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Sammendrag 

Denne oppgaven har handlet om konserveringen av et portrett av kong Christian VI av 

Danmark-Norge (1699-1746). Portrettet ble mest trolig malt rundt 1740, av en ukjent 

kunstner. Maleriet er av olje på et linlerret. 

Oppgaven redegjør forskjellige analyseteknikker som er brukt for å kartlegge materialer og 

skader i maleriet. Blant analysenmetodene var det visuelle undersøkelser,  pXRF, UV og 

SEM-EDS. 

Tilstanden til maleriet var først og fremst preget av en meget misfarget overflate. Andre 

fremtredende aspekter var gamle riftbehandlinger som måtte fjernes. Det ble tidlig oppdaget 

at lerretet var i en meget skjør tilstand. Røntgenbildet som ble tatt i begynnelsen av 

oppgaveløpet viste også at grunderingslaget var svært tykt i forhold til fargelagene, ettersom 

motivet ikkje var synlig. 

Behandlingen av maleriet hadde fokus på å sikre det skjøre underlaget og å forbedre maleriets 

estetiske kvalitet. De gamle riftbehandlingene måtte fjernes og underlaget sikres med en 

heldublering. Fjerning av overflatesmuss og misfarget ferniss var tidkrevende, men det ga en 

stor forbedring. 
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Abstract 

This master thesis discusses the conservation of a portrait of king Christian VI of Denmark-

Norway (1699-1746). The portrait was most likely painted around 1740 of an unknown artist. 

The painting was done in oil on a linen canvas. 

The thesis discusses different analytical methods that was used to investigate the materials 

and damages in the painting. Among the methods was visual examination, pXRF, UV and 

SEM-EDS. 

The painting had a very discoulored surface. Other aspects was old tear mends that had to be 

removed. It was early discovered that the canvas was in a very fragile state. The X-ray 

examination early in the treatment also showed that the groundlayer was very thick compared 

to the paintlayers, because the motive was not visible. 

The treatment focused on securing the fragile canvas and on improving the paintings aesthetic 

qualities. The old tear mends was removed and the canvas had to be lined. The removal of 

surface dirt and discoulored varnish was time consuming, but it led to a huge imrpovement. 
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Forord 

Masterprosjektene i konservering går nå mot slutten, og alle kommer til å gå sine egne veier. 

Noen vil kanskje holde kontakten, andre ikke, men en ting er sikkert: alle folkene på 

konserveringstudiet ved UiO, både elever og lærere, er litt av en gjeng! 

Alle fortjener sin takk for å ha gjort studiet til en spesiell opplevelse, men den største takken 

vil jeg rette til min veileder Tine Frøysaker. Med et stort kunnskapsnivå og en ufattelig 

tålmodighet har hun alltid hjulpet meg videre når jeg sto fast. Jeg vil også takke Douwtje van 

der Meulen for faglige innspill til oppgaven og for at hun alltid er behjelpelig, selv om hun 

har hatt sine egne masterstudenter å passe på. Jeg vil også takke Noëlle Streeton som lagde så 

interessante bachelorfag at jeg skiftet interesseretning. Francesco Caruso fortjener også en 

stor takk for sin entusiasme, hjelpsomhet og sin villighet til alltid å lære bort vitenskap. En 

dag kanskje jeg lærer. Bibliotekaren, Lisa Benson, vil jeg også takke, samt Calin Steindal på 

Saving Oseberg for hjelp med SEM-EDS analyser. Duncan Slarke fortjener en kjempetakk for 

sitt smittende gode humør og for alltid å finne tid til å hjelpe oss med analyser og andre ting. 

Jeg vil takke mine medstudenter, Marte Løvset og Pål Omholt-Jensen, for både nyttige og 

unyttige diskusjoner. Livet hadde vært litt kjedeligere uten dere! Jeg vil takke Tor Erik 

Skaaland og Lena Porsmo Stoveland for alltid å svare på mine noen ganger dumme spørsmål 

når jeg sto fast. En stor takk også til Marianne Bryni Smestad for å lese igjennom oppgaven 

og komme med innspill på formuleringer og å si at den ikke var helt uforståelig. 

Til sist vil jeg takke min familie, jeg hadde ikke vært den samme uten. 

 

Oslo, 13. februar 2018  
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Innledning 

Denne masteroppgaven i malerikonservering ved Universitetet i Oslo omhandler et portrett 

fra første halvdel av 1700-tallet som er i privat eie. Portrettet viser Christian VI av Danmark 

og Norge av huset Oldenburg (1699-1746), som regjerte fra 1730 frem til sin død. Maleriet 

passer inn i en lang rekke av lignende portretter av Christian VI, malt av forskjellige 

kunstnere, hvor hoffmaleren Johann Salomon Wahl var den mest prominente (se fig 22-24). 

Maleriet er ikke signert, men det bærer store likheter til portrettene som Wahl utførte, og det 

vil derfor være fokusert på hans teknikk og materialbruk. Det er utført i oljefarger over en 

blyrik grundering på et lerret av lin. 

Målsetting for oppgaven 

Ved ankomst til konserveringstudiets studentatelier var bildet preget av strukturelle skader, 

tidligere behandlinger og en svært misfarget overflate. De strukturelle svakhetene var en 

rekke rifter og et nedbrutt lerret. Oppgavens hovedmål var derfor å sikre den strukturelle 

integriteten til maleriet og at behandlingen skulle forlenge gjenstandens levealder. Det har i 

tillegg vært et fokus på å bruke behandlingsmaterialer som ikke vil påvirke de originale 

materialene på en uønsket måte og føre til nye skader over tid. Inngrep som følge av en 

konserveringsbehandling vil alltid utsette et maleri for risiko, så det har blitt valgt materialer 

som har en lang holdbarhet og som vil begrense behovet for nye inngrep i den nærmeste 

fremtid.  

Maleriet er en estetisk gjenstand og et annet mål har derfor vært å forbedre de estetiske 

kvalitetene, og å gjøre maleriet mer presentabelt. Det ble tatt utgangspunkt i de originale 

materialene og hvordan maleriet kan ha sett ut når det ble ferdigstilt. En estetisk drevet 

behandling må ta utgangspunkt i de historiske faktaene og ikke i en subjektiv tolkning av 

estetikk (Appelbaum 2007: 179). Kunstnerens intensjon har blitt vurdert, men fordi maleriet 

mest trolig er basert på et annet portrett utført av Wahl har det vært viktig å skille mellom hva 

kunstnerens intensjon var for det første motivet og hva som faktisk ble utført i gjeldende 

maleri. Allikevel har Wahls portretter blitt brukt som referanser ved noen anledninger.  
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Oppgavens oppbygning 

Arbeidet med maleriet ble basert på undersøkelsesmetoder som blir beskrevet og diskutert i 

kapittel 2. Her blir også etiske hensyn og metodehierarkiet som er brukt fremlagt. Originale 

materialer og teknikker blir omtalt i kapittel 3, og kapittel 4 beskriver sekundære materialer 

og tidligere inngrep. I dette kapittelet blir også maleriets tilstand vurdert og det blir diskutert 

mulige nedbrytningsprosesser. 

Kapittel 5 tar utgangspunkt i tilstanden som er beskrevet i kapittel 4 og behandlingsbehov og 

behandling blir beskrevet i detalj. Her blir det gjort rede for materialer som ble brukt og 

bakgrunnen for valgene som er foretatt. 

I kapittel 6 blir behandlingen oppsummert og det blir diskutert om målene som var satt har 

blitt nådd. Her blir det også lagt frem forslag til oppbevaring, ny innramming og ettervern. 
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Metode 

I dette kapittelet kommer metodene som er brukt til å analysere tilstanden til portrettet av 

Christian VI bli gjennomgått. Kapittelet har blitt delt opp i originale materialer, sekundære 

materialer og tilstand, og det er beskrevet hvordan hver metode er brukt på disse kategoriene. 

Etikk 

Oppgavens etiske rammeverk og metodehierarki har vært styrt av fagetiske retningslinjer 

utgitt av European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations (E.C.C.O). 

Artikkel 5 som sier at gjenstandens estetiske og historiske signifikans og dens fysiske 

integritet skal respekteres har vært særlig påvirkende.
1
 Artikkel 15 sier at originalt materiale 

ikke skal fjernes hvis det kan unngås. På bakgrunn av disse artiklene har det vært et fokus på 

at originalt materiale ikke skal fjernes, utover ett mikroskopisk fargesnitt og fem små 

lerretstråder. Dette har vært gjeldende både under behandling og ved valg av analysemetoder.  

All dokumentasjon av alle undersøkelser foreligger i vedlegg 3-9.  

Originale materialer 

Malerilerret 

Ikke-invaderende undersøkelser 

Visuell undersøkelse 

Malerilerretet kunne studeres langs ytterkantene og på maleriets bakside. Det ble undersøkt 

med det blotte øye, med arbeidsmikroskop
2
(10-100x) og et Dino Lite håndholdt, digitalt 

mikroskop (60x eller 200x). Med disse analysene kunne vev mønsteret studeres. Det ble utført 

trådtelling på ti forskjellige områder som målte 1x1 cm bak på lerretet og gjennomsnittet ble 

regnet ut (se vedlegg 9). Det ble ikke utført trådtelling langs oppspenningskantene fordi disse 

kan være preget av sekundære deformasjoner og er derfor ikke representative for den bemalte 

hoveddelen av lerretet (Young & Katlan 2012: 118) Informasjon om veven og trådene kan gi 

en forståelse av produksjonsmetode og datering (Young & Katlan 2012: 120-121). 

                                                 
1
 E.C.C.O. professional guidelines (II) hentet fra http://www.ecco-

eu.org/fileadmin/user_upload/ECCO_professional_guidelines_II.pdf 
2
 Mikroskopet er av merket Leica. 
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Røntgenopptak 

Røntgenopptak ble brukt til å se etter oppspenningsgirlandere i lerretsveven. Dette kan gi 

informasjon om opprinnelig oppspenning og grunderingsprosess. Røntgenstråling har en 

lavere bølgelengde enn synlig lys og vil dermed penetrere materialer som ellers er opake 

(Stuart 2008: 78). Avhengig av tettheten og molekylvekten vil røntgenstrålene gå helt 

igjennom eller absorberes av materialet som bestråles. Fibrene i et lerret vil ikke absorbere 

røntgenstråling fordi de ikke består av et tungt grunnstoff. Materialene i en grundering vil 

som oftest være tyngre og gi et bilde. Lerretet kan derfor studeres i avtrykket som det gir i 

grunderingen. Det ble tatt seks røntgenbilder av maleriet for å kunne få med hele overflaten 

som deretter ble satt sammen med dataprogrammet ICE.
3
  

Mikroinvaderende metoder 

Fiberidentifikasjon i polarisasjonsmikroskop 

Til identifikasjon av lerretet ble det tatt prøver av tråder fra ytterkantene av lerretet (T1, T2). 

Det ble tatt en prøve fra horisontal retning og en fra vertikal (se vedlegg 6). Det ble ikke alltid 

brukt samme materiale i innslag- og renningstråder, og fordi ulike fibre har forskjellige 

egenskaper bør derfor begge trådene identifiseres(Greaves & Saville 1995: 5-6) De samme 

trådene som ble brukt til trådbrettetest ble brukt til identifiseringer for å unngå å fjerne for 

mye originalt materiale. Den beste måten å undersøke lerretsfibre er ved å anvende polarisert 

lysmikroskopi (PLM).
4
 Fibrene ble undersøkt i langsgående retning i gjennomfallende og 

krysspolarisert lys, samt tverrsnitt i gjennomfallende lys (200x-400x). For å undersøke 

fibrenes lengderetning ble enkeltfibre separert ut med en tannlegesonde og preparert på et 

objektglass med glycerol og vann (50/50). Denne løsningen ble valgt fordi brytningsindeksen 

til de fleste tekstilfibre ligger mellom 1,5 og 1,7, og en prepareringsvæske med likest mulig 

brytningsindeks er å foretrekke (Greaves & Saville 1995: 7). I gjennomfallende og polarisert 

lys kan teksturen og strukturen på fibrene studeres, og i krysspolarisert lys undersøkes det om 

materialet er isotropisk eller anisotropisk (Mayer 2012: 320).  Formen av fibrenes kjerner og 

cellevegger ble også studert ved å ta tverrsnitt av trådprøvene og studere de i gjennomfallende 

lys (200x). Fibrene ble deretter sammenlignet med referanselitteratur for å fastslå hva det var. 

                                                 
3
 ICE står for Image Composite Editor og er en programvare fra Microsoft for å lage panoramabilder. 

4
 Et Leica DMLM polarisasjonsmikroskop ble brukt til identifiseringen.  
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Grundering og fargestrukturer 

Ikke-invaderende metoder 

Det ble laget en fargestrukturtabell som et verktøy for å bedre kunne forstå og sammenligne 

fargestrukturenes oppbygning (se vedlegg 2). Tabellen tar utgangspunkt i Unn Plahters 

modell for fargebeskrivelse fra 1987 som er basert på et system utarbeidet av Paul Coremans 

(Plahter 1987). All informasjon som ble samlet via de forskjellige analysemetodene ble satt 

inn i denne tabellen.  

Visuelle analyser 

Grunderingen og fargelagene ble undersøkt i ordinært lys. I tillegg til lys rett på motivet, ble 

det også undersøkt med lyskilder fra ulike vinkler samt gjennomlys (se fig 10 og 16). 

Grunderingen kunne observeres i skader på motivsiden og på baksiden av lerretet hvor det 

hadde blitt presset gjennom lerretsmaskene under påføring (se fig 17-19) 

Ved å undersøke overflaten av fargelagene kunne penselstrøkenes pastositet og maleteknikk 

studeres. Gjennomlys fra baksiden viste grunderingens og fargelagenes tykkelser, transparens 

og opasitet. Forståelse av stratigrafien og maleteknikk er hovedsakelig gjort ut ifra visuelle 

undersøkelser. Det ble også undersøkt i UV-lys etter at fernissen hadde blitt fjernet. 

Fotoanalytiske analyseteknikker 

Det ble tatt fotoopptak med ARTIST Megapixel multispektralkamera
5
 i infrarødt lys (IR1 og 

IR2) og falsk-fargeopptak som kombinerer rødt og grønt lys med infrarødt (FFIR1 og FFIR2) 

(se fig 5-6).
6
 Infrarød stråling har en mye kortere bølgelengde enn synlig lys og vil dermed 

penetrere fargelagene (Stuart 2008: 73). Karbonbaserte pigmenter vil derimot absorbere 

strålingen og bli synlig på IR opptakene. IR er derfor en god metode til å undersøke 

undertegninger og pigmenter som inneholder karbon.  

  

                                                 
5
 Kameraet er utviklet av Art Innovation 

6
 IR1 og FFIR1 har elektromagnetisk stråling ved 700-1000 nm og IR2 og FFIR2 har ved 1000-1100 nm 
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Røntgen 

Røntgenopptaket ble studert for å vurdere tettheten til materialene som er brukt i 

grunderingen og fargelagene.
7
 Tyngre metaller har en høyere stråleabsorpsjon, og et 

skyggebilde kan lages. Fra dette bildet kan fargelagenes tetthet og oppbygging undersøkes. 

Grunderingslaget kunne identifiseres fordi det er synlige lerretsavtrykk (Wetering 1997: 93). 

Røntgenopptak blir vanligvis brukt til å avgjøre om pigmentene som er brukt består av tunge 

metaller, men i dette tilfellet var ikke dette mulig på grunn av tykkelsen til grunderingslaget i 

forhold til de langt tynnere fargelagene (dette diskuteres nærmere i kapittelet om originale 

materialer).   

Portabel energidispersiv røntgenfluorescens-spektroskopi (pXRF) 

Det ble brukt pXRF for å analysere grunnstoffene i de forskjellige fargeområdene på 

maleriet.
8
 Dette er en metode som blir brukt til å undersøke tyngre grunnstoff i et materiale. 

Instrumentet kan ikke oppdage grunnstoffer som er lettere enn magnesium (NITON 

brukermanual: 95).
 
Karbon har derfor for lav molekylvekt til å kunne måles, og metoden er 

dermed uegnet til å kartlegge organiske materialer. Vanlige komponenter i grunderinger som 

oksider, karbonater og silikater kan heller ikke tolkes med pXRF (Stols-Witlox 2012). XRF 

virker ved at materialet blir bestrålt med høyenergi røntgenfotoner som blir absorbert av 

atomene (Stuart 2008: 234). Elektroner fra det innerste elektronskallet blir dyttet ut og atomet 

blir dermed ustabilt. For å gjenoppnå stabilitet vil elektroner fra ytre energiskall bevege seg til 

det ledige indre energiskallet (relaksere) som krever en lavere energi enn når de befinner seg i 

det ytre. Ekstra energi som tilsvarer forskjellen på bindingsenergien i de forskjellige 

elektronskallene vil bli frigjort og måles av en detektor i instrumentet. Denne informasjonen 

kan deretter leses av på en graf. Hvert grunnstoff har et unikt sett med energinivåer og vil 

derfor produsere unike røntgenstråler. Det vil dermed være mulig å tolke toppene i grafen for 

å finne hvilke elementer som er tilstede. Målingene viser ikke molekyloppbygning, og det var 

derfor nødvendig å dedusere hvilke pigmenter som var brukt ut ifra litteratur på området.
9
  

                                                 
7
 Røntgenopptak ble utført med Isovolt 225 Titan E 1-phase på en Comet MXR-225/0. 4-3,0 IPS digital 

bildebrikke. Opptaket ble utført med stråleintensitet 5,0 mA, energi 40 kV og eksponeringstid 20 sek. Bildene 
ble digitalisert og overført til dataprogrammet Rythm DICONDE 4,3. 
8
 Instrumentet som ble brukt var av merket og modell Niton XI3tGOLDD+. 

9
 Internettsiden www.colourlex.com var til stor hjelp til dette. Annen litteratur som var til hjelp var Artist’s 

pigments serien utgitt av National Gallery of Art.  

http://www.colourlex.com/
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Det ble tatt 26 målinger som hovedsakelig ble valgt ut etter fargeområdene på maleriet (se 

vedlegg 3).
 
Noen av målingene ble utført på interessante områder som ble oppdaget på 

røntgenopptaket og i undersøkelser med UV-lys.
10

 De portable XRF målingene ble utført før 

maleriet ble renset for ferniss og overflateforurensing, så målingsområdene ble basert på 

analyser som var utført før dette. Målingene ble utført med innstillingen Mining mode Cu/Zn, 

som er fordelaktig for måling på malerier fordi den oppdager grunnstoff med høyere 

konsentrasjon enn 1 % (NITON brukermanual: 95). Diameteren til området som ble målt ble 

satt til 3mm for å kunne ta presise målinger av ønskede farger. Hver måling tok 120 sekunder.  

Mikroinvaderende metoder 

Studie av tverrsnitt i mikroskop 

Det ble tatt ut et tverrsnitt (T1) fra den røde jakken til Christian VI for å studere 

lagoppbyggingen og pigmenter. Pigmentanalyse ble utført med SEM-EDS som blir diskutert i 

neste avsnitt. Snittet ble tatt fra et skadet område rundt en rift i motivet (se vedlegg 8). Rundt 

denne riften var fargelagene allerede skadet og det kunne tas en prøve uten å skade 

fargelagene ytterligere. Snittet ble preparert i ferdigstøpte Technotray-kapsler med Technovit 

2000 LC (Heraeus Kulzer harpiks) som ble herdet i Technotray Power Light curing device i 

2x10 min. Snittet ble slipt med Micro-Mesh silikonkarbid papir og det ble undersøkt i 

mikroskop i reflektert lys og UV-lys (50-500x).  

Sveip-elektronmikroskop (SEM) med energidispersiv røntgenanalyse (EDS) 

SEM-EDS ble brukt til å undersøke lagstrukturene og materialene som var benyttet (se 

vedlegg 7).
11

 Det samme snittet som ble brukt ved lysmikroskopi ble også benyttet her. Bildet 

generes av elektroner som blir reflektert fra overflaten av snittet og det gir derfor en bedre 

dybdeskarphet og høyere forstørrelse enn med lysmikroskop (Joosten & Spring 2009: 191; 

Stuart 2008: 91) Snittet ble belagt med karbon for å få bedre bilde. Tilkoblet EDS gjorde det 

også mulig å analysere grunnstoffene som befant seg i snittet, og dette viste nøyaktig hvor 

grunnstoffene var distribuert.  

                                                 
10

 UV-lampene var av merket UV Vertical Luminaire fra CLE Design LTD. Lampene hadde fire UV-lysrør med 
styrke 230V/50 Hz. 
11

 SEM instrumentet var  Quanta™ 450 fra Thermo Fischer Scientific. EDS instrumentet var  X-Max
N
 50mm

2
 fra 

Oxford Instruments. Dataprogrammet som ble brukt til databehandlingen var AZtecEnergy, også fra Oxford 
Instruments. 



2. Metode 

8 

 

Behandlingshistorikk og sekundære materialer 

Pynteramme og blindramme 

Ikke-invaderende metoder 

Visuelle analyser 

Pynterammen og blindrammen kunne studeres med det blotte øye i ordinært lys. Ujevnheter 

og fliser fra oppspenningen på blindrammen ble undersøkt visuelt og ved å stryke 

fingertuppene langs overflaten. 

Lerret 

Ikke-invaderende metoder 

Visuelle analyser og UV-lys 

Tidligere riftbehandlinger i lerretet kunne observeres visuelt. Ved hjelp av UV fluorescerende 

lys ble det også mulig å undersøke limet som hadde blitt påført baksiden av lerretet under en 

tidligere riftbehandling. Fluorescens skjer når molekyler absorberer stråling og går inn i en 

eksitert tilstand (Stuart 2008: 75). Dette vil si at elektronene eksiterer til et høyere energinivå. 

Eksiterte elektroner vil alltid falle tilbake til grunntilstanden og den ekstra energien vil 

frigjøres i form av fotoner. Den frigjorte strålingen har en lavere bølgelengde enn ultrafiolett 

stråling, og befinner seg dermed i den synlige regionen for lys. Fluorescensen kan derfor 

undersøkes visuelt og fotografering til dokumentering og senere analyse er mulig.  

Mikroinvaderende og mikrodestruktive metoder 

Attenuated total reflectance – Fourier transfrom infrarødt spektroski (ATR-FTIR) 

For å analysere limet som hadde blitt brukt ved tidligere behandling ble det tatt prøver som 

kunne analyseres i ATR-FTIR (se vedlegg 5).
12

 FTIR er basert på at infrarøde stråler sendes 

mot et molekyl, hvis elektroner korresponderer med spesifikke energinivå i strålingen. Dette 

skaper vibrasjoner i atomene (Derrick, Stulik, & Landry 1999: 7, 14, 17, 82-83; Stuart 2008: 

                                                 
12

 Instrumentet som ble brukt var av typen Spectrum One FT-IR Spectrometer fra PerkinElmer og Universal ATR 
Sampling Accesory også fra PerkinElmer. 
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110). For at et molekyl skal vises i et infrarødt spekter må det ha et dipolmoment som endres 

når det vibrerer. Fordi spekteret genereres fra kovalente bindinger kan metoden brukes til å 

undersøke organiske, så vel som uorganiske materialer. Limet var et sekundært materiale som 

skulle fjernes under behandling, så denne prøvetakingen ga ingen etiske problemer. Prøvene 

ble fjernet ved hjelp av en skalpell.  

Grundering og fargelag 

Ikke-invaderende metoder 

Visuell analyse, UV-lys og pXRF 

Overmalingene på motivet var bra utført, men ved nøye visuell observasjon i ordinært lys 

kunne de oppdages. Overmalingen i ansiktet til Christian VI kunne også enkelt observeres i 

UV-lys (se fig 8). Dette viste også at overmalingen var større enn først antatt. Det ble også 

utført en pXRF analyse på de forskjellige overmalingsfargene for å undersøke pigmentbruken 

ved denne behandlingen. 

Sekundære fernisser 

Ikke-invaderende metoder 

Visuell analyse og UV-lys 

I ordinært lys kunne det observeres at maleriet hadde en misfarget ferniss. Den ble videre 

undersøkt med UV-lys for å få en bedre forståelse. Fargen på fluoresceringer kan gi en 

indikasjon på materialene som fernissen består av fordi forskjellige materialer fluorescerer 

ulikt (MacBeth 2012: 294-295). Fargefluorescering gir bare en indikasjon på materialbruken 

og det bør derfor ikke dras noen konklusjoner ut ifra denne metoden alene (Grant 2000: 3). 

Mikro-invaderende undersøkelsesmetoder 

Tverrsnitt i lysmikroskop og SEM-EDS 

Fernisslagene kunne studeres på tverrsnittet som ble tatt fra maleriet i reflektert lys og UV-lys 

(se vedlegg 8) og SEM-EDS (se vedlegg 7). 
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Tilstand 

Malerilerret 

Ikke-invaderende metoder 

Visuell analyse 

For å undersøke strukturelle skader og deformasjoner ble lerretet undersøkt i sidelys. Dette 

fordi det er svært egnet til å oppdage variasjoner (MacBeth 2012: 293). Gjennomlys ble 

benyttet til å undersøke rifter og hull nærmere. 

Mikro-invaderende og destruktive metoder 

Trådfoldetest 

Det ble gjennomført en trådfoldetest for å undersøke lerretets bruddstyrke. Denne ble utført 

som det blir beskrevet av Oriola (2011: 3). Det ble tatt to løse tråder fra kantene på lerretet 

(T1, T2), en renning- og en innslagstråd (se vedlegg 6). Trådene ble brettet mellom to fingre 

med svakt trykk, for så å brettes ut igjen. Den ble deretter brettet igjen til den andre siden. 

Fordi resultatet fra den første trådbrettetesten viste et svært nedbrutt lerret ble det utført flere 

tester på to andre tråder (T3, T4). Et lerret kan ha andre mekaniske egenskaper på 

lerretskantene fordi disse blir utsatt for mer forurensing enn der lerretet er malt og grundert. 

Det ble derfor tatt en prøve fra kanten av rift 7 (T5) i motivet. Tråden var løs, og på grunn av 

lerretets dårlige tilstand ble det fastslått at det ikke ville være mulig å reintegrere denne. 
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Kulturhistorisk kontekst og originale materialer 

I dette kapittelet vil maleriets kulturhistoriske kontekst bli raskt beskrevet. Maleteknisk 

kontekst vil bli drøftet sammen med de originale materialene og om de passer med de 

kontemporære teknikkene. 

Proveniens 

Portrettet av Christian VI er i privat eie. Før dagens eier var maleriet eid av en stiftelse 

(pers.komm, med eier, 30.01.2018). Christian VI var en sosialreformator og det er derfor store 

muligheter for at det var eid av en stiftelse som han grunnla, eller ga midler til. 

Kulturhistorisk kontekst 

Motivet viser kong Christian VI av Danmark-Norge. Han er avbildet i en tidstypisk positur 

med hodet vridd mot venstre. Han er ikledd en rød frakk, som mest trolig er en dansk 

generalsuniform. Den har rikt utsmykkede kanter og ermer. Under frakken er han ikledd et 

sort plagg. Ved å sammenligne motivet med et annet portrett av Christian VI hvor han har på 

seg den samme bekledningen, blir det tydelig at det skal være en brystplate.13 Han har på seg 

et blått ordensbånd, som er ordensbåndet til elefantordenen, noe som blir klart fra 

ordenstjernen som henger fra båndet ved hans venstre side. Elefantordenen er Danmarks 

eldste og mest prestisjefylte ridderorden, hvor den regjerende monarken er ordensherre 

(Harding & Bartholdy 2017). Elefantordensbåndene ble lagd av moiré-silke og det ble vevd 

inn detaljer i stoffet (se fig 30). Rundt høyre arm, fra albuen og ned, er det en rød kappe med 

en hvit kant. Det er sorte merker på den og det skal mest trolig forestille en kongekappe 

(bedre ord/navn?). Han har en hvit kravat knyttet rundt halsen, og han er avbildet med langt 

hvitt hår.  Dette er mest trolig en parykk som var mote på denne tiden. Bak Christian VI til 

venstre i motivet er det en krone som står på et bord. Denne kronen var under en brun 

overmaling (se fig 73). 

På grunn av at det ikke er funnet noen signatur, er det ikke kjent hvem som har malt portrettet 

av Christian VI. Motivet og oppbygningen minner derimot svært mye om portrettene som ble 

utført av den danske hoffmaleren i Christian VIs regjeringstid, Johann Salomon Wahl, og det 

er dermed høyst sannsynlig at maleren har vært forbundet med eller blitt påvirket av et verk 

                                                 
13

Portrettene er et som befinner seg på Søndre Brekke Gård i Skien av ukjent kunstner og et på Rosenborg slott 
av Johann Salomon Wahl. 
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utført av han. På denne tiden var kongelige portretter en vanlig gave til ministere, mennesker 

på hoffet og andre fornemme personer og mange kopier samt kopier av kopier ble utført på 

kongens regning (Elling 1935: 8). Portrettet som blir omtalt her er mest trolig en slik gave og 

det kulturhistoriske vil derfor fokusere på Wahls innflytelse og rolle. 

Wahl var en overgangsfigur innen dansk portrettmaleri og hans stil blir beskrevet som 

senbarokk, eventuelt ungrokoko (Elling 1935: 7). Rokokostilen var begynte med innflytelsen 

fra det franske kongehuset under Ludvig XV og spredte seg herifra. Wahl var derimot født og 

opplært i Tyskland, og med han fikk den franske innflytelsen en tysk tolkning. Han hadde gått 

i lære hos Johann Kupetsky som var av den sydtyske senbarokk skolen som var påvirket av 

den italienske chiaroscuro skolen (Elling 1947: 78). Bildene hans var derfor mørke og mer 

alvorspregede enn den franske rokoko bevegelsen. 

De portretterte før Wahl sin tid hadde oftere strenge uttrykk og skulle virke mer adskilte fra 

beskueren enn de senere kongeportrettene. På grunn av den store nordiske krigen var 

portrettene gjerne militaristiske og den som ble portrettert ble avbildet som streng, disiplinert 

og seriøs, noe som var å forvente av en hærfører. Portrettskolen som utviklet seg i Frankrike 

viste de portretterte som mer tilnærmelige og menneskelige. Wahl sin stil kan ses på som en 

overgang mellom disse to. 

Originale materialer 

Blindramme 

Den originale blindrammen er tapt og maleriet var festet på en sekundær blindramme med en 

nyere oppspenning. Etter undersøkelse av spenningsgirlandere i lerretet var det derimot mulig 

å si noe om den originale oppspenningen og den første blindrammen denne var festet på (se 

fig 7). Det er girlandere på alle sidene av lerretet, som tyder på at maleriet ikke har blitt 

beskåret etter det ble malt. Det er et krakeleringsmønster i fargelagene som er firkantet som 

følger blindrammens innerste list (se fig 1). Disse krakeleringene har mest trolig oppstått fordi 

lerretet har ligget inntil den innerste kanten av en tidligere blindramme.  Slike krakeleringer 

oppstår ofte hvis en blindramme ikke har vulstlister så de skarpe kantene av treverket ligger 

mot lerretet. Det kan dermed konkluderes med at den originale blindrammen hadde omtrent 

den samme størrelsen som den nåværende sekundære blindrammen. 
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Girlanderne kan ha kommet fra en midlertidig oppspenningsramme som lerretet var spent opp 

på da det ble grundert. Dette er mest sannsynlig på grunn av at girlanderne er veldig tydelige, 

særlig øverst og nederst i grunderingen på røntgenbildet (se fig 7). Spenningsgirlanderne kan 

stemme overens med oppspenningshull i lerretets kanter. Det ble funnet 7 oppspenningshull 

på den øvre kanten, 5 på den nedre, 13 på venstre og 6 på høyre side. Disse er relativt store på 

ca en halv cm i diameter (se fig 12-15). Lerretskantene på den høyre og nederste siden er 

skadet og noen deler er tapt, så det var ikke mulig å finne nøyaktig antall hull. De er antagelig 

fra den originale oppspenningen fordi plasseringen stemmer overens med en oppspenning 

over en blindramme på samme størrelse som den nåværende sekundære. Det ble også funnet 

mindre hull på lerretskanten, som mest trolig stammer fra en tidligere oppspenning. Lerretet 

har dermed vært oppspent minst to ganger før. 

Lerret 

Lerretet er vevd i et sammenhengende tekstil og måler 93x77,7 cm. Oppspenningskantene var 

på 1 til 2 cm. Det er vevd med en enkel toskaftsbinding hvor trådene alternerte med å gå over 

og under hverandre. Trådtettheten er i gjennomsnitt 11,4 x 14,8 per cm
2
 og trådtykkelsen er i 

gjennomsnitt 0,367 og 0,721 mm (se vedlegg 9). Trådene som gikk vertikalt og horisontalt 

hadde begge Z-spinn. Lerretsfibrene ble undersøkt i krysspolarisert lys fra siden og i tverrsnitt 

(200x-400x). Det ble kommet frem til at de mest trolig består av bastfibre av typen lin, Linum 

usitatissimum (se vedlegg 9). På baksiden har mye av grunderingen gått igjennom, spesielt på 

den nederste halvdelen, noe som kan tyde på at lerretet ikke var tett vevd sammen (se fig 17-

19). Det kan også bety at det ikke ble benyttet limseising før det ble grundert. Det kan også 

være avhengig av hvordan grunderingen ble påført, som diskuteres nærmere i neste avsnitt 

Lerretet ser ut som om det er laget lokalt. Lerretene som ble laget i Danmark på 1700-tallet 

var ikke vevd i den groveste veven (Filtenborg 2015: 129) Nicolai Abildgaard brukte lerret 

som var vevd i Danmark, og trådtettheten til lerretet til hans malerier målte i gjennomsnitt 10 

til 14 tråder/cm
2
. Den danske lerretindustrien på 1700-tallet besto hovedsakelig av 

preindustrialiserte vevere. I Danmark ble tekstil solgt i den danske måleenheten ell, som målte 

62,77 cm siden 1698. Dette sammenfaller ikke med målene på lerretet, men fordi maleriet 

viser en konge kan lerretet ha blitt spesialbestilt. 
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Grundering og seising 

Det er vanskelig å fastslå om lerretet var seiset eller ikke før det ble grundert. Ved 

undersøkelse i mikroskop kunne det sees at lerretstrådene hadde en glans, noe som kan bety at 

det befinner seg en proteinrik seising der (ref). I Nederland på denne tiden ble det frarådet å 

seise lerretet før grunderingen ble påført (Young & Katlan 2012: 116). Dette var for å unngå 

at grunderingen og fargelagene skulle falle av. 

Grunderingen er påført i et lag og består av blymønje, som har den kjemiske formelen Pb3O4 

(bly (II, IV) oksid).14 Grunderingen kunne observeres i enkelte av skadene på motivsiden og 

på baksiden hvor den hadde blitt presset igjennom lerretet (se fig 17-19). Grunderingen har en 

rød-oransje farge, som passer overens med rødt bly. Lerretets bakside var skittent av støv og 

smuss og hadde derfor gjort fargen mørkere (se fig 3). En farget grundering var vanlig på 

1700-tallet hvor malere utnyttet fargene til å påvirke tonaliteten i et bilde. Det er gjort funn 

avmange oppskrifter og eksempler på røde grunderinger til lerretsmalerier. Det er også funnet 

store forskjeller i materialsammensetningen i de røde grunderingene noe som tyder på at 

kunstnerne var interessert i fargen, og ikke komponentene. I løpet av 1700-tallet kunne det 

sees en økning i produksjonen av standardisert kunstnermateriell (Haaf 1987: 8). Økningen 

startet i England, men på det europeiske kontinentet for øvrig, lot denne utviklingen vente på 

seg, på grunn av økonomisk nedgang etter tredveårskrigen (1618-1648) (Stols-Witlox 2012: 

171). Røde grunderinger er bare funnet til lerret i Nord-Europa, mens det var vanligere med 

grunderinger med «kaldere» farger i panelmalerier. Sør-Europa hadde en større tradisjon med 

lerretsmalerier, og det var her de begynte å bruke røde grunderinger (Stols-Witlox 2017: 124).  

I Nord-Europa ble lerretsteknikker og oppskrifter importert fra sør, noe som sannsynligvis er 

grunnen til røde grunderinger på lerret, og lysere farger på panel(Wetering 1997: 129). 

På 1600-tallet var det vanlig å få en farget grundering ved å påføre to oljebaserte lag (Stols-

Witlox 2017: 53).  I det underste laget ble det tilsatt billige pigmenter, som oker, før det ble 

påført et lag med blyhvitt. Grunnen til dette var mest trolig å begrense kostnader ved å bruke 

billigere jordpigmenter til fargene og tilsette det dyrere blyhvit pigmentet i et tynt lag på 

toppen (Kirby 1999: 28-29; Roy 2006: 29; Wallert & Dik 2007: 38; Wetering 1997: 129-130) 

I skrifter som de Mayernes og Félibien manuskriptene ble det advart mot å bruke blymønje i 

grunderinger fordi det var trodd at det ville skade fargene over tid(Stols-Witlox 2017: 154). 

                                                 
14

IUPAC navn: blytetroksid. 
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Oppskrifter som stammer fra Félibien er funnet i Danmark (Stols-Witlox 2017: 55). 

Malermanualene i Danmark på 1700-tallet var basert på tekster som var tilgjengelige i resten 

av Europa (Bregnhøi 2003: 106). Bøkene hadde mest trolig kommet til Danmark via 

håndtverkere og kunstnere som hadde reist og jobbet på kontinentet. Bøkene som var 

tilgjengelige var basert på tidligere manuskripter som Theophilius, Cennino Cennini og 

Strasburg manuskriptet. De var ofte på tysk eller oversatt til dansk fra den tyske teksten. 

Selv om det ble frarådet i enkelte manuskripter, ble det fortsatt brukt rødt bly i grunderinger. 

Rødt bly er ofte å se i grunderingen til 1600-talls nederlandske malerier (Higgitt, Spring, & 

Saunders 2005: 12). I disse tilfellene er blyet blandet med røde jordpigmenter som et sikkativ. 

Et annet eksempel på rødt bly i en grundering er fra midten av 1800-tallet hvor en grundering 

som inneholder både rødt og hvitt bly, linolje og terpentin blir beskrevet (Carlyle 2001: 171). 

Røde grunderinger ble benyttet i Danmark på 1700-tallet. Tidlige portretter utført av Jens Juel 

hadde en grundering som var utført med et enkelt lag som var mørkt rødbrunt (Slotsgaard 

2015: 52). I disse lagene ble det ikke benyttet bly, men det ble funnet jernoksider. Nicolai 

Abildgaard brukte også en terracotta farget grundering til 5 av bildene i serien Niels Klims 

reise til den underjordiske verden (Filtenborg 2015: 131-132). 

I løpet av 1600-tallet ble det vanlig å kunne kjøpe ferdiggrunderte lerret i Europa. Dette var 

også mest trolig mulig i Danmark, men det er usikkert hvor vanlig det var (Slotsgaard 2015: 

53). Det er ingen spesifikke navn eller referanser til kunstnermaterialbutikker tidligere enn 

begynnelsen på 1800-tallet og disse kildene skiller sjelden på lerret som var grundert og ikke. 

Grunderingen ble påført i ett lag. I motivet er veven til lerretet synlig som tyder på at det bare 

er ett lag påført (Stols-Witlox 2017: 118). I de kontemporære manuskriptene står det at det var 

opp til maleren om han ville tilføre et ekstra lag som ville gi grunderingsoverflaten en glatt 

overflate (Stols-Witlox 2017: 154). Grunderingen er mest trolig påført med en kniv som har 

strøket ut grunderingslaget. På røntgenopptaket er det synlig at noen områder er tykkere enn 

andre, noe som tyder på at det ikke er strøket ut jevnt. Det er ikke spor etter grundering på 

oppspenningskantene. Dette tyder på at lerretet ikke har blitt beskåret etter at det har blitt 

grundert. Grunderingen var presset igjennom lerretet så den var synlig flere steder på 

baksiden av maleriet (se fig 17-19). Mer av grunderingen var presset gjennom på den nederste 

delen av lerretet, ca 25 cm opp. Grunderingen har blitt presset gjennom lerretet på den øverste 

delen også, men i mye mindre grad (se fig 3). 
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Dette kan bety at grunderingen ikke ble påført med et jevnt press, men at det ble brukt mer 

press på det nedre partiet. Det er også enkelte steder ellers på maleriet hvor grunderingen har 

trengt igjennom trådmaskene. 

På røntgenbildet av maleriet er ikke mye av motivet synlig, noe som ville vært forventet av et 

maleri fra denne tiden. Hvitfargen som var tilgjengelig og mest i bruk var blyhvit (Gettens 

m.fl. 1993), som er et tungt grunnstoff og er normalt sett veldig synlig på røntgen. På grunn 

av dette ble det tenkt at bildet ikke inneholdt bly, men etter undersøkelser med pXRF ble det 

funnet bly på alle punktene som ble målt. Det ble i tillegg funnet kalsium på alle målingene 

som tyder på at det er kritt (CaCO3) i grunderingen. Det ble dermed konkludert med at 

grunderingen var en tykk krittgrundering med bly og at fargelagene var relativt tynne. På 

grunn av dette er ikke motivet veldig synlig på røntgenbildet. På baksiden av maleriet hvor 

grunderingen har blitt presset gjennom lerretet har grunderingen en rødlig farge. Dette, i 

tillegg til det høye blyinnholdet, tyder på at grunderingen inneholder store deler mønje. Mønje 

er et blykompleks i forbindelse med oksygen. Den kjemiske formelen er Pb3O4 

(bly(II,IV)oksid).15 

Undertegninger 

Det ble funnet noen undertegninger i IR2 opptak (se fig 5). Disse ble funnet i ordensbåndet og 

de følger de hvite detaljene i stoffet. Det ble ikke funnet spor andre områder. Dette kan bety at 

det ikke ble brukt undertegninger til resten av motivet, men fordi store deler er utført med 

mørke farger kan dette gjøre undertegninger lite synlige i IR (Bomford 2002: 16). 

En annen mulighet er at undertegningen kan være utført med en lys og pigmentfattig maling 

som ikke inneholdt karbon. Dette er en teknikk som var utbredt og ble benyttet av blant andre 

Jens Juel (Slotsgaard 2015: 53). Et selvportrett fra 1766 viser Juel i gang med å male en 

undertegning med et lyst medium på en brunrød grundering, en teknikk som kalles esquisse. 

Ifølge den franske forfatteren Charles Antoine Jombert ble den første undertegningen utført 

med kritt, som enkelt kunne endres med en fuktig svamp, deretter ble det påført tynn maling 

over konturene (Slotsgaard 2015: 53). En slik undertegning vil ikke være synlig på IRR fordi 

den ville blitt absorbert i de overliggende fargelagene.  

                                                 
15

IUPAC navn: blytetroksid. 
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Fargelag 

Fargelagene er påført i tynne lag. Dette kom frem ved visuelle undersøkelser og ved hjelp av 

tverrsnitt (se vedlegg 8). Røntgenopptaket viser lite av motivet, som tyder på at fargelagene er 

tynne i forhold til grunderingen. Røntgenopptak er en vanlig teknikk for å undersøke 

fargelagenes oppbygning og påføringsteknikk fordi tyngre grunnstoffer som bly vil skape et 

bilde. Dette kom ikke frem i røntgenopptaket av Christian VI, selv om det var mange hvite og 

lyse områder (se fig 7). Fargenes påføringsrekkefølge og maleteknikk måtte derfor tolkes ut 

ifra visuelle undersøkelser. Tverrsnittet som ble undersøkt i mikroskop viste også tydelig at 

fargelagene var tynne i forhold til grunderingen (se vedlegg 8). 

I tillegg til veldig tynne fargelag, er det også liten tekstur i malerioverflaten. Undersøkelse av 

fargeoverflaten i arbeidsmikroskop (40x) viser at det ikke er spor etter andre farger i de 

forskjellige fargelagene og det er derfor sannsynlig at kunstneren brukte én pensel til én farge.  

På grunn av at røntgenopptaket av bildet ikke viste noen klare antydninger av motivet (se fig 

7) var det vanskelig å fastslå om pigmentene hadde en stor massetetthet eller ikke. Det ble 

først antatt at det ikke var brukt mye blyholdig på maleriet, men undersøkelser med pXRF 

viste at bly befant seg på hele bildet. Det er derfor mer sannsynlig at grunderingen er tykk i 

forhold til fargelagene og pigmentene som inneholder tyngre stoffer ikke vises på røntgen på 

grunn av at lagene er såpass tynne i forhold til grunderingen. 

Blå 

De blå områdene på maleriet er elefantordensbåndet (0201) og øynene (0202). Pigmentet som 

er brukt er mest trolig det organiske pigmentet indigo.
16

 Andre vanlige pigmenter i Danmark 

på begynnelsen av 1700-tallet var prøyssisk blå og ultramarin (Bartoll 2008: 3) . I pXRF 

målingene som ble foretatt i de blå områdene var det et signal for jern, noe som kan tyde på at 

prøyssisk blå er benyttet.17 Prøyssisk blå var et vanlig pigment etter at det ble oppdaget i ca 

1710.18 Hoffmalerne før Wahl, Benoît le Coffre og Hendrik Krock, innførte og 

eksperimenterte med pigmentet i sine malerier (Ludvigsen, Bagge, & Rask 2015) Pigmentet 

var derfor kjent i den danske malerkunsten på Wahl sin tid. Det ble derimot funnet jern i de 

fleste pXRF målingene som tyder på at signalet stammer fra andre kilder. Prøyssisk blå 

absorberer IR stråling og ville dermed ha fremstått som mørk på IRR fotografiet, noe som de 

                                                 
16

 Indigo er et fargestoff fra planten indigofera tictoria (Laurie 1960: 96) 
17

Den kjemiske formelen til prøyssisk blå er C18Fe7N18, med IUPAC navn jern(II,III)heksacyanoferrat(II,III). 
18

Det eksakte året for oppdagelsen er diskutabelt, uten noen konkrete bevis (Harley 2001: 71). 
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blå områdene ikke gjorde (se fig 5). På FFIR opptaket hadde båndet en rød farge, som kan 

være både ultramarin og indigo (Moon, Schilling, & Thirkettle 1992: 49) (se fig 6). Det ble 

derimot ikke funnet aluminium på pXRF målingene, noe som betyr at ultramarin ikke var 

benyttet,19 og pigmentet dermed mest trolig er indigo.  

Båndet er malt i et tynt lag rett på grunderingen. Lerretsstrukturen er synlig på overflaten som 

viser at fargelagene er tynt påført (se fig). Blåfargen er modellert og det er mørkere øverst og 

nederst som gir det en tredimensjonal dybde. Pigmentet som er brukt til modelleringen er 

høyst sannsynlig blyhvitt fordi dette var det vanligste pigmentet på denne tiden og det ble 

ikke funnet spor etter grunnstoffer som kunne antyde noe annet (Gettens, Kühn, & Chase 

1993: 69).  Det er malt inn detaljer vått-på-tørt med tynne opake penselstrøk (se fig 75). Disse 

detaljene forestiller mønsteret som var vevd inn i stoffet (se fig 30).   

Det andre blå området er irisen i øynene. Pigmentet som er benyttet her er mest trolig 

prøyssisk blå. Det ble funnet spor av jern i de portable XRF målingene, og på FFIR har de en 

svart farge som passer med prøyssisk blått (Moon et al. 1992: 49). Ved visuelle undersøkelser 

kan det fastslås at det blå er malt over det hvite i øyeeplene. Pupillen er malt over det blå laget 

igjen, med en karbonbasert sortfarge. Til slutt er det malt inn et hvitt høylys for å skape 

gjenskinnet i øynene. 

Rød 

Det var to røde områder på maleriet. Det ene var jakken og kappen (0601) og det andre var 

munnen (0602). Pigmentet som ble brukt er sinober, HgS.20 På IRR fotografiet var de røde 

områdene lyse, noe som utelukker at det ble brukt jordpigmenter (se fig 5). Målingene som 

ble utført med pXRF viste at det var en større konsentrasjon av svovel i de røde områdene enn 

i resten av maleriet, som tilsier at sinober er trolig. Kvikksølv har signal i samme område som 

bly, og det var derfor vanskelig å se om det var kvikksølv i pigmentene kun ut ifra det 

behandlede spekteret. I NITON programvaren ble det derimot oppdaget. I pXRF målingene i 

de røde områdene ble de også oppdaget store mengder bly, men disse signalene stammet fra 

grunderingen. Det var allikevel en mulighet at sinober pigmentet var blandet med blyrødt, noe 

som ikke var mulig å fastslå kun ut ifra disse målingene. For å undersøke dette ble tverrsnittet 

fra den røde jakken analysert i SEM-EDS (se vedlegg 7). Dette viste tydelig at det ikke var 

                                                 
19

Ultramarin er et natrium og kalsium silikat som inneholder svovel og aluminium med den kjemiske formelen 
Al6Na8O24S3Si6. 
20

IUPAC navn: kvikksølvsulfid. 
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bly i fargelagene, og det kunne derfor konkluderes med at det kun var brukt sinober i de røde 

områdene.  

Maleteknikken på den røde jakken og kappen viser at det først ble påført et tynt, opakt lag. 

Undersøkelse av tverrsnittene i mikroskop viser at fargelagene er tynne i forhold til 

grunderingen (se vedlegg 8). Disse områdene er deretter modellert med en brun farge vått-i-

vått for å skape skygger i stoffet. De lysere områdene på frakken til Christian VI er påført med 

opake penselstrøk etter at det underliggende sinoberlaget hadde tørket. Visuelt er fargen lysere 

og har et mer gulaktig preg, som tyder på at det er brukt et annet pigment. Disse strøkene 

fluoriserte med en mørkerød farge etter at den sekundære fernissen var fjernet, noe som betyr 

at pigmentet var blyrødt (se fig 11).   

Munnen hadde en gul farge i FFIR som tilsier at sinober også var benyttet her(Moon et al. 

1992: 49). 

Brun 

Det var fire brune områder på maleriet. Det var bakgrunnen (0801), kronen som er plassert på 

bordet til venstre for Christian VI (0802), jakkelinningen, ermene og utsiden av 

ordensstjernen (0803) og bordet (0804). Målingene med pXRF på de brune områdene viste en 

beholdning av jern, men dette var det også i de andre målingene på maleriet. Det var ikke 

mulig å dra noen konklusjoner ut ifra disse målingene, men det er sannsynlig at jernholdige 

jordpigmenter er brukt. 

Bakgrunnen og kronen har en lys rødaktig farge i FFIR. Oker har en lysebrun farge ifølge 

litteraturen, mens de andre brune jordpigmentene har grønnbrune farger (Moon 2001: 49). 

Basert på dette er det mest trolig brukt oker i disse områdene. Denne økte beholdningen av 

jern tyder på at det brune er et jernholdig pigment. Et jordpigment som oker er svært 

sannsynlig. Kronen er malt over med den brune fargen som dekker hele bakgrunnen. Det er 

ikke kjent om dette fargelaget er originalt, eller påført ved en senere anledning, men det var 

ikke mulig å fjerne i denne behandlingen. Brune pigmenter som er brukt på kronen har derfor 

ikke vært mulig å identifisere ved hjelp av spektroskopiske fotografiske teknikker, men 

oppbygningen har blitt tolket ut ifra visuelle undersøkelser. Omrisset på kronen er malt i en 

sort farge som er synlig på IR opptaket (se fig 5). Dette tyder på at det er brukt karbonsvart. 

Det er malt inn noen detaljer i hvitt og gult. 
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Områdene i jakkelinningen, ermene og ordensstjernen har en grønnbrun farge i FFIR. Dette 

kan bety at det er brukt rå umbra (Moon et al. 1992: 49). Oppbygningen er at det er malt med 

et tynt, brunt strøk over den underliggende rødfargen fra jakken. Noen steder er det røde 

synlig ut mot kantene. Over det brune laget er det malt inn detaljer med tynne strøk av sort, 

gult og blågrått. Hvite høylys og broderingskanter er deretter malt på med relativt pastose 

strøk. Kantene på jakken og ermet er påført over det røde ved å tilføre en brun maling vått 

over tørt.  

Sort 

Det er tre sorte områder på maleriet. Det er den påmalte, ovale rammen rundt motivet (0901), 

brystplaten (0902) og øverst på brystplaten (0903). Pigmentet som er brukt er mest trolig et 

karbonbasert svart pigment. IR bildet av disse områdene er mørke, noe som viser at det 

inneholder karbon fordi det absorberer IR stråling. De portable XRF målingene viste ingen 

verdier utenom de som var forventet fra grunderingen. Alle områdene er malt med et tynt 

monokromt lag. Midt på brystplaten, på venstre side mot ordensbåndet er det et hvitt avlangt 

område. Det kan se ut som om dette skal forestille en lysrefleksjon og få platen til å se blank 

ut. 

Den ovale sorte rammen rundt selve motivet er malt i en monokromatisk sortfarge. Ved å 

undersøke motivet i kantene av denne rammen er det høyst sannsynlig at den ble påført 

originalt. Dette er på grunn av at detaljene på det venstre jakkeermet ikke er malt helt ut til 

kantene, men stopper ca 1 mm fra kanten. Det kan også skimtes en rødaktig linje mellom 

ermet og kanten (se fig 30). Dette kan tyde på at den røde fargen som er brukt i jakken syntes 

og at brunfargen som er på ermet ble påmalt etter den sorte rammen. Ved visuelle 

undersøkelser i sidelys og under arbeidsmikroskop (40x) kan det ikke ses noen pastose 

områder under det sorte, noe som ville vært mest sannsynlig hvis den var påmalt i ettertid. 

Hvit 

Det er fire hvite områder. Det er håret (1001), kravaten (1002), kappekanten (1003) og 

øyeeplet (1004). Pigmentet som ble brukt var blyhvitt. De portable XRF målingene viste store 

mengder bly, men dette stammer fra grunderingen. Allikevel kan det konkluderes med at 

blyhvitt ble brukt fordi dette var det mest utbredte hvite pigmentet (Gettens et al. 1993: 69). 

Håret er utført ved å male de mørkeste områdene først for deretter å modellere inn detaljer 

med hvitt. Det mørkere pigmentet kan være et jordpigment, men det ble ikke funnet 
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nevneverdige målinger for jern i disse områdene, men det er grunn til å tro at det økte 

blyinnholdet skjulte signalet fra jern. 

Kravaten er utført på en lignende måte som håret, hvor det mørkeste er utført først før det 

deretter ble modellert inn hvite høylys. Blondene er tegnet på med blyhvitt vått på tørt. 

Snippen(?) på kravaten som henger over brystplaten er veldig transparent, men dette var mest 

trolig ikke tilfelle når maleriet ble utført. Det er kjent at blyhvitt blir mer transparent ettersom 

det aldres (ref), og dette har mest trolig skjedd her. 

Karnasjon 

Karnasjonen er ansiktet og halsen til Christian VI (1101). Pigmentene som er brukt er blyhvitt 

og sinober. Målingene som ble utført med pXRF viste at det var store mengder bly i dette 

området, sammen spor av kvikksølv. Rekkefølgen fargene er påført er basert på visuelle 

undersøkelser og det er begynt med en mørk grunnfarge. Ansiktet er deretter modellert med 

sinober og blyhvitt, og det er påført stadig lysere områder. 
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Sekundære materialer, behandlingshistorikk og tilstand 

I dette kapittelet vil de sekundære materialene bli beskrevet. Det vil også drøftes hva slags 

tidligere behandlinger maleriet har gjennomgått og i hvilken tilstand det er i før behandling 

2017-2018. 

Pynteramme
21

 

Den sekundære pynterammen er laget av treverk i fire deler som er forgylt. De vertikale 

listene i rammen er 89,3 cm lange og de horisontale er 74,5 cm. Alle delene i pynterammen er 

8 cm brede og høyden i z-aksen er 5 cm på det høyeste området ytterst ved kantene. De er 

festet sammen i hjørnene med lim og spiker som er synlige på røntgen (se fig 7). I hvert 

hjørne er det to spikere i vertikal retning og en spiker i horisontal retning. Pynterammen er 

forgylt og det er rike utskjæringer rundt hele forsiden. I et skadet område er det en synlig 

krittgrundering, som betyr at rammen mest trolig har blitt olje forgylt (Penny 1997: 57). 

Rammen er i en relativt god tilstand, med unntak av noen områder hvor forgyllingen har 

flasset av.  

Rammen er ikke en tidstypisk ramme for 1700-tallet, men minner mer om en ramme fra tidlig 

1800-tall i den såkalte Imperiestilen som ble populær under Napoleon Bonapartes regjering 

(Heydenryk 1964: 85).
22

 Rammene ble masseprodusert med fokus på blomstermotiv, noe som 

passer med rammen som var på maleriet. 

Blindramme 

Den sekundære blindrammen er satt sammen av fire deler av treverk. De horisontale listene er 

60 cm lange og de vertikale er 75 cm. Alle listene er 3,7 cm brede og har en dybde på 1,6 cm. 

Det er to kiler i hvert hjørne som var slått inn for å utvide blindrammen. Dette blir gjort for å 

stramme lerretet slik at muligheten for bevegelse blir redusert. Det er bare hull etter 

oppspenningen med heftestifter som maleriet var spent opp med da det ankom 

studentatelieret.  Dette betyr at blindrammen ikke er original, men at den var ny da denne 

oppspenningen ble utført. Antoine-Joseph Pernety skrev i 1754 at blindrammer med mulighet 
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 Selv om pynterammen ikke er original er det opp til eieren å bestemme om denne skal benyttes igjen, men 
den vil ikke bli satt på under behandling 2017-18. 
22

 Det ble brukt referanselitteratur og det ble foretatt en subjektiv vurdering om i hvilken epoke rammen 
passet inn (Heydenryk 1964; Siefert 2010). Resultatet er derfor kun en antagelse.  
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til utvidelse var en relativt ny oppfinnelse, og bruken av dem ble ikke utbredt før på slutten av 

1700-tallet (Buckley 2012: 150), noe som viser at blindrammen må være fra etter dette 

tidspunktet.  

Blindrammen er i en god stand og ingen av kilene hadde gått tapt. Den hadde en mørk farge 

som antyder at den har blitt beiset før den ble tatt i bruk (se fig 3-4). Det var noen utstående 

små fliser langs kantene etter oppspenningen med heftestifter.  

Lerret 

Lerretet var mørkt og misfarget på området som ikke var dekket av blindrammen (se fig 66). 

Dette betyr at mye av misfargingen kommer fra luftbåret støv og smuss. Fargeendringen kan 

ha kommet av en nedbrytning på grunn av fotooksidasjon (Tímár-Balázsy & Eastop 1998: 

35). Lerretet har mest trolig vært beskyttet fra ultrafiolett stråling da det er store muligheter 

for at bildet har hengt på en vegg. Det meste av misfargingen var derfor på grunn av støv og 

sot fra luftbårne forurensinger som hadde akkumulert seg på baksiden. Dette er en av de 

viktigste faktorene for nedbrytning av cellulosefibre (Hackney & Ernst 1994: 223), som skjer 

ved at fibrene blir sure hvis overflatestøvet inneholder syrer, salter eller metaller (Stanniforth, 

Julien, & Bullock 2006).  

Lerretet er også svært nedbrutt og lite elastisk. Det ble utført trådbrettetester som beskrevet av 

Oriola m.fl. (6: 2011) av fem lerretstråder fra originallerretet (se vedlegg 6). Det ble først tatt 

to tråder fra kanten av lerretet, en fra den vertikale og en fra den horisontale. Disse røk etter 

henholdsvis en og to bretter. Det ble bestemt å foreta to nye tester fra hver side for å bekrefte 

dette resultatet. Dette strider imot retningslinjene om å fjerne minst mulig originalt materiale, 

men det var mange løse tråder rundt kantene som ikke ville la seg reintegrere i lerretet (se fig 

xx). I tillegg ble det tatt en løs tråd fra rift 7 for å undersøke lerretets tilstand under 

grunderingen og fargelagene. Tråder som befinner seg på kanten av et lerret blir ofte mer 

påvirket av nedbrytningsprosesser og er derfor mer skjøre enn resten av lerretet som helhet. 

resultatet av trådbrettetesten av disse trådene var det samme som de tidligere testene, og det 

ble derfor klart at lerretet var svært svekket. Måling av pH på lerretet ga en 
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gjennomsnittsverdi på ca 4
23

 (se vedlegg 9) noe som kan være grunnen til at lerretet er såpass 

skjørt.  

Oppspenningskantene var relativt intakte med unntak av et område nederst på høyre kant. Her 

har det gått tapt et lerretstykke som er ca 1 cm bredt og 17 cm langt (se fig xx). Størrelsen og 

plasseringen av dette stykket tyder på at det var en del av oppspenningskanten. Dette virker 

svært sannsynlig fordi et oppspent lerret vil bli svekket i området hvor det er brettet over 

kanten av en blindramme. Da maleriet kom inn til konserveringsstudiet var dette området 

stiftet fast til toppen av blindrammen, i stedet for på sidene som resten av lerretet (se fig xx). 

Dette betyr at denne skaden allerede hadde inntruffet da oppspenningen ble utført, og stiftene 

måtte derfor festes slik for å kunne spenne opp lerretet Lerretet hadde noen steder løsnet fra 

heftestiftene som tyder på at det har blitt ytterligere skadet siden siste oppspenning. 

Lerretet har blitt oppspent på nytt minst to ganger. Det er hull i lerretet som mest trolig 

stammer fra en tidligere oppspenning (se fig 12-15). Disse tyder på at det har blitt brukt 

spikere på grunn av hullenes form, størrelse og plassering. Det kan virke som om det er to sett 

med hull i forskjellig størrelse, noe som kan bety på at det har fått en ny oppspenning ved 

minst en tidligere anledning i tillegg til den originale oppspenningen.  

Oppspenningen ved behandlingsstart var utført med bruk av heftestifter (se fig 12-15). Dette 

tyder på at dette ble utført i nyere tid. Stiftene var påført horisontalt, men ikke jevnt. Det ble 

brukt 32 stifter på oversiden, 33 på undersiden, 50 på høyre side og 37 på venstre. På høyre 

side hvor det var flest stifter, var disse påført mye tettere enn på venstre, hvor de i noen 

tilfeller også ble påført dobbelt. Mange av stiftene har ikke gått ordentlig inn i blindrammen, 

og de har blitt presset eller slått flate i ettertid.  

Lerretet har 7 rifter (se vedlegg 3). Seks av riftene hadde gjennomgått tidligere behandlinger 

som var utført på forskjellige måter. Til sammen målte riftene ca 50 cm. På grunn av 

mengden av skader har disse blitt nummerert for og enklere kunne referere til dem (se vedlegg 

3).  
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 Det ble utført overflatemålinger med en Sentix® SUR elektrode koblet til en pH/ION 7320. Disse målingene ga 
en vidde på 3,4-5,2 av målinger av samme sted. På grunn av de unøyaktige målingene ble det vurdert at 
dataene ikke hadde noen verdi.  Det ble derfor foretatt tester med litmuspapir for mer nøyaktige resultater.  
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Rift 1 og 2 

Rift 1 befinner seg øverst til høyre i maleriet (se fig xx). Den er plassert 9,5 cm fra høyre side 

og 8,5cm fra toppen av motivet. Riften måler 13 cm i horisontal retning og den har en bredde 

på ca 1 cm. På grunn av at lerretet er såpass nedbrutt og sprøtt kan det tenkes at de skjøreste 

bitene har falt av under en tidligere behandling, eller blitt fjernet med hensikt for å enklere 

kunne reparere hullet, noe som har bidratt til at den har blitt såpass bred. 

Rift 2 er et hull som er plassert nede til venstre på motivet. Hullet er 2,5 cm i horisontal 

retning og 1 cm vertikalt på de bredeste områdene. 

Denne riften har tidligere blitt behandlet minst to ganger. Den nyeste behandlingen kan 

observeres ved at den er kittet og retusjert (se fig 33). Da kittingen og retusjeringen ble fjernet 

kom originalt lerret til syne (se fig 31,32 og 35). Her var det utført en retusjering ved å male 

lerretet i en mørk farge så den passet bedre inn med bakgrunnen.  

De gamle riftreparasjonene på rift 1 og 2 var utført med påsydde tekstiler på baksiden og 

kitting og retusjering på fremsiden. Tekstillappen til rift 1 målte 11,5 cm horisontalt og 2,7 cm 

vertikalt og den befant seg 10,5 cm fra venstre side av lerretet og 7,5 cm fra toppen da lerretet 

ble observert fra baksiden (se fig xx). Tekstilen som var brukt på rift 2 var 2 cm horisontalt og 

3 cm vertikalt og befant seg 4 cm fra høyre side og 22,5 cm fra bunnen (se fig xx). Lappene 

hadde en mørkere farge enn originallerretet, men de var også svært misfargede av støv og 

nedbrytning. De var sydd fast i originallerretet og i noen områder penetrerte trådene gjennom 

hele strukturen til maleriet, inkludert grundering og fargelag (se fig 31-32). Motivsiden hadde 

deretter blitt kittet og retusjert, noe som gjorde at disse trådene ikke ble synlige før den gamle 

kittingen ble fjernet (se fig 31-32). Kittet som hadde blitt brukt har ikke blitt identifisert, men 

det var ikke reaktivt ovenfor vann eller varme, noe som utelukker at det var henholdsvis et 

krittbasert eller voksbasert medium. I områdene hvor trådene var synlige på motivsiden ble 

det observert at fargelagene hadde sprukket opp, mest trolig på grunn av riften og den 

mekaniske påvirkningen dette har hatt på strukturen rundt riften. Det kan derfor tenkes at det 

ble bevisst forsøkt å sy ned i sprekker som allerede hadde oppstått i fargelagene rundt riften, 

for å unngå ytterligere skader. Dette ble kun observert i noen områder rundt rift 1, og det kan 

derfor ikke konkluderes med at dette var tilfelle rundt hele. Det kan heller ikke utelukkes fordi 

at fjerningen ble i hovedsak utført fra baksiden og alle trådene som lot seg fjerne fra denne 

siden ble tatt vekk. Tråden som hadde blitt brukt var sort og meget nedbrutt. Da den ble 
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mekanisk bearbeidet gikk den i oppløsning, så det var ikke mulig å gi en sikker identifisering 

av trådtype. Ved bruk av polariserende mikroskopi ble det ikke funnet noen struktur eller 

lumen i fibrene. Dette kan bety at tråden var syntetisk, men på grunn av hvor oppløst den ble 

er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner. Da disse reparasjonene var utført på samme 

måte er det en sannsynlighet for at de også ble utført på samme tid. 

Rift 3, 4 og 5 

Rift 3 og 4 er plassert på høyre side av kongens ansikt. Rift 3 er en liten vertikal rift og er 5 

cm lang og befinner seg 22 cm fra høyre side og 20,7 cm fra toppen av maleriet. Rift 4 er 

horisontal og måler ca 2 cm og befinner seg 21,5 cm fra høyre side og 22,5 cm fra toppen. 

Rift 5 befinner seg i den venstre, nedre del av bildet. Denne måler 2,5 cm og er lokalisert 19,5 

cm fra venstre side og 21,5 cm fra bunnen av maleriet (se vedlegg 3). 

Reparasjonene som var blitt utført på disse riftene besto av tekstiler som var limt på med kun 

en type lim. Det var påført i store mengder og det kunne observeres at det hadde rent rikelig 

med lim nedover lerretets bakside under påføring (se fig 9). Dette tilsier at påføringen skjedde 

mens portrettet var i en stående posisjon. Limet dekket et område som var mye større enn 

tekstilene som var brukt til reparasjonene (se fig 3 og 9). Området var 20 cm på det bredeste 

horisontalt og 30 cm på det bredeste vertikalt (ikke medberegnet limet som hadde rent 

nedover). Der det hadde rent nedover lerretet hadde det oppstått dråpeformasjoner, noe som 

betyr at limet var relativt viskøst ved påføring. Disse var harde, men ikke sprø.  

En prøve av limet hadde en glansfull overflate ved visuell undersøkelse og en sterk grønn 

fluorescens i UV lys (se fig 9). Dette kan bety at limet bestod av en harpiks. Limet ble videre 

undersøkt med FTIR (se metodekapittel) og spekteret viste at det var en organisk forbindelse 

(se vedlegg 5). Toppene i området rundt 3000 cm
-1 

tilsvarer C-H strekk som vil si at limet 

inneholdt hydrokarboner (Pavia, Lampman, Kris, & Vyvyan 2009: 29). Signalet oversteg 

3000 cm
-1

 som kombinert med signalene rundt 1600-1680 cm
-1 

(C=C) viser at det også 

inneholder alkengrupper. Spekteret gav et kraftig signal rundt 1750 cm
-1

 som samsvarer med 

en karbonylgruppe, samt et vidt og rundt signal på ca 3500 cm
-1

 som betyr en 

hydroksygruppe. Ved å sammenligne spekteret med andre FTIR spekter i IRUGs
24

 database 

ble det konkludert med at limet som var benyttet mest trolig var kolofonium.  
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 IRUG står for Infrared and Raman User Group og er en gruppe som samler og gjør tilgjengelig referanse 
spektere fra IR og Raman undersøkelser som er gjort på kulturelle gjenstander (http://www.irug.org/) 
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Tekstilene som var brukt på rift 3 og 4 var satt sammen så de dannet en form som så ut som et 

sjutall (se fig 43). Det horisontale tekstilet som satt over rift 3 målte 10,5 cm øverst, 14 cm 

underst, 7 cm på venstre side og 6,8 på høyre. Den vertikale som satt over rift 4 målte 7,4 cm 

både topp og bunn og 18,5 cm vertikalt, men på venstre side var det en kant som fortsatte litt 

nedover med 1 cm. Den horisontale lappen var påført først, og den vertikale overlappet denne 

og litt på oversiden. Det ble ikke utført noen analyser av disse tekstilene, men ved visuell 

observasjon lignet de på gasbind som ellers blir brukt i medisin (se fig 43). Tekstilen som var 

påført på rift 5 var et rektangulært tekstil som målte 8,6 x 3,7 cm. Det var plassert 27,5 cm fra 

toppen og 8,4 cm fra den venstre siden. Denne lappen var av et annet materiale enn de to 

forrige, men det ble ikke gjort noen forsøk på å finne ut hvilken materialetype fordi dette ble 

vurdert som irrelevant. Selv om det hadde blitt brukt forskjellige typer lapper ble det derimot 

ansett som svært sannsynlig at behandlingen av riftene 3,4 og 5 ble utført samtidig. De var 

alle festet med det samme limet som antagelig var påført i én omgang. Det ble funnet mange 

korte, svarte tråder under lappen som var brukt på rift 5 og som lignet på tråden som var brukt 

i reparasjonene av rift 1 og 2 (se fig 46). Dette tyder på at denne riften tidligere har vært 

behandlet på samme måte som rift 1 og 2, men at denne behandlingen senere har blitt fjernet 

og erstattet med lappen som var limt fast. Dette betyr også at det er sannsynlig at 

riftreparasjonene på rift 3, 4 og 5 ble utført ved et senere tidspunkt enn behandlingen på rift 1 

og 2.  

Rift 6 

Rift 6 er en horisontal rift som måler 4,5 cm og befinner seg 10,5 cm fra høyre side og 29,2 

cm fra toppen. Den hadde blitt behandlet ved et tidligere tidspunkt med en ordinær pakketeip. 

Teipen som hadde blitt brukt var 12 cm øverst, 11,4 cm nederst og 5 cm bred. På grunn av 

utførelsen er dette sannsynligvis den seneste riften som ble behandlet, kanskje av en tidligere 

eier.  

Rift 7 

Rift 7 er den eneste riften i maleriet som ikke har blitt behandlet ved et tidligere tidspunkt. 

Denne er i hovedsak horisontal med en vertikal avstikker nedover. Riften måler 16,7 cm 

horisontalt. Den vertikale avstikkeren er 10,8 cm inn fra høyre side når riften sees fra 

motivsiden og er ca 3 cm lang. Den er plassert 14,5 cm fra høyre side og 9 cm fra bunn. 

Trådene er revet rett av og det er ikke mange løse tråder i riften. Dette kan være på grunn av 
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at lerretet har blitt truffet av en gjenstand. Da lerretet er svært skjørt behøver ikke gjenstanden 

å ha vært skarp for å skape de rette avrevne trådfibrene. Fordi fibrene har så korte avrevne 

kanter var det ingen klare indikasjoner på om skaden har forekommet fra fremsiden eller 

baksiden. Trådene var ikke så lange at de overlappet med riften og de hadde derfor ikke lagt 

seg uniformt på baksiden eller fremsiden av lerretet. At riften ikke har blitt behandlet kan tyde 

på at denne har oppstått senere enn de andre. 

Fargelag og grundering 

Fargers fysiske egenskaper kan endres over tid og det kan forandre et maleris utseende (Loon, 

Noble, & Burnstock 2012: 214). De lyseste områdene i håret til Christian VI har fått et 

rosaaktig preg, som mest trolig er på grunn av at transparensen i de blyhvite fargene har økt. 

Brytningsindeksen (RI) til et bindemiddel øker når det eldes og blir dermed nærmere RI til 

pigmentene (Eikema Hommes 1998: 116). Dette vil føre til at fargelagene blir mer 

transparente. En annen grunn til dette kan være formasjon av blysåper (Loon et al. 2012: 222), 

hvor blysåpene vil ha en lavere RI enn blyhvit partiklene (Eikema Hommes 1998: 116)  

Det er noen avskallinger i fargelagene, men det ser ut som om alle disse skyldes ytre 

påvirkninger, og aldersnedbrytning. Det er mest avskallinger rundt riftene samt rundt kantene 

hvor pynterammen har vært i kontakt med fargelagene. Fargetapene rundt kanten av motivet 

hadde blitt retusjert med en mørk farge rett på lerretet (se fig xx). Synlig lerret i mørke 

fargelag vil gi en stor kontrast og vil virke visuelt forstyrrende. Retusjeringen har derfor trolig 

blitt utført for å forhindre dette. Det kan observeres at det også har vært løse fargelag, men 

alle disse ser ut til å være konsolidert ved en tidligere behandling, med unntak av rundt rift 7. 

Fargelagene har et sammenhengende mønster av krakeleringer (se fig 16 og 29). De kan 

observeres visuelt, særlig i de lyse områdene i ansiktet og håret. Krakeleringene går igjennom 

alle fargelagene og grunderingen, som tyder på at det er alderskrakeleringer.  Når en aldret 

fargefilm mister elastisitet kan den etter hvert begynne å sprekke opp på grunn av eksterne 

eller interne mekaniske krefter (Loon et al. 2012: 226) Det er mulig å se 

krakeleringsmønsteret på baksiden på lerretet (se fig 3 og 66). Dette tyder på at det er samlet 

støv, smuss og sekundær ferniss i krakeleringene.  Det har også oppstått krakeleringer i en 

rektangulær firkant langs ytterkanten av motivet. Disse sprekkene følger kanten av 

blindrammen som lerretet er spent opp på. Dette tyder på at lerretet ikke har vært i spenn og 

har fluktuert ved bevegelse og truffet kantene av blindrammen. Den sekundære blindrammen 
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som bildet hadde har vulstlister, og krakeleringene følger avtrykket av denne. Det kan derfor 

tenkes at maleriet har vært oppbevart liggende og det slappe lerretet har ligget inntil de 

innerste kantene på blindrammen. En annen mulighet er at den forrige blindrammen bildet var 

montert på hadde de samme dimensjonene, men ikke hadde en vulstlist, noe som førte til en 

større kontakt med treverket. For at et lerret skal fungere optimalt må det være strukket ut og i 

spenn (Berger & Russell 1988: 187). Hvis ikke vil det gi større bevegelse i lerretet, som kan 

føre til deformasjoner, krakeleringer, oppskallinger og fargeavskallinger (Berger & Russell 

2000: 310). Ved undersøkelse med mikroskop (40x), var det mulig å observere at det ligger 

ferniss i sprekkene. Det ble ikke funnet noen opptørkingskrakeleringer på bildet. 

Det var tegn til koppformede delamineringer noen steder i fargelagene hvor ansiktet, hår og 

andre lyse steder er de mest utpregede (se fig 16). Disse har oppstått i forbindelse med 

krakeleringsmønsteret, men det er ingen tegn til at det er fare for fargetap. De svekker derimot 

det estetiske inntrykket, og for å forhindre at de skal utvide seg må de behandles. 

Tre steder på overflaten var det små trykk inn i malerioverflaten med en diameter på circa 1 

cm (se fig 25). I disse områdene var det oppskallinger og avskallinger, og de var også synlige 

på baksiden av lerretet i form av små konvekse forhøyninger.  

Tidligere visuell reintegrering 

Det er trolig at den sorte ovale kanten rundt mesteparten av motivet har blitt overmalt. Under 

fjerning av ferniss var denne fargen lettløselig i aceton. Den sorte fargen på brystplaten 

reagerte ikke på samme måte. Som diskutert i kapittelet om originale materialer antas det at 

det har vært en slik malt oval ramme originalt i motivet.  

Rift 1 til 5 hadde blitt kittet og retusjert. Kittet ble synlig da de gamle riftreparasjonene ble 

fjernet (se fig 33-34). Da dette ble tydelig, ble det også klart at disse områdene i tillegg var 

blitt retusjert. Retusjen i rift 1 var utført i den samme fargen som de omkringliggende 

fargelagene og var derfor ikke synlig. Retusjen var heller ikke synlig i UV-lys, men det var 

mulig å observere den i IR hvor den var mørk mot den lyse bakgrunnen (se fig 5).  

Det var en stor overmaling på ansiktet og håret til Christian VI på høyre side av motivet (se 

fig 8). Denne kunne observeres i vanlig lys og den var påført med rette og brede penselstrøk. 

Det var risset inn sprekker i overmalingen som skulle imitere krakeleringene i resten av 

motivet. Overmalingen var også synlig ved ultrafiolette undersøkelser, hvor den gav en sterk 
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lilla fluorescens. Under fjerning av ferniss ble det oppdaget at overmalingen var utført i en 

mørk grønnlig farge, noe som tyder på at den ble påført for å passe inn med den misfargede 

fernissen som befant seg på resten av bildet (se fig 1 og 61). Ved å undersøke overmalingen 

med pXRF ble det funnet spor av sink, titan og krom (se vedlegg 4). Det ble funnet mest titan 

i fargene som var brukt på håret. Dette tyder på at det hvite pigmentet som ble brukt var 

titanhvitt. Det ble funnet sink både i hår og ansikt kombinert med krom som tyder på at det 

ble benyttet sinkgult i overmalingen. Både sinkgult og titanhvitt er relativt moderne 

pigmenter. Sinkgult ble brukt fra midten av 1800 tallet (Kühn & Curran 1986: 201) og 

titanhvitt ble ikke tatt i bruk før 1925 (Laver 1997: 303). Dette betyr at overmalingene ikke 

kan være utført før sistnevnte årstall. 

Rift 3 og 4, som befant seg under overmalingen, var også kittet. Riften på Christian VIs 

venstre kinn hadde en rødlig retusjering som passet med den originale hudfargen. Dette betyr 

at denne ble utført før overmalingen. Rift 3 hadde ingen synlige retusjeringer, men det er en 

mulighet at de kan ha blitt fjernet før overmalingen ble påført. I nærheten av denne riften var 

det også et annet stort fargetap hvor det hadde blitt utført en kitting.  

Det siste stedet det ble utført en pXRF måling var skyggeområdet mellom ansiktet og håret 

som gav en lignende lilla fluorescens som resten av overmalingen. Her ble det også funnet 

store mengder krom og titan, men området er svart og det er derfor ingen synlige tegn på at 

hverken titanhvitt eller sinkgult har blitt brukt.  

Ferniss og støvlag 

Det var flere lag med støv og overflatesmuss på maleriet. Det er tegn til støvlag på overflaten 

til hvert lag med ferniss samt under det eldste fernisslaget. Dette viser at maleriet aldri har 

blitt fullstendig rengjort for støv før det ble fernissert. Støvlaget hadde en misfargende 

påvirkning på maleriet på grunn av en endring i spredningen av lys (Eastaugh 1990: 22). På 

en vertikal flate vil det akkumulerte støvet være små partikler som består av røykpartikler, 

soppsporer, pollen, bygningstøv, metalliske partikler, fibre, ammoniumsulfat og lignende 

(Holbrow
25

). Hver partikkel har forskjellig farger, men når det blir en samling av fint støv får 

det et blågrått utseende (Eastaugh 1990: 23). Støvpartikler kan også være skadelig for 

fargelagene; da især støv som inneholder jern,  eller som er surt eller basisk (Brimblecombe 

1990: 8).  
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 Beskrevet i Eastaughs artikkel, men fotnoten var ikke leselig (Eastaugh 1990: 22) 
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Maleriet har blitt fernissert på nytt ved minst to tidligere anledninger. Fernissen var svært 

gulnet og misfarget. I UV-lys fluorescerte fernissen sterkt med en grønn farge (se fig 8).  Her 

var det også mulig å se at fernissen var ujevnt påført med en pensel. Sterk fluorescering er et 

vanlig aldringstegn i naturlige fernisser som dammar og mastiks på grunn av kryssbindingene 

som oppstår ved oksidasjon av fernissharpiksen (de la Rie 1988: 76-77; MacBeth 2012: 294; 

Stolow 1985: 48).  Den grønne fluorescensen er også et kjennetegn på naturlige fernisser 

(Brill 1980: 10). Det ble utført rensetester på fernissen, noe som avdekket to lag. Dette ble 

tydelig befestet da det øverste laget lettere lot seg løse enn det andre. Dette er tydelige tegn på 

nyere og eldre ferniss. Etter det øverste laget ble fjernet, var det gjenstående fernisslaget 

fortsatt svært misfarget. Dette viser at det var det eldste fernisslaget som var det mest skitne, 

noe som stemmer overens med at naturlig ferniss misfarges over tid. Det antydet også at det 

var smuss under dette laget som bidro ytterligere til misfargingen.  

Ved å undersøke alderskrakeleringene i farge- og grunderingslagene var det mulig å observere 

at disse var fylt med ferniss, noe de ikke ville vært hvis fernissen hadde vært original. Hvis 

den hadde vært original, ville den ha blitt utsatt for de samme faktorene som fargelagene og 

hatt de samme krakeleringene. En annen indikator på at fernissen er sekundær er at på 

baksiden av lerretet er mulig å se krakeleringsmønsteret fra fremsiden, noe som kan ha 

kommet av at fernissen har gått ned i sprekkene ved påføring og misfarget lerretet. 

Det ble tatt et tverrsnitt av maleriet som viste de to lagene med ferniss (se vedlegg 8). Snittet 

avslørte at det befant seg et dekke med støv og smuss mellom hvert fernisslag, noe som viser 

at bildet ikke ble rengjort før overliggende ferniss ble påført. Under fjerningen av den 

underliggende fernissen ble det funnet spor av overflatesmuss på fargelagene. Dette betyr at 

dette laget ikke var originalt.   
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Behandling 2017-2018 

I dette kapittelet vil behandlingen bli nøye gjennomgått. Den er utført på bakgrunn av 

tilstanden som er beskrevet i det foregående kapittelet. 

Strukturell behandling 

Forsidebeskyttelse 

Før fjerningen av pynterammen kunne skje, var det nødvendig å sikre løse fargelag. Motivet 

var i en helhetlig bra stand, men i områdene rundt riftene i lerretet var det oppskallinger. For å 

forhindre at disse ville falle av under denne fjerningen, var det derfor nødvendig med en 

forsidebeskyttelse. Forsidebeskyttelsen som ble benyttet var japanpapir som ble festet med 

størlim.
26

 Dette ble valgt fordi størlim er vannløselig og det ville derfor være enkelt å fjerne 

forsidebeskyttelsen igjen. Japanpapir ble lagt over de utsatte områdene, og størlimet ble påført 

med en pensel.  

Fjerning av pynteramme 

Det var nødvendig å fjerne pynterammen for å kunne begynne behandlingen. Pynterammen 

var festet til blindrammen med 8 spiker, hvor det var to spikere på hver side av maleriet. Det 

var festet ved at spikrene hadde blitt spikret skrått ned fra kanten av blindrammen og ned i 

pynterammen. 

Etter at løse fargelag var sikret med en forsidebeskyttelse kunne pynterammen fjernes. Bildet 

ble lagt med motivsiden ned på isoporklosser i hvert hjørne (se fig 21). Dette ble gjort for å 

unngå skader på rammens dekor. For å kunne fjerne spikrene på den mest skånsomme og 

kontrollerte måten ble forskjellig verktøy prøvd ut, og valget falt på et kubein og en 

avbitertang. Kubeinet ble brukt til å løsne spikrene og løfte dem litt opp. Det ble tydelig at 

treverket i blindrammen var sprøtt, og ved fortsatt bruk ville blindrammen mest trolig fått 

skader. Det ble derfor gått over til en avbitertang for å trekke spikrene ut da de var løse nok til 

at det var mulig å få tak. Med en vanlig tang ville det vært nødvendig med mer kraft for å 

holde tak i spikeren og det ville derfor blitt mer ukontrollert. Med avbitertangen var det mulig 

å holde fast spikeren under spikerhodet og trekke den ut kontrollert. For å unngå merker på 
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 Det ble brukt 3 % størlim i deionisert vann (w/w). 



5. Behandling 2017-2018 

 

33 

 

blindrammen ble det brukt et beskyttende lag med isolasjonsplast mellom verktøyet og 

blindrammen. Noen merker ble fortsatt synlige. Når alle spikrene var fjernet var det enkelt å 

løfte maleriet ut av rammen. 

Blindramme 

Det ble bestemt at den medfølgende blindrammen fortsatt skulle benyttes fordi den var i en 

god tilstand. Løse fliser måtte derfor behandles. På den nederste vulstlisten var det en stor bit 

som hadde løsnet. Denne ble limt på plass igjen med trelim for å forhindre at den kunne skade 

lerretet etter det var spent opp igjen. Ytterkantene hvor oppspenningen skulle festes hadde 

også noen små ujevnheter fra hullene etter heftestiftene. Det ble derfor forsiktig strøket 

sandpapir over for å glatte disse ned.  

Konsolidering 

For å unngå tap av originale farger var det nødvendig å sikre løse fargelag ved å konsolidere 

disse. Før behandlingen kunne begynne måtte forsidesikringen som var satt på før fjerning av 

pynterammen tas av. Dette ble gjort ved å tilføre destillert pH bufret
27

 vann for å aktivere 

størlimet for så og forsiktig trekke japanpapiret av. 

Når løse fargelag skal konsolideres er det viktig å velge et lim som er egnet til gjenstanden 

som skal behandles. Det første som må vurderes er om maleriet skal returneres til et stabilt 

klima etter behandling, hvor temperatur og relativ luftfuktighet holdes stabilt (Down 2015). 

Hvis det ikke skal plasseres i et stabilt klima er det nødvendig å gjøre noen kompromisser hva 

angår invaderende og minimalistiske inngrep. Konsolidering er et meget invaderende inngrep 

og limet som blir brukt vil trekke inn i strukturen til maleriet. Selv om konsolidanten er 

lettløselig er det ikke trolig at det vil være mulig å fjerne mye av det igjen (Appelbaum 1987: 

67). Av denne grunnen må limet som velges ha gode aldringsegenskaper og ikke påvirke 

maleriet på uheldige måter. Idealet om at behandlinger skal være minimalt invaderende kan 

ikke ha prioritet ved en slik behandling. Det er derimot viktig å prioritere at inngrepet ikke 

skal påvirke eventuelle senere behandlinger, det såkalte rebehandlingskriteriet (Appelbaum 

1987: 67). 
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 Vannet ble bufret med natriumhydroksid. 
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Polyvinylacetat og akryldispersjoner har som regel store partikler, noe som sammen med 

tilsettingen av stabilisatorer og emulgeringsmidler, betyr at disse limtypene har en dårlig 

penetreringsevne (Down 2015: 163; Koob 1981: 86). Mange limtyper i konsentrasjoner som 

gir best bindingsevne er for viskøse til å penetrere i små sprekker i fargelagene.
28

 Naturlige 

limtyper som størlim, har meget gode egenskaper når det gjelder både vedheft og penetrering, 

men disse limtypene er meget sensitive overfor endringer i relativ fuktighet (Baker 2015: 

166). Ettersom portrettet av Christian VI ikke skal tilbake til et museum eller en annen 

institusjon med et stabilt klima, men til et privat hjem hvor RF ikke er kontrollert, er derfor 

ikke dette limet et egnet konsolideringsmiddel. Størlim er også svært ustabilt og en ny 

behandling kan bli nødvendig mye raskere hvis det blir brukt istedenfor et annet lim med 

bedre aldringsegenskaper (Ackroyd & Villers 2003: 10). I dette tilfellet var det derfor 

nødvendig å bruke et annet konsolideringsmiddel for å sikre en lengre holdbarhet. 

Limene som ble vurdert til bruk for konsolidering var Lascaux Medium for Consolidation 

(heretter kalt MfK) og Paraloid B72 (heretter kalt Paraloid) i forskjellige løsninger. Paraloid 

har god vedheft og egner seg bra til å konsolidere større løse fargeoppskallinger, men 

undersøkelser har vist at det ikke har en god penetreringsevne i porøse fargelag (Down 2015: 

165; Schellmann & Taylor 2015). MfK har derimot en bedre penetreringsevne og limet vil 

transporteres til ønsket sted (Schellmann & Taylor 2015). Det var et mindre antall 

oppskallinger i portrettet av Christian VI, og de var heller ikke særskilt utstående eller av stor 

størrelse. Det ville derfor være nødvendig med et lim med god penetreringsevne. MfK er en 

akryldispersjon i et vandig medium, som førte til noen betenkeligheter fordi det var et ønske 

om å ikke bruke for mye fukt under behandlingen av maleriet. På grunn av den mindre 

mengden oppskallinger som trengte konsolidering ble det vurdert at MfKs positive 

egenskaper veide tyngre enn ulempene ved å tilsette små mengder vann på de få områdene 

hvor konsolidering var nødvendig. Vandige konsolideringsmidler kan også være gunstige 

fordi de kan svelle og mykgjøre fargelagene, noe som betyr at bruddflatene legger seg bedre i 

hverandre igjen (Schellmann & Taylor 2015: 2676). 

Behandlingen ble utført ved at MfK ble tilført på sidene av oppskallinger med en liten pensel 

og kapillærkreftene trakk limet inn under fargelagene. For å mykgjøre lagene ytterligere ble 

det brukt en varmespatel på 60ºc for å varme dem opp og deretter forsiktig presse dem ned der 
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 I porøse strukturer kan harpiksmolekyler trekkes ut av løsemiddelet på grunn av kapillærkrefter, såkalt 
adsorpsjon. Dette betyr at limet ikke følger med løsningen hvor det er ønskelig (Down 2015: 165).  
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det var nødvendig. For å unngå direkte kontakt mellom spatelen og overflaten på maleriet ble 

det brukt en bit Melinex® imellom. I noen områder var det vanskelig å legge oppskallingene 

på plass igjen på grunn av at forskyvninger i lerretet hadde skjedd, og de utstående lagene 

passet dermed ikke sammen igjen (se fig 27). I disse områdene var det nødvendig å legge 

fargelagene ned hvor det overlappet med det underste fargelaget.  

Rift 1 og 2 hadde tidligere blitt behandlet med tekstilstykker som hadde blitt sydd fast i 

originallerretet (se vedlegg 3). Fordi det var vanskelig å vite nøyaktig plassering av disse 

trådene under fargelagene ble det vurdert at disse oppskallingene ikke burde konsolideres med 

MfK før etter at trådene var blitt tatt bort. Dette fordi det var en fare for at trådene kunne bli 

limt fast og dermed ville bli mye vanskeligere å fjerne. Det ble derfor bestemt å legge en 

forsidebeskyttelse på disse områdene under fjerning av de gamle riftreparasjonene. 

Forsidesikringen ble festet med størlim fordi det er løselig i vann, og dermed enkelt å løse 

igjen hvis trådene ville blitt limt fast.  

Fjerning av gamle riftreparasjoner 

Det var nødvendig å fjerne de tidligere riftreparasjonene før videre behandling av 

malerilerretet. De var utført på to forskjellige måter som krevde forskjellige metoder for 

fjerning; to var sydd fast i originallerretet, mens to var festet med et lim. Dette limet var mest 

trolig et harpikslim av kolofonium som ble bekreftet ved hjelp av FTIR analyse (se vedlegg 

5).   

Rift 1 og 2 

Riftreparasjonene som var utført på rift 1 og 2 var gjort ved at et lerretstykke hadde blitt sydd 

fast i originallerretet ved hjelp av en syntetisk sytråd (se vedlegg 3). Både lerretstykket og 

tråden var svært nedbrutt, og de gikk i stykker ved mekanisk bearbeidelse.  

Fjerningen ble utført under arbeidsmikroskop (10x-40x) for bedre å kunne se trådene og hvor 

lerretstykket var festet til lerretet. Ettersom reparasjonen var nedbrutt var det ofte ikke 

nødvendig med skalpell for å kutte trådene, men de røk ved en enkel berøring med pinsetten. 

Størlimet fra forsidebeskyttelsen hadde gått igjennom riften i lerretet og festet seg til 

reparasjonen, noe som gjorde fjerningen litt mer problematisk. I disse områdene ble limet 

reaktivert med vann for å bedre kunne fjerne de sekundære materialene. Den nedbrutte 

reparasjonen ble ekstra skjør da den ble fuktig, men ved å kutte av tekstilbitene etter hvert 
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som de ble løsnet fra originallerretet var det mulig å fjerne dem bit for bit (se fig 37 og 41). 

Dette ga også bedre kontroll og oversikt over fjerningen. Et problem som oppsto var at det ble 

oppsamlinger av støv fra fibrene som gikk i oppløsning ved den mekaniske bearbeidelsen. Det 

ble derfor brukt en pensel for å forsiktig børste dette bort. En annen utfordring var trådene 

som satt imellom originallerretet og fargelagene. Der det var mulig ble trådrestene trukket ut 

av lerretet, men der dette ikke gikk an ble de fjernet ved hjelp av skalpell. 

Disse gamle riftreparasjonene hadde blitt kittet og retusjert på motivsiden. Kittet reagerte ikke 

på varme eller fukt, så det ble derfor forsiktig fjernet med en skalpell under et 

arbeidsmikroskop (10x). Underveis ble det i noen områder funnet rester av tråden som hadde 

blitt brukt til å sy på tekstilbitene (se fig 31-32). Ved bruk av en liten pinsett kunne disse 

forsiktig trekkes ut av strukturen. 

Rift 3, 4 og 5 

Rift 3 og 4 var reparert med tekstilbiter som var limt fast på baksiden av lerretet. Limet var 

påført i store mengder og langt utenfor området hvor lappene var påført. Disse gamle 

reparasjonene hadde blitt utført med to tekstilbiter som var festet sammen i en sjutallsform. 

Reparasjonen over rift 5 var også festet i det samme limet og var festet på samme måte. Selv 

om dette limet var hardt og lite elastisk, gikk det relativt enkelt å fjerne lappene mekanisk. 

Dette ble gjort med en skalpell og pinsett under et arbeidsmikroskop (10x). Mikroskopet ble i 

hovedsak brukt for å forsikre at det ikke fulgte med noen originale materialer da lappene ble 

fjernet. Ved mekanisk fjerning kunne løsemiddelbruken begrenses.  

Rift 6 

Den tidligere utførte riftreparasjonen på rift 6 var utført med en bit av pakketeip over riften. 

Den satt relativt løst fast, som en slags «nap-bond». Dette vil si at limet kun hadde vedheft på 

toppen av lerretsknutene i veven. Dette gir et jevnt feste samtidig som at kontaktområdet ikke 

er stort, noe som gjør at det er lett å fjerne (Berger & Russell 2000). 

Ved å undersøke hvor godt teipbiten var festet ble det oppdaget at den lett kunne trekkes av. 

Lerretet ble holdt plant og flatt for å forhindre at skader i fargelagene eller i originallerretet 

skulle oppstå. En mekanisk fjerning ble valgt for å unngå å utsette maleriet for unødvendige 

løsemidler. Små lerretsfibre fra originallerretet satt igjen på teipbiten etter at den ble trukket 

av, men det ble vurdert at dette var uunngåelig.  
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Demontering og planering 

Maleriet ble fjernet fra blindrammen ved at heftestiftene ble fjernet (se fig 66). 

Oppspenningskantene og enkelte av riftene måtte deretter planeres for at hele lerretet skulle 

bli plant. Den beste måten å gjøre dette på er ved indirekte fuktighet og press (Hedley 1993b: 

116) Dette ble utført ved å fukte syrefritt trekkpapir og legge områdene som måtte planeres 

under press med vektlodd (se fig 68-69).  

Heldublering 

En heldublering er en meget invaderende metode. Den går ut på å feste et nytt lerret på 

baksiden av det originale lerretet for å forsterke og stabilisere det (Ackroyd & Villers 2003: 

11; Percival-Prescott 2003: 1; Stols-Witlox 2017). Det var en vanlig behandling før i tiden 

hvor det ble brukt preventivt for å unngå at skader skulle inntreffe (Gullick & Timbs 1859: 

315). Forventet levetid på et maleri var 100 år, før trådene ville bli sprø og nedbrutte. En 

heldublering ville derimot forlenge levetiden til et maleri med 100 år (Merritt 1854: 14), i 

motsetning til en aktiv behandling hvor målet er å stabilisere et objekt.  Tanken var at en 

heldublering ville beskytte lerretet mot klimatiske endringer, spesielt fluktueringer i relativ 

fuktighet
29

 (Ackroyd & Villers 2003: 11).  

Et maleri på et lerret vil være utsatt for stress når det spennes opp, samt stress fra 

blindrammen som det er strukket ut på (Hedley & Villers 2003: 81). Disse kreftene kan videre 

endres avhengig av variasjoner i relativ fuktighet. Et nytt maleri kan stå imot disse kreftene, 

men ettersom det aldres vil fargelagene sprekke opp og lerretet vil miste mye av 

fleksibiliteten, bli sprøere og rifter kan oppstå. Hvis lerretet blir for nedbrutt og ustabilt vil en 

heldublering være den eneste behandlingen som gir maleriet en ønsket strukturell integritet 

tilbake.  

Det har siden Greenwich konferansen i 1974 blitt et stort fokus på de historiske aspektene ved 

malerier som aldrende og autentiske objekter (Ackroyd & Villers 2003: 11). Dette har gitt et 

økt fokus på å bevare de som historiske dokumenter og på å utføre behandlinger som er minst 

invaderende. Fokuset på disse inngrepene kan likevel gå utover den langsiktige bevaringen av 

et maleri. Dette kan bety at behandlingen som utføres ikke vil ha en lang varighet og 

                                                 
29

 Voksdublering er et godt eksempel på dette, som for eksempel the Dutch Method. Dette var en metode 
utviklet av Nicolaas Hopman på midten av 1800-tallet for å beskytte malerier i det svært fuktige 
Nederlandsområdet (te Marvelde 2012: 425). 
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gjenstandene vil trenge å behandles på nytt etter relativt kort tid (Ackroyd & Villers 2003: 

11). Over tid kan flere mindre inngrep være mer skadelig for malerier enn en stor behandling. 

Konservatorer i nyere tid har gått bort fra heldublering som en metode for å forhindre 

krakeleringer og gi økt beskyttelse mot klimatiske endringer. Det blir nå brukt for å stabilisere 

lerret som er svært nedbrutte eller har mange rifter (Ackroyd, Phenix, & Villers 2002; 

Ackroyd & Villers 2003: 11). Portrettet av Christian VI har både et svært nedbrutt lerret og 

mange rifter. I tillegg må det tas hensyn til at maleriet er i privat eie og dermed ikke skal 

tilbakeføres til et stabilt klima. Med disse faktorer tatt i betrakning, ble det derfor vurdert at en 

heldublering var den beste behandlingen i dette tilfellet, for å forhindre videre nedbrytning.  

Rifter i et lerret vil ha mekaniske stresskonsentrasjoner i endene av riftene (Young 2003: 55). 

Hvis den mekaniske påvirkningen er høyere enn hva lerretet tåler, vil riften fortsette å utvide 

seg til stresskonsentrasjonen er spredd i lerretet. Vevde materialer som lerret har i 

utgangspunktet god motstandsdyktighet mot brister, men ettersom det aldres og blir mer 

nedbrutt og mindre elastisk vil denne synke (Young 2003: 55). Fordi lerretet i portrettet av 

Christian VI er i meget dårlig stand har motstandsdyktigheten mot rifter sunket betraktelig. 

Lokale riftreparasjoner vil derfor kun være en midlertidig løsning på grunn av at nye rifter vil 

kunne oppstå innen relativt kort tid.  

Lerretet som heldubleringen skal utføres på bør være stivt og ikke kunne strekkes mye 

(Hedley & Villers 2003: 81). I dette tilfellet vil en polyester seilduk av polyetylentereftalat 

garn være det beste valget (Young & Jardine 2012: 251). Denne duken er stiv og reagerer lite 

på fuktighet, noe som betyr at de mekaniske egenskapene vil holde seg konstante. 

Endringer i relativ fuktighet har store mekaniske påvirkninger på et lerret. Ved for store 

endringer vil fargelagene bli skadet og oppskallinger og avskallinger kan forekomme. En 

heldublering vil ha en bremsende effekt på et maleris påvirkning fra fuktighet (Hendrickx et 

al. 2017: 403). Det vil ikke fungere som en barriere, men det vil allikevel ha en gunstig 

påvirkning på originallerretets opptak av fukt.  

Gamle dubleringer ble utført med klisterlim eller voksharpikslim. Begge behandlingene er 

svært invaderende og vanskelige å fjerne igjen. Ingen av disse alternativene ble vurdert. Det 

beste limet til bruk av en heldublering er BEVA 371 (Berger & Russell 2000) Dette er en 

løsemiddelbasert voksharpikslim utviklet av Gustav Berger som et alternativ til voksharpiksen 

som ble brukt i gamle dubleringestyper. Forskjellen er at BEVA 371 ikke impregnerer 
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maleriet, men kun festes overfladisk på lerretsknutene til både det originale og 

dubleringslerretet, en såkalt «nap-bond» (Berger & Russell 2000). Løsemiddelet i BEVA 371 

gel kan være et problem, men limet finnes også som en homogen, tørr film uten løsemidler. 

Heldubleringen ble utført på et lavtrykksbord (se fig 70-72). Dubleringen ble forberedt ved å 

klippe til to biter av BEVA 371 film, som ble festet til originallerretets bakside og på 

dubleringslerretet. Før filmen ble festet var det viktig å børste bort alle partikler så flatene ble 

så plane som mulig. En liten ujevnhet i det nederste laget vil øke i størrelse for hvert lag som 

ligger over og det kan ha stor påvirkning på fargelagene (Berger & Russell 2000: 86).
30

 

Filmene ble festet med en varmeskje på 70ºc. BEVA 371 har en aktiveringsenergi på 65ºc og 

temperaturen må derfor overstige dette for at det skal gi vedheft. Etter at BEVA filmene var 

festet på original- og dubleringslerretet ble BEVA sidene forsiktig lagt mot hverandre på 

lavtrykksbordet som deretter ble dekket med en Melinex®film. Det er beskrevet i litteraturen 

at spennet mellom lerretene kan endres under selve behandlingen, men tilfellene som nevnes 

er dubleringslerretet holdt i spenn(Young & Ackroyd 2001: 99). Vakuumet ble slått på før 

varmen for å forsikre at alt lå riktig og at ikke deformasjoner skulle oppstå. Varmen ble 

deretter slått på og den steg gradvis opp til 69ºc, hvorpå den ble slått av igjen. Trykket ble 

opprettholdt til maleriet hadde nådd romtemperatur igjen, slik at det kunne avkjøles under 

press. 

Rensing 

Rensing av blindramme 

Det ble bestemt at blindrammen som maleriet var spent opp på da det ankom 

konserveringsatelieret ikke skulle byttes ut fordi den var i god stand. Den var derimot skitten 

av støv og den måtte derfor rengjøres. Løst støv ble først fjernet med en stiv pensel og en 

støvsuger, før rammen også ble rengjort med polyuretansvamper.  

Rensing av gammelt lim på baksiden av lerretet 

Limet som var benyttet på baksiden av lerretet var mest trolig en harpiks. Det ble utført tester 

på prøvene som ble tatt av harpiksen for å finne ut hvilken metode som ville være best for å 

fjerne mest mulig av limet. Testene inkluderte varme samt forskjellige løsemidler. 
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 Berger beskriver dette som «The princess and the pea effect» 
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Varmeundersøkelsen ble gjennomført ved å plassere en limprøve mellom to stykker Melinex, 

som deretter ble varmet med en varmespatel på 70°c i ett minutt. Ingen reaksjon ble oppdaget.  

Kolofonium skal være løselig i etanol, aceton, terpentin og eddiksyre (CAMEO). For å 

undersøke hvilke løsemidler som ville være best egnet til fjerning av limet ble det derfor 

foretatt tester for å betrakte hvordan limet ville reagere med løsemidlene vann, isopropanol, 

etanol og aceton (se vedlegg 10). Det ble først utført en test hvor det ble dryppet en dråpe av 

de forskjellige løsemidlene på en prøve av limet for å observere hvordan de reagerte. 

Harpiksen reagerte ikke med white spirit eller vann, noe som passet overens med kolofonium 

(CAMEO). Dråpetesten med etanol og aceton viste at det hadde skjedd en liten reaksjon i og 

med at prøvene hadde fått vedheft til underlaget. Det ble derfor besluttet å legge nye prøver av 

harpiksen i etanol og aceton i 12 timer for å se hvordan de ville reagere over tid. Resultatene 

viste at etanol svellet prøven med ca 50 % mens aceton svellet den i mindre grad, men løste 

den mer. Det ble derfor bestemt å teste begge løsemidlene på limet på baksiden av lerretet. 

Løsemiddelet ble tilført ved å påføre limet til Evolon®  mikrofiberpapir for så å legge det på 

overflaten (se fig 51). Dette var for å ha bedre kontroll på løsemidlene uten at det ville flyte 

utover eller trekke gjennom strukturen og påvirke forsiden av maleriet. Hvis limet hadde gått i 

løsning, ville papiret i tillegg ha absorbert det ved hjelp av kapillærkrefter i papirstrukturen. 

Det ble forsøkt med både etanol og aceton på limet og resultatene viste at etanol svelte limet 

og gjorde det elastisk, men det hadde fortsatt en høy viskositet. Aceton hadde også en 

svellende effekt, men mer av limet gikk i løsning enn ved etanol. Dette var mulig å observere 

på Evolon® papiret fordi mer av limet hadde blitt absorbert. Et problem med aceton var dets 

raske fordampningsrate, men dette ble motvirket ved å legge en bit Melinex® over Evolon® 

papiret for å forhindre at løsemiddelet fordampet for raskt.  

På bakgrunn av testene ble det bestemt at fjerningen av harpikslimet skulle utføres med begge 

løsemidlene på forskjellige steder. Der hvor limet var tykt ble det svellet med etanol fordi det 

var ønskelig at det skulle bli mer elastisk. Etanolen ble påført Evolon® papiret som deretter 

ble plassert på lerretet. Dette ble liggende i 5-6 minutter før det ble fjernet igjen. Den svellede 

harpiksen kunne deretter fjernes med pinsett og skalpell under mikroskop (10x). Der limlaget 

var tynt var det ikke mulig å få tak i det svellede limet uten å skade lerretstrådene. I disse 

områdene ble det derfor brukt aceton fordi testene hadde vist at det løste mer av limet. Den 

ble påført på samme måte som etanolen, med unntak av et stykke Melinex® over Evolon® 

papiret for å unngå at løsemiddelet fordampet for raskt. Dette ble liggende på overflaten i ca 
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10 minutter. Acetonen løste harpikslimet til en viss grad, og det ble absorbert i 

mikrofiberpapiret. Det var ikke mulig å fjerne alt limet med denne metoden på grunn av at 

limet hadde god vedheft til lerretsfibrene og for mye mekanisk bearbeiding kunne skade 

lerretet på grunn av dets skjøre tilstand. De estetiske implikasjonene av ikke å kunne fjerne alt 

limet ble ikke vurdert som viktige fordi det skulle foretas en heldublering og lerretets bakside 

ville bli tildekket. Områdene hvor limet befant seg ville derimot være hardere og mindre 

fleksibelt enn det omkringliggende lerretet, noe som kan føre til forskjellig fysisk påkjenning 

ved en bevegelse i lerretet som igjen kan gi estetiske implikasjoner. 

Baksiden av lerretet ble til slutt rengjort for støv og overflatesmuss ved å bruke en støvsuger 

og en børste for å fjerne løst støv. Det ble deretter rengjort ytterligere med 

polyuretansvamper.  

Rensing av motiv
31

 

Fernissen på maleriet av Christian VI var meget misfarget og måtte derfor fjernes for å 

forbedre maleriets estetiske kvaliteter. Det er tre filosofier innenfor fjerning av misfargede 

fernisser som er i bruk i forskjellige institusjoner: Delvis, selektiv og fullstendig rens (Hedley 

1993a). Ved en delvis rens tynnes kun fernissen på maleriet så bildet blir mer tydelig, men det 

vil fortsatt gjenstå et tynt, misfarget lag som vil bety at bildet beholder sin tonalitet.
32

 Selektiv 

rens betyr at fernissen renses på utvalgte steder for å bevare de originale fargeforholdene som 

kunstneren tilsiktet (Hedley 1993a: 156).
33

 Tanken bak denne rensemetoden er at fargene i et 

maleri endres forskjellig ettersom det aldres og fargene vil derfor ikke ha de samme 

forholdene som de hadde da maleriet ble malt. Derfor blir noen områder renset mer enn andre 

i et forsøk på å gjenopprette de samme fargeforholdene som maleriet hadde da det var nytt. 

Dette er en metode som krever en stor forståelse for hvordan forskjellige materialer og 

pigmenter endres over tid. En fullstendig rensing vil derimot fjerne all misfarget ferniss som 

er på et bilde for å vise fargene som de er, uavhengig av aldringsfenomen. Dette var metoden 

som ble valgt da portrettet av Christian VI skulle renses. Dette skyldes et ønske om å gjøre 

fargene og detaljene i bildet klarere samt å fjerne partikler som kunne være skadelig for de 

originale materialene. 

                                                 
31

 Fargeendringene fra før og etter er oppsummert i en tabell ved hjelp av Natural Color System fargekort (fig 
77) 
32

 Denne metoden blir brukt bl.a. i Louvre i Paris (Hedley 1993a: 152). 
33

 Denne metoden blir brukt bl.a. i the Metropolitan Museum i New York (Hedley 1993a: 152) 
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Aldrede fernisser må i de aller fleste tilfeller fjernes ved hjelp av et organisk løsemiddel som 

passer til løselighetsparameterne i materialet som ønskes fjernet. Fernissen på Christian VI 

fluorescerte sterkt lysegrønt i UV-lys (se fig 8), noe som tyder på at det var en naturlig 

harpiks som var brukt, som dammar eller mastiks. Naturlige harpiksfernisser gir en sterkere 

fluorescens jo eldre den blir på grunn av at den oksiderende effekten bidrar til økt absorpsjon 

av de lengre bølgelengdene til UV energi, samt av de kortere bølgelengdene til synlig lys 

(MacBeth 2012: 295). Slike fernisser er komplekse sammensetninger, av alt ifra 

hydrokarboner til oksiderte triterpener (Wolbers & Phenix 2012: 529). På grunn av de 

forskjellige komponentene i fernissen er den løselig i et stort antall forskjellige løsemidler, 

men over tid forandres den kjemiske sammensetningen (Wolbers & Phenix 2012: 530). Den 

viktigste forandringen i rensesammenheng er oksidasjon av triterpenoidene, noe som fører til 

oksidering av funksjonelle grupper i molekylet som gjør fernissen mer polar. Derfor er det et 

behov for mer polare løsemidler enn om fernissen hadde vært ny. Organiske løsemidler kan 

svelle en malingsfilm, som vil bety at originalt materiale kan gå tapt (Stolow 1985).  Det 

organiske bindemiddelet sveller fordi det tar opp løsemiddel (sorpsjon) når dette tilføres 

(Wolbers & Phenix 2012: 534). Bindemiddelet i fargene blir derfor mykere, noe som gjør at 

de ikke holder på pigmentene i like stor grad. Isopropanol, etanol og aceton ligger rett utenfor 

svellingsområdet til en oljefilm. Dette begrenset valgene for bruk av løsemidler til testing på 

malerioverflaten.  

Selv om disse løsemidlene vil begrense svelling er det også en annen risiko ved en 

fernissrens, nemlig ekstrahering. Ekstrahering skjer når løselige, små komponenter med lav 

molekylvekt blir ekstrahert fra et organisk bindemiddel (Wolbers & Phenix 2012: 534). Faren 

ved ekstrahering går over lengre tid i forhold til faren ved svelling. Konsekvensene av 

ekstrahering er at fargelagene blir hardere og mer porøse, og derfor mer sårbare ovenfor 

mekanisk påkjenning. Dette er fordi mengden av organiske frie fettsyrer, som gir 

bindemiddelet en elastisk kvalitet, blir redusert. De visuelle skadene til ekstrahering er en mer 

ujevn overflate, som gir mattere farger, samt at disse blir mindre mettede. Sutherland har 

forsket på hva slags innvirkning rensing og bruk av løsemidler har på det originale fargelaget 

på malerier fra 16 til 1800 tallet (2001). Hans resultater viser at små mengder av fettsyrer blir 

ekstrahert fra bindemiddelet ved en rensing (Sutherland 2001: 135). Det var derimot svært 

små mengder som ble ekstrahert selv om polare løsemidler og lang mekanisk behandling var 

utført. Disse resultatene tilsier at svært lite ekstrahering foregår ved en overflaterensing. Dette 

viser at noe originalt materiale vil gå tapt, og at det kan påvirke aldringsegenskapene til 
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fargefilmene, men i dette tilfellet hvor fernissen var såpass misfarget ble det vurdert at de 

estetiske vinningene overskygget det eventuelle tapet av de originale fettsyrene. 

De innledende testene ble utført med løsemiddel på en bomullspinne som ble rullet over 

overflaten. På denne måten er bruken av løsemiddelet mer kontrollert og hvis det oppstår tegn 

til at originale pigmenter smitter av, stoppes testingen umiddelbart. Før løsemidlene ble testet 

ble det først utført en prøve med kun saliva på en bomullsdott. Dette ble gjort for å kunne 

sammenligne fargeendringene fra overflatesmuss som lå på oversiden av fernissen med 

fargeendringen som den løste fernissen gav.  Resultatene viste at isopropanol ikke løste 

fernissen i noen nevneverdig grad, så det ble derfor bestemt å ikke fortsette testing med dette 

løsemiddelet (se vedlegg 10). Det mer polare etanol gav en endring i glansen og ved kun 

visuell undersøkelse så det effektivt ut, men i UV lys ble det tydelig at det ikke hadde fjernet 

all ferniss i testområdet. Aceton gav et lignende resultat som etanol.  

Det ble bestemt å utføre videre tester med etanol og aceton med Evolon®  mikrofiberpapir. 

Testingen ble først utført i 10 sekunder, før det ble forsøkt med gradvis lenger tid opp til ett 

minutt (se vedlegg 10). Resultatene viste at aceton var det mest effektive til å fjerne det 

øverste fernisslaget. Etter at denne fernissen var fjernet, ble det utført videre tester på det 

underliggende fernisslaget. Det ble funnet at aceton var det mest effektive til å fjerne også 

denne fernissen, men at det var nødvendig med mekanisk bearbeiding med en bomullspinne. 

Ett felt ble renset på den venstre siden av håret til Christian VI for å forsikre at 

fremgangsmåten var effektiv. Dette området ble valgt på grunn av at blypigmentene gjør disse 

fargelagene mer stabile, og det er derfor mindre fare for at originalmaterialene kan skades. 

Etter at dette området var åpnet ble det oppdaget at rensen av den innerste fernissen ikke var 

tilfredsstillende. Det var fortsatt mye ferniss igjen over de originale fargene.  

For å begrense den mekaniske bearbeidingen som ville vært nødvendig for å fjerne mer av 

fernissen, ble det bestemt at det skulle utføres tester med geler på den underliggende 

fernissen. Det ble først forsøkt renset med 20% aceton i xantangel (w/w), som er et produkt 

anbefalt av Wolbers (pers.komm).
34

 Xantangel er en naturlig polymer hvor de reologiske 

egenskapene til polymerene gir det dets emulsjonsegenskaper.
35

 Dette er et produkt som ikke 

er skadelig for mennesker eller miljøet. Resultatene var ikke tilfredsstillende og det ble derfor 

laget en carbopolgel (se oppskrift i vedlegg 11). Gelen ble først påført med en pensel over den 

                                                 
34

 Det ble også anbefalt i hans rensekurs på Munch museet 16.01.17 til 20.01.17. 
35

 Xantangummi er et naturlig produkt som fremstilles ved fermentasjon av glukose, sukrose eller laktose. 
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underliggende fernissen før den ble fjernet med en tørr bomullspinne. Gelrestene ble fjernet 

med aceton på en bomullspinne. Denne behandlingen viste seg å være effektiv, og videre 

rensing fortsatte med først å fjerne den overliggende fernissen med aceton på Evolon®  ®, for 

så å bruke carbogol gel som ble fjernet med en tørr bomullspinne. Det ble deretter brukt 

aceton på Evolon®  for å fjerne mer av carbopolgel- og ferniss. De siste restene ble deretter 

fjernet med aceton på en bomullspinne.  

Alle fernissrestene lot seg ikke fjerne ved første behandling, og det var derfor nødvendig å gå 

over mange områder flere ganger. Dette ble i hovedsak gjort med en bomullspinne, men i 

noen områder ble det brukt Evolon® .  

De blå og de røde områdene viste seg å være sensitive ovenfor aceton. De relativt tykke 

fernisslagene gjorde at den innledende fjerningen ikke utgjorde noen trussel for fargene, men 

etter lagene var fjernet måtte det utvises mer forsiktighet. Den største risikoen kom fra 

mekanisk bearbeidelse. Dette ble unngått ved kun å bruke Evolon® til å fjerne fernissrester, 

men fordi fernissen trengte mekanisk bearbeiding for å kunne fjernes fullstendig, var det ikke 

mulig fjerne alle rester uten risiko for at originale pigmenter ville gå tapt. En annen utfordring 

var at fargelagene var såpass tynne at det var fordypninger som fulgte lerretsstrukturen. I 

disse områdene lå det fernissrester som ikke lot seg fjerne uten risiko for originalfargene. 

Dette var særlig prominent i det blå ordensbåndet.  

På fargeoverflaten lå det et lag med støv og smuss som ga en gråaktig misfarging. Dette ble 

fjernet med 3% triammoniumcitrat (TAC) løsning i vann. TAC er en chelatdanner som vil 

interagere med metallatomer og danne komplekser som har andre egenskaper enn hver for seg 

(Wolbers 2000: 109). På denne måten vil TAC kunne løse opp partikler som inneholder 

metallatomer, som ofte er tilfelle i støv og smuss. TAC ble påført med Evolon®  på de lyse 

områdene som er de mest solide. På mer sensitive områder ble det påført med en 

bomullspinne for å ha bedre kontroll fordi det kunne observeres visuelt. De rensede områdene 

ble deretter etterrenset med deionisert vann for å fjerne potensielle rester av TAC fra 

overflaten. Tester har vist at hvis det ikke blir etterrenset med vann vil det være igjen TAC-

rester (Morrison, Bagley-Young, Burnstock, van den Berg, & van Keulen 2007: 264). 

Det var fortsatt rester etter ferniss og støv etter denne behandlingen. Restene var i noen 

tilfeller klebrige, men i andre var de som et tørt lag uten vedheft til overflaten (se fig 63-65). 

Det var nødvendig å fjerne disse restene med skalpell og pinsett. Dette ble gjort i et 
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arbeidsmikroskop (10x-20x). Restene som ikke enkelt lot seg fjerne ble svellet med aceton 

som forsiktig ble påført med en bomullspinne på ønsket sted. De kunne deretter forsiktig 

fjernes med skalpellen. 

Visuell reintegrering 

Kitting 

Før heldubleringen kunne utføres var det nødvendig å kitte alle hull og rifter i lerretet. Dette 

var for å unngå at dubleringslerretet ville stikke opp gjennom riftene etter behandlingen på 

lavtrykksbordet. Materialet som ble brukt var en tradisjonell krittkitting.
36

 Dette ble valgt 

fordi det er dette kittet som viser de beste mekaniske egenskapene (Fuster-López, 

Mecklenburg, Castell-Agustí, & Guerola-Blay 2008: 182) Kittingen ble tilført med et tiranti 

46 skulpteringsverktøy. Etter det tørket ble noe av det overflødige fjernet med en våt 

bomullspinne, men på grunn av at kittingene først skulle stabilisere lerretet under 

heldubleringen, ble de ikke gjort plane før etter denne var utført.  

Fernissering 

Fernissering har en stor innvirkning på de estetiske kvalitetene til et maleri. En ferniss vil 

gjøre fargene mørkere og mer mettet, og den vil øke overflateglansen ved å redusere 

ujevnheter (Delaney, de la Rie, Elias, Sung, & Morales 2008: 170; Goltz et al. 2012: 635). 

Fernisser er vanligvis en termoplastisk harpiks løst i et løsemiddel som tørker til en stiv film. 

Malerier består av porøse strukturer, og fernissmolekyler vil dermed bli absorbert av denne. 

En fernissering kan derfor ikke karakteriseres som et reversibelt tiltak. 

De viktigste kriteriene for en ferniss er at de har gode optiske egenskaper og 

aldringsegenskaper. Det er imidlertid ikke mange harpikser som tilfredsstiller begge disse 

kravene (Maines & de la Rie 2005: 39) Naturlige fernisser av dammar og mastiks har 

utmerkede optiske egenskaper, men liten kjemisk stabilitet. Ettersom disse aldres vil de brytes 

ned og få et gult og misfarget utseende.
37

 De originale fargetonene vil derfor svinne over tid 

og det vil være nødvendig med hyppig rens og refernissering for å bevare disse. Naturlige 

harpikser ble derfor ikke vurdert som et egnet alternativ til fernisseringen av Christian VI.  

                                                 
36

 Det ble brukt 70g harelim per liter vann. Kritt ble deretter tilsatt til ønsket konsistens var oppnådd. 
37

 De gamle fernisslagene på Christian VI er et godt eksempel på dette. 
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Syntetiske harpikser er mer stabile enn de naturlige, men de har ikke like gode optiske 

egenskaper. Selv om aldringsegenskapene er viktige, må også de optiske egenskapene 

vurderes. Molekylvekt og brytningsindeks er sentrale faktorer det må tas hensyn til (Berns & 

de la Rie 2002: 212) ). Lavmolekylære harpikser vil mette fargene bedre ved at de penetrerer 

bedre inn i fargestrukturen og reduserer spredningen av lys (de la Rie, Delaney, Morales, 

Maines, & Sung 2010: 141; de la Rie & McGlinchey 1990b: 168).  

Fernissharpiksene som ble vurdert til fernisseringen av Christian VI var de syntetiske, 

lavmolekylære harpiksene MS2A, en redusert ketonharpiks, og Regalrez 1094, en 

hydrogenerert oligomer av styren og metylstyren (de la Rie & Shedrinsky 1989: 12; Whitten 

& Proctor 1998: 168). Begge disse harpiksene har optiske egenskaper som ligner dammar, 

men de har mye bedre aldringsegenskaper (Feller & Curran 1975: 18-19; Witte 1990: 57). I 

motsetning til naturlige harpikser forblir disse løselige i upolare løsemidler, som har en lav 

kjemisk innvirkning på aldrede oljefarger (Maines & de la Rie 2005: 40; Routledge 2000). 

Harpiksen i en fernissløsning vil påvirke polariteten, så MS2A som har polare funksjonelle 

grupper vil øke polariteten til blandingen. Dette vil påvirke aldrede fargelag ved at det vil føre 

til en større grad av ekstraksjon av frie fettsyrer (Sutherland 2000: 61). På bakgrunn av dette 

ble det bestemt å bruke en Regalrez ferniss. Det er kjent at denne fernisstypen gir malerier en 

jevn og glansfull overflate (Delaney et al. 2008: 255) For å unngå for stor glans ble det derfor 

bestemt å tilføre mikrokrystallinsk voks for å dempe denne. Cosmolloid 80H ble valgt fordi 

denne karakteriseres som en hard voks og har liten affinitet for støv (Goltz et al. 2012: 643).  

Fotokjemiske nedbrytningsprosesser er noe av det som bidrar mest til nedbrytningen av en 

ferniss (Mills 1994: 160). For å motvirke disse kan det tilsettes antioksidanter
38

 til 

fernissløsningen. Disse virker ved at de reagerer med harpikssubstrater og danner 

hydroksylaminetere. Disse vil stabilisere filmen ved å reagere med peroksyradikaler (Mills 

1994: 166). De blir ikke brukt opp i reaksjonen og er derfor en meget effektiv stabilisator mot 

lys basert nedbrytning. Regalrez 1094 er allerede meget stabilt, men når antioksidanter 

tilsettes blir det kategorisert i Fellers klasse A
39

 (de la Rie & McGlinchey 1990a: 172). 

Påføringen av fernissen ble utført med en bred pensel. For å oppnå en jevn fordeling anbefales 

det å påføre ferniss i flere tynne lag fremfor færre tykkere lag (Horie 2010: 117). Overflaten 

til Christian VI var meget porøs og absorberende, og flere lag var nødvendig. Det ble først 

                                                 
38

 Forkortet HALS, etter engelsk Hindered Amine Light Stabilizers. 
39

 Materialet vil være stabilt i over 100 år (Feller 1978) 
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påført to lag uten tilsatt mikrokrystallinsk voks, deretter tre lag med voks. Det vil være 

nødvendig å tilføre ytterligere fernisslag for å oppnå ønsket fargemetning, men på grunn av 

tidsbegrensninger og at de foregående lagene må tørke før et nytt kan påføres, har ikke dette 

vært mulig før innlevering av oppgaven (se videre behandling i avslutning).  

Retusjering 

Retusjeringene ble utført med Gamblin konserveringsfarger. Disse ble utviklet spesielt for å 

brukes til retusjering (Dunkerton 2010: 94; Leonard, Whitten, Gamblin, & de la Rie 2000: 

111). De består av lysfaste mineralpigmenter bundet i Laropal A-81.  

Selv om retusjeringen ble påbegynt var det ikke mulig å bli ferdig før oppgaven ble avrundet.  
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Ettervern, avslutning og videre behandling 

Oppsummering av behandling 2017-18 

Ved ankomst var portrettet av Christian VI preget av en misfarget ferniss og tidligere 

behandlinger. Lerretet var skjørt og det var preget av mange rifter. Behandlingen hadde derfor 

fokus på både å stabilisere maleriet og å forbedre de estetiske kvalitetene. 

Det ble foretatt en rekke undersøkelsesmetoder for å fastsette tilstanden til maleriet. Visuelle 

undersøkelser var den viktigste, men det ble også avanserte analysemetoder som XRF, FTIR 

og SEM-EDS. Ved hjelp av disse ble det mulig å få en forståelse av maleriets oppbygning. 

De gamle riftbehandlingene ble fjernet for å kunne utføre en mer stabil behandling av 

maleriet. Fordi lerretet var meget nedbrutt var det nødvendig å utføre en heldublering. Dette 

er en metode som var vanlig i det 19de århundre, men ikke lenger nå. Det var to lag med 

gammel ferniss på maleriet som begge var misfargede. Det øverste laget lot seg fjerne lett, 

men det underste var mer utfordrende og tidkrevende og måtte fjernes på to forskjellige måter 

samt skalpell.  

For å forbedre maleriets estetiske kvaliteter var det også nødvendig å mette fargene ved hjelp 

av en ferniss. Den lavmolekylære syntetiske harpiksen Regalrez 1094 ble valgt fordi denne 

har gode optiske egenskaper samtidig som den også er kjemisk stabil. Retusjering ble 

påbegynt, men på grunn av tidsmessige årsaker ble ikke dette ferdig.  

Forebyggende tiltak og ettervern 

Etter endt behandling skal maleriet plasseres i et privat hjem. I motsetning til museer har ikke 

private hjem metoder å regulere relativ fuktighet på, og det vil derfor forekomme store 

svingninger innendørs i takt med klimaet utendørs. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn 

kald luft, og RF vil øke eller minske avhengig av temperaturen (Thomson 1978). I 

vinterhalvåret vil RF bli lavere innendørs fordi kald luft utenfra vil bli varmet opp innendørs 

og RF vil derfor synke.  

RF vil påvirke maleristrukturen og kan skade den. Et maleri er en kompleks 

komposittgjenstand og hvert lag vil reagere forskjellig på endringer i RF. Et lerret vil utvides 

og trekkes sammen i takt med slike svingninger. Dette vil lede til mekaniske påkjenninger i 
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grundering og fargelagene, noe som kan ende med at det oppstår sprekker, oppskallinger og 

avskallinger.  

For å forhindre at for store RF fluktueringer forekommer bør maleriet ikke henges på steder 

hvor det kan forekomme store endringer av RF. Dette innebærer rom som baderom, vaskerom 

og andre rom hvis bruk kan føre til store endringer i luftfuktigheten. Et maleri bør heller ikke 

henges på innsiden av en yttervegg. Yttervegger i et hus blir påvirket av temperaturen på 

utsiden og det kan derfor være en stor temperaturforskjell på veggen og temperaturen inne. 

Når det er kaldt vil veggen være kaldere enn innetemperaturen og den vil avkjøle den varme 

luften og og RF vil derfor øke. Hvis fuktigheten overstiger 100 % vil fuktigheten i luften 

kondenseres til væske.  

Luftforurensing er et problem, særlig i byer (Thomson 1978: 130). Støvpartikler, såkalte 

aerosoler, kan variere i størrelse. Partikler mindre enn 15 mikroner forblir i luften til de blir 

fanget på en overflate. Partikler som er produsert utenfor en bygning kommer oftest fra 

forbrenning av drivstoff og inneholder mye sot og tjære (Thomson 1978: 132). Støv og sot er 

en av de viktigste bestanddelene i overflatesmuss som vanligvis akkumuleres på en 

malerioverflate. Maleriet bør derfor ikke henges i nærheten av områder hvor det er et ildsted 

eller åpen flamme. Dette vil si over en peis eller stearinlys.  

Lys kan virke nedbrytende på mange pigmenter. Lakkfarger kan blekne og sinober og 

blymønje kan mørkne (Druzik & Michalski 2012: 678-679). Andre klimafaktorer som høy RF 

vil også akselerere fotooksidasjon. Maleriet bør derfor ikke henge på steder med for sterkt lys, 

som for eksempel rett ovenfor et vindu hvor solen vil kunne skinne sterkt på det. Kun med 

tanke på bevaring, er det mest ideelle å ikke la det bli utsatt for noe lys, men et maleri skal 

også oppleves. Lyset er derfor viktig for å kunne oppfatte fargene i et maleri.  

Faktorene som spiller mest inn på skade fra lys er hvor sensitiv en gjenstand er, intensiteten til 

lyset og hvor lenge gjenstanden er eksponert for lyset (Druzik & Michalski 2012: 678). 

Standarden som er satt for de fleste gjenstander er 50 lux for å begrense skade. For malerier er 

derimot 150 lux satt som standard, fordi mørke malerier kan være vanskelige å se i kun 50 lux 

(Druzik & Michalski 2012: 679). 

Skader på malerier skjer ofte som følge av uhell og slag, og det bør derfor vises ekstra 

forsiktighet under transport og håndtering av maleriet. En pynteramme vil virke beskyttende 
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mot dette og det anbefales derfor at det skal anskaffes (se forslag til tidstypiske rammer fig. 

75-76).  

Konklusjon på målsetning 

Hovedmålet med denne oppgaven var å stabilisere maleriet og behandle det så det ikke vil 

trenge en ny behandling med det første. Ved å fjerne de gamle, ustabile riftreparasjonene og 

ved å utføre en heldublering har denne målsettingen blitt oppnådd. Ved å fernissere med 

Regalrez vil heller ikke denne harpiksen misfarges over tid, så det vil ikke trenge en 

refernissering på en stund. Målet med å forbedre de estetiske kvalitetene er også oppnådd ved 

å fjerne den misfargede fernissen. Det har vært en stor fargeforbedring som kan  sees i  

Retusjeringen har ikke blitt ferdiggjort på grunn av tidsbegrensninger. Denne behandlingen 

vil derimot bli gjennomført etter at oppgaven er levert inn. Da vil også de siste fernisslagene 

bli påført for å oppnå en tilfredsstillende fargemetning. 
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Vedlegg 1: Bilder 

 

Fig.1: Portrett av Christian VI før behandling. 
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Fig.2: Portrett av Christian VI etter behandling (Vil bli satt inn etter at fernissering og retusjering er ferdigstilt). 
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Fig.3: Bakside før behandling. 

Fig.5: IR opptak av Christian VI. Fig.6: FF-IR opptak av Christian VI. 

Fig.4: Bakside etter behandling. 
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Fig.7: Røntgenopptak. 
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Fig. 8: Forside i UV-lys før rens. Fig.9: Bakside i UV-lys etter rens. 

Fig. 10: Maleriet i gjennomlys. Fig. 11: Forside i UV-lys etter rens. 
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Fig. 15: Nedre oppspenningskant 

Fig.12: Øvre oppspenningskant. 

Fig. 13: Høyre oppspenningskant. 

Fig.14: Venstre oppspenningskant. 

Fig. 16: Ansikt i sidelys. 

Fig. 17: Grundering på bakside. Fig. 18: Grundering på 
bakside i sidelys. 

Fig. 19: Grundering på bakside. 

Fig. 20: Forsidesikring. 

Fig. 21: Hjørne av pynteramme på isoporkloss. 
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Fig.22: Portrett av Christian VI signert 
Wahl. Foto: Fredriksborg museum. 

Fig. 23: Portrett av Christian VI. Foto: 
Nasjonalgalleriet i Oslo. 

Fig. 24: Portrett av Christian VI. Foto: 
Søndre brekke gård, Skien. 

Fig. 26: Detalj av oppskallinger og 
avskallinge. 

Fig. 25: Skader på motivet. Fig. 27: Detalj av oppskallinger og 
avskallinger 

Fig. 30: Detalj av overgangen 
mellom ermet og den påmalte 
rammen. 

Fig. 28: Bilder av krakeleringer med Dinolite. Forstørrelse: 60x 

Fig. 29: Elefantordenens 
ordenbånd. Foto: Larvik 
museum. 
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Fig. 31: Rift 1 under behandling. 
Piler viser tråder på motivside. 

Fig. 32: Rift 1 under behandling. 
Piler viser tråder på motivside. 

Fig.33: Rift 1 under behandling. Fig. 34: Rift 1 under behandling. 

Fig. 35: Riftbehandling 1 fjernet. 

Fig.36: Riftbehandling 1 fjernet. 

Fig. 37: Lappen som var brukt på rift 1. 

Fig. 38: Riftbehandling 2 
fjernet. 

Fig.39: Riftbehandling 2 
fjernet, forside. 10x. 

Fig. 40: Riftbehandling 2 fjernet 
bakside. 10x. 

Fig. 41: Lappen som var brukt på rift 2. 

Fig. 42: Rift 3 og 
4 etter lappen 
var fjernet. 

Fig. 43: Lappen som var brukt over rift 3 og 4. 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Fig. 44: Rift 5 etter behandlingen var fjernet. Fig. 47: Rift 6 etter behandlingen var fjernet. 

Fig. 45: Lappen som var 
brukt på rift 5, overside. 

Fig. 46: Lappen som var brukt 
på rift 5, underside. 

Fig. 48: Teipen som var brukt på rift 6. 

Fig. 49: Kolofoniumlimet under 
riftbehandling 5. 

Fig.50: Kolofoniumlimet svellet 
med etanol. 

Fig.51: Bakside under behandling. 

Fig. 52: Bakside etter de gamle 
riftreparasjonene og kolofoniumlimet 
var fjernet. 
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Fig.53: Rensetester i ansiktet til Christian VI. 

Fig. 54: Aceton påføres 
Evolon for fjerning av 
øverste fernisslag. 

Fig. 55: Acetongel 
påføres. 

Fig. 56: Acetongel 
fjernes med Evolon og 
aceton. 

Fig. 57: Evolon på motivflaten med 
overmalinger. 

Fig. 58: Evolonlapp etter 
bruk. 

Fig. 59: Evolonlapp med 
acetongel og fernissrester. 

Fig. 60: Acetongel på motivsiden. 

Fig. 61: Retusjen i ansiktet etter at fernissen var 
fjernet. 
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Fig. 62: Christian VI under rens. 

Fig. 63: "Støv" på overflaten. 

Fig. 64: "Støv" på overflaten. 

Fig. 65: "Støv" på overflaten. Forstørrelse: 10x. 
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Fig. 66: Demontert lerret. 

Fig. 67: Støv og smuss på baksiden av lerretet. 

Fig. 68: Planering av rift 6 og 7. 
Fig. 69: Planering av oppspenningskanter. 

Fig. 70: Dubleringslerretet på lavtrykksbordet. Fig. 71: Dubleringsbehandling på lavtrykksbordet. 
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Fig. 72: Christian VI etter dublering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73: Etter rensing, kitting og dublering.  Fig. 74: Etter 5 første lag med ferniss. 
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Fig. 75: Forslag til tidstypisk rokokoramme. Fig. 76: Forslag til tidstypisk ramme (dette er rammen som sitter 
på portrettet av Christian VI som henger i Frederiksborg). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Natural Color System 

 Farge: Før Etter 

Rød: S6030-Y80R S4050-Y80R 

Blå: S8505-G80Y S7020-R90B 

Brun: S7020-Y50R S8010-Y30R 

Hvit: S8010-Y10R S6010-G70Y 

Karnasjon: S6030-Y20R S2020-Y90R 

Fig. 77: Tabell over fargeendringer utført med Natural Color System fargekort.   
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Vedlegg 2: Fargestrukturtabell 
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K nr IT nr Farge Påføringsområde Mk/m/t Stratigrafi XRF SEM-EDS Bemerkninger 

 0101 Fiolett       

 0201 Blå Ordensbånd T 

M 

mk 

3. Hvit 

2. Blå 

1. Grundering 

Fe  Prøyssisk blå 

eller organisk. 

 0202 Blå Øynene T 

T 

Mk 

Mk 

Mk 

5. Hvitt høylys 

4. Sort pupil 

3. Blått 

2. hvitt 

1. Grundering 

   

 0301 Grønn       

 0401 Gul       

 0501 Gul-rød       

 0601 Rød Jakke og kappe M 

M 

Mk 

Mk 

4. Brun 

3. Hvit 

2. Rød 

1. Grundering 

Hg Hg, S Sinober 

 0602 Rød Munn T 

M 

Mk 

Mk 

Mk 

5. Hvitt høylys 

4. Brun skygge 

3. Rød 

2. Karnasjon 

1. Grundering 

   

 0701 Brun-rød       

 0801 Brun Bakgrunn Mk 

mk 

2. Brun 

1. Grundering 

Fe  Oker 

 0802 Brun Bord på venstre 

side 

T 

Mk 

Mk 

3. Sort 

2.Brun 

1.Grundering 

   

 0803 Brun Border på frakk 

samt utsiden av 

ordenstjernen 

T 

T 

T 

7. Hvitt høylys 

6. Gule detaljer 

5. Blå detaljer 
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T 

Mk 

Mk 

Mk 

4. Sorte detaljer 

3. Brun 

2. Rød 

1. Grundering 

 0804 Brun Krone Mk 

T 

T 

T 

Mk 

Mk 

6. Brun overmaling 

5. Gule detaljer 

4. Hvitt høylys 

3. Sorte detaljer 

2. Brun 

1. Grundering 

   

 0901 Sort «Rammen» 

rundt 

Mk 

Mk 

2. Sort 

1. Grundering 

   

 0902 Sort Brystplaten T 

Mk 

mk 

3. Brunt 

2. Sort 

1. Grundering 

   

 0903 Sort Øverst på 

Brystplaten 

T 

Mk 

Mk 

3. Hvite detaljer 

2. Sort 

1.Grundering 

   

 1001 Hvit Hår M 

M 

Mk 

3. Hvit 

2. Brun 

1. Grundering 

Pb   

 1002 Hvit Kravat T 

T 

M 

Mk 

Mk 

Mk 

6. Blå detaljer 

5. Hvite detaljer 

4. Mørk skygge 

3. Hvit 

2. Brun 

1. Grundering 

   

 1003 Hvit Kappekant T 

M 

M 

M 

Mk 

6. Sorte detaljer 

5. Lys modellering 

4. Mørke skygger 

3. Lys grunnfarge 

2. Rød 

   



 

78 

 

mk 1. Grundering 

 1004 Hvit Øyeeplet M 

M 

Mk 

mk 

4. Lys farge 

3. Mørkere farge 

2. Lys brun 

1. Grundering 

   

 1101 Karnasjon Ansikt + hals M 

M 

M 

Mk 

Mk 

5. Hvit 

4. Mørkere farge 

3. Hudtone 

2. Rødt 

1. Grundering 

Pb, Hg  Sinober og 

blyhvitt 
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Vedlegg 3: Rifter og riftreparasjoner 

Rifter 
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1 

3 

4 

5 

2 

6 

7 
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Rift Lengde Bredde 

1 13 cm 1 cm 

2 2,5 cm 1 cm 

3 5 cm - 

4 2 cm - 

5 2,5 cm - 

6 4,5 cm - 

7 (horisontal) 16,7 cm - 

7 (vertikal) 3 cm - 

Sum 49,2 cm 2 cm 
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Riftreparasjon 1 

 

 

Riftreparasjon 2 

 

  

3 cm 

2 cm 

2,7 cm 

11,5 cm 
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Riftreparasjon 3 og 4 

 

  

6,8 cm 

10,5 cm 

14 cm 

7 cm 

7,4 cm 

18,5 cm 
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Riftreparasjon 5 

 

 

Riftreparasjon 6 

 

  

3,7 cm 

8,6 cm 

12 cm 

11,4 cm 

5 cm 
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Vedlegg 4: XRF 

 

 

  

Karn1 

Brun2 

Haar2 

Haar1 Brun8 Retusj1 

Retusj2 

Karn2 

Retusj3 
Rod1 

Haar3 Brun1 

Rod2 

Brun5 Brun3 

Brun4 

Blaa1 Brun6 

Brun7 

Blaa2 

Hvit1 

Rod3 

Sort1 
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Blaa2 
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Kommentar: Store verdier for bly og kalsium, men dette stammer fra grunderingen ettersom 

dette er gjennomgående for alle spektrene. Spor av jern kan tyde på Prøyssisk blå, men 

dette er også gjennomgående, så det kan stamme fra forurensing eller spor av et 

jordpigment i grunderingen. Argon er gjennomgående i alle spektrene, og stammer fra 

instrumentet. 
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Rod1 

 

 
Kommentar: kvikksølv ble funnet, men disse har signaler i samme område som bly. Sinober 

er derfor en mulighet. 

 

Rod2 
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Rod3 

 

 
 

 

Brun1 

 

 
Kommentar: Spor av jern kan tyde på et jordpigment, som oker. 
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Brun2 

 

 
 

 

Brun3 

 

 
Kommentar: Store mengder jern tyder på et jordpigment, som oker, men innholdet av 

mangan kan også tyde på umbra. 
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Brun4 

 

 
 

 

Brun5 
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Brun6 

 

 
 

 

Brun7 
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Brun8 

 

 
Kommentar: Det ble feilaktig trodd at øynene var brune, men det ble klart etter rens at de var 

blå. Brun8 er derfor i et blått område. 

Sort1 

 

 
Kommentar: ingen store utslag forskjellig fra andre målinger. Derfor mest trolig et 

karbonbasert pigment. 
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Hvit1 

 

 
Kommentar: Mindre jern i andre målinger. Mest trolig økt beholdning av bly fordi det hvite 

pigmentet er blyhvitt. 

 

Haar1 

 

 
Kommentar: Store forekomsten av bly tyder på at blyhvitt er brukt. Jern sammen med 

mangan kan bety at umbra er brukt til å modellere. 
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Haar2 

 

 
 

 

Haar3 

 

 
Kommentar: Funn av jern og mangan tyder på at det er brukt et jordpigment som umbra for 

å modellere håret. 
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Karn1 

 

 
Kommentar: Kvikksølv funnet, rødfargen er derfor mest trolig sinober. 
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Retusj1 

 

 
Kommentar: sink og titan er relativt nye pigmenter. 
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Retusj3 

 

 
 

 

Bakside 

 

 
Kommentar: målingen av ren grundering på baksiden viser like målinger som i mange andre 

spektre. Dette viser at grunderingen er tykk i forhold til fargelagene. Det viser i tillegg at 
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forekomstene av bly, jern og kalsium stammer fra grunderingen i alle målingene. 
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Vedlegg 5: Tester av kolofoniumlimet på lerretets bakside 

ATR-FTIR resultat 

Spekter fra prøven: 

 

 

Spekter fra IRUG: 

 

 

Kommentar: 

Signalet rundt 1700 er splittet i prøvespekteret. Dette kan bety at prøven er aldret og flere 

karbonylgrupper har oppstått. 

  

Odd L3 2_2

Name

L3 2_2

Description

4000 6503500 3000 2500 2000 1500 1000
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Kolofoniumprøver i løsemidler 

 
Prøver av kolofonium. Prøven til venstre ble testet i etanol og prøven til høyre i aceton. 

 
Prøvene ble lagt i løsemiddel i 12 timer. Til høyre er en kontrollprøve i vann, i midten etanol 

og til høyre aceton. 
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Prøven i etanol har svellet økt med nesten 

50%. Den har også fått et mer transparent 

utseende. Konsistensen var meget viskøs. 

Prøven i aceton viser tegn til litt svelling. 

Ingen økt transparens. Konsistensen tydet på 

at prøven var mer oppløst enn svellet. 

Kommentar: 

Reaksjonen med etanol virket mest lovende, men begge ble testet på limet på maleriet. 

  



 

102 

 

Vedlegg 6: Prøveuttak 

 

  

T1 T2 

T3 

T4 

T5 
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Vedlegg 7: SEM-EDS 

 

Undersøkelser av grundering: 

 

   
Kommentar: 

I grunderingen ble det funnet store mengder bly og kalsium. Det ble derimot ikke funnet jern.  

Dette betyr at grunderingen er en krittgrundering hvor den røde fargen kommer fra mønje. 
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Undersøkelser av fargelag: 

 

   
Kommentar: 

I fargelagene ble det kun funnet kvikksølv og svovel, og ikke noe bly. Dette betyr at den røde 

fargen som er brukt er ren sinober (HgS) uten tilsatt blyrødt. 
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Vedlegg 8: Tverrsnitt 

Uttaksmetode: 

Skalpell (nr. 11) i arbeidsmikroskop 
Lokalitet for prøveuttak: 

 

Nedstøping: 

EasySection og Technovit 2000LC 

Poleringsmetode: 

Finpolering med micromesh med 

ulik grad 

Undersøkelsesmetode: 

Leica DMLM, polarisert 

lysmikroskop (PLM), i både 

polarisert og UV-lys. 

 

Synlig lys 

(100x) 
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UV-lys 

(100x) 

 
 

Synlig lys 

(400x) 

 
 

UV-lys 

(400x) 

 
Kommentar: 

Lagoppdeling: 

4 Ferniss 

3 Ferniss 

2 Fargelag 

1 Grundering 

 

I bildene med forstørrelse 100x blir tykkelsen på grunderingen 

i forhold til fargelagene tydelige.  

 

I UV-opptaket med forstørrelse 400x er det mulig å se at det er 

to lag ferniss. 
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Vedlegg 9: Lerretsanalyse 

 

Vevstruktur: 

Toskaftsbinding 

Et stykke 

Ingen jarekant 

Z-spinning 

 

Trådretning: 

Innslag = horisontal 

Renning = vertikal 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gjennomsnitt 

H: 11 11 13 11 12 13 11 12 10 10 11,4 

V: 13 14 17 14 13 15 17 16 15 14 14,8 

 

Trådtykkelse: 

H: 0,436 0,491 0,311 0,300 0,267 0,400 

V: 0,656 0,600 0,978 0,591 0,645 0,856 

 

Gjennomsnitt: 

Horisontal: 0,367 mm 

Vertikal: 0,721 mm  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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pH 

 

 
Før rens: Etter rens 

  
Kommentar: pH ca 4 – 4,4. Kommentar: pH ca 4 – 4,4. 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Fiberidentifikasjon 

Vertikal retning – renning Horisontal retning - innslag 

 
 

Tverrgående legg: Ja, ved jevnlige 

intervaller. 

Utslokking ved rotasjon: Ja 

 

 
 

Form på snitt: Mest fem- og sekskantede 

former, og flere avlange. 

Lumen: Avlange og smale. 

 
 

Tverrgående legg: Ja, ved jevnlige 

intervaller. 

Utslokking ved rotasjon: Ja 

 

 
 

Form på snitt: Mest fem- og sekskantede 

former, og flere avlange. 

Lumen: Avlange og smale. 

 

Kommentar: 

Lin har celler med tykk cellevegg og avlang og smal Lumen (Cook 1993: 10). Cellene har 

fem- eller sekskantede vegger (Catling & Grayson 1998: 16). 

 

Fibrene er derfor mest trolig lin (Linum usitatissimum). 
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Vedlegg 10: Rensetester 

 

Innledende rensetester 

 
Synlig lys 

 
UV-lys 

- Isopropanol 

- Etanol 

- Aceton 

 

Kommentar: 

Isopropanol viste liten 

effekt. Etanol og aceton 

viste potensiale, og ble 

videre testet. 

 

 

 

 

Rensetester med Evolon®  

 
Synlig lys 

 
UV-lys 

Kommentar: 

Løsemidlene ble prøvd på Evolon® mikrofiber og ble liggende i 5-60 minutter. Aceton var 

mest effektivt. 
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Rensetester med acetongel 

 
Synlig lys 

 
UV-lys 

Kommentar: 

På testene til høyre er det øverste fernisslaget fjernet med Evolon® mikrofiberpapir. Merket 

test er utført med aceton på en bomullspinne. De resterende er utført med acetongel. 

Rensetester på rødt og blått område 

    
Det ble først utført 20 rull med aceton på en 

bomullspinne (høyre). Deretter ble det 

øverste fernisslaget fjernet med Evolon® før 

det ble forsøkt med 20 rull på den 

underliggende fernissen (venstre). 

 

Ingen fargetap. 

Det ble først utført 20 rull med aceton på en 

bomullspinne (venstre). Deretter ble det 

øverste fernisslaget fjernet med Evolon® før 

det ble forsøkt med 20 rull på den 

underliggende fernissen (høyre). 

 

Ingen fargetap. 

 

 

Acetongel Acetongel 

Bomullspinne Bomullspinne 
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Vedlegg 11: Tidsbruk og materialer 

Inngrep Dato Tidsbruk 

Påføring av forsidesikring 21.09.17 2 timer 

Avmontering av pynteramme 22.09.17 3 timer 

Konsolidering 02.10.17 – 14.10.17 14 timer 

Fjerning av gamle riftreparasjoner 05.11.17 - 10.11.17 15 timer 

Fjerning av gammelt lim på bakside 15.11.17 - 26.11.17 23 timer 

Tørrens av bakside 27.11.17 1 time 

Forsiderens 30.11.17 - 10.01.18 158 timer 

Demontering av lerret fra 

blindramme  

03.01.18 3 timer 

Heldublering (med forberedelser) 04.01.18 - 05.01.18 12 timer 

Rensing av blindramme 05.01.18 1 time 

Oppspenning 07.01.18 4 timer 

Bearbeiding av kitt 04.01.18 - 09.01.18 6 timer 

Fernissering 14.01.18 -  2 timer 

Sammenlagt  244 timer 

 

 

Produkt Bruksområde Produsent 

Aceton Rens VWR 

Carbopol EZ Rensegel Noveon 

Cosmolloid H80 Fernissering Kremer 

Beva-film 371 Dublering Deffner & Johann 

Etanol Baksiderens Arcus kjemi 

Easysections Tverrsnittholder Easysections 

Ethomeen C25 Rensegel AKZO 

Evolon®  mikrofiberpapir Rens Freudenburg 

Gamblin retusjeringsfarger Retusjering Gamblin 

Isopropanol Rensetest Arcus kjemi 

Japanpapir Forsidebeskyttelse Kouzo 

MFK Konsolidering Lascaux 

Polyesterduk Heldublering Ukjent 

Regalrez 1094 Fernissering Kremer 

Stifter, rustfri Oppspenning Rapid 

Technovit 2000 LG harpiks tverrsnitt Kulzer 

Technovit 2000 LC covering 

varnish 

Tverrsnitt Kulzer 

Trekkpapir Planering Ukjent 
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Vedlegg 11: Oppskrifter 

Acetongel: 

100 ml aceton 

100 ml vann 

10ml ethomeen 

3g Carbopol 

 

Ferniss: 

Regalrez 1094 

Regalrez 10g 

White Spirit 50g 

Tinuvin 929 0,2g 

Cosmolloid 80H 0,5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


