner, Tyskland 1800-tallet, antakelig malt på 
et eldre eikepanel. Bildet viser maleriet med baksiden vendt opp. 

 

 

 

Figur 2: De tolv eikepanelene som ble benyttet i testene (før RF-syklusen ble gjennomført). Panelene ble først 
påført et lag alkydbasert maling og siden en akryldispersjon (herder). 
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Figur 3: Det lukkede RF-kammer med en mettet løsning av NaCl i vann ga en RF rundt 75 %. 

 

 

 
Figur 4: Panelene ble plassert i RF-kammeret med den bemalte forsiden opp. 
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Figur 5: Panelene ble sortert etter grad av krumning etter RF-syklusen var avsluttet. 

 

 

 

 
Figur 6: Den mest uttalte deformasjonen ble observert på de tynneste panelene. 

 

 

 

 

 
Figur 7: Prosess 1: Panel P10 ble lagt i en polyetylenkonvolutt for å forlenge tørketiden og påført 15 kg vekt. 
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Figur 8: Prosess 2: Panel P5 ble lagt i en konvolutt av polyetylen og deretter satt i 

klemmer, for å hindre dimensjonsendringer ved opptørking. 

 
 

 

 
Figur 9: Prosess 4: Panel P8 ble lagt under varmeteppet med fritt tap av fuktighet. 

Prosess 5: Panel P3 ble lagt under varmeteppet i en forseglet (tapet) polyetylenkonvolutt. 
Mellom panelene og bordet lå det en polyetylenfilm og en varmeisolerende filtduk.  


