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Sammendrag 

Denne masteroppgaven i malerikonservering omhandler undersøkelser og konservering av et 

privateid offiserportrett. Maleriet som er malt av en ukjent kunstner portretterer Hieronymus 

Johann Schultze (1717-1803). Maleriet ankom Konserveringsstudiet med omfattende farge- 

og lerretsskader. Maleriet hadde ved en tidligere anledning blitt impregnert med en 

voks/harpiksbasert impregnering. Fra 1800-tallet var det vanlig å impregnere malerier for å 

konsolidere fargene og stabilisere maleristrukturen, men det ble med tiden kjent at denne 

praksisen kunne ytterligere destabilisere maleriet, hvilket er tilfellet med Schultze.  

Fokuset for denne oppgaven ble derfor ilagt stabiliseringen av maleriet, noe som innebar 

fjerningen av impregneringsmateriale, gulnet ferniss, retusjer, overmalinger, samt 

akkumulerte skittsammensetninger. Fargeskader ble konsolidert med Paraloid
TM

 B-72, og 

lerretet ble planert på lavtrykksbord, samt kantdublert. Fjerningen av sekundære materialer 

var nødvendig for å gjenopprette normale størrelsesdimensjoner i det deformerte lerretet, og 

for økt fargeklarhet. Lerretsbaksiden ble renset på et lavtrykksbord for å fjerne impregnering 

som misfarget lerretet. På lerretsbaksiden er det påmalt en biografisk tekst om den 

portretterte, denne teksten var utydelig grunnet misfarging i både skrift og lerret. Rensingen 

av sekundære materialer har frigjort maleriet for betraktelige mengder 

nedbrytningsprodukter, og maleriets fargetonalitet har blitt betraktelig sterkere i lyse 

fargepartier.  

Maleritilstand og materialsammensetninger ble undersøkt med vanlige belysningsmetoder og 

bruk av stereomikroskop. Anvendte analysemetoder innbefattet bruken av ikke-invaderende 

teknikker som: røntgen-radiografi, infrarød bestråling, ultrafiolett radiering, polynom 

teksturkartlegging, portabelt røntgenfluorescens spektrometri, pH-meter og bruken av Artist 

Cam
TM

. Invaderende metoder ble anvendt når informasjonsutbyttet ikke var tilstrekkelig med 

de ikke-invaderende metodene, hvilket omfattet bruken av metoder som: Tverrsnittanalyse, 

SEM-EDS, FTIR, og fiberidentifikasjon med PLM.  
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Abstract 

This master‘s thesis in paintings conservation involves an examination and conservation 

treatment of a wax/resin impregnated portrait of Hieronymus Johann Schultze (1717-1803). 

The painting‘s colors were severely damaged, and the canvas was heavily distorted due to 

moist damage and its wax/resinous content. An old practice which involved the impregnation 

of paintings with wax/resinous mixtures was common in the early 19
th

 century, but eventually 

paintings conservators came to understand the de-stabilizing effects lining-glues had on 

paintings. These effects included changes in the visual appearance of the oil-bound pigments 

due to discoloration, along with several other deteriorative effects caused by the decomposed 

materials of the lining-material.   

The removal of the wax/resinous material which covered the entire paint structure became a 

top priority, along with the removal of aged varnish, retouches, and accumulated dirt 

particles. Colors were consolidated and the canvas was stretched on a low-pressure vacuum 

hot table, the canvas was also strip-lined to ensure greater stability in order to repair and 

extend its tacking-margins. The thermoplastic wax/resinous lining-material stiffened at room-

temperature, and caused the deformations of the canvas to lock in place. The wax/resinous 

material was highly thermoplastic, which allowed manipulation of the material at low 

temperatures during the treatment.  

The reverse side of the canvas is covered in biographical scriptures about the portrayed, both 

the scripture and canvas was heavily discolored. Cleaning treatments ensured improved 

readability of the scripture and enhanced elasticity of the canvas.  

The painting‘s condition and material composition were initially investigated with ordinary 

lighting techniques combined with the use of a stereomicroscope. Preliminarily, the painting 

was investigated with the use of non-invasive methods, such as x-ray radiography, infrared 

irradiation, infrared false color imaging, ultraviolet irradiation, reflectance transformation 

imaging (RTI), portable x-ray spectrometry, pH-meter, and the use of an Artist Cam
TM

. 

Invasive methods require a sample of the painting; such methods were used when the 

information potential of the non-invasive methods was limited. The invasive methods which 

were applied include: Cross-section analysis of paint, SEM-EDS, FTIR, and fibre 

identification with PLM.       
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Forord 

Først og fremst, takk til professor Tine Frøysaker, mest for hennes pedagogiske evne; tror 

ingen andre ville klart å ha kustus på meg. Sniker også inn en liten takk her for hennes herlige 

humor.   

Overingeniør Duncan Slarke fortjener en enorm takk for all hjelp med utførelsen av FTIR-

analyse, polynom teksturkartlegging, samt fotografering med Artist Cam
TM

. Mest får han en 

stor takk for å være en gledesspreder, som alltid har gjort en tung dag lettere med godt humør 

og oppløftende ord.  

Førsteamanuensis Noëlle Lynn Wenger Streeton takkes for undervisningen på bachelor og 

for å hennes smittende entusiasme for faget, men også for alle oppløftende samtaler og 

hjelpen vi fikk med prepareringen av tverrsnitt.  

Universitetslektor Douwtje Lieuwkje van der Meulen fortjener den største takken, ettersom 

hun bærer konserveringsstudiet på sine skuldre; dette med ilagt arbeid både på bachelor- og 

masternivå, samt arbeidet hun la i det internasjonale samarbeidet med teaterkulissene i 

Frederikshalds teater, Halden. Et prosjekt jeg gledes over å ha vært med på; også takk for 

hjelp med røntgen-radiografi av maleriet.  

Førsteamanuensis Francesco Caruso takkes mest for de sicilianske kakene han bakte, men 

også for god undervisning i anvendt materialvitenskap, samt tilleggskurs i bruk av pH-meter.  

Forsker Calin Constantin Steindal som er tilknyttet Kulturhistorisk Museum og Saving-

Oseberg prosjektet får en stor takk for utførelsen av SEM-analyse.  

Av mine medstudenter går den største takken til de eneste to andre på maleriprogrammet 

2016-2018; Odd Erlend Lundsbakken og Marte Løvset. Takket være dere har jeg ervervet 

meg mye kunnskap og gode venner. Kollegaer på gjenstandsprogrammet takkes vel så mye 

både faglig, vennskapelig og ikke minst, for å ha holdt ut med meg.  

En konserveringsmaster er krevende. Et tips til de få masterstudenter som leser dette forordet: 

Skaff deg tid, alt handler om tid. Har du kjæreste? Slå opp. Har du barn? Send dem til dine 

foreldre. Slitsomme venner? Ikke bry deg med vedlikehold av vennskap. Du har bare én venn 

nå, og det er maleriet du har fått utlevert. Du kan takke meg senere. 

Pål Omholt-Jensen
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1. Innledning 
Denne masteroppgaven i malerikonservering ved Konserveringsstudiet (IAKH) omfatter 

undersøkelser og konservering av et sen-1700-talls portrettmaleri av Hieronymus Johann 

Schultze (bilde 1). De oljebundne fargene er misfarget grunnet en tidligere 

voks/harpiksimpregnering. Fargenes opprinnelige tonalitet vil uavhengig av fremtidige 

behandlingsmetoder være tapt (Heydenreich 1994: 23), og kunstnerens intensjon med 

maleriet vil være betraktelig redusert. En fuktmetning av malerilerretet har ved en tidligere 

anledning ført til at lerretet krympet, hvilket ga opphav til en reduksjon av lerretsareal og det 

medførte noe tap av fargenes vedheft til underlag. Fuktassosierte deformasjoner i lerretet 

resulterer ofte i fargetap fulgt av fargeavskallinger og -oppskallinger (Keck 1969: 19). 

Skadefenomenene i maleristrukturen indikerer at fargeoverflaten på Schultze har vært rammet 

av fuktrelaterte skader utover det vanlige. Museumseide malerier oppbevares normalt i 

klimatisk regulerte miljø hvor relative fuktighetsnivå (RF) er under kontinuerlig overvåking, 

men malerier i privat eie er i større grad utsatt for den typen fuktrelaterte skader som har 

rammet Schultze.     

Gjenstandens stabilitet og skadeomfang kartlegges i begynnelsen av en 

konserveringsbehandling. Det har vært nødvendig å gjøre seg kjent med 

malerikomponentenes signifikans- og tilstandsverdi for å forstå konserveringsbehovet. 

Behandlingstiltak har til hensikt å stabilisere maleriet. Et skjema av Leese og Bradley (1995) 

ble benyttet til kartleggingen av maleridelenes tilstand (tabell 5). En kategorisering av 

malerikomponentenes verdigrunnlag ble etablert etter relevante verdikategorier som står 

oppført i The English Heritage Charter (1997). Vurderingen av komponentenes signifikans og 

behandlingsbehov kom til å avgjøre hvilke malerikomponenter som ble gitt prioritert 

behandling innenfor prosjektets gitte tidsrammer (tabell 6).  

Målsetting og problemstillinger 

Portrettmaleriets tilstand ble utbedret i tråd med anerkjente retningslinjer, som utstedt av 

ICOM-CC (The International Council of Museums: 1984) og ECCO (European 

Confederation of Conservator-Restorerers‘ Organisations: 1993). Tidligere har det blitt utført 

en rekke inngrep i maleriet: Fargene ble konsolidert med voks/harpiks, to lapper ble påklistret 

lerretsbaksiden med bivoks, og fargeskader ble retusjert med pigmentert voks og vannløselige 

fager. Maleriet ankom konserveringsstudiet med store lerretsdeformasjoner, noe som vitner 

om tidligere oppbevaring under ugunstige forhold og/eller at maleriet ble utsatt for store 

vannrelaterte skader.
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Maleriets tilstand ble avgjørende for det som kom til å bli et fokus rettet mot stabiliseringen 

av maleriet. Betraktelige mengder tid ble dermed lagt i de inngrep som skulle til for å fjerne 

sekundære materialer, hvilket også kom til å innbefatte strukturelle prosedyrer som 

konsolideringen av fargestrukturer, samt rensingen av farger og lerret. Det var i 

utgangspunktet en intensjon at fargestrukturene på Schultze skulle kittes og retusjeres, men 

den voks/harpiksbaserte impregneringen bød på tidkrevende utfordringer under fjerning. 

Maleriet er betraktelig skadet grunnet den gamle impregneringen, noe som medførte en 

omfattende behandling som ikke inkluderte retusjeringen av fargetap. Fokuset ble dermed 

lagt i stabiliseringen av maleriet, hvilket kom til å innbefatte konsolidering, planeringen av 

lerretet, rensing av sekundære materialer, riftreparasjon og ny oppspenning. Maleriet vil etter 

endt konservering fremvises for dets historiske verdi i tro til kunstnerens originale intensjon.   

Avhandlingens oppbygning 

Kapittel 2: Innledningsvis ble maleriets originale og sekundære materialer undersøkt med 

ikke-invaderende og invaderende analysemetoder. Dette for å få bedre innsikt i maleriets 

materialsammensetning, et viktig forarbeid vedrørende valg av materialer til bruk under selve 

behandlingen. Kapittel 3: Maleriets originale materialer og teknikker blir gitt en beskrivelse. 

Kapittel 4: Maleriets sekundære materialer og tidligere behandlinger blir gitt en beskrivelse. 

Kapittel 5: Tilstanden av maleriets originale malerideler kartlegges før konservering 

iverksettes. Kapittel 6: En redegjørelse for maleriets behandlingsprosess, samt 

problematiseringer om valg av materialer og metoder til behandlingen. Kapittel 7: En 

oppsummering av behandlingsprosessen, samt en diskusjon av det utførte arbeidet opp mot 

satte målsettinger og kartlagte problemstillinger, samt råd til ettervern.       

Kulturhistorisk kontekst 

Karbonbasert skrift preger lerretsbaksiden, men den var uleselig under vanlig belysning 

(bilde 2). Lerretsskriften ble først leselig på et infrarødt fotografi av lerretet, men også med 

det blotte øye etter rens av lerretsbaksiden (vedlegg 9a og bilde 4). Den portretterte er 

Hieronymus Johann Schultze, 1717-1803 (Rockstroh 1979-84: 351). Han ble født i Rostock, 

Tyskland, og kom først til Danmark som vervet trommeslager før han ble offiser i det danske 

militæret (Genealogy Fabricius Slaegt: 2010). Han hadde verv som krigsråd 1747, justisråd 

1754, generalkrigskommisær 1759, etatsråd 1761, virkelig etatsråd 1767, og konferensråd 

1768 (Rockstroh 1979-84: 352). Hans siste verv var som direktør for militærets varemagasin i 

1774, samme året ble han tildelt æresmedlemstatus i den Hvite Ridder orden, og i 1781 ble 

han utnevnt til geheimeråd (Rockstroh 1979-84: 352). Informasjon gitt av det danske 

leksikon muliggjør dateringen av maleriet til en tid fra da Schultze ble del av den Hvite 
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Ridderordenen i 1774, til et sted før hans død i 1803. Schultze er portrettert i en uniform med 

ordensemblem og ordensbånd (bilde 1), hvilket vil si at han var medlem av den Hvite Ridder 

ordenen da han ble portrettert. Mest trolig ble lerretsskriften malt på i perioden 1774-1803 

med den intensjon om at dødsåret skulle dokumenteres på lerretsbaksiden ved hans død, men 

det kan være at lerretsskriften ble påført etter Schultzes død uten at kunstneren hadde 

kjennskap til hvilket år han døde. Det sistnevnte oppfattes imidlertid som lite sannsynlig fordi 

lerretsskriften inneholder detaljer om den portrettertes liv og virke, noe som vitner om en 

skriftforfatter med stor kjennskap til Schultzes livshistorie. Dette sannsynliggjør skriftens 

påføring til et sted før Schultzes død i 1803. 

 

2. Undersøkelsesmetoder – Ikke-invaderende 
Metodekapittelet omhandler en redegjørelse og drøfting av resultatene til 

undersøkelsesmetodene som ble anvendt på maleriet, dette for økt forståelse av 

malerisammensetning og tilstandsfaktorer. Kapittelet er inndelt etter ikke-invaderende og 

invaderende metoder. Ikke-invaderende metoder innbefatter bruken av belysningsteknikker. 

Invaderende metoder krever små prøveuttak fra maleriet. Ifølge Gettens (1936) og Khandekar 

(2013) vil informasjonsutbyttet veie opp for skaden og materialtapet det medfører. 

Prøveuttaket kan også lagres permanent for fremtidig forskning. Innledningsvis ble det samlet 

informasjon fra maleriet med ikke-invaderende løsninger, men når informasjonsutbyttet ikke 

var tilstrekkelig ble det foretatt analyser av prøveuttak.     

Retrospektiv analyse 

Igor Kopytoff (1986) var en antropolog kjent for den gjenstandsbiografiske analysemetoden. 

I antropologisk sammenheng beskrev han gjenstander for å være råvarer i sirkulasjon som 

innehar bruksverdi og transaksjonsverdi (Kopytoff 1986: 3).
1
 Med kulturelt perspektiv tar 

Kopytoff (1986) hensyn til hvilke kulturelle og kognitive prosesser som påvirker 

gjenstandens hensikt i samfunnet. Den gjenstandsbiografiske modellen omhandler alle 

prosesser som kan ha berørt gjenstanden. Gjenstandens ―liv‖ starter med den første kognitive 

tankeprosess hos skaperen som leder til selve produksjonen. En gjenstandsbiografi etableres 

under tolkning og informasjonshenting av gjenstandens komposisjon, sammensetning, form, 

produksjonsteknikk, funnkontekst, skadeomfang og tilstand. 

                                                           
1
 Kopytoff beskrev kulturelle gjenstander som “råvarer” og handelsvarer i metaforisk forstand.  
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Tolkningen av gjenstandsspesifikke faktorer kan bidra med å danne et bilde av hvilke verdier 

en gjenstand har hatt i samspill med eiere og samfunn. Den gjenstandsbiografiske 

analysemodellen innehar nytteverdi for arkeologer og konservatorer. En arkeolog benytter i 

hovedsak modellen for å forstå gjenstandskontekst, men en konservator vil først og fremst 

benytte modellen for å forstå gjenstandstilstand. Retrospektiv analyse vil i forbindelse med 

kartleggingen av maleriets synlige karakteristikker kunne etablere en troverdig 

gjenstandsbiografi, og spesielt nyttig er metoden når det ikke foreligger vedlagt 

dokumentasjon, som i tilfellet med portrettet av Schultze. Kulturhistoriske gjenstander som 

mangler dokumentasjon mangler kontekst, men på lerretsbaksiden av Schultze står en 

biografisk tekst som kan knyttes til den portretterte. 

Lerretsteksten inneholdt informasjon som kunne henvise til mer om den portretterte i det 

Store Danske leksikon. Med samlet informasjon var det mulig å etablere en troverdig 

kontekst for maleriet: Informasjon i det Store Danske leksikon bekreftet at Hieronymus 

Johann Schultze var del av den Hvite Ridderordenen i 1774, noe som kan forklare 

ordensbåndet og emblemet som Schultze bærer på motivet. Disse fakta etablerer en troverdig 

teori for hvilke kognitive prosesser som iverksatte produksjonen av maleriet hos skaperen: En 

kunstner fikk nok i oppdrag å portrettere Schultze, trolig grunnet Schultzes inkorporering i 

den Hvite Ridderordenen. Maleriet ble dermed tatt i privat bruk og eventuelt flyttet til 

ordenslogen etter Schultzes død. Maleriet har frem til i dag skiftet eiere og vært del av flere 

behandlingsinngrep. Disse prosessene har bidratt med å endre maleriets verdigrunnlag og 

materialsammensetning.   

Retrospektiv analyse kan i kombinasjon med visuelle- og instrumentelle metoder være et 

nyttig redskap for å gjenopprette deler av en tapt gjenstandsbiografi. Metodene som ble brukt 

for å avdekke deler av Schultzes kulturhistoriske kontekst var infrarød fotografering av 

lerretsskriften (vedlegg 9a), og visuell tolkning av malerimotivet. 
2
 Ovennevnte 

analysemetoder bidro med konstrueringen av en troverdig gjenstandsbiografi (tabell 4). 

Direkte-, diffust- og sidelys 

Innledende analyser ble utført med vanlig lys og ordinære belysningsmetoder, også i 

forbindelse med stereomikroskop som gir opptil x40 forstørrelse. Sidelys har vært et nyttig 

verktøy til undersøkelse av de fremtredende lerretsdeformasjonene på Schultze (bilde 5). Med 

                                                           
2 Infrarød fotografering ble utført med et et Artist Multispectral Camera

TM
 av Art-Innovation, og med tolkning 

av motivet ble det etablert forståelse om proveniens: Danmark, trolig København, og det at maleriet ble malt 
et sted mellom 1774-1803 kommer av ordensutsmykningen på portrettet og det at han var i live da portrettet 
ble malt. Schultze ble ordensmedlem i 1774 og døde i 1803.  
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direkte og diffus belysning ble skadetegn tilknyttet mekanisk slitasje, misfarging, tidligere 

reparasjoner og områder til prøvetaking kartlagt. Med sidelys og hodelupe var det også mulig 

å undersøke andre faktorer, som: Irregulariteter i lerretet, fargetekstur, ujevne linjer i 

maleristrukturen og vevstype. En tabell ble konstruert for å kartlegge hvilke lerretsaspekt som 

lot seg kartlegge med enkle belysningsmetoder (tabell 8); øvrige metoder og bruksområder 

ble også plottet inn i samme tabell. Det framkom at mange lerretsfenomen lot seg kartlegge 

med enkle belysningsmetoder og røntgen-radiografi.  

Gjennomlys 

Transmittert lys fra baksiden av maleriet bryter gjennom malerikomposisjonen og illuminerer 

ulike tilstandsfaktorer som ikke er synlige med det blotte øye. Eldre reparasjoner er synlige 

som transisjonsfelt i maleristrukturen (Stoner og Rushfield 2012: 294). På Schultze kunne 

transisjonsfelt i maleristrukturen vise skader og irregulariteter i lerretet (bilde 6). Gjennomlys 

gjorde det også enklere å se kunstnerens bruk av pentimenti (bilde 13).     

Ultrafiolett fluorescens 

En aldret ferniss kan produsere sterk fluorescens som skjermer for pigmentfluorescens fra 

fargestrukturen, men i tilfellet med Schultze fluorescerer den gamle impregneringen kraftig, 

noe som skjermer for fluorescens fra underliggende pigmenter og ferniss (bilde 8). 

Fluorescens fra impregneringen på motivframsiden hadde tilsvarende karakteristika som den 

av bivoksen i lerretslappene på lerretsbaksiden (bilde 9). Dette kan indikere at 

vokskomponenten i impregneringsmaterialet er bivoks lik den som ble brukt til å feste 

lerretslappene.
3
 Disse reparasjonene ble trolig utført med bivoks fra den samme beholdningen 

som maleripraktikeren hadde tilgjengelig. Materialer fluorescerer også ulikt avhengig av 

alder, men siden vokskomponentene i maleriet fluorescerer likt har de trolig vært utsatt for 

tilsvarende aldrings- og nedbrytningsmekanismer.  

Ultrafiolett fluorescens er et nyttig fenomen som involverer bestrålingen av en gjenstand med 

ultrafiolett stråling. Molekylene i gjenstanden absorberer strålingen, og i eksitert tilstand 

taper molekylene emisjonsenergi i form av synlig lys med lavere energi (Stuart 2007: 75). 

Synlig fluorescerende lys innehar informasjonsverdi vedrørende maleriets 

materialsammensetning, og kan dokumenteres med et kamera (Stuart 2007: 75). I 

malerisammenheng er metoden svært anvendelig ettersom mange av de vanlige 

malerikomponentene innehar karakteristiske fluorescensegenskaper.  

                                                           
3
 Det framkommer av utførte FTIR-analyser at vokskomponenten i impregneringen er bivoks (vedlegg 2), 

vokskonsistens og termoplastiske egenskaper limet innehar viser også til dette.  
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Fernisser, oljer, lim og pigmenter er av materialtyper som kan gi ut synlig fluorescens 

(Carden 1991: 27). En ferniss bestående av harpiks- og oljesammensetninger, eller bare oljer 

som f.eks. lin-, valmue-, og valnøttolje kan gi ut karakteristisk fluorescens (Nevin m. fl. 

2009: 1787). Det ble gjort et forsøk i å kartlegge hvorvidt fernissfluorescens var synlig og 

sammenlignbar med fernisser som hadde undergått kunstig aldring (tabell 9), men 

undersøkelsene var nytteløse grunnet den sterke fluorescensen fra impregneringen.  

Fluorescenskarakteristika avhenger av fernissalder, komposisjon, samt underliggende og 

overliggende materialer som retusjer, bindemidler og eventuelt atmosfæriske 

partikkelforurensninger (Thoury m. fl. 2007: 1275). Harpikser og oljer fluorescerer kun under 

nedbrytning, og fluorescensens intensitetsgrad korresponderer med fernissens alder (de la Rie 

1982: 65). Sterk fernissfluorescens under UV-lys kan vitne om nedbrytningsprosesser som 

har foregått over lenger tid, og på historiske malerier som Schultze er det sannsynlig at 

fernisskomposisjonen består av mastiks og/eller dammar; disse harpikser ble ofte brukt til 

fernisseringen av historiske malerier og kjennetegnes av sterk grønn ultrafiolett fluorescens 

(Webber 2008: 1). Utførte analyser ble gjort i et mørkt rom med to vertikale UV-lamper som 

bestrålte maleriet i 45 ° vinkel.
4
 

pXRF - Røntgenfluorescens spektrometri 

På Schultze ble det først kartlagt hvilke originalfarger og retusjer som skulle punktanalyseres 

med et pXRF-spectrometer (vedlegg 1a). Metallinnholdet i fargestrukturene på Schultze ble 

kvantifisert i hver av de 25 analysene som ble foretatt, og det ble gjort en drøfting av hvilke 

pigmenttyper kunstneren kan ha brukt i maleriet (vedlegg 1, eks: GUL1). En portabel 

røntgenfluorescens spektrometer er et lite håndholdt instrument som gjør det mulig å 

analysere gjenstander in-situ, noe som innehar stor nytteverdi ettersom gjenstander slipper å 

måtte transporteres til et laboratorium (Szökefalvi-Nagy m. fl. 2004: 53). 
5
 Spektrometeret 

bestråler gjenstander med røntgenstråler som reflekteres tilbake i form av røntgenfluorescens, 

mengden fluorescens avhenger av materialtykkelse, -tetthet og typen grunnstoffer som 

befinner seg i materialet (Brouwer 2006: 11). Tyngre grunnstoffer absorberer mer 

røntgenstråling, noe som gjør instrumentet egnet til kartleggingen av metallinnholdet i 

materialer (Brouwer 2006: 48). Røntgen-spektroskopi er et nyttig verktøy for identifiseringen 

av pigmenttypene i et maleri; pigmentidentifisering kan datere maleriet ettersom pigmentenes 

                                                           
4
 UV-lampene er av produsent: CLE DESIGN LTD, modell: UVVTL436.  

5 pXRF-Spektrometeret er av produsent: Thermofisher Scientific, modell: Niton XL3t GOLDD+
TM. 
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første kunstneriske brukssammenheng ofte er kjent. Resultater av foretatte pXRF-analyser er 

vedlagt med en forklaring for hver analyse (vedlegg 1, pXRF 1-25).   

Infrarød fotografering og falsk farge 

Til infrarød fotografering av Schultze ble det benyttet et Artist Cam
TM

.
6
 Det bestråler maleriet 

med bølgelengder i det nær-infrarøde spekter (0,8 – 2 μm), bølgelengdene absorberes mest av 

karbonrike materialer, som undertegninger, og passerer de fleste komponentene i fargene 

(Stuart 2007: 73). Et nær-infrarødt kamera leser av refleksjonsstråling fra maleriet og 

produserer et fotografi i svart-hvitt som kan gi verdifull informasjon vedrørende kunstnerens 

teknikk (Stuart 2007: 73). Artist Cam
TM

 ble også brukt til kartleggingen av den 

karbonholdige skriften som er påmalt lerretsbaksiden, og til å tyde potensielle undertegninger 

i maleriet. Ikke alle undertegninger er karbonholdige, kunstnere benyttet også kritt, og disse 

vil ikke være synlige på et infrarødt fotografi. Impregneringen på maleriet gjorde 

lerretsskriften uleselig med det blotte øye, og det var først med et infrarødt bilde at den 

karbonholdige skriften ble leselig (vedlegg 9a). Infrarød bestråling av motivet fremhevde 

karbonholdige svartfarger, men det var ikke mulig å skimte tydelige undertegninger (vedlegg 

9b).   

Falsk farge (FFIR) er en infrarød fotograferingsteknikk som kan brukes til identifiseringen av 

pigmentsammensetninger i malerioverflaten, men det krever god forståelse og fototeknisk 

kompetanse på området for rett tolkning av pigmentsammensetninger med FFIR-bildet 

(Moon, Schilling og Thirkettle 1992: 42).
7
 Av disse grunner vil det ikke foreligge store 

antakelser til hvilke pigmentsammensetninger som er i maleriet med bruk av denne metoden. 

Eneste pigment som lå til grunn for undersøkelse med tolkning av FFIR-bildet var blåfargen i 

ordensbåndet på Schultze. Ifølge referanseverdier gitt av Moon m. fl. (1992) skal prøyssisk 

blå avgi svart farge på FFIR-bildet, og indigo skal se rødt ut (Moon, Schilling og Thirkettle 

1992: 49). De blå fargepartiene ser blå ut på FFIR-bildet (vedlegg 9c). Det konkluderes med 

at denne metoden ikke er sikker nok til tolkningen av den blå pigmentsammensetningen på 

Schultze.  

Røntgen-Radiografi 

Røntgenstråler er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengder enn synlig- og 

ultrafiolett lys i rekkevidden 10
-7

 til 10
-11 

m (Stuart 2007: 77, 78). Røntgenstråling vil enten 

                                                           
6
 Til infrarød fotografering bled et brukt et Artist Multispectral Camera

TM
 av produsent: Art-Innovation.  

7
 Overingeniør Duncan Slarke har selv presisert at tolkningen av FFIR-bildet mot referanseverdier i litteraturen 

ikke nødvendigvis gjenspeiler reell materialsammensetning. Det kan foreligge store feilmarginer under 
prosesseringen av bildet, hvilket krever høy kompetanse på området for at prosesseringen av bildet gir korrekt 
fargebalanse som er tolkningsverdig opp mot maleriets pigmentsammensetninger.   
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absorberes eller passere materialet avhengig av materialkomposisjon, og med en fotografisk 

film bak gjenstanden som bestråles vil komponenter i materialet synliggjøres avhengig av 

absorpsjonsdifferanser i materialet (Stuart 2007: 78). Røntgenbildet av Schultze kunne 

bekrefte at grunderingen og de hvite fargeområdene inneholdt tyngre metaller (bilde 7), og 

bildet kunne også vise til bruk av pentimenti i ordensbåndet (bilde 14). Det at de røde kantene 

på ordensbåndet er synlig på røntgenbildet framkommer av sinoberfargens kvikksølvinnhold. 

Kvikksølv har tilsvarende røntgenabsorpsjon og -fluorescens som bly (Thurrowgood 2016: 

5), noe som gjør at kvikksølvet er synlig på røntgenbildet uten at blyinnholdet i grunderingen 

og de hvite fargestrukturene skjermer for dens røntgenfluorescens. I det periodiske system 

står det at bly har en atommasse lik 207,2 amu og kvikksølv har en atomisk masse lik 200, 59 

amu.
8
 Røntgenbildet gir også en detaljert oversikt av fargeskadene i motivet, ettersom de 

differensierer i metallinnhold og tetthet med de omliggende og intakte fargestrukturene. 

Polynom teksturkartlegging 

Med bruk av denne metoden kan gjenstandens tredimensjonale refleksjonsegenskaper vises i 

form av et todimensjonalt bilde. Polynom teksturkartlegging (PTM) ble utført med 3x12 

bilder som ble tatt i vinklene 15 °, 30 ° og 60 ° mot midten av maleriet (vedlegg 6e), og med 

et dataprogram ble bildebelysningen gitt av de 36 bildene endret etter eget ønske.
9
 Med 

metoden har det vært mulig å produsere et bilde som fremviser all overflatetekstur (vedlegg 

6a). Belysningen på bildet ble også justert til for å fremheve overflateteksturen i 

oppskallingene på Schultze (vedlegg 6c). Sistnevnte figurreferanse viser også i detalj hvordan 

lerretsskriften på lerretsbaksiden ligger som et speilvendt trykk i fargestrukturene (vedlegg 6c 

og f). Lerretsskriften ble påført før maleriet ble impregnert, og virket som en barriere som 

forhindret impregneringen i å mette lerretet. Krarup (2013) utførte en undersøkelse som 

omhandlet effekten fukt hadde på impregnerte lerret, og det forskningsresultatene hennes 

kunne indikere var at impregnerte lerretstråder ekspanderte og krympet atskillig raskere enn 

lerretstrådene på et ubehandlet lerret i høy relativ luftfuktighet (Krarup 2013: 91-93).  

Krarups (2013) beskrivelse av sistnevnte fenomen ligger vedlagt som en illustrasjon (figur 4). 

Det er mulig at det speilvendte avtrykket av lerretsskriften i Schultzes fargestrukturer er et 

fenomen direkte forbundet med oppdagelsen Krarup (2013) gjorde. Lerretstrådene under 

lerretsskriften på Schultze ble mindre påvirket av impregneringen enn i omliggende 

lerretspartier, noe som har resulterte i at lerretsfibrene kunne ekspandere uten at 

                                                           
8
 Atomic Mass Unit (AMU) er definert som 1/12 masse av karbonisotopen 

12
C . 

9
 Programmet som produserer PTM-bildet er av produsent: Cultural Heritage Imaging, produktnavn: RTIViewer 

Version 1.1.  
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lerretstrådene økte i størrelse ved høy RF. Ettersom lerretstrådene under lerretsskriften ikke 

kom til å endre volum, så resulterte det i at overliggende farger forholdt seg intakt (vedlegg 

6f). Impregnerte lerretstråder mangler fritt rom mellom fibrene til ekspansjon ved endring i 

RF, noe som resulterer i en øyeblikkelig ekspansjon og lerretsendringer (Krarup 2013: 94), 

noe som kan resultere i fargetap (figur 6, punkt 2). Skriften er kun synlig som et speilvendt 

trykk i fargestrukturene grunnet den synlige kontrasten mellom intakte fargelag og 

oppskallinger på motivoverflaten. Produksjonen av det digitale PTM-bildet gjorde det mulig 

å oppdage dette interessante fenomenet i fargestrukturene på Schultze.   

pH-Meter og pH-strips 

pH-målinger ble utført på lerretsbaksiden med pH-Meter og med pH-strips.
10

 Ulempen med 

disse metodene er at pH-Meteret har en kontaktflate som kun måler pH av overflaten. Den 

samme problemstillingen berører bruken av pH-strips, og målte verdier er dermed ikke 

representative for hele lerretsstrukturen. Det ble utført to-punkts kalibrering av pH-metret 

med bufferløsninger på pH 9.180 og pH 4.006.
11

 Det ble utført doble målinger på fem ulike 

punkter av lerretsbaksiden, og snittmålet lå til grunnlag for målt pH. Destillert pH-nøytralisert 

vann ble brukt for å fukte lerretet i de fem punktene, og pH ble deretter målt i hvert felt 

(vedlegg 11). På et lerretsparti med synlige bivoksrester ble pH målt til 5, 73.
12

 På et 

lerretsparti med impregneringsrester ble pH målt til 4, 07. I et parti som var betraktelig renset 

for impregnering var pH målt til 5, 865. Et ubehandlet lerretsparti fra lerretskanten ble målt 

til pH 4, 11. Det ble utført to ny målinger i et nytt ubehandlet lerretsparti som ga en snittverdi 

på pH 4, 10. Det var ikke forventet at det ubehandlede lerretet skulle gi så sure verdier, men 

trolig skyldes det en målt mengde vannløselige støvkomponenter. Målingen av pH utføres i 

forbindelse med fuktingen av lerretet, og trolig har resultatene vært noe unøyaktige ettersom 

støvsammensetninger lettere gikk i løsning med vann enn når målingene ble utført over 

hydrofob bivoks. Resultatene er ikke representative for pH i maleristrukturen ettersom 

målene er utført i overflaten på maleriet.  

 

                                                           
10

 pH-meter og elektrode er av produsent: WTW. Elektrode: Sentix® SUR og pH-måleren: inoLab pH/ION 7320.  
11

 Bufferløsningene er av produsent: Mettler Toledo, produktet er: InLab
TM

 Solutions Bufferløsning  
9. 180 og 4. 006. 
12

 Bivoksrester fra lerretslappene, ikke som komponent fra impregneringen.  
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Støvprøveanalyse 

Det hadde samlet seg store ansamlinger støv mellom lerret og blindramme (bilde 56-58). En 

støvprøve ble sendt til undersøkelse hos Mycoteam, Oslo (vedlegg 13). Det ble kartlagt at 

hovedmassen støv inneholdt brukerstøv med rik forekomst hudceller og tekstilfibre. Det ble 

også gjort funn av kondensmuggsopp og andre arter muggsopp, men riktignok i sparsom 

forekomst, hvilket indikerer at det ikke pågår noen form for mikrobiologisk nedbrytning i 

lerretet forårsaket av mugg eller insekter. 

 

2. Undersøkelsesmetoder – Invaderende 
Tverrsnitt 

Et mikroskopisk tverrsnitt gir verdifull informasjon om fargestrukturens stratigrafiske 

lagfordeling i prøveuttakets respektive område. Det er vanlig at prøveuttak utføres i områder 

som medfører minst visuell endring på motivet; motivkanten eller skadeområder er egnede 

prøvetakingsområder, men prøveuttak fra motivkanten og/eller skadeområder gir sjeldent 

representative data for hele maleristrukturen (Khandekar 2013: 53). På Schultze ble det tatt ut 

ett prøveuttak fra et skadeområde i motivkanten.
13

 Tverrsnittet ble tatt i et overmalt område 

av bakgrunnen på motivet og ble målt til en lengde på cirka 400 µm.
14

 Tverrsnittet viser at 

den pigmenterte grunderingen har et overliggende brunt lag, og et påfølgende lag svart 

overmaling over brunfargen. Ferniss, impregnering, samt øvrige forbindelser skitt ligger 

øverst i stratigrafien over den svarte overmalingen (vedlegg 4, bilde 1).  

Prøveuttaket ble analysert med skanningelektronmikroskop (SEM) og energidispersiv 

røntgenspektroskopi (EDS). Det var usikkert hvorvidt grunderingen var pigmentert rødt 

grunnet blyrød tilsetning, rød jernoker, eller om den var pigmentert rødt med begge 

tilsetninger. Påfølgende SEM analyse gjorde det mulig å undersøke 

grunnstoffsammensetningen i tverrsnittet med EDS-punktanalyse (vedlegg 5, Spectrum 2, 3 

og 4). Tverrsnittet ble tatt ut med skalpell under stereomikroskop på x40 forstørrelse, og lagt i 

et preparat bestående av syntetisk harpiks.
15

 Deretter ble tverrsnittet støpt til i en UV-

herdende løsning.
16

 Preparatet ble kurert i et UV-kammer i 10 minutter, og til slutt ble det 

stående i 24 timer til herding før snittet ble slipt til. Polarisasjonsmikroskopi (PLM) ble brukt 

for å undersøke snittet i x100 forstørrelse (vedlegg 4). 

                                                           
13

 Eieren av maleriet godkjente prøveuttaket 3.12.2017.  
14

 µm er en forkortelse for mikrometer som er 0,001 millimeter.  
15

 Technovit
TM

 
16

 Technovit
TM

 2000 
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Skanningelektronmikroskopi 

Det var i hovedsak grunderingssammensetningen i prøveuttaket som var av interesse for 

analysen med SEM-EDS.
17

 Analysen kunne bekrefte at bly lå jevnt distribuert i 

grunderingsmassen, og at jern foreligger ujevnt distribuert (vedlegg 5, Spectrum 2-4). SEM- 

EDS analyse kunne bekrefte at grunderingen er rød blymønje grunnet jevn distribuering bly i 

den røde grunderingsmassen, og med PLM var det også mulig å undersøke fargen på de 

kartlagte jernforekomstene i prøven. Jernoksidene i grunderingen på prøveuttaket ligner 

partikler med svart farge (vedlegg 4, bilde 2), noe som kan indikere at jerninnholdet i 

grunderingen framkommer som urenheter og/eller som en ukjent jernbasert fargetilsetning. 

Det er ikke mulig å bekrefte hvorvidt jerninnholdet forekommer som urenheter, men skulle 

jernforekomsten vise til urenheter i grunderingen kan blymønjen være av lav kvalitet og/eller 

være tilsatt fargeavskrap med jerninnhold. Det eneste sikre SEM-EDS analysen bekrefter av 

grunderingen i prøveuttaket er at rød oker ikke utgjør del av den pigmenterte 

grunderingsfargen, noe som framkommer av manglende jernoksider i den rødt pigmenterte 

grunderingsmassen (vedlegg 5, Spectrum 3; Fe K series). Prøveuttaket er ikke representativt 

for hele maleriet, av denne grunn kan jern foreligge jevnt distribuert i andre 

grunderingspartier. Ovennevnte analyseresultater bekrefter kun hva som befinner seg i 

prøveuttaket, og bidrar ikke med mer enn en indikasjon på hvordan 

grunderingssammensetningen kan være i øvrige deler av maleriet.  

Elektronmikroskopi (SEM) er et analytisk verktøy som kan forstørre bildet av et objekt opptil 

x300 000 ganger (Read 1996: 54). SEM-analyse av et prøveuttak fra Schultze ble kombinert 

med energidispersiv røntgenspektroskopi (EDS), EDS gir i kombinasjon med SEM mulighet 

for grunnstoffsanalyse av mikroprøver (Stuart 2007: 92).  

Vibrasjonsspektroskopi 

To impregneringsprøver ble tatt fra motivsiden på Schultze, og påfølgende FTIR-analyser 

kunne fastslå hvilke funksjonelle molekylgrupper som var del av materialsammensetningen i 

impregneringen (vedlegg 2c).
18

 Prøvene viser til signaler tilhørende molekylsammensetninger 

som er vanlige i bivoks, som for eksempel.: alkaner/alkener, estere, frie fettsyrer og alkoholer 

(Bogdanov 2016: 10). FTIR-databasen IRUG (The Infrared and Raman Users Group) viser 

av FTIR-spektre med referanseverdi at kolofonium kan ha vært blandet inn med 

                                                           
17

 Instrumentet er av Thermo-Fisher, produktnavn: Quanta
TM

 450 med EDS-funksjon av produsent: Oxford 
Instruments, modelltype: X-MAX

N
50mm

2
 med tilhørende programvare: AZtec software. Analysen ble utført av 

Calin Constantin Steindal. 
18

 Produsenten av FTIR-instrumentet er: PerkinElmer og modellen er: Spectrum One
TM

 70595 med en 

tilleggsmodul: Universal ATR accessory. 
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bivokskomponenten i impregneringen, dette ettersom frekvensrekkevidden 4001 cm
-1 

- 2387 

cm
-1

 gir tilsvarende signaler i prøveuttaket (vedlegg 2d), men det er ikke mulig å fastslå 

sikkert hvilken harpikskomponent som ble brukt i impregneringen uten komplementære 

tilleggsanalyser. Med Fouriertransformasjon-infrarød spektrometri (FTIR) analyseres 

vibrasjonsmomentet i organiske og uorganiske molekyler som radieres med infrarød stråling. 

Infrarødt lys omfatter all stråling innenfor rekkevidden 0,7 μm til 1000 μm, men det er 

rekkevidden 2,5 μm til 25 μm som viser til de mest essensielle vibrasjonsspektre under 

analyse av organiske komponenter (Doyle 1992: 1).  Metoden er nyttig til identifikasjon av 

naturlige-, syntetiske-, organiske- og uorganiske farger, bindemidler, ferniss, harpikser, lakk, 

lim, fibre, m.m. (Rein m. fl. 2012: 2). Metoden kan anvendes for å kartlegge materialenes 

dekomponeringsgrad, ettersom molekylsammensetninger vibrerer ulikt under infrarød 

stråling og danner karakteristiske vibrasjonsmønstre (Stuart 2004: 6). Tolkningen av FTIR-

spektre mot referanseverdier gir identifikasjon av funksjonelle molekylgrupper som befinner 

seg i det undersøkte materialet. 

Foldetest 

Til foldetesten ble det tatt en horisontal renningstråd på 6 cm fra øvre lerretskant, og en 

vertikal innslagstråd på 5, 5cm fra venstre lerretskant. Trådene som ble benyttet hang løst i 

lerretsflenger på oppspenningskanten. Lerretstrådene i deler av oppspenningskanten er ikke 

impregnert ettersom impregneringsutførelsen ble gjort med pynterammen på. Dette er 

problematisk ettersom trådene ikke er representative for dekomponeringsgraden i resten av 

motivet. Foldetesten ble utført etter fremgangsmåten til Oriola m. fl. (2011). Lerretstrådene 

ble foldet og lagt i brett mellom fingertuppene, deretter strukket ut igjen i 180 º vinkel, og på 

nytt foldet i motsatt retning. Renningstråden tålte 15 brett før den brakk i to deler. 

Innslagstråden på 5,5 cm tålte 2 brett før den brakk i to deler. En tråd som kan brettes 10 eller 

flere ganger gis god tilstandsvurdering etter kategori 4. (Oriola 2011: 3, tabell 7).  En tråd 

som ikke tåler flere enn to brett er av dårlig tilstand under kategori 1 (Oriola 2011: 3). 

Ettersom det forelå høye resultatavvik vil ikke foldetesten ligge til grunn for kartleggingen av 

lerretstilstanden.  

Foldetesten av trådene i oppspenningskanten kan i forbindelse med kantdubleringen av 

lerretet indikere tilstanden på lerretskanten, noe som gir foldetesten nytteverdi i denne 

sammenheng. De samme trådene ble brukt til fiberidentifikasjon under 

polarisasjonsmikroskop på x100 forstørrelse.  
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Polarisasjonsmikroskopi 

Fibertråder fra lerretet ble undersøkt nærmere med PLM-mikroskopi for å kartlegge 

fibertype.
19

 Fibertråder fra innslags- og renningsretningen på malerilerretet ble lagt mellom 

preparatglass og objektglass med et monteringsmiddel bestående av glyserol og vann i 

blandingsforholdet 1:1. For at overflatekarakteristikker på en fibertråd skal være synlige 

under objektivet krever det et monteringsmiddel med RI (refleksjonsindeks) ulik den i 

fibertråden (Greaves 2009: 7). Monteringsmiddel hadde en RI lik 1,394 ettersom ubehandlet 

lin har RI på 1.594 i langsgående retning og RI på 1.532 i tverrgående retning (Ravikumar 

2014: 4; Kozłowski 2012: 330). Undersøkelsen med polarisasjonsmikroskopi kunne fastslå at 

fibrene i malerilerretet er bastfibre (vedlegg 3), men ifølge Bergfjord og Holst (2010) 

mangler bastfibre distinkte overflatekarakteristika og bør ikke artsbestemmes uten 

komplementære analyser. 

 

3. Originale materialer og teknikker 
Dette kapittelet gir en beskrivelse av alle originale malerideler, samt aspekt av kunstnerisk teknikk.  

Original Pynteramme 

Den originale pynterammen må ha vært større enn den sekundære pynterammen, dette fordi 

den originale blindrammen også var større. Det var ingen synlige spor etter den originale 

pynterammen på maleriet. 

Antatt mål på original pynteramme 

Den sekundære pynterammen har en høyde på: 77, 5 cm, en bredde på: 64, 5 cm, og en dybde 

på: 2,5 cm. Avstanden mellom hullene på den sekundære- og originale oppspenningen ble 

addert og tilføyd målene på den sekundære pynterammen (figur 1). Det gir et omtrentlig mål 

som kan indikere at den originale pynterammen var av en minimumshøyde på: 82 cm - 83 cm 

og en minimumsbredde på 67,5 - 68,5 cm, men makshøyde og maksbredde på den originale 

pynterammen er umulig å fastslå.    

Original Blindramme 

Den originale blindrammen var større enn den sekundære blindrammen, fordi de originale 

oppspenningshullene befant seg i ytterenden av lerretskantene, og de sekundære 

oppspenningshullene var nærmere motivet (figur 1).   

Antatt mål på original blindramme 

Det er rimelig å anta at størrelsen på den originale blindrammen er proporsjonal med de målte 

lengdene på den originale oppspenningen, gitt at lerretet ble spent i ytterkantene på 
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 Produsent: Leica, modell: DMLM, type: PLM mikroskop.  
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blindrammen. Den originale oppspenningen hadde en høyde på: 79 cm og bredde på: 64, 5 

cm. Antatt mål på den originale blindrammen er da estimert til en høyde på: 77 cm - 78 cm 

og en bredde på 62, 5 cm - 63, 5 cm.   

Lerret 

Maleriet er malt på et lerret vevd i vanlig toskaftsvev (vedlegg 12). Lerretet har et 

gjennomsnittsmål på 79 cm x 64 cm, som baseres på x4/4 vertikale mål og x3/3 horisontale 

mål av lerretslengden. Vertikalt vev er innslagsretningen, og horisontalt vev er 

renningsretningen på lerretet, noe som framkommer av de synlige jarekantene øverst og 

nederst på lerretet (bilde 74 og bilde 73). Ifølge Young (1999) er sikker kjennskap til 

vevsretningen nyttig i de tilfeller det utføres en lerretsdublering, vevstype og vevsretning som 

samsvarer med originallerretet kan være gunstig, men om det foreligger krakeleringsmønstre 

i én bestemt retning på maleriet bør renningsretningen på dubleringslerretet ligge i retning 

med krakeleringsretningen (Young 1999: 87).
20

 I Danmark var det vanlig at lerret ble solgt i 

lengder på 62, 77 cm fra år 1698 (Filtenborg 2015: 129). De intakte jarekantene på Schultze 

viser til lengden lerretet ble kjøpt i, men innslagstrådens lengde på 79 cm samsvarer ikke med 

det som var vanlig salgslengde på 62, 77 cm i Danmark på den tiden.  

Lerretsskrift 

Dansk skrift står skrevet på lerretsbaksiden i kalligrafisk skrift av det latinske alfabet 

(vedlegg 9a).
21

 Skriften gir biografisk dokumentasjon om den portretterte, og kan være 

påmalt av kunstneren selv. Absorpsjon av infrarød stråling bekrefter at skriften er karbonrik; 

dette framkommer av at infrarød stråling absorberes av skriften og reflekteres tilbake fra 

omliggende partier i maleriet (Cosentino 2016: 3).      

Fiberidentifikasjon 

To lerretstråder ble ekstrahert fra flenger i oppspenningskanten på Schultze. Et prøveuttak ble 

ekstrahert fra en løstsittende renningstråd i venstre oppspenningskant, og et prøveuttak ble 

ekstrahert fra en løs innslagstråd fra oppspenningskanten øverst på motivet. Trådene ble 

undersøkt med polarisasjonsmikroskopi i x100 forstørrelse. Ifølge Bergfjord og Holst (2010) 

er ikke bruk av PLM en sikker metode til artsbestemmelse av plantefibre, men det har vært 

mulig å fastslå at lerretet består av bastfibre som f.eks. jute, lin, eller hamp, og ikke av 

frøfibre som f.eks. bomull (vedlegg 3).     

                                                           
20

 Renningsretningen er stort sett den mest rigide vevsretningen på lerretet, og vil i dublert retning med 
krakeleringsmønstre kunne redusere krakeleringsdannelse i motivet (Young 1999: 87).  
21

 Skriftgransker Gunhild Isager var innom konserveringsstudiet og så på skriften, men hun hadde ikke mer å 
tilføye enn at det var av det latinske alfabet.   
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Limseising 

Under fjerningen av pynterammen løsnet et lerretsfragment fra et uimpregnert lerretshjørne. 

Fragmentet var hverken behandlet med grundering eller farge, noe som gjorde fragmentet 

ideelt til undersøkelse av limseisingen i lerretet. Fragmentet ble undersøkt med 

stereomikroskop på x40 forstørrelse, og det var mulig å skimte et tilsetningsmateriale som 

lignet glans av limseising (bilde 30 og bilde 31). Ytterligere indiser på limlag i lerretet er det 

faktum at grunderingen ikke har blitt presset gjennom lerretet. Det var vanlig å impregnere 

lerretsmalerier med dyrelim for å stabilisere lerretsoverflaten; det at limet gjorde lerretet 

mindre fleksibelt var gunstig for påføringen av grundering, og i tillegg reduserte det mengden 

fettsyrepenetrering i lerretet (Ward 2008: 604). Konsentrasjonen av lim var av høy relevans, 

for svak konsentrasjon kunne føre til at oljen i grunderingen og/eller de oljebundne fargene 

penetrerte lerretsstrukturen, og for sterk konsentrasjon kunne føre til at lerretet ble for rigid 

(Hedley, Villers og Mehra 1994: 50). Fra 1600-tallet var det vanlig å preparere malerilerretet 

med limseising, også for at grunderingen skulle legge seg jevnt på lerretsoverflaten 

(Townsend og ICOM 2008: 112). Hvis lerretet manglet limseising risikerte grunderingen å 

feste seg i løse fibertråder under påføring, dette var ikke ideelt ettersom det resulterte i en 

ujevn grunderingspåførelse (Townsend og ICOM 2008: 112, 113). Prøveuttaket fra 

lerretskanten er ikke representativt for hele lerretet, og uten komplementære analyser vil ikke 

informasjonen som er hentet fra lerretsfragmentet fastslå mer enn detaljer om prøveuttakets 

respektive uttaksområde, men ovennevnte analyser og observasjoner gir gode indisier på 

tilstedeværelsen av et intakt limlag i lerretet på Schultze.   

Grundering 

Komponentene i grunderingen består av: Rød blymønje, kritt- og/eller gipstilsetning, 

jernholdige komponenter og et bindemiddel, som trolig var en tørkende olje (vedlegg 5, 

Spectrum 2-4). SEM-analyser av et tverrsnitt indikerer at jernforekomsten ikke står for noe av 

rødfargen i grunderingen, dette fordi jernforekomsten ikke ligger jevnt distribuert i 

grunderingsmassen (vedlegg 5, Spectrum 3; Fe K series). Ovennevnte analyse kan vise til 

jernkomponenter som forekommer i form av urenheter i grunderingen. 

Bindemiddel 

Lanschot m. fl. (2017) analyserte grunderingen i ni malerier av fem store kunstnere fra den 

danske gullalder; hvilket var fra år 1800-1850.
22

 I alle ni malerier ble det funnet grundering 
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 Maleriene som ble undersøkt var av kunstnere: Christoffer Wilhelm  
Eckersberg (1783–1853), Christen Schillerup Købke (1810–1848), Wilhelm Bendz (1804–1832), Carl Christian 
Constantin Hansen (1804–1880), og Johan Thomas Lundbye (1818–1848). 
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med forekomst linolje og/eller valnøttolje som var kombinert med egg for å forme en tykk 

emulsjon; analytikerne kunne ikke redegjøre for hvorvidt det var eggehvite og/eller 

eggeplomme som var blitt brukt (Lanschot m. fl. 2017: 10). De fant det interessant at alle ni 

malerier var grundert med egg i emulsjon med olje, men om grunderingen på Schultze ble 

bundet med en tilsvarende egg-emulsjon er uvisst.  

Pigmenttilsetning 

Det var i utgangspunktet usikkert hvorvidt rødfargen i grunderingen kom av tilsatt jernoksid, 

ettersom pXRF-analysen av ren grundering ga stort signalutslag på jern (vedlegg 1, 

GRUNDERING1), men SEM-EDS analyse kunne bekrefte at jernoksider lå ujevnt distribuert 

i grunderingsmassen og at det forelå en jevn distribuering blyoksider (vedlegg 5). Av 

ovennevnte analyse er det tydelig at rødfargen kommer av blyrød tilsetning, men tverrsnittet 

er ikke representativt for hele maleriet. Analyser med et pXRF-spektrometer understøtter ikke 

denne antakelsen, ettersom pXRF-analysen viser til høy jernforekomst som kan komme av 

fargetilsetning som rød oker, eller tilsatt fargeavskrap. Analysen av blottlagt grundering viser 

til et signalutslag for jern med en intensitet på 224cps (vedlegg 1, GRUNDERING1), hvilket 

gjør det vanskelig å understreke om jernet kommer av fargetilsetning eller urenheter som kan 

komme av lav grunderingskvalitet. Blyrød som går under det kjemiske navnet blytetraoksid 

(Pb3O4) er et pigment som har vært syntetisk fremstilt siden antikken, og forekomster med lik 

kjemisk sammensetning forekommer også naturlig (Feller, Roy og Fitzhugh 2012: 109). 

Fargestrukturer 

Kunstneren penslet fargene på grunderingen i tynne og jevne lag med lite bruk av pastositet. 

Fargepartier ble i flere områder modellert til både før- og under påføring, og laserte områder 

har med tydelige penselstrøk blitt påført i kantene på ordensbåndet og -emblemet. Det har i 

hovedsak blitt benyttet blått, hvitt og særlig mørke jordfarger på portrettet, noe som bekreftes 

av pXRF-spektre som viser at det er en forekomst av bly i hvite farger, og jern i mørke farger. 

Jordfarger kan kategoriseres etter grunnstoffinnhold; jordfarger kan inneholde jern, mangan, 

aluminium, silikater og krom, men de fleste jordfarger bruker å inneholde jern (Hradil 2003: 

224). På Schultze ble det ikke gjort funn av andre grunnstoffsammensetninger enn jern i de 

mørke brunfargene. I brun oker kan det forekomme mangan, men ikke nødvendigvis i store 

nok mengder til at det registreres med pXRF-analyse, hvilket indikerer at de mørke fargene 

kan være brun oker, men grunnet fargeendringene gitt av impregneringen fremstår det som 

noe uklart hvordan originalfargene virkelig så ut, og da spesielt i de mørke jakkepartiene. 

Fargestrukturenes originalfarger vil i dette kapittelet henvises til med respektive 

fargestrukturtabellkode (vedlegg 7).   
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Bindemiddel  

Oppskriftssamlingen Mappae Clavicula er et skriftverk som tidligst er funnet utgitt året 821-

822, og som inneholder informasjon om at oljemalingen senest ble introdusert i Europa nær 

utgangen av 1100-tallet (Eastlake 1847: 30-34; Smith og Hawthorne 1974: 4, 19). I perioden 

Schultze ble malt (1774-1803) var det vanlig med tørkende oljer, og allerede fra 1500-tallet 

modifiserte kunstnere bindemiddelet med tilsetninger som terpentin om de ønsket en 

fargefilm som fløt bedre (Stols-Witlox 2014: 338). På motivet er det synlige vått-i-vått 

påføringer som kjennetegner bruken av oljer, men uten spesifikke analyser av fargefilmen er 

det ikke mulig å fastslå hvilken type olje kunstneren benyttet seg av. Linolje er den mest 

brukte oljen av de tørkende oljene, men det var også vanlig å binde pigment til valmue- og 

valnøttolje (Vandenabeele m. fl. 2000: 267). 

Blå - 0201 

I ordensbåndet på Schultze er blått modellert inn i det hvite båndet med vått-i-vått påføring. 

Blåfargen ga ingen distinktive signalutslag på pXRF-analysen (vedlegg 1, Hvit 4), noe som 

indikerer at fargen kan komme av et organisk pigment. Bruken av organisk oljebunden indigo 

skal i stor grad ha opphørt som kunstnerpigment på 1600-tallet (Fitzhugh 2012: 84), noe som 

gjør det mindre sikkert om det er indigo som ble brukt på Schultze. Prøyssisk blå derimot er 

et jernholdig pigment som ble mye brukt i malerier fra tidlig på 1700-tallet frem mot 1970 

(Fitzhugh 2012: 195). Det framkommer ikke av pXRF-analysen at det blå på Schultze 

inneholder mye jern gitt av den målte intensitetsverdien på cps-64 fra jern (vedlegg 1, 

HVIT4), men blåfargen er påført tynt og modellert inn med blyhvitt. Under aldring kan 

prøyssisk blå ruste til en rødlig tone (Fitzhugh 2012: 195). Det er ingen antydning til rødlige 

toner i blåfargene på maleriet, og grunnet de lave jernkonsentrasjonene som trolig kommer av 

grunderingen på pXRF-analysene understøtter foretatte analyser at blåfargen kan komme av 

indigo. Det konkluderes med at blåfargen enten er indigo eller prøyssisk blå. Ultramarin blå 

(Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 inneholder spor av svovel og aluminium (Plesters 1966: 62), 

noe som ikke framkommer av ovennevnte pXRF-analyse.   

Gul - 0401 

I ordensemblemet på Schultze er gult tegnet inn som sifferet ‗5‘ med monokrom påføring 

(vedlegg 1, GUL1). pXRF-analysen av den gule fargen er den eneste som gir signalutslag på 

antimon (Sb). Blyantimon gul er et kunstig fremstilt pigment som var mest populært i Europa 

mellom 1750 og 1850, og siden ble det erstattet av blykromat og kadmiumsulfid (Feller 2012: 

219). Forekomsten antimon og bly samsvarer med tidstypisk bruk av pigmentet fra tiden 

maleriet ble malt, noe som gjør det troverdig at kunstneren kan ha benyttet napoligul i 
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ordensemblemet på Schultze. Omliggende pXRF-analyse i ordensemblemet viser til høy 

blykonsentrasjon med en intensitet på 943cps, og i det gule sifferet var røntgenfluorescens fra 

bly målt til en intensitet på 1069cps (vedlegg 1, RØDBRUN3 og GUL1).
23

 Det kan indikere 

at det foreligger en noe høyere konsentrasjon bly i pXRF-analysen i det gule fargeområdet, 

noe som ytterligere understøtter antakelsen om at gulfargen er napoligul, også kjent som 

antimon gul.  

Rød – 0501 

Kantene på ordensbåndet til Schultze er lasert med sinoberrød farge. Det framkom av pXRF-

analysen at rødfargen inneholder kvikksølv (vedlegg 1, RØD1). Rødfargen holder på lik linje 

med de blå og gule fargene god fargeklarhet, og virker ikke å være særlig misfarget av 

impregneringen. Ifølge Heydenreich (1994) er det vanlig av blå, gule og røde farger å 

opprettholde god fargeklarhet selv etter at de er impregnert i voks/harpiks.  

Rødbrun - 0502/0503 

De rødbrune fargene (0502, 0503) ble med monokrom påføring penslet jevnt på jakkens 

innside og i jakkeknappene. Den rødbrune fargen er i én av jakkeknappene modellert inn med 

gult høylys. pXRF-resultatene indikerer at fargen inneholder jern og kvikksølv (vedlegg 1, 

RØDBRUN1-3). Den rødbrune fargen er trolig en sammensetning jordfarger blandet inn med 

sinoberrød. Under rensing viste det seg at jakkevestens innside var lysere enn tidligere antatt, 

noe som kan indikere at det er blandet inn mengder blyhvitt og sinoberrød, men det framkom 

ikke av det mikroskopiske Dinolite
TM

-bildet at det forelå blysåpedannelse i fargen (vedlegg 

8d).
24

   

Brun bakgrunnsfarge - 0801 

Den originale bakgrunnsfargen i brun er grunnet målte pXRF-verdier en antatt jordfarge, men 

det fremstår som noe ugunstig om kunstneren valgte å male en brun bakgrunn mot de mørke 

fargene på den portretterte. Det resulterer i mindre synlig kontrast mellom de mørke fargene i 

maleriet, men det er ikke utenkelig om fargeendringer gitt av impregneringen har resultert i 

ugunstige fargekontraster i maleriet.   

Brun - 0802 

De brune fargene (0802) ble med monokrom påføring penslet på jevnt i store fargeområder 

som dekker jakken og vesten. For å danne et dybdeinntrykk modellerte kunstneren inn hvite 

områder. De brune fargepartiene inneholder kun spor av jern, noe som utelukker bruken av 

                                                           
23

 CPS står for counts per second, og viser til en målt mengde fluorescensignaler fra et gitt grunnstoff. Høy 
verdi viser til høy konsentrasjon grunnstoffsammensetning, lav verdi viser til en lavere konsentrasjon.   
24

 Det håndholdte mikroskopet er av produsent: Dino-lite Digital Microscope, modell: Dino-Lite Digital Premier 
AM7013MZT. 
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brunfarger som umbra, også kjent som manganbrun (Barnett, Miller og Pearce 2013: 448). 

Fargen er trolig en sammensetning jordfarger. De mørke fargene i jakken på Schultze kan ha 

vært utsatt for størst fargeendring grunnet impregneringen, noe som framkommer av rødlige 

fargetoner som ble synlige øverst på ordensbåndet og i Schultzes venstre skulderparti etter 

fjerning av ferniss og impregnering (bilde 3). Det er mulig jakken til Schultze originalt var 

rødbrun, men at fargene har blitt misfarget grunnet impregneringen. Det er kjent at det danske 

militæret brukte å bære røde uniformer, men det er ukjent hvorvidt uniformen han bærer er 

fra militæret eller den hvite ridder ordenen.  

Svart - 0901 

De brune jakkefargene (0802) og karnasjonsfargene (1101) var også i hår og kravatt (1001) 

malt med svart til utforming av detaljer og skygge. Karbonbaserte farger kan ikke 

identifiseres med pXRF, men ettersom de fleste svartfarger inneholder karbon er det 

sannsynlig at svartfargene i portrettet er karbonbasert, noe som framkommer av fotografiet 

som ble tatt med infrarød radiering av portrettet i deler av vesten og svartfargen i øynene 

(vedlegg 9b).  

Hvit - 1001/1002/1003 

De hvite fargene utgjør del av håret, kravaten, ordensbåndet, ordensemblemet og 

karnasjonsfargene (1001, 1002, 1003), og de ble innledningsvis penslet på monokromatisk, 

og deretter ble skyggepartier modellert til med svart. Det framkommer ikke av pXRF-

analysene hvilke svartfarger som kan ha blitt benyttet til modellering/skyggelegging, men 

trolig er det et karbonholdig svart pigment. Det hvite ordensbåndet ble lasert med sinoberrødt 

i kantene (bilde 70), noe som framkommer av målte kvikksølvkonsentrasjoner i pXRF-

analysene (RØD1). På det hvite ordensemblemet ble det lagt en rødbrun lasur i kantene som 

ble blandet med sinoberrød (RØDBRUN3, bilde 68-69).  

Karnasjon - 1101 

Karnasjonsfargene i ansiktet består av hvitt modellert inn med varierende mengder 

sinoberrød. pXRF-analysene bekrefter at det er en forekomst bly og kvikksølv i disse fargene 

(KARNASJON1, KARNASJON2). Dette indikerer at karnasjonsfargene ble modellert med 

blyhvit og sinoberrød. Til modellering av skyggepartier ble det benyttet svart, og lagvis har 

kunstneren modellert til munnen med rødbrun farge og påført grønnblå øyne, svarte pupiller 

og hvitt høylys i monokrome farger. De grønnblå øynene er av en ukjent, organisk 

sammensetning ettersom pXRF-analysene ikke viser til fargespesifikke mineralforekomster 

(GRØNNBLÅ1).    
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Svart skrift på lerretsbaksiden - 0901 

Den svarte skriften som er påført lerretsbaksiden mangler spor av tyngre metaller (SVART3, 

SVART4). Skriften på lerretsbaksiden absorberer store mengder infrarød stråling, noe som 

indikerer at skriften er karbonrik og omfatter pigmenttyper som kullsvart eller karbonsvart. 

Det kan ikke være bensvart/elfenbensvart ettersom bensvart inneholder 15-20 % karbon, og 

ca. 60 % kalsiumfosfat og 20 % kalsiumsulfat (Winter 1983: 55), noe som divergerer med 

den lave kalsiumkonsentrasjonen som er målt i lerretsskriften av ovennevnte analyser, disse 

viser til respektive intesitetsmålinger på 91cps og 88cps kalsium. Denne kalsiumforekomsten 

stammer fra grunderingen, og det er synlig av øvrige pXRF-analyser at målt konsentrasjon 

kalsium er større der analysen ble utført over fargestrukturene enn på baksiden av lerretet.  

 

4. Sekundære materialer og behandlingshistorikk 
Maleriet ble malt et sted mellom 1774-1803, og har siden den tid fått utført en rekke 

sekundære inngrep. Mye vitner om at alle inngrepene ble utført i samme tidsrom: Maleriet 

ble spent av en større og original blindramme og ble deretter spent på en mindre blindramme. 

Dette framkommer av avstanden mellom oppspenningshullene i den originale og sekundære 

oppspenningen av maleriet (figur 1). Den øverste oppspenningskanten var overflødig og ble 

lagt i brett, noe som ytterligere kan bekrefte at den originale blindrammen var større.  

Maleriet ble også lappet på lerretsbaksiden, og retusjert med pigmentert voks, oljefarger og 

vannløselig overmaling i bakgrunnspartiet. Retusjer ble også påmalt i store deler av motiv- og 

oppspenningskantene, noe som indikerer at maleriet ble retusjert før den sekundære 

pynterammen ble påmontert (figur 7). Deler av motivkantene under pynterammen var urørt 

av impregneringen, noe som vitner om at impregneringen ble utført etter at denne 

pynterammen var påmontert (bilde 8 og bilde 60). De sekundære lerretslappene ble trolig limt 

på lerretsbaksiden med det samme bivoksmaterialet som ble brukt i den voks/harpiksbaserte 

impregneringen, dette fordi begge limtypene har tilsvarende fluorescenskarakteristika i 

ultrafiolett lys. Bivoks fra impregneringen, lerretsreparasjonene, og de vokspigmenterte 

fargene var trolig av samme bivoksbeholdning. Et av de siste ledd i den tidligere 

behandlingsprosessen innbefattet forgyllningen av den sekundære pynterammen, fordi rester 

av slagmetall ble funnet i klem mellom motiv og pynteramme og på deler av motivet 

(vedlegg 1, FORGYLNING1, pXRF-spektrometerets kamerabilde).  

Spikrene som ble benyttet i skjøtene på pynterammen og til å feste pynterammen mot 

blindrammen var identiske, noe som indikerer at vedkommende som monterte pynterammen
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på maleriet også kan ha konstruert pynterammen. Idet pynterammen ble fjernet fra 

blindrammen var deler av lerretet limt fast mot innsiden av pynterammen, noe som kan 

indikere at impregneringen ikke rakk å tørke før pynterammen ble påmontert. Det at 

pynterammen var fastlimt til malerimotivet bekrefter også at pynterammen ikke har blitt 

fjernet siden impregneringsutførelsen. 

Sekundær pynteramme  

Motivet hadde et lysmål på 72,5 cm x 59 cm innenfor den sekundære pynterammen. 

Pynterammen er av ordinær type med fire vinkelrette rammelister som er skjøtet sammen 

med spikre. Den var montert tett på motivet uten bruk av en beskyttende barriere mellom 

fargelag og pynteramme, noe som ga opphav til mange små fargetap og slitasjeskader på 

motivoverflaten.
25

 Rammen er smal og lett av antatt tidstypisk design med gullforgylning og 

rødmalt dekor, et vanlig design fra slutten av 1700-tallet (Heydenryk 1993: 79).  

Pynterammens høyre rammelist har ved en tidligere anledning fått øvre høyre skjøtekant 

reparert med kitt for at rammelistene skulle møtes i 90 ° vinkel (bilde 16 og bilde 17). 

Pynterammen er antatt sekundær ettersom det ikke foreligger synlige spikerhull fra en 

tidligere montering, i tillegg til det faktum at den tidligere pynterammen må ha vært større da 

tidligere blindramme også var større. Den originale pynterammen kan ha gått tapt til store 

fukt- og slitasjerelaterte skader, en antakelse som baseres på de synlige skadene i motivet. 

Pynterammen har en høyde på: 77, 5 cm, bredde på: 64, 5 cm, og dybde på: 2,5 cm. 

Impregneringsrester, støv, og slagmetall lå på innsiden av pynterammen og indikerer at den 

trolig ble påmontert blindrammen like etter at maleriet ble impregnert. Til montering og 

konstruering av pynterammen ble det benyttet fire spikre i høyre rammelist, fem spikre i øvre 

rammelist, tre spikre i venstre rammelist, og tre spikre i nedre rammelist (figur 5). 

Spikerhullet midt på øvre rammelist ser ut til å ha tilhørt en tidligere veggfesteanordning. 

Sekundær blindramme 

Blindrammen er av ordinær type med kilefunksjon i alle hjørner (bilde 88). To kiler manglet i 

blindrammens øvre venstre hjørne. Blindrammer med kilerammefunksjon ble introdusert i 

andre halvdel av 1700-tallet (Young og Hibberd 2000: 213), og maleriet ble malt et sted 

mellom 1774-1803. De originale oppspenningshullene i lerretet samsvarer ikke med 

spikerhullene i blindrammen (bilde 22-25). Deler av oppspenningskanten er malt og gitt en 

ekstra brett, noe som ytterligere bekrefter at blindrammen er sekundær. Blindrammen har en 

                                                           
25

 På konserveringsstudiet er det normal praksis å legge barrierer mellom rammelist og malerioverflater med 

bruk av tynne filtstykker. 
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høyde på: 75 cm, en bredde på: 62 cm, og en dybde på: 3 cm. Det er ikke observert farger på 

blindrammen som samsvarer med fargene på malerimotivet, men retusjer var blitt malt på 

blindrammen for å reintegrere deler av motivet i tapte lerretspartier (bilde 26-29). Det er kun 

observert retusj og ikke spor av originalfarger på blindrammen, noe som ytterligere 

understøtter at blindrammen er sekundær. Retusjene på blindrammen viser også at noen av 

lerretshullene ikke har endret størrelse siden denne påføringen (bilde 26-27), men noen av 

lerretshullene har tatt skade og blitt større (bilde 28-29). Den sekundære oppspenningen var 

festet til blindrammen med 81 spikre.  

Lerret 

Nederst på venstre side av lerretsbaksiden står det O.B. nr. 817 (bilde 61), og øverst til 

venstre står nummeret ―1711‖ påført i blekk (bilde 60). Nøyaktig hva numrene indikerer er 

ukjent, men 17" kan hentyde til et tomme-mål siden de to siste sifrene ligner to opphøyde 

streker. Etter dagens tommemål tilsvarer 17" 43, 2 cm, noe som ikke samsvarer med noen av 

målene på Schultze, men det kan ha blitt benyttet et tommemål som avviker fra dagens 

tommemål. Skriften ―O.B. nr. 817‖ ligger påført over den biografiske lerretsskriften, noe som 

viser at det er en yngre påføring enn lerretsskriften. Det er ukjent hva dette betyr. Hverken 

museer eller auksjonshus merker lerretsbaksiden på malerier. 

Sekundære lerretslapper 

Lerretet ble lappet med bivoks to steder på lerretsbaksiden: En asymmetrisk lapp ble i 

omkrets målt til en størrelse på 56, 5 cm, og den var festet øverst på malerilerretets midtre felt 

for å dekke et hull i karnasjonsfargene (bilde 2 og bilde 44), og en mindre lapp i målene: 10 

cm x 5,5 cm var festet nederst på malerilerrets midtre felt (bilde 2 og bilde 45). Lerretet har to 

store hull som oppstod i nyere tid, for hullene burde vært lappet om de var fremtredende 

under den tidligere behandlingen av lerretshull 1 (figur 2). Den største lerretslappen var festet 

til baksiden av karnasjonsfargene på Schultze, og ga underlag til hullet som var reparert med 

vokspigmenterte farger. Gamle malerireparasjoner ble ofte utført med unødvendig store 

materialmengder på små skader, som i dette tilfellet hvor store lapper ble brukt til mindre 

hull. Lerretslappene dekket både lerretsskrift og intakte områder av originallerretet. Den 

mindre lappen dekket deler av en flenge i det største lerretshullet, men selve hullet lå utenfor 

lappen. Det kan være at lappen ble påført i et svakt lerretsparti som støtteunderlag for lerretet. 

Av dagens konserveringspraksis vektlegges minimalistisk bruk av materialer, dette blant 

annet for å redusere antallet nødvendige gjenbehandlinger i fremtiden (Applebaum 1978: 69).  
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Gamle retusjer 

Flere av skadene i fargeoverflaten på Schultze var retusjert og overmalt, og hele bakgrunnen 

var overmalt i svart (figur 7), trolig grunnet den omfattende mengden fargeskader i bakgrunn 

og grundering. Felles for alle pXRF-målinger var signalutslaget på bly som kom fra 

grunderingen i rød blymønje. En klar distinksjon mellom originalfargene og retusjene var at 

retusjene inneholdt sink. Schultze var overmalt i vannløselige farger, oljefarger og pigmentert 

voks. Noen av skadene i bakgrunnen var retusjert rett på lerretet og grunderingen uten bruk 

av kitt eller voks, og i teksturerte områder av motivet ble retusjene gitt form med pigmentert 

voks uten anvendelse av kitt (bilde 68 og bilde 78).  

Hvit retusj 

Den største retusjen og fargeskaden på Schultze befant seg midt i ordensbåndet (bilde 68). 

Retusjen inneholder mest sink, noe som framkommer av pXRF-analysen og 

intensitetsmengden røntgenfluorescens sink avgir på 853cps (vedlegg 1, HVIT5).
26

 Jern ga 

det nest-største energiutslaget i retusjen med en intensitet på 352cps. Signalet på jern 

stammer nok fra den underliggende grunderingen.   

Brun retusj 

I en brun retusj på Schultzes høyre skulderparti ble det gjort funn av sink og konsentrasjoner 

av jern (vedlegg 1, BRUN3). Sinkinnholdet som ble målt til en intensitet på 54cps bekreftet 

at det er en retusj, og jerninnholdet kan komme av grunderingen og/eller vise til en tilsetning 

brun oker. Vissheten om sinkhvitt var lenge kjent, men pigmentet ble først benyttet av 

kunstnere fra slutten av 1700-tallet (Kuhn 1986: 169), hvilket kan bekrefte hvorfor pigmentet 

kun er å finne i retusjene og ikke originalfargene. Med pXRF ble det målt større 

konsentrasjoner av kalsium over den brune retusjen enn i de originale brunfargene, et 

signalutslag som kan vitne om en kalsiumrik kitting som ble lagt i bunn for å bygge opp 

retusjene.   

Svart overmaling og retusj 

I bakgrunnen på motivet ble det målt større konsentrasjoner av jern enn målte 

jernkonsentrasjoner i øvrige fargestrukturer, noe som trolig kommer av den originale, brune 

bakgrunnsfargen som lå under den svarte overmalingen, samt jernforekomsten i 

grunderingen. I den svarte overmalingen ble det målt en intensitet jern på 399cps (vedlegg 1, 
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 CPS – Counts per Second, viser til mengden røntgenfluorescens som registreres av pXRF-Spektrometeret fra 
et gitt grunnstoff per sekund. Grunnstoffstype på spekterets x-akse kartlegges etter målte kiloelektronvolt-
signaturer (KeV) som er unike for hvert grunnstoff. CPS-verdier er relatert til grunnstoffets 
konsentrasjonsmengde; grundigere beregning av grunnstoffenes konsentrasjonsmengder er mulig, men det 
krever en matematisk prosessering av pXRF-data.  
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SVART1). I en av de svarte retusjene ble det gjort funn av små mengder sink og større 

mengder jern som var målt til en intensitet på 549cps (vedlegg 1, SVART2). Det er ukjent 

hva den lille mengden sink som er målt til en intensitet på 19cps stammer fra, men det kan 

være at det ble blandet inn sink for å fremskynde tørkeprosessen eller at det stammer fra 

urenheter i penselen som ble brukt. Det er vanskelig å si noe om svartfarger med 

utgangspunkt i pXRF-analyser, men svarte farger brukte å være av en karbonrik sort som 

eksempelvis kullsvart eller karbonsvart. Overmalingen i bakgrunnen var vannløselig, hvilket 

bekrefter at det kan ha blitt brukt et vannløselig bindemiddel som gum arabica.  

Retusjer i karnasjonsfarger 

Retusjene i karnasjonen på Schultze inneholder sink og kvikksølv, hvilket viser til en 

pigmentsammensetning av sinober og sinkhvitt. Lerretshull 1 som var lokalisert i 

karnasjonsfargene var tidligere blitt reparert med pigmentert bivoks (figur 2 og vedlegg 1, 

KARNASJON4). Den andre retusjen over den portrettertes høyre øye var reparert med en 

oljebunden retusj (vedlegg 1, KARNASJON3). Det ble målt større intensitetsverdier sink på 

396cps og kvikksølv på 56cps enn hva det ble målt til i den vokspigmenterte retusjen som ga 

verdier sink på 136cps og kvikksølv på 6cps. Det kan være intensitetsverdiene divergerer så 

mye grunnet de ulike tetthetsdifferansene (g/ml) i voksretusjen og den oljebundne retusjen, 

men målte intensitetsverdier avhenger også av mengden pigment i de ulike bindemidlene.  

Vokspigmenterte retusjer 

De vokspigmenterte retusjene stod i klar kontrast til omliggende farger ettersom de hadde 

mørknet betraktelig, noe som framkommer av retusjen over ordensemblemet (bilde 68).   

Ferniss 

Fernissen var trolig en sammensetning av mastiks og/eller dammar ettersom maleriet ble malt 

sent på 1700-tallet. Ifølge Webber (2008) ble de fleste historiske malerier fernissert med 

mastiks og/eller dammar. Den naturlige planteharpiksen dammar har siden 1800-tallet vært 

den mest brukte harpiksen til malerifernissering (Vandenabeele m. fl. 2000: 269). Det var 

vanskelig å tyde fernissfluorescens av det ultrafiolette bildet, ettersom fluorescens av 

impregneringen skjermet for fernissfluorescens (bilde 8).  

Voks/harpiks 

Voks/harpiks ble penslet på motivsiden av maleriet, noe som framkommer av de synlige 

penselstrøkene og den sterke fluorescensen på UV-bildet (bilde 8), og bildet som ble tatt med 

stereomikroskop av lerretsbaksiden viser hvordan store mengder fettsyrer fra impregneringen 

migrerte gjennom lerretet (bilde 62). To impregneringsprøver ble undersøkt med 
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Fouriertransformasjon-Infrarød Spektrometri (FTIR) fra impregneringen på framsiden av 

motivet. Analysene kunne med stor sannsynlighet indikere at vokskomponenten var bivoks 

(vedlegg 2).  

Bivoks blandet med harpiks ble første gangen brukt i malerisammenheng av en nederlandsk 

kunstner og konservator, Nicolaas Hopman 1794-1870 (Rushfield 2012: 425). Nederlenderen 

konfronterte de fuktrelaterte problemene som var i Nederland på 1800-tallet med 

impregneringen av malerier, dette ettersom det forelå en mangel på sentralfyring og 

klimakontroll (Rushfield 2012: 425). Løsningen ble derfor å behandle malerier med 

kolofoniumtilsatt bivoks, som både kom til å konsolidere fargeoppskallinger og styrke 

lerretsstrukturen (Rushfield 2012: 425). En tolkning av FTIR-spektre fra nedbrutte 

harpiksprøver antydet at kolofonium kan ha blitt brukt som harpikskomponent i 

impregneringen på Schultze (vedlegg 2d). Bivoks alene mangler tilstrekkelig klebeevne, og 

det var kolofonium Hopman brukte som tilsetningsstoff for at materialet fikk god klebeevne 

(Rushfield 2012: 425). 

Impregneringen av et maleri kan forårsake minst ti ulike destabiliserende og visuelt 

forringende bivirkninger (Bomford og Staniforth 1981: 58). Selv da det var normal praksis å 

impregnere malerier var det kjent at oljefarger ble misfarget (Bomford og Staniforth 1981: 

58). En mørkere misfarging av lerretet skyldes det at impregneringen holder høy 

lysbrytningsindeks som erstatter luftrommet rundt fibertrådene som er av lavere 

lysbrytningsindeks (Bomford og Staniforth 1981: 62). Den grad impregneringen misfarger 

fargestrukturene avhenger av farge- og grunderingslagets tykkelse og transparens, hvis 

fargene og grunderingen er påført tykt vil ikke fargeendringen være stor (Heydenreich 1994: 

23). Dette faktum kan betraktes som uheldig i forbindelse med Schultze, ettersom fargene 

ligger i tynne lag på maleriet.  

Impregneringer kan ikke anerkjennes for å være stabile materialer, ettersom komponentene 

kan separere under romtemperatur (Schaible og Wülfert 1992: 242). Krystallisering av 

vokskomponenten i limet er uunngåelig, hvilket vil si at harpiks kun lar seg blande med voks 

på kort sikt (Heydenreich 1994: 23). Det kan også forekomme at voks ikke er sterkt nok til å 

kunne motvirke spennendringer i maleristrukturen (Berger og Zeiliger 1975: 75), og under 

aldring mister polymere bindinger i voks opptil 30 % styrke (Marty 1981: 26).  

En uheldig bieffekt med voks/harpiks er at surhetsverdier gitt av dekomponeringsprodukter 

ytterligere akselererer nedbrytningen av cellulosefibrene i lerretet (Schiessl 1983: 110).  
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Impregnerte farger kan reagere annerledes på løsemidler enn det som er vanlig for 

ubehandlede oljefarger, noe som kan gjøre det utfordrende å benytte løsemidler (Berger 

1972: 35). Det kan også være utfordrende å anvende konsolideringslim, dette fordi aldret 

impregnering kan kreve høy varmeaktivering under konsolideringsprosessen for at limet får 

vedheft til de impregnerte malerikomponentene (Marty 1981: 20). Riftreparasjoner og øvrige 

lerretsbehandlinger kan være problematiske å utføre av ovennevnte årsak (Hedley 1975: 

75/11/7-5).  

En Ph.D. studie av Cecil Krarup Andersen (2013) omhandler testingen av impregnerte lerret 

og hvilke spennendringer som kan oppstå under fluktuerende RF.
27

 Med grunderte testlerret 

kunne referanseverdier benyttes for å kartlegge kontraksjonsdifferansene mellom grunderte- 

og impregnerte lerret. I flere tilfeller registrerte Krarup at kontraksjonskreftene var mindre i 

impregnerte lerret når RF var under 60 % (Krarup 2013: 91-93). Idet RF passerte 60 % var 

kontraksjonskreftene tilsvarende like i impregnerte- og grunderte lerretet, men idet fuktnivå 

nærmet seg 80-90 % RF var kontraksjonsspennet langt større i det impregnerte lerretet 

(Krarup 2013: 91-93).  

Gerry Hedley (1988) utførte lignende tester med et lerret som var impregnert i ren bivoks 

uten harpikstilsetning. Hedley opplevde at lerretskontraksjonene var mindre i det impregnerte 

lerretet som ble utsatt for RF-svingninger på 30-80 % og 10-90 %, enn i grunderte lerret som 

ble utsatt for de samme fuktendringene (Hedley 1988: 134-144, 145). Hedley erfarte at 

kontraksjonskreftene gradvis økte i det impregnerte lerretet som ble utsatt for høy RF, men 

det tok betraktelig lengder tid før lerretet responderte; den totale krympingen av lerretet var 

angivelig mindre enn i de grunderte testlerretene (Hedley 1988: 145). Han presiserte at de 

gode resultatene kom av at lerretet ble behandlet med rå bivoks, og hevdet at aldringen av 

bivoks medfører sprekkdannelser som gjør voksen mindre egnet til å motvirke 

kontraksjonskreftene som oppstår i lerretet når det eksponeres for høy RF (Hedley 1988: 145, 

146).  

Krarups (2013) testresultater viste at impregnerte lerret var sensitive for høy RF, så derfor tok 

hun en prøve av voks/harpiksen hun brukte i testforsøket og undersøkte hvorvidt materialet 

svellet i fluktuerende RF fra 0-100 %,
28

 men voks/harpiksen responderte ikke på 

fuktendringene (Krarup 2013: 94). Hun konkluderte derfor med at det var kombinasjonen 

                                                           
27

 Voksharpiksen som ble brukt var av et blandingsforhold bivoks og dammar på 70:30.  
28

 Dette var et prøveuttak voks/harpiks som ble testet i ren forstand uten lerret, også bivoks/dammar i 
blandingsforholdet 70:30, og da med mest bivoks slik som i testsammenheng.   
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lerret og impregnering som gjorde lerretet ytterligere sensitivt for fuktendring. Forsøket til 

Krarup (2013) dokumenterte hvorfor voksens hydrofobe egenskap ikke er anvendelig til 

konserveringen av malerier. Ifølge Krarup forklares fenomenet med at ubehandlede fibre har 

rom til å svelle mellom fibertrådene uten at selve tråden ekspanderer, men impregnerte fibre 

sveller uten rom for ekspansjon mellom fibertrådene (Krarup 2013: 94). Hvilket i sistnevnte 

tilfelle medfører en volumendring av lerretstråden, som resulterer i ugunstige 

lerretsdeformasjoner.  

Høy relativ fuktighet vil påvirke hygroskopiske materialer som lerretsfibre. Vann i gassform 

beveger seg fritt og har høyere entropisk aktivitetsnivå enn vann i flytende form (Eyring 

1936: 284), hvilket betyr at vanndamp kan bevege seg fritt forbi hydrofobe voksbarrierer på 

et maleri når det befinner seg luftlommer nær fibrene. Det er ikke utenkelig om 

lerretsdeformasjonene og oppskallingsfenomene på Schultze var forårsaket av de ovennevnte 

fuktrelaterte reaksjonsfenomen som Krarup (2013) oppdaget.  

Hvis lerretsfibrene på Schultze reagerte på tilsvarende vis som fibrene i testeksperimentet til 

Krarup (2013), så betyr det at varierende RF fører til færre kontraksjonsspenninger i fibre 

som er frie for impregnering. Fargestrukturene i motivet over lerretsskriften er av betraktelig 

bedre tilstand, enn øvrige fargestrukturer på Schultze. Krarups (2013) forskningsdata kan i 

forbindelse med utførte observasjoner forklare opphavet til de omfattende 

lerretsdeformasjonene og fargeskadene i det impregnerte maleriet.  

5. Tilstand på originale deler av portrettet – Før behandling, 2017 
Tilstandskapittelet omfatter skade- og nedbrytningsfaktorer tilknyttet maleriets originale 

materialer.    

Lerret 

Lerretet er misfarget grunnet den voks/harpiks-baserte impregneringen som har blitt penslet 

på motivsiden, og som kom til å penetrere hele maleristrukturen. Misfargingen kommer av at 

lerretsfibrene absorberte impregneringsmaterialet. Grunnet impregneringen var 

malerilerretets elastisitet betraktelig redusert, og flere lerretspartier var fastlåst i rigide 

lerretsdeformasjoner. Impregneringen virker vannavstøtende, men impregneringens 

hydrofobe egenskap har trolig kun virket dels beskyttende i direkte kontakt med vann. Vann i 

flytende form danner en overflatehinne som i kontakt med impregneringen reduserer 

vanngjennomtrengingen i maleristrukturen, men Krarup (2013) fant imidlertid ut at vann i 

gassform som vanndamp kan forverre tilstanden på impregnerte lerret, ettersom H2O (g) 

utgjør en luftandel med gjennomtrengingsevne som forbigår impregneringens vannavstøtende
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egenskaper (Krarup 2013: 91-94). Tross rigiditeten i lerretet grunnet impregneringen er 

lerretstilstanden god, men impregneringen har i kombinasjon med temperatur- og 

fuktsvingninger resultert i lerretsendringer, som har medført stor skade i fargestrukturer. 

Fibertrådenes oksidative nedbrytning kan ha vært redusert i de tilfeller maleriet ble eksponert 

for vann i væskeform, som kondens (Timar-Balazsy og Eastop 2012: 23). I de tilfeller vann 

kom i kontakt med den impregnerte overflaten ble det observert at vann lå i perleform før det 

fordampet. Vann i væskeform trakk ikke ned i strukturen grunnet vannets overflatehinne, 

men av ovennevnte forskning kunne Krarup (2013) vise til luftfuktighetens effekt på de 

impregnerte lerretsfibrene.    

Fotooksidativ og termokjemisk nedbrytning av cellulosefibre er naturlige fenomen som 

foregår i varierende tempo avhengig av maleriets eksponeringsgrad med lys og varme. 

Fotokjemisk oksidasjon foregår under eksponering med lys og ultrafiolett lys, og innbefatter 

omfattende reaksjonsstadier (Thomson 2015: 193). Kort forklart foregår 

oksidasjonsprosessen i tre stadier: Organiske materialer absorberer stråling og former frie 

radikaler som deretter binder seg umiddelbart med et oksygenmolekyl i atmosfæren 

(Thomson 2015: 193, 194). Tross ovennevnte tilstandsfaktorer er lerretstilstanden god, 

ettersom fibertrådene er intakte og under varmeaktivering av impregneringen i lerretet 

gjenopprettes en tilstrekkelig god lerretselastisitet, noe som bekrefter at det å fjerne 

impregneringen fra lerretet vil kunne gjenopprette en bedre lerretselastisitet ettersom 

impregneringen stivner til i vanlig romtemperatur.   

Lerretshull 

Det var tre hull i malerilerretet (figur 2), lerretshull 1 på 1 cm x 0,8 cm var lokalisert i 

karnasjonsfargene på Schultze. Hullet var reparert med pigmentert voks mot den sekundære 

lerretslappen på baksiden. Lerretshull 2 og 3 var ikke reparert, noe som indikerer at 

lerretshullene 2 og 3 er yngre enn lerretshull 1. I lerretshull 2 var 15 vertikale tråder og 18 

horisontale tråder fullstendig brutt i et omvendt L-mønster i et areal på 1,5 cm x 1,5 cm. 

Lerretshull 3 lignet delvis et hull og delvis en fleng i målene 5,5 cm x 2 cm. I lerretshull 3 var 

26 vertikale og 62 horisontale tråder brutt. I Lerretshull 2 var lerretstrådene skåret av i rene 

kutt, noe som indikerer at løse lerretstråder har blitt fjernet fra hullet med redskap. Siden det 

manglet løse lerretstråder i lerretshull 2 var det ikke mulig å presisere hvilken retning skaden 

kom fra, men i lerretshull 3 buklet lerretet innover og lerretstrådene lå på lerretsbaksiden, noe 

som bekreftet at skaden kom fra forsiden av maleriet. Under fjerningen av sekundære 
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materialer ble mindre småhull synliggjort og reparert med lerretstråder på lerretsbaksiden 

(bilde 91 og bilde 92).  

Lerretsdeformasjoner 

I hele høyre halvdel av maleriet lå lerretsdeformasjoner i store vertikale linjer på tvers av 

maleriet (bilde 5 og vedlegg 6a).  I venstre halvdel av maleriet lå deformasjoner fra venstre 

hjørne diagonalt ned mot midten. Inkonsekvent oppstramming av lerretet med blindrammens 

kilefunksjon kan i forbindelse med fuktrelatert fluktuering ha gitt opphav til noen av de 

synlige deformasjonene i lerretet. Det er ukjent hvorvidt den originale blindrammen hadde 

kilefunksjon, men problematikken ville vært den samme med en ordinær blindramme. 

Impregneringen hadde låst lerretsdeformasjonene fast, og malerilerretet manglet elastisitet 

grunnet den rigide impregneringen. Maleriet ble relativt elastisk igjen under varmeaktivering 

av impregneringen, men kun i temperaturer over 30 °C.  

Impregneringen 

Impregneringen hadde misfarget lerretet og gjort det mørkere. Voks forsurer også lerretet og 

akselererer nedbrytningen av cellulosefibrene (Heydenreich 1994: 23). Krarups forskning 

viser at vanndamp kan resultere i hyppigere ekspansjon og krymping av impregnerte 

lerretsfibre ved +60 % RF, dette grunnet impregneringens masse som tar opp volum i 

lerretstråden (Krarup 2013: 95). Siden 1800-tallet anvendte maleripraktikere impregneringer 

for at det skulle virke stabiliserende, men med tiden forstod konservatorer hvordan det 

egentlig virket destabiliserende og visuelt forringende på malerier. Flere av disse aspekt står 

ovennevnt i kapittel 4 i seksjonen om voks/harpiks.  

I forbindelse med en internasjonal konferanse i Greenwich, London 1974, ble 

dubleringsalternativer for voks/harpiks demonstrert (Villers og National Maritime Museum 

2003: xi). 1950-tallets nye syntetiske alternativer, som Gustav Bergers BEVA
TM

 371 var 

blant de nye materialtypene som skulle vise seg å være bedre egnet som alternativ til 

dubleringslim (Villers og National Maritime Museum 2003: xii). Konferansen i 1974 ble et 

vendepunkt for dubleringspraksisen som medførte en holdningsendring i bransjen; 

dubleringspraksisen ble minimalisert til når det var høyst nødvendig (Villers og National 

Maritime Museum 2003: xiii). Percival-Prescott (1974) presiserte at dubleringssyklusen aldri 

kom til å ta slutt, men at materialvalget skulle være fokusert om reduseringen av antallet 

fremtidige gjenbehandlinger.     
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Tilstandsanalyser av lerretet 

En foldetest utført med løse lerretstråder fra den impregneringsfrie oppspenningskanten 

kunne indikere at lerretstilstanden var god nok til å tåle håndtering samt utførelsen av en 

kantdublering. En horisontal tråd gikk i brett 15 ganger, og en vertikal tråd gikk ikke i brett 

mer enn to ganger, men den vertikale tråden var delvis malt og grundert. De samme trådene 

ble benyttet til fiberidentifikasjon for å redusere mengden tråduttak. Det ble ikke ansett som 

nødvendig å ekstrahere flere tråder under kartleggingen av lerretstilstand, ettersom 

supplerende analyser med pH-meter kunne bekrefte at lerretet var i god nok tilstand til 

utførelsen av planerings- og kantdubleringsprosedyrer.  

Limseisingen 

Det ble utført mikroskopisk analyse av et lerretsfragment som løsnet fra det øvre høyre 

hjørnet på Schultze. Det ligger rester av et materiale i fibrene som kan ligne en intakt 

limseising både i overflaten og i tverrsnittet av fragmentet (bilde 30 og bilde 31). Fragmentet 

ble undersøkt under x40 forstørrelse og var fra den uimpregnerte lerretskanten fra øvre høyre 

hjørne på lerretet. På enkelte malerier er grunderingen synlig på lerretsbaksiden, noe som 

framkommer av at grunderingen presses gjennom lerretet under påføring. 

Grunderingspenetrering til lerretsbaksiden kan forekomme grunnet manglende limlag i 

lerretet, men ujevn penetrering av grundering kan også skyldes limlag som er tynt og/eller 

ujevnt påført i lerretet (Hedley, Villers og Mehra 1994: 50). Vevstettheten i lerretet er også en 

medvirkende faktor. På Schultze er det stor tetthet i vevet, noe som ytterligere forhindrer 

migreringen av materialer fra motivet til lerretsbaksiden.      

Grundering  

Observasjoner av blottlagte grunderingsområder i motivet vitner om en intakt grundering, 

men med mengden takformede oppskallinger er det rimelig å anta at det kan foreligge 

delamineringer mellom lerret og grundering (bilde 32-37, bilde 81, og figur 6).  

Fargelag 

De oljebundne fargene på Schultze er av ulik tilstandsgrad. Den brune bakgrunnsfargen som 

var overmalt med svart er svært skadet i store deler av bakgrunnen, noe som er synlig av 

røntgenbildet ettersom bakgrunnen ble overmalt (bilde 7). Årsaken til de omfattende skadene 

i den originale bakgrunnsfargen er ukjent, men skadene i bakgrunnen ble trolig overmalt i 

svart ettersom brunt ikke ga god nok kontrast til det som kom til å ligne brune farger i 

jakkepartiet på Schultze.
29

 Fargene i jakkens brune partier var rammet av omfattende 

                                                           
29

 Det som ligner brun farge i jakkepartiet kommer trolig av impregneringen og dens misfarging av 
fargestrukturene. Jakken kan ha vært rødbrun til brun i ulike områder av jakken.  
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oppskallinger og avskallinger, noe som tydelig framkommer i bildet som ble laget med 

polynom teksturkartlegging (vedlegg 6c). De hvite fargestrukturene i ordensbåndet, kravaten, 

og håret på Schultze hadde færrest skader grunnet fargenes høye blyinnhold, noe som 

framkommer i ovennevnte figurhenvisning. Oljebundne farger følger en aldringsprosess som 

er drevet av fire hovedprosesser kjent som: polymerisering, hydrolyse, oksidering og 

såpeformasjon (Erhardt, Tumosa og Mecklenburg 2013: 148). Komponentekstrahering 

reduseres med fargefilmens aldring grunnet tverrbindinger som oppstår mellom de mindre 

molekylene i fargefilmen (Erhardt, Tumosa og Mecklenburg 2013: 148). Tverrbindinger 

resulterer i polymeriseringen av fargelaget; en prosess som akselereres under tilsetting av 

pigmentet blyhvit, men blyhvit produserer også uløselige metallsåper ettersom frie fettsyrer i 

bindemiddelet binder seg til metallioner (Erhardt, Tumosa og Mecklenburg 2013: 148). 

Ovennevnte prosesser utgjør del av grunnlaget for hvorfor blyholdige fargefilmer har gode 

aldringsegenskaper.  

Krakeleringer 

På Schultze ligger det synlige alderskrakeleringer i de hvite fargestrukturene på ordensbåndet 

(bilde 70 og vedlegg 8a), og i bakgrunnsfargen er det synlige opptørkingskrakeleringer (bilde 

71 og bilde 72). Opptørkingskrakeleringer kan oppstå når farge tørker og utsettes for plastisk 

deformering, men det kan også oppstå når oljefarger påføres magert over fet film (Keck 

1969: 13). Det som skjer under mager påføring er at oljefilmen kan miste vedheft og glir av 

under opptørking, noe som resulterer i en blottlegging av de underliggende fargelagene (Keck 

1969: 14).  

Alderskrakeleringer oppstår etter lenger tid, og er et resultat av mekanisk stress i fargelagene, 

og disse fremstår som synlige ring-, virvel-, og fiskebeinmønstrede krakeleringer (Nicolaus 

og Weatphal 1998: 165). Krakelering kan klassifiseres som duktil eller sprø sprekkdannelse 

(Stoner og Rushfield 2012: 287). Krakeleringer oppfattes som et naturlig aldringstegn som 

kan bidra med å fremheve motivets historiske verdi (Mancusi-Ungaro 1999: 393). 

Alderskrakeleringer går ned til grunderingen eller lerretet på maleriet, noe som i tilfeller kan 

være visuelt forringende avhengig av grunderingsfarge og motivfarger, samt 

krakeleringstype. Krakeleringene på Schultze oppfattes ikke som visuelt forringende.   

Oppskallinger 

Fargeområder som er skadet og intakt kjennetegnes som skjøre fargepartier og/eller 

oppskallinger. Under tilstandsvurderingen av Schultze ble det kartlagt en omfattende mengde 

skjøre fargepartier og oppskallinger. Disse er som ovennevnt kartlagt med bruk av polynom 
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teksturkartlegging (vedlegg 6c), og synlige på bildet som svarte ujevnheter på 

motivoverflaten. På Schultze lå hovedandelen oppskallinger i nedre del av motivet. Det 

skilles mellom takformede og skålformede oppskallinger (figur 6). Takformede oppskallinger 

oppstår grunnet delamineringer mellom grundering og lerret, noe som medfører at det kan 

oppstå krakeleringsmønstre uten blottstilt grundering. Skålformede oppskallinger forårsakes 

av delamineringer mellom fargelag og grundering, noe som bruker å gi opphav til 

krakeleringsmønstre med blottlagt grundering.  

Avskallinger 

Tapte fargeområder skyldes mekaniske støt, bevegelser i lerretsunderlag eller tap av vedheft 

til grundering. Schultze var ved ankomst rammet av et stort antall avskallinger. Fargetap var i 

stor grad lokalisert til områder med betraktelige mengder oppskallinger. Skadeområder i 

fargestrukturen går enten ned til grundering eller helt ned til lerret. På Schultze var det mest 

fargetap ned til grundering.  

Idealtilstand 

Maleriet var veldig skadet, mest grunnet impregneringen av voks/harpiks. Store 

lerretsdeformasjoner i kombinasjon med omfattende fargetap gir en antydning til at maleriet 

har blitt oppbevart under ugunstige forhold. Ifølge Heydenreich (1994), David Bomford og 

Sarah Staniforth (1981) gir impregneringer opphav til permanente skader, som eksempelvis 

mørkningen av farger og fargetap, samt mørkningen av lerretet og lerretsendringer 

(Heydenreich 1994: 23, Bomford og Staniforth 1981: 58, 59). Av disse grunner er det ikke 

mulig å behandle maleriet til en tilstand lik den som var før impregneringen ble påført.  

Stabiliseringen av maleriet ligger vektlagt for behandlingen 2017/2018, hvilket omfatter 

fjerningen av sekundære materialer som akselererer nedbrytningen i maleriets originale 

komponenter, samt planeringen av lerretet for å forhindre ytterligere fargetap. Misfargingen 

av fargene gjør det ikke mulig å gjenopprette fargenes originale tonalitet, men i kombinasjon 

med stabiliseringen av maleriet forventes det også at fargetonaliteten forbedres.    
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6. Behandling 2017/2018 

 

Strukturell behandling 
Forsidesikring 

En forsidesikring av malerioverflaten var nødvendig grunnet fargeoverflatens mengde av 

oppskallinger og løse fargeområder. Pynterammen som var festet til blindrammen måtte tas 

av med mekaniske inngrep som ga opphav til bevegelse og friksjon i maleristrukturen, noe 

som gjorde det nødvendig å sikre fargelagene.  

Valg av forsidesikring 

Til valg av forsidesikring stod det mellom bruken av japanpapir med størlim, selvheftende 

fikseringsvev, eller japanpapir og det japanske algelimet Funori
TM

. Japanpapir er et papir 

laget av fibre fra plantene Broussonetia papyrifera, Edgeworthia chrysantha eller 

Diplomorpha sikokiana (Narita 1980: 57). Det ble gjort en skjematisk vurdering av disse 

materialene for å avgjøre hvilken metode som var best egnet til sikring av fargene på Schultze 

(tabell 14). Selvheftende fikseringsvev er bedre egnet til sikringen av lokale farger, men siden 

hele malerioverflaten måtte forsidesikres ble japanpapir vurdert som best egnet. Dermed stod 

det mellom bruken av størlim eller algelim for å feste japanpapiret til malerioverflaten. 

Algelim er et karbohydratbasert lim som ifølge oppskrifter virker mer tidkrevende å 

forberede, og siden algelimet krever tilsvarende mengder vann under påføring og fjerning ble 

det bestemt å bruke størlim. Størlimets bruksegenskaper var erfaringsmessig kjent, og det 

forelå ingen materialspesifikke grunnlag på at algelim skulle være bedre egnet. Japanpapir 

ble festet med 1 % (w/w) størlim i destillert vann.
30

 Tilføringen av fukt på et maleri gjøres 

ved et minimum med hensyn til vannsensitive komponenter, men den hydrofobe 

impregneringen på Schultze kom til å forhindre vann i å trekke ned i maleriunderlaget. Dette 

var synlig ettersom vann ble liggende i dråper over den voks/harpiks-baserte impregneringen.    

Behandlingsprosedyren 

Japanpapir ble stykket opp i ruter og fordelt over malerioverflaten med mindre overlapp for å 

sikre full dekning av motivet. Størlim ble deretter løst i destillert vann under oppvarming, 

filtrert, og holdt under jevn temperatur på 30 °C under penslingen av japanpapiret. Størlimet 

ble varmet opp på 50-60 °C for at det skulle gå i løsning, og varmen ble opprettholdt for at 

ikke limet skulle klumpe seg under anvendelse. Skulle temperaturen overstige 60 °C risikerer 

proteinet å miste bindeevne (Masson og Ritter 2004: 95). Størlim ble penslet over 

japanpapiret i tilstrekkelige mengder for å unngå overskytende vannpåføringer.

                                                           
30

 1g størlim ble løst i 99g destillert vann. *(w/w) er en engelsk forkortelse for vekt per vekt.  
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Det var ingen synlig fuktgjennomtrening på lerretsbaksiden under påføring. Det gikk cirka 

90ml størlim til pensling av hele forsidesikringen.  

Under konserveringen av Schultze ble det festet to forsidesikringer til motivet. Den andre 

forsidesikring ble påført før fjerningen av lerretslapper, impregnering og bivoks fra 

lerretsbaksiden. Forsidesikringen ble festet til motivet etter ovennevnte prosedyre og med 

tilsvarende materialer.   

Fjerning av pynteramme 

Spikrene som festet pynterammen til blindrammen var ikke mulige å nå med ordinær 

spikerfjerner (bilde 18). Pynterammen ble derfor brutt opp i et svakt skjøteparti under 

rådføring med en møbelsnekker (bilde 17). Spikrene ble dermed sagd av med et tynt 

bausagblad. I flere partier ble den butte enden av en jerntvinne benyttet for å skyve 

pynterammen millimetere fra blindrammen, dette for at sagbladet kunne nå spikerfestene 

(bilde 19). En polyester film ble brukt for å beskytte omliggende materialer mot friksjon fra 

sagbladet (bilde 20). Den øverste blindrammelisten lå i fullstendig klem mot pynterammen, 

og i tillegg hindret oppspenningskanten på lerretet tilgang med sag. En kil ble lagt i klem 

mellom pynterammen og blindrammen for at det skulle være mulig å nå de siste spikerfestene 

(bilde 21). Fjerningen av pynterammen var utfordrende grunnet manglende tilgang til 

spikerfestene mellom pynterammen og blindrammen, i tillegg var pynterammen fastlimt til 

impregneringen i motivoverflaten.  

Konsolidering 

Det var nødvendig å stabilisere fargene på Schultze før øvrige behandlinger kunne finne sted. 

Fargene var ikke stabile grunnet omfattende mengder oppskallinger og skadeområder i 

fargestrukturene. Fjerningen av pynterammen som var fastlimt i impregneringen 

destabiliserte fargepartiene i motiv- og oppspenningskanten ytterligere, noe som gjorde det 

nødvendig å konsolidere fargene etter at pynterammen var fjernet (bilde 83-86).  

Limtypevalg 

Konsolideringslimet måtte tilfredsstille nødvendige kompatibilitetsparametere med 

impregneringen i maleristrukturen. Kompatibilitet innebar at limet fikk heft til 

impregneringen, og at anvendt lim var reaktivt med impregneringen under løsemiddel- og 

varmeaktivering. Limet måtte også være termoplastisk ettersom impregneringen var 

termoplastisk, og limet måtte også tilfredsstille korrekt glasstransisjonstemperatur (Tg). 

Glasstransisjonsfasen forekommer under en gitt temperatur når materialer går fra solid til 

plastisk tilstand (Schillinger 1988: 110). Under konsolidering, påfølgende planering, ferniss- 
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og impregneringsrens var det viktig at maleristrukturen ikke ble utsatt for temperaturer 

høyere enn 40 °C. Det ble anvendt tilstrekkelige mengder konsolideringslim for de mange 

oppskallingene på Schultze, derfor var det ønskelig med en limtype som kunne mykne til 

under varmeaktivering på lavtrykksbord i rekkevidden 30-40 °C under planeringsprosedyren. 

Det ble av ovennevnte grunner ansett som fordelaktig å benytte et termoplastisk lim for å 

forhindre økt rigiditet i fargestrukturene, noe som trolig kom til å redusere friksjonsspennet 

som kom til å oppstå i fargestrukturene under planeringsprosessen. Et krystallinsk lim 

produserer sterkere og hardere limlag, og produserer også mer glans enn termoplastiske lim 

(Timar-Balazsy og Eastop 2012: 120).  

Termoplastisk lim 

Det var avgjørende for valgt limtype at aktiveringstemperaturen lå et sted mellom 30-40 °C, 

dette grunnet fremgangsmåten Gunnar Heydenreich (1994) brukte under fjerningen av 

voks/harpiks i et lignende behandlingstilfelle. Han brukte et lavtrykksbord med lav 

temperatur (30 °C), white spirit og trekkpapir for å hindre at fargene ble ytterligere misfarget 

under fjerningen av impregnering (Heydenreich 1994: 25). Det var av denne grunn ønskelig å 

benytte materialer som var anvendelige på opptil 40 °C for å unngå samme problemstilling.  

Et utvalg termoplastiske harpikser ble satt i skjema, og Tg-verdier, samt andre medvirkende 

parametere ble kartlagt under bestemmelsen av rett konsolideringslim (tabell 1). Lascaux
TM

 

360-HV og BEVA
TM

 Gel er limtyper som må varmeforsegles på temperaturer høyere enn 

begrensningen som er satt til 40 °C. Aquazol
TM

 50/200/50 forholder seg klebrig i 

romtemperatur, men innehar en noe høy Tg verdi på 69-71 °C (Down 2015: 21), men det ble 

bestemt å benytte Paraloid
TM

 B-72 ettersom limets Tg verdi på 40 °C kom til å tilfredsstille 

nødvendige mykhetsparametere. Paraloid
TM

 B-72 klassifiseres som et Fellers klasse ‗A‘ 

materiale grunnet dets fotokjemiske stabilitet, trege endring i løselighetsparametre, og limets 

mykhet er relativt stor i forhold til materialets lave viskositet (Feller 1978: 78/16/4/6). Et 

Fellers klasse ‗A‘ materiale mister ikke mer enn 20 % av dets vesentlige egenskaper under 

normale museumsforhold i løpet av 100 år (Feller 1978: 78/16/4/3). Ifølge Mitanov og 

Todorov (1978) er Paraloid
TM

 B-72 delvis kompatibelt med bivoks, men det er ukjent 

hvorvidt det gjelder ren, uren, ny eller aldret bivoks. Harpiksen og impregneringen på 

Schultze deler termoplastiske egenskaper, hvilket betyr at limtypene kom til å reagere med 

hverandre under varme- og løsemiddeleksponering. Når limtyper reagerer med hverandre er 

det vanskelig å forutsi hvilke kombinerte egenskaper limet får. Paraloid
TM

 B-72 er en klar og 
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gjennomsiktig harpiks som innehar fotokjemisk stabilitet, noe som var ansett som fordelaktig 

ettersom limet ble anvendt i fargestrukturene på Schultze.   

Valg av løsemiddel 

Paraloid
TM

 B-72 er løselig med aceton, isopropanol, etanol, xylen og toluen. Ved valg av 

løsemiddel til konsolidering er det ideelt å modifisere en rask fordamper som aceton med et 

fortynnende middel som etanol for ønsket penetreringsgrad. En løselighetstest av 

malerioverflaten kunne indikere at hverken isopropanol, etanol eller aceton ekstraherte 

synlige fargekomponenter fra malerioverflaten på Schultze (vedlegg 10a-b,). Paraloid
TM

 B-72 

kunne dermed løses med aceton og/eller etanol uten at det kom til å påvirke sensitive 

materialer i fargestrukturen. Ifølge litteraturen ekstraherer aromater en marginal mengde 

mindre fettsyrer fra oljebundne farger enn polare løsemidler som aceton og etanol 

(Sutherland 2000: 56), men ettersom forskningsdata var basert på fargefilmprøver som var 

senket i løsemidler var ikke resultatene representative for konsolideringen av Schultze. Xylen 

og toluen fordamper tregere enn aceton (tabell 10), noe som resulterer i lenger arbeidstid på 

malerioverflaten. Med hensyn til fordampningshastighet vil aromatene trolig ekstrahere like 

mengder fettsyrer som de polare løsemidlene, og ettersom aromatene utgjør en helserisiko ble 

de ikke tatt i betraktning under løsemiddelvalget.  

Valg av løsemiddel ble dermed utelukkende kartlagt etter ønsket viskositet, penetreringsevne, 

fordampningshastighet og styrke på limet. Ren aceton kan føre til at løsemiddelet fordamper 

for raskt, noe som kan forhindre at limet produserer en sammenhengende, sterk og klebrig 

film (Koob 1986: 8). Ren etanol gir limet for lang arbeidstid og for stor penetreringsevne, noe 

som kan redusere limets klebrighet (Koob 1986: 8). Akryliske harpikser som Paraloid
TM

 B-72 

frigir løsemidler langsomt, dette medfører at harpiksen automatisk reduserer løsemiddelets 

fordampningshastighet, hvilket betyr at raske fordampere som aceton får nedsatt 

fordampningsraten.   

Test av limkonsentrasjoner 

Eksempeloppskrifter hentet fra litteraturen ble modifisert til og testet i vanlig romtemperatur 

og lufteksponering. Testkonsentrasjon 1.
31

 og testkonsentrasjon 2.
32

 ble ekstrahert fra en 

beholder med et knappenålshode og lagt på objektglass under tidsmessig vurdering av limets 

fysikalske endringsegenskaper. Parametere som ble målt var limets viskositet, klebrighet, 

fordampningstid og styrke i intervaller på 20min, også under økt varmeeksponering. Testing 

                                                           
31

 2,17g Paraloid
TM

 B-72 ble løst i 1,95g aceton og 0,22g fortynnende etanol (50:50). 
32

 1g Paraloid
TM

 B-72 ble løst i 8,1g aceton og 0,9g fortynnende etanol. (10:90) 
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kunne indikere at en modifisert oppskrift av Koob (1986) ikke var anvendbar grunnet limets 

høye viskositet under påføring (tabell 2), men oppskriften til Thuer (2011) var egnet ettersom 

limet tilfredsstilte nødvendige viskositetsparametere (tabell 3). Løsemiddelkonsentrasjonen 

ga limet egnet styrke, klebrighet, penetreringsevne og tilstrekkelig 

arbeidstid/fordampningstid. Limet ble anvendt på et testmaleri i forkant av konsolideringen 

på Schultze. 

Konsolidering 

Til konsolidering ble en oppskrift av Thuer (2011) modifisert til med fortynnende etanol for 

økt penetrering. Løsningen bestod av 10 % Paraloid B-72 (w/w) løst i aceton og etanol.
33

 

Løsningen ble prikket inn i grunderingen mot kantene på løstsittende farger, og med limets 

gode penetreringsevne fikk løsningen spredd seg godt under de fargepartiene. Deretter ble en 

varmespatel
 
lagt med tilstrekkelig press mot fargene med en beskyttende polyuretanbasert 

Melinex
TM

 film mellom fargene og spatelhodet. Flere av fargene på motiv- og 

oppspenningskanten manglet heft mot underlaget, trolig skyldt mengden friksjon fargene ble 

utsatt for under fjerning av pynterammen. Fargene i motivkanten var alt i dårlig tilstand 

grunnet slitasjeskadene i lerretskanten. Alle fargepartier på Schultze ble grundig observert, 

kartlagt, vurdert og etter behov konsolidert. Konsolideringsprosessen ble erfaringsmessig 

enklere underveis med opparbeidet forståelse for fargestrukturenes ulike tilstand. 

Til å begynne med ble større fargeoppskallinger på motivet lokalisert og konsolidert (bilde 

32-37), deretter ble det konsolidert i større områder med flere oppskallinger (bilde 81-82).  

I de mest skjøre fargepartiene på motiv- og oppspenningskanten ble det benyttet en liten 

pensel for å lokalisere løse fargeavskallinger til konsolidering. Konsolideringen av fargene på 

motivkanten lyktes uten ytterligere fargetap, i tilfeller ble mindre fargeavskallinger 

konsolidert tilbake på plass.  

Paraloid
TM

 B-72 var under påføring tyntflytende, men selv i høy løsemiddelkonsentrasjon 

dannet limet en sammenhengende film; hvis det var behov for en tykk, klebrig film kunne 

limet anvendes i flere omganger på et område. Med bruk av varme fra spateljernet kunne 

limet ytterligere trekke inn under de løse fargelagene. Denne fremgangsmåten ble benyttet i 

større fargepartier for å sikre fargene god vedheft.  

                                                           
33

 Paraloid B-72
TM

 er en akrylisk ko-polymer av etyl metakrylat og metylakrylat (70:30) ofte brukt i 
konsolideringssammenheng grunnet en kjemisk inert materialstabilitet (Vaz, Pires og Carvalho 2008: 270).   
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Ekstraheringsproblematikk 

I enhver sammenheng oljebundne farger eksponeres for løsemidler er det en fare for at 

fettsyrer ekstraheres fra bindemiddelet. Det er kjent av forskningen til Tsang, Erhardt (1992) 

og Sutherland (2000) at løsemidler som benyttes under konsolidering og/eller fernissering 

kan ekstrahere fettsyrer, voks og syntetiske fargestoffer (Tsang og Erhardt 1992: 87). Tsang 

og Erhardt (1992) var de første som kom til å redegjøre for løsemidlenes ekstraheringsevne 

av fettsyrer fra oljefarger, og Sutherland (2000) komplementerte disse forskningsdata med 

resultater som indikerte at polare harpikser bidro med ytterligere ekstraksjon av fettsyrer fra 

fargefilmen.  

På Schultze har det kun vært nødvendig med punktkonsolidering, men om oljebundne farger 

utsettes for en eventuell helkonsolidering og/eller gjentatte fernisseringer, så bør 

ekstraheringsproblematikken påvirke valg av løsemiddel. For å minimalisere mengden 

ekstrahering under konsolidering er det fire parametere å ta hensyn til: harpiksens polaritet, 

løsemidlenes aromatiske og/eller polare innhold, og løsemiddelets fordampningshastighet 

(tabell 10). I tillegg til løsningsspesifikke faktorer vil pigmentsammensetninger innvirke på 

mengden fettsyrer som ekstraheres. Erhardt og Tsang (1990) kunne måle at Paraloid
TM

 B-72 

ekstraherte x100 mengden fettsyrer fra en fargefilm med rå sienna, enn fra en fargefilm med 

blyhvitt. Blyholdige pigmenter er generelt mindre påvirket av løsemidler enn øvrige 

fargefilmer, ettersom bly akselererer kryssbindingen av tørkende oljer og produserer 

uløselige salter med de frie fettsyrene (Erhardt og Tsang 1990: 94). På fargeoverflaten til 

Schultze er det benyttet store mengder blyhvitt, og grunderingen er også tilsatt mengder bly, 

noe som indikerer at valgte løsemidler kom til å ekstrahere færre fettsyrer fra blyholdige 

strukturer. 

Til konsolideringen av Schultze ble det valgt å benytte Paraloid
TM

 B-72 i aceton med en 

mindre mengde fortynnende etanol. Forskningsresultatene til Sutherland (2000) omfattet 

eksperimentell senking av fargeprøver i løsninger bestående av xylen, aceton og etanol. 

Sutherlands (2000) forskningsdata indikerer at aromatet xylen ekstraherer ca. 10 % færre 

fettsyrer enn de polare løsemidlene aceton og/eller etanol, men en vesentlig faktor disse 

forskningsdata ikke berører er løsemidlenes fordampningstid. Aceton i ren form fordamper 

31 % raskere enn xylen i ren form (tabell 10). Det indikerer at Sutherlands (2000) 

forskningsdata bør suppleres med tilleggsinfo vedrørende løsemidlenes fordampningsrate når 

forskningsdata benyttes til valg av løsemiddel i konserveringssammenheng. 
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Utfordringer knyttet til konsolideringen av de impregnerte fargene 

I noen tilfeller kom det aceton- og etanolholdige løsemiddelet til å aktivere impregneringen i 

kombinasjon med varme. Konsekvensen var at voksen fikk heft mot den beskyttende 

polyuretanbaserte filmen. Disse tilfellene resulterte i konsekvent oppfølging av spateljernets 

temperatur under påfølgende konsolideringsarbeid på Schultze. Med tilstrekkelig varme 

mykner fargestrukturene og legges i heft mot underlag under svakt press. Det er relativt 

hvilke temperaturer oljefarger tåler. Fargesensitivitet ble testet i hver farge før konsolidering 

etter en metode utarbeidet av Berger og Russel (2005). Før konsolideringen av hver farge ble 

bomull trukket i aceton lagt i svakt press mot fargeoverflaten på 60 °C, i hvert tilfelle 

forekom fjerning av impregnering og øvrige skittsammensetninger. Hvis farge festet seg til 

bomullen i løpet av 1-2 minutter med svakt press var anvendt temperatur for høy (Berger og 

Russel 2005: 24, 25). Testen var imidlertid ansett som vellykket ettersom det ikke forekom 

noen pigmentekstrahering. På Schultze var det nødvendig å variere spatelvarmen. Det ble 

benyttet spatelvarme på under 45 °C i områder med større mengder impregnering, og varme 

på over 45 °C i områder med mindre impregnering. Med lavere spatelvarme gikk det lenger 

arbeidstid for at fargestrukturene myknet tilstrekkelig før de ble lagt i heft med 

maleriunderlaget. 

Demontering av lerret 

Spikrene som ble brukt til oppspenningen var rustne, noe som medførte at spikrene både var 

enkle å fjerne, og hadde rustet fast. Spikrene i oppspenningskanten var festet i deler av den 

svarte bakgrunnsfargen, noe som gjorde det utfordrende å fjerne spikrene uten mindre 

fargetap (bilde 83-86).  I tilfeller var det mulig å benytte spatel og/eller spikerfjerner fra 

undersiden av lerretet, men de fleste spikrene lot seg ideelt fjerne med ulike spateljern 

og/eller spikerfjernere på utsiden av lerretet. Fargepartier rundt spikerhodene var blitt 

konsolidert, men tross konsolidering var det tilfeller med mindre fargetap nær spikerhodene 

under avspenningsprosedyren. Det ble gjort en vurdering på om det å skjære av lerretet rundt 

de mest utfordrende spikrene var å foretrekke, men det ble bestemt at mindre fargetap var å 

foretrekke framfor det å måtte skjære av lerretspartier. Demonteringen av lerretet ble utført 

uten bruk av skalpell, og prosedyren medførte en uunngåelig mengde mindre fargetap i 

oppspenningskanten. Løse og destabiliserte farger nær oppspenningshullene ble etter 

demonteringsprosedyren re-konsolidert.   

Tørrens av lerretsbaksiden 

Etter demonteringen av lerretet ble lerretspartier som tidligere var uobserverbare bak 

blindrammelistene undersøkt. Det var en stor ansamling støv nederst på lerretsbaksiden (bilde 
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56-58). Støvet ble nøye observert, og representative mengder ble lagt i et dramsglass til 

videre analyse hos Mycoteam, Oslo. Resterende mengder ble samlet med en stor 

svinebustpensel og fjernet med en museumsstøvsuger.
34

 Bakterier, sopp og insekter kan 

livnære seg av støv og utgjør en fare for at det oppstår en biokjemisk nedbrytning i 

omliggende materialer, dårlig ventilasjon og irregulære overflatetemperaturer kan gi 

ugunstige fuktmiljø som bio-organismer trives i (Kaarakainen m. fl. 2009: 4673; Sterflinger 

og Piñar 2013: 9639).       

Planering 

Før fjerningen av ferniss og impregnering ble maleriet planert. Først ble lerretskantene 

planert for hånd med white spirit og en varmepistol (35-40 °C) før maleriet ble planert på 

lavtrykksbordet (bilde 64-65). Før planeringen foregikk på lavtrykksbord var det viktig å få 

ned de største deformasjonene og ujevnhetene i oppspenningskanten på lerretet; en prosedyre 

som bidro med å optimalisere den påfølgende planeringen. Til påfølgende planering ble 

maleriet transportert til lavtrykksbordet med en temperatur ferdig innstilt på 40 °C. Det var 

viktig å forflytte maleriet fra innledende til avsluttende planering raskt ettersom 

impregneringen kom til å herde og deformere lerretet igjen under fall av temperatur. Maleriet 

ble lagt på det 40 °C varme lavtrykksbordet, Melinex
TM

 ble lagt over hele bordflaten og 

vektlodd ble plassert over de deformerte lerretskantene for å få dem i plan. Vakuumtrykket 

ble dermed gradvis satt på maks styrke og vektloddene ble fjernet.
35

 Maks trykk ble 

opprettholdt i 60min før temperaturen langsomt ble satt ned til romtemperatur igjen, under 

det gradvise temperaturfallet ble vakuumtrykket opprettholdt med maks styrke for å forhindre 

impregneringen i å deformere lerretet. Trykket ble opprettholdt helt til varmen på bordet ble 

avslått. Maleriet oppholdt seg til slutt i romtemperatur under maks vakuumtrykk i 15min for å 

opprettholde planeringen av malerilerretet. Metoden viste seg å være svært nyttig under 

gjenvinningen av de originale størrelsesdimensjonene i lerretet på Schultze, noe som 

framkommer av sammenligningen gjort av den innledende og påfølgende 

teksturkartleggingen (vedlegg 6a-b). Oppspenningskantene ble konsolidert både før og etter 

planeringen for å forhindre fargetap. 
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 Støvsugeren er av produsent Museum VAC, modell: Tonavac 99
TM

. 
35

 Maks styrke på lavtrykksbordet var ikke for voldsomt for maleristrukturen, trykket måles i bar-enheter, men 
bar-displayet på lavtrykksbordet var i ustand mht. dokumentasjon av trykk. Lavtrykksbordet er av produsent 
RH Conservation Engineering.  
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Hull- og riftreparasjon 

Det er tre hull og noen små flenger i ett av hullene på malerilerretet (figur 2). Disse hullene 

ble lappet med polyesterseilduk, og flengene ble stabilisert med trådbroer på lerretsbaksiden 

(bilde 89-90). Hvis det forelå intakte lerretstråder i flengene på Schultze ville de blitt skjøtet 

sammen med bruk av Heibers metode, som involverer gjenopprettelsen av vevsmønsteret i 

lerretet (Heiber 2003: 42). I tilfellet med Schultze ble flengene som var lokalisert rundt 

lerretshull 3 lagt sammen under planering (bilde 66-67), og deretter ble de stabilisert med 

syntetiske lintråder. Det ble benyttet et polyamidbasert sveisepulver og en varmenål til 

sveisingen av lerretstrådene. 
36

 

Kantdublering 

Oppspenningskantene på lerretet var betraktelig slitasjeskadet. Et kantdubleringslerret ble 

festet i kantene for å stabilisere oppspenningskantene, og forlengelsen av lerretskantene ga 

bedre oppstrammingsmuligheter under ny oppspenning (bilde 4). Det ble valgt å benytte 

polyesterseilduk til kantdubleringen av lerretet. Seilduk innehar gode egenskaper til valgt 

formål: det har god strekkfasthet, innehar tilstrekkelig elastisitet, er et lett og holdbart 

materiale, og holder lav kapasitet for fuktabsorpsjon (Hedley og Villers 1982: 154).  

Seilduk ble festet til lerretskantene med BEVA-371
TM

 som festemiddel. BEVA-371
TM

 er et 

Fellers klasse A materiale som innehar gode aldringsegenskaper, og er enkelt å fjerne uten at 

det risikerer å skade omliggende materialer (Appelbaum 2013: 320). BEVA-filmen ble først 

festet til kantdubleringslerretet og malerilerretet, og deretter ble BEVA-filmene lagt i press 

mot hverandre med varme på over 80 °C for at limet ble varmeforseglet. Det er Berger (2000) 

som anbefaler at BEVA-filmene blir lagt i to lag mot hverandre. Med varmespatel ble det 

også tilført tilstrekkelig press for å forhindre forekomsten av luftbobler mellom 

lerretsstykkene. 

Oppspenning  

Maleriet ble spent opp på en ny blindramme i målene 75cm x 60cm. Malerilerretet var 

fremdeles noe rigid grunnet rester av impregnering i strukturen. Det ble brukt rustfrie stifter 

til oppspenningen av lerretet, og det ble lagt syrefritt papir mellom stift og lerret for å 

forenkle fremtidig fjerning av stiftene. Overskytende mengder dubleringslerret ble lagt i brett 

på baksiden for at det skal være tilstrekkelig med lerret å strekke i under fremtidige 

gjenbehandlinger. 
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 Sveisepulveret er av produsent Lascaux, produkt: Polyamid-Textil-Schweisspulver 5065
TM

. 
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Rensing    
Fjerning av lerretslapper 

En ny forsidesikring ble festet på motivsiden, og lerretslappene ble fjernet fra lerretsbaksiden 

under påfølgende behandling. Bivoksen som festet de sekundære lerretslappene til 

lerretsbaksiden myknet og mistet klebeevne under varmebehandling med en Leister
TM 

varmepistol på 35-40 °C. Begge lerretslappene på lerretsbaksiden lot seg enkelt fjerne med 

varme og en pinsett (bilde 38-43) 

Rensing av bivoksrester fra lerretsbaksiden 

Lerretslappene på lerretsbaksiden var festet med ren bivoks. Større mengder bivoks ble først 

fjernet mekanisk med bruk av varmepistol (35-40 °C) og spatel (bilde 48-49, bilde 55 og 

bilde 80). Til slutt ble det utført en reduksjon av mindre gjenværende bivoksrester med 

bomullspinner dyppet i white spirit i kombinasjon med varme fra en varmepistol (35-40 °C). 

Bivoksen myknet lett under varmeeksponering og ble klebrig. I klebrig form var det 

uproblematisk å skrape bivoksen av lerretet med spatel, men de tynneste lagene bivoks lot 

seg ikke fjerne med spatel, disse ble redusert med white spirit og varme. Lerretslappene var 

også blitt berørt av den voks/harpiks-baserte impregneringen, hvilket gjorde dem ideelle til 

bruk for løselighetstesting av impregneringsmaterialet.  

Løselighetstest av impregnering på lerretslappene 

En av lerretslappene som ble fjernet fra lerretsbaksiden på Schultze ble brukt til 

løselighetstesting av den voks/harpiks-baserte impregneringen med mikrofilamentet 

Evolon
TM

, løsemidler, samt varmeaktivering (35-40 °C) fra en Leister
TM

 varmepistol (bilde 

50-51). Lerretslappene ble festet med bivoks til lerretet og var påsatt maleriet under 

impregneringen. Av testresultatene kunne et utvalg løsemidler indikere at isopropanol 

innehar parametre som samsvarer best med løselighetsparametrene i impregneringen under 

varmeaktivering på 35-40 °C (vedlegg 10g). Nye renseprøver ble dermed utført på 

lerretsbaksiden med varmepistol og isopropanol (vedlegg 10j-l), og det ble gjort tilsvarende 

rensetester på lavtrykksbordet med varme på 31 °C (vedlegg 10m). Renseprøvene som ble 

utført med varmepistol, mikrofilamentet Evolon
TM

, og isopropanol krevde rensning hele tre 

ganger for at det skulle gi tilsvarende resultat som på lavtrykksbordet, noe som kom til å bli 

én av flere faktorer som rettferdiggjorde bruken av lavtrykksbord til rens av lerretsbaksiden. 

To tabeller ble konstruert med fordeler og ulemper for hver av de to alternative 

rensemetodene av lerretsbaksiden på Schultze (tabell 12 og tabell 13).  
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Rensing av lerretsbaksiden på lavtrykksbord 

Rensingen var tidsbesparende og krevde betraktelig mindre mengder løsemiddel enn om 

rensingen ble utført med varmepistol. Metoden ble inspirert av utførelsen Gunnar 

Heydenreich (1994) gjorde på et maleri som skulle renses for voks/harpiks, men i stedet for å 

bruke en white spirit-basert gel-løsning ble det valgt å benytte mikrofilamentet Evolon
TM

 i 

kombinasjon med isopropanol. Det var Richard Wolbers (1992) som innførte bruken av 

gelsystemer til rens på malerier. Det ideelle med gelsystemer er at de kan bidra med å 

redusere løsemidlenes kapillære penetreringsevne ved å immobilisere løsemidler i et 

gelnettverk (Wolbers 1992: 74, 75). Evolon
TM

 er et mikrofilament bestående av polyuretan- 

og polyamidfibre som er filtet sammen under høyt vanntrykk (Freudenberg 2001: 2). 

Evolon
TM

 immobiliserer ikke løsninger i et gelnettverk, men det innehar svært absorberende 

egenskaper og reduserer løsemiddelets fordampningsrate, en virkning som gir løsemidler 

trukket i Evolon
TM

 lenger virkningstid. I de tilfeller Evolon
TM

 er anvendelig slipper også 

konservatoren å måtte rense gelrester som ofte også inneholder ugunstige tilsetningsstoffer, 

som f.eks. syrer, baser, vann, polymere fyllmaterialer m.m.    

Renseprosedyren 

Renseprosedyren på lavtrykksbordet foregikk med at varmen først ble innstilt på 31 °C, 

deretter ble et stort stykke Evolon
TM

 i størrelsen 90cm x 80cm fuktet med isopropanol like før 

maleriet ble transportert av en medhjelper over på lavtrykksbordet med lerretssiden ned. 

Deretter ble Melinex
TM

 lagt over maleriet og hele bordflaten på lavtrykksbordet for at det 

skulle være mulig å etablere et vakuumtrykk, dette for å trekke sekundære komponenter ned i 

Evolon
TM

 filamentet. Maleriet ble liggende på lavtrykksbordet i 10 minutter før 

vakuumtrykket ble aktivert, dette for at fargestrukturene og impregneringen skulle få tid til å 

mykne før behandling. Det var for å forhindre unødvendig skade i fargestrukturene som var 

låst fast i deformasjoner forårsaket av det rigide impregneringslimet. Impregneringen var 

rigid i vanlig romtemperatur, men myknet allerede på 31 °C, noe som gjenopprettet 

lerretselastisitet og fikk maleriet til å hvile mot bordflaten.  

Det var synlig av kombinasjonen varme, isopropanol, Evolon
TM

, og vakuumtrykk at 

løsemiddelet og oppløste mengder impregnering migrerte til forsidesikringen på motivet fra 

lerretsbaksiden, hvilket forekom ettersom isopropanol er tyntflytende. Renseprosedyren med 

isopropanol foregikk i 15 minutter før lavtrykksbordet ble avslått, og store mengder 

impregnering ble fjernet fra baksiden på lerretet (bilde 59-61).  
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Synlig blanching forekom i delvis nedbrutte skitt- og impregneringssammensetninger på 

lerretsbaksiden etter rensing, men deler av dette ble fjernet under påfølgende rensing med 

varmepistol, Evolon
TM

, bomullspinner, isopropanol, (47 %) isopropanol gel, aceton, white 

spirit, saliva, og 5 % (w/w) triammoniumcitrat (TAC). Etter fjerningen av impregnering fra 

lerretsbaksiden lå det igjen en forekomst skittsammensetninger mot lerretet som ikke gikk i 

løsning med isopropanol eller aceton, noe som krevde ytterligere rens av lerretsbaksiden med 

vandige løsninger.  

Skittsammensetningene på lerretsbaksiden lot seg rense med bomullspinner trukket i saliva 

og/eller (5 % w/v) triammoniumcitrat. Komponentene i de organiske forbindelsene kan ha 

bestått av restkomponenter fra tobakksrøyking. Fremmedpartikler, også kjent under 

fellesbetegnelsen ―skitt‖ består av nedbrutte materialer som kan stamme fra originale og/eller 

sekundære materialer i maleriet; fremmedpartikler utgjør også blant annet rust, gulnet ferniss, 

sot, fett, lim, steiner, nedbrutt tre og eventuelt diverse fyllmaterialer fra tidligere behandlinger 

(Moncrieff 1992: 13, 14).  

Saliva har i flere tilfeller blitt brukt for å fjerne skittsammensetninger. Saliva inneholder 

enzymet x-amyalase; et protein som står for noe av spyttets reaktive egenskaper når det 

benyttes som løsemiddel (Romão m. fl. 1990: 153). Saliva reagerer med substanser på 

følgende måte: Først forekommer en vandig reaksjon der vannets aktivitet katalyserer 

nedbrytningen av substanser, som etterfølges av en enzymatisk reaksjon der 

nedbrytningsprosessen av substanser løst i vann katalyseres av spyttets enzymer (Romão m. 

fl. 1990: 154). Fettsyrer og fosfolipider utgjør det meste av lipidinnholdet i skitt, og det er 

lipidinnholdet i fremmedpartikler som sørger for at proteinholdige, organiske- og uorganiske 

partikler klumper seg sammen (Romão m. fl. 1990: 154). Det er enzymet x-amyalase som 

løser opp lipidinnholdet i skitt, og sørger for at sammen-klumpede organiske og uorganiske 

partikler løsner fra skittinnholdet. Til rens av vannløselig skitt med lipidinnhold er saliva et 

alternativt løsemiddel, og det etterlater ikke forurensende komponenter over fargelagene etter 

rens, hvilket er tilfellet med bruk av kelatdanneren triammoniumcitrat.  

Wolbers (2003) hevder den enzymatiske aktiviteten i spytt står for en liten andel av den 

observerte løsemiddeleffekten i saliva. Saliva inneholder (0,01 % w/v) diammoniumcitrat, en 
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kelatdanner som løseliggjør tyngre metallioner på tilsvarende vis som triammoniumcitrat, 

spyttets løsemiddelaktivitet skyldes også dets ioniske aktivitet (Wolbers 2003: 6).
37

  

Triammoniumcitrat løses i destillert vann (NH4)3C6H5O7 + H2O; det består av én 

hydroksylgruppe og tre syregrupper som er bundet til tre ammonium ioner (Carlyle m. fl. 

1990: 44; Hall 1915: 209). I pH-nøytralt destillert vann vil en 5 % (w/v) løsning 

triammoniumcitrat gi pH på 7, noe som er gunstig ettersom det avverger en potensiell basisk 

hydrolyse med malerikomponenter (Carlyle m. fl. 1990: 44). Citratholdige kelaterende 

løsninger har vært brukt til rens av malerioverflater siden 1980, og TAC er nyttig til rens av 

overflater som inneholder slike organiske og uorganiske partikkelsammensetninger (Morrison 

2007: 255). Kelatdannere som TAC er kjemiske forbindelser som gjør tyngre kjemiske 

stoffer som metaller løselige i vann, og det er denne kjemiske egenskapen ved TAC som gjør 

løsningen nyttig til rens av malerioverflater. Lerretsbaksiden på Schultze ble renset for 

betraktelige mengder impregnering og øvrige organiske/uorganiske forbindelser, men det var 

imidlertid ikke mulig å utføre mer enn en reduksjon av impregneringen grunnet 

tidsbegrensningen på prosjektet, men totalrens er ikke mulig når maleriet er impregnert.      

Fernissrens – valg av metode 

Mengden fargeskader på Schultze kom til å gjøre motivoverflaten svært ujevn. En 

fargeoverflate med mye oppskallinger vil i forbindelse med fernissrens problematisere bruken 

av bomullspinner. Med konstruering av en tabell ble det mulig å overveie fordeler og ulemper 

til hver av de ulike rensemetodene (tabell 11). Under fernissrens vil bruk av bomullspinner 

utsette fargestrukturene for unødvendige mengder friksjon, og siden fargestrukturene har 

store skader i form av oppskallinger og avskallinger ble det nødvendig å begrense bruken av 

mekanisk bearbeiding til et minimum ved rens av motivoverflaten. I hovedsak ble 

mikrofilamentet Evolon
TM 

benyttet i kombinasjon med bomullspinner i overflateområder som 

kom til å kreve mekanisk bearbeiding. Minimal bruk av bomullspinner kom til å redusere 

mengden friksjon mot fargeoverflaten på Schultze.  

En undersøkelse av Hermann Kühn (1974) omhandlet framprovoseringen av blanching både 

kjemisk og mekanisk. Han utførte tester på fargestrukturer hvor det i et av tilfellene oppstod 

kjemisk blanching idet fargefilmen reagerte med en sur løsning, og under mekanisk rens 

forekom det blanching i fargelaget grunnet mikrosprekkdannelse i fargeoverflaten (Kühn 
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 Spyttets saltinnhold består i hovedsak av Na
+
 etterfulgt av sporstoffer som: K

+
, Ca

+2
, Mg

+2
, Cu

+2
, Co

+2
, SO4

-
, 

SCN
-
, NH4

+
 og Cl

-
 (Wolbers 2003:6).  

*w/v er en engelsk forkortelse for vekt av volum. 
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1974: 59). Det viste seg at den kjemiske blanchingen skjedde i forbindelse med ekstraksjon 

av svovelkomponenten i pigmentet ultramarin blå, som ble frigjort fra fargestrukturen i form 

av hydrogensulfid H2S (Boissonnas 1977: 43). Det viser seg imidlertid at det vanligste 

tilfellet blanching i fargestrukturer oppstår når pigmenter utsettes for mikrosprekker i 

fargelaget, noe som fører til diffus lysspredning på fargeoverflaten og fargeopplevelsen 

opphører (Boissonnas 1977: 43). Blanching forekommer også i tilfeller fargelag eller ferniss 

delvis mettes av en løsning, og den synlige effekten skyldes hvitaktig opasifisering av 

materialet ettersom lyset reflekteres ujevnt tilbake (Burnstock, Caldwell og Odlyha 1993: 

231).  

Ovennevnte forskningsresultater vedrørende blanchingstilfeller grunnet mikrosprekkdannelse 

i fargeoverflaten bidro med å understøtte en vektlagt bruk av mikrofilamentet Evolon
TM

 

under renseprosedyren av ferniss på Schultze. Med bruk av Evolon
TM

 ble en hovedandel 

ferniss ekstrahert fra motivsiden på Schultze (bilde 75). Det resulterte i mindre friksjon mot 

fargestrukturene og færre anvendte arbeidstimer enn om bare bomullspinner ble brukt. I 

tilfeller kan mikrofilamentet Evolon
TM

 gi for stor løsemiddeleksponering til malerioverflaten, 

og med det faktum at Evolon
TM

 dekker malerioverflaten kan det problematisere rensing 

ettersom det eliminerer muligheten for å observere behandlingsprosessen. For en konservator 

er det ideelt å kunne observere og kontrollere effekten løsemidler har på en malerioverflate, 

ettersom Evolon
TM

 dekker motivet ble det utført preliminære rensetester av alle fargeområder 

for å sikre at det ikke kom til å forekomme en uforutsett mengde pigmentekstraksjon eller 

fargeendring under rens. Rensetester i fargeområder på Schultze ble utført før 

renseprosedyren ble iverksatt.  

Fernissrens – valg av løsemiddel  

En aldret ferniss innehar ukjente løselighetsparametre, så for at fernissen går i løsning må 

parametre i ferniss korrespondere med parametre i det anvendte løsemiddel (Hedley 1993: 

131). Løselighetsparametre innbefatter de intermolekylære krefter kjent under kjemiske 

termer som: dispersjons-, polare-, og hydrogenbindende krefter (Hedley 1993: 129). På 

Schultze skjermer sterk voksfluorescens for fernissfluorescens (bilde 8), 

fluorescenskarakteristika mangler dermed nytteverdi under tolkningen av fernisskomposisjon.  

I Europa ble dammar introdusert i 1827, og første gangen rapportert brukt som maleriferniss i 

1829 (Lucanus 1966: 8). Harpikser som mastiks, sandarak og kolofonium kom gradvis til å 

erstatte bruken av oljeferniss fra 1500-tallet, og var de mest vanlige harpiksene i 

fernisseringssammenheng frem til introduksjonen av dammar (de la Rie 1989: 1228).  
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Nedbrutt dammar og/eller mastiks fluorescerer vanligvis gulgrønt under varierende intensitet 

avhengig av dekomponeringsgrad (Webber 2008: 1). Naturlige ferniss er mindre løselige i 

løsemidler med lav polaritet grunnet fernissens oksideringsprosess, et fenomen som øker 

fernisspolaritet over tid (Lomax og Fisher 1990: 182). Kaouri-Butanol, Hildebrands, Hansen, 

og Teas diagram er verktøy som kan benyttes for å kartlegge fernissens løselighetsparametre. 

Teas diagram er gunstig i konserveringssammenheng, ettersom testede løsemidler kan plottes 

inn i et romslig diagram som enkelt kartlegger løsemidlenes intermolekylære krefter (Burke 

1984: 13). Til rens ble Teas-diagram brukt til loggføring av testede løsemidler, noe som bidro 

med å effektivisere kartleggingsprosessen av fernissens løselighetsparametre (vedlegg 10h). 

Et fenomen som er viktig å ta hensyn til under fernissrens er svelling. Ifølge Michalski (1990) 

er det fire faktorer som kan føre til at fargelag sveller under løsemiddeleksponering: 

Løsemidler kan diffundere gjennom fargelag, absorberes av fargelag, og omslutte fargelag 

både i løsning og som en tynn hinne (Michalski 1990: 88).  Svelling av fargene fører til at 

fargefilmen mykner og mister bindeevne med pigmentet, noe som også leder til økt fare for 

friksjonsskader med eksempelvis bomullspinner (Phenix 2013: 69). Pigmentekstrahering 

under rens kan vitne om anvendte løsemidler som befinner seg innenfor Stolows (1985) 

kartlagte hovedområde for svelling (Phenix 2013: 70). Stolow (1985) testet en rekke 

løsemidler og løsemiddelparametre for å kartlegge hvilke parametre som ga mest svelling i 

aldrede oljefarger (Feller m. fl. 1985: 92). Stolows data ble tatt hensyn til ved valg av 

løsemidler for å redusere faren for pigmentekstrahering og/eller fargeendring, 

svelleparametre ble derfor tatt i betraktning under renseprosedyren av Schultze for å forhindre 

unødvendig svelling av fargene (vedlegg 10i). Renseprøver i hvite, svarte og rødbrune 

fargeområder med isopropanol, etanol og aceton i kombinasjon med mikrofilamentet 

Evolon
TM

 kunne vise til en reduksjon av ferniss og gamle retusjer på Schultze (bilde 75, bilde 

77, og bilde 78).  

Fjerning av ferniss -og redusering av impregnering 

I forbindelse med fernissrens vektlegger Gerry Hedley (1985) tre etiske prinsipper 

vedrørende total-, delvis-, og selektiv rens. Delvis rens består av fernissrens som etterlater et 

tynt lag ferniss over fargelagene (Hedley 1985: 154), og delvis rens omtales som fordelaktig i 

de tilfeller fernissen er et originalmateriale påført av kunstneren selv (Hedley 1985: 154). Det 

var ukjent hvorvidt fernissen på Schultze var original, men under fjerningen av impregnering 

ville det vært umulig å etterlate en intakt ferniss. Et faktum som rettferdiggjør fjerningen av 

ferniss uavhengig av om den skulle være original. Selektiv fernissrens kan utføres i de 
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tilfeller fargenes estetiske karakteristika er endret grunnet aldring. Mørke farger blir mørkere, 

lyse farger kan bli gjennomskinnelige, men blå-, røde-, og hvite farger gjennomgår minst 

endring i fargetonalitet over tid (Hedley 1985: 156). På Schultze har de mørke fargene blitt 

mørkere både grunnet ferniss og impregnering, og de lyse fargene har blitt dels 

gjennomskinnelige i noen av de blyhvite fargelagene; dette framkommer i et område av 

jakkevesten på Schultze. Prinsippet med selektiv rens bortfaller i tilfeller ferniss lett lar seg 

fjerne uten at det forekommer drastiske fargeendringer i motivet. I tilfellet med Schultze så 

kan det se ut til å foreligge en noe ugunstig fargeendring mellom lyse og mørke fargepartier; 

det var derimot impregneringen som gjorde rensingen problematisk, noe som resulterte i 

delvis rensing av fargestrukturene i de mest skadete fargeområdene. Hedley (1985) omtaler 

selektiv rens som nyttig i de tilfeller det bidrar med å gjenskape fargenes originale tonalitet 

(Hedley 1985: 156), hvilket i tilfellet med Schultze var ytterligere forringet av 

impregneringen, men også av ferniss.  

Totalrens følger prinsippet om at misfargede fernisslag, overflødige overmalinger, og visuelt 

forringende retusjer fjernes fullstendig for å fremheve kunstnerens materialvalg og intensjon 

med maleriet (Hedley 1985: 159). Selv om prinsippet om totalrens ble fulgt, så bortfalt det 

ettersom impregneringen ikke lot seg fjerne fullstendig, fordi den lå inkorporert i hele 

maleristrukturen og flere av de tettsittende skittsammensetningene var tidkrevende å fjerne 

(bilde 95). Sinoberholdige farger tålte ikke lang eksponering med løsemidler og grundering 

kunne være løsemiddelsensitiv med aceton og vandige løsninger i tilfeller med lang 

løsemiddeleksponering. Det ble testet gelsystemer av isopropanol, etanol og aceton,
38

 men 

disse løsningene ble mest brukt i områder frie for fargeskader og sinoberholdige farger. 

Gelsystemenes løsemiddelkonsentrasjon og vannmengde var ikke gunstig til bruk i skjøre 

fargeområder, og etterrensing av gel krever bruk av bomullspinner, hvilket innebærer 

mekanisk bearbeiding. Dette var ikke ideelt i de skjøre fargepartiene på Schultze. Utover det 

ble det brukt en kombinasjon løsemidler som isopropanol, aceton, saliva, (5 % w/v) 

triammoniumcitrat, og white spirit, dette for å kombinere et nødvendig antall parametre til 

fjerningen av de sekundære materialene på Schultze. Det var ikke mulig å fjerne de 

sekundære materialer med bare ett løsemiddel.      

På Schultze ble det utført en fjerning av sekundære materialer med en intensjon om å fjerne 

mest mulig sekundært materiale for å gjenvinne fargetonalitet, men også med intensjon om å 

unngå ytterligere skader i fargestrukturene. Maleriets fernisser, impregnering, overmalinger, 

                                                           
38

 47 % løsemiddel i 50ml vann, 10ml Ethomeen og 3g Carbopol EZ.  
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retusjer, og øvrige organiske og uorganiske forbindelser ble fjernet på en skånsom måte for å 

gjenvinne del av fargenes originale tonalitet, hvilket innebar delvis rensing i skjøre 

fargestrukturer.    

Brune fargelag 

De brune fargene i det høyre jakkepartiet på Schultze var utfordrende å rense grunnet fargens 

skadeomfang. Av utførte rensetester ble det konkludert med at den brune fargen kunne renses 

med etanol, og Evolon
TM

. Det var kun i noen få fargepartier at det var mulig å arbeide 

mekanisk uten å risikere fargetap, testing av gelsystemer i disse områdene så ut til å medføre 

fargetap og en antydning til misfarging; impregneringen ble tross alt påført for å konsolidere 

fargene. Det ble også benyttet varmepistol (35-40 °C) for å fremskynde løsemiddelaktivering.  

Heydenreich (1994) har presisert at det kan være utfordrende å fjerne impregneringer fra 

fargestrukturer, nettopp fordi fargene kan få endret løselighet, noe som kan medføre at 

fargene er sensitive overfor løsemiddelet som benyttes til fjerning av impregnering. Det ble 

konkludert med at fargen kun lot seg delvis rense med utelukkende bruk av Evolon
TM

, 

fargestrukturene tålte ikke mekanisk bearbeiding med bomullspinner grunnet mengden 

fargeskader. Overskytende mengder ferniss og/eller impregnering måtte bli værende i 

fargestrukturen. De brune fargene i venstre jakkeparti var mer stabile, og også mindre 

sensitive overfor testede løsemidler. Med aceton, etanol, (5 % w/v) triammoniumcitrat, 

Evolon
TM

, og bomullspinner var det mulig å redusere mengder impregnering, ferniss, og 

ulike skittsammensetninger. Med en mindre antydning til fargeskader var det mulig med 

mekanisk bearbeiding og en større reduksjon av de ovennevnte materialene som skulle 

fjernes. De brune fargestrukturene i vesten på Schultze ble renset med tilsvarende metode i 

venstre jakkeparti.  

Karnasjonen og hvite strukturer i ordensbånd 

De hvite karnasjonsfargene ble renset med bruk av isopropanol, etanol, (5 % w/v) 

triammoniumcitrat, Evolon
TM

, tidvis varmepistol (35-40 °C) og bomullspinner. Aceton ble i 

tilfeller brukt med kort eksponeringstid grunnet sinoberfargen som er blandet inn i områder 

av karnasjonen, dette var imidlertid ikke et problem i ordensbåndet som var fri for sinober. 

Prosedyren gikk trinnvis med at fargene først ble renset for impregnering og ferniss med 

etanol og tidvis varme (35-40 °C). Deretter ble det benyttet bomullspinner med tilsvarende 

løsemiddel for mekanisk bearbeiding av resterende impregnering. I tilfeller ble det fjernet 

retusjer i håret og ansiktspartier, men noen av disse var vanskelige å fjerne, og fargene i 

karnasjonen var tynt påført og svært skadet. Det ble også forsøkt å fjerne tettsittende 
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skittsammensetninger, retusjer og impregnering mekanisk med mikrokirurgisk pinsett og 

skalpell (bilde 93). Mye av de sekundære materialene ble redusert, men det ble konkludert 

med at retusjrester i håret heller bør retusjeres ettersom grunderingen under var mer sensitiv 

for løsemiddeleksponering enn retusjen (bilde 79). Karnasjonen var tynt påført, mekanisk 

rensing risikerte ytterligere fargetap.   

Blyholdige farger bruker å tåle løsemiddeleksponering bedre ettersom blytilsetning 

framskynder polymeriseringen av bindemiddelet, og blysåpedannelse i fargene kan ytterligere 

stabilisere fargefilmen ettersom frie fettsyrer binder seg til blysåpene (Erhardt, Tumosa og 

Mecklenburg 2013: 148). Det framkom av rensing i karnasjonen og ordensbåndet at de 

blyholdige fargene tålte rensing bedre enn de rødbrune områdene.  

Utførte testprosedyrer av Carlyle m. fl. (1990) kunne ikke indikere at det lå igjen noen form 

for krystallisert citrat etter rensing med triammoniumcitrat, testing ble utført med SEM-EDS 

før og etter rensing (Carlyle m. fl. 1990: 46). Nyere forskning av Morrison m. fl. (2013) 

kunne bekrefte at triammoniumcitrat i konsentrasjoner på opptil 5 % måtte etterrenses med 

vann for å fjerne resterende mengder citrat på malerioverflaten, disse analyser ble også utført 

med SEM-EDS analyse (Morrison m. fl. 2013: 266). Områder som ble renset med 

triammoniumcitrat ble derfor etterrenset med en fuktet bomullspinne.  

Rødbrune fargelag 

Den rødbrune fargen i innsiden av vesten på Schultze (0502) virket sensitiv for aceton og 

vandige løsninger. Fjerningen av ferniss og impregnering ble utført med Evolon
TM

, etanol og 

bruk av varmepistol (35-40 °C). Dette uten ytterligere testing med gelsystemer ettersom 

sinoberholdige farger er løsemiddelsensitive. Kombinasjonen vann, løsemiddel og lang 

virkningstid gjør gelsystemer risikable å bruke. Først under redusering av resterende 

organiske og uorganiske forbindelser forekom pigmentekstrahering med bruk av vandige 

løsemidler som saliva og/eller (5 % w/v) triammoniumcitrat. Resterende sammensetninger 

skitt ble derfor forsøkt fjernet med skalpell og spatel, men fargene i vestens innside var tross 

konsolideringsforsøk svært sensitive for mekanisk håndtering. Dette resulterte i at vestens 

jakkeinnside på lik linje med portrettets brunfarger var utfordrende å rense for ferniss, 

impregnering og skittsammensetninger. Den rødbrune fargen ble delvis renset for å unngå 

skade i fargestrukturene.     

Røde, gule, og blå fargestrukturer 

De røde, gule, og blå strukturene av henholdsvis sinober, napoligul og antatt indigo/prøyssisk 

blå fikk fjernet overliggende ferniss med etanol, og Evolon
TM

, og impregneringen ble fjernet 
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under svelling og mekanisk bearbeiding med white spirit uten komplikasjoner. Dette ettersom 

det ikke forelå problematiske skader i disse fargepartiene. Sinoberfargen i kantene på 

ordensbåndet var sensitiv overfor aceton, dette framkom av en renseprøve som medførte 

mindre ekstraksjon av fargen. Til påfølgende rensing i de omliggende fargestrukturene 

nærmest rødfargen ble det benyttet løsemidler av lavere polaritet, dette for å forhindre 

ytterligere eksponering av aceton og/eller gelsystemer på sinoberfargen. I de tilfeller 

løsemidler kom nær sinoberfargen ble fordampingsraten akselerert med å blåse varmluft på 

løsemiddelet. Det er erfaringsvis tillært at uønskede løsemidler som kommer nær en sensitiv 

farge bør fordampe, og dette uten å fjerne løsemiddelet mekanisk med en bomullspinne. 

Mekanisk fjerning av løsemidler over sensitive farger kan resultere i fargetap ved 

ekstrahering. 

Fjerning av svart overmaling 

Den svarte overmalingen som lå påført over den originale bakgrunnen på motivet ble fjernet 

med (47 % w/w) isopropanolgel, (47 % w/w) acetongel, aceton, Evolon
TM

, og bomullspinner 

(bilde 75). Etter fjerning av svart overmaling ble det benyttet (5 % w/v) triammoniumcitrat 

for å fjerne resterende mengder overmaling, samt skittsammensetninger som lå under 

overmalingen mot original bakgrunn, grundering, og lerret. Partier med svart overmaling gikk 

ikke like lett i løsning, disse er antatt for å være oljebundne retusjer av en mindre løselig sort 

(bilde 94).   

Prosedyren 

Først ble isopropanolgel penslet på malerioverflaten, hvilket var nødvendig siden den svarte 

overmalingen lå tykt påført. Isopropanolgel/acetongel ble liggende i 30 sekunder for at 

løsemiddelet skulle få lang virkningstid med fargelaget. Deretter ble det lagt på et stykke 

Evolon
TM

 fuktet med aceton for å fjerne oppløste mengder overmaling, ferniss og 

impregnering. Bomullspinner ble også tatt i bruk for å kunne kombinere rensingen med 

mekanisk bearbeiding, hvilket effektiviserte fjerningen av den sekundære fargen. Ferniss og 

impregnering lot seg fjerne uproblematisk ettersom det mistet vedheft til overflaten under 

fjerningen av den svarte overmalingen. Behandlingen foregikk tidvis på lavtrykksbord med 

motivsiden opp for å varmeaktivere impregneringen, samt effektivisere fjerningen av den 

sekundære fargen, men lokal varmeaktivering med varmepistol (35-40 °C) viste seg å være 

ideelt ettersom det kun var nødvendig å jobbe lokalt. Overmalingen viste seg å være langt 

mer tidkrevende å fjerne enn antatt. Det så ut til å ligge oljebundne retusjer i svart under den 
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vannløselige overmalingen av samme sorten som var vanskelig å fjerne fra motivet (bilde 

94).   

Utfordringer tilknyttet fjerningen av impregnering og ferniss 

Det var utfordrende å redusere mengden impregnering på Schultze, og da spesifikt i de brune 

fargestrukturene som utgjør Schultzes høyre jakkeparti. Gulnet ferniss lot seg fjerne med bruk 

av Evolon
TM

 og polare løsemidler som etanol/aceton, men impregneringen gikk ikke av med 

Evolon
TM

. Impregneringens harpikskomponent, som da er antatt for å være kolofonium, gikk 

ikke i løsning med noen av de valgte løsemidlene; den lot seg derimot svelle og mekanisk 

fjerne med bruk av en treg fordamper som white spirit eller en vandig løsning (5 % w/v) 

triammoniumcitrat, som også bidro med å løse akkumulert smuss. Denne metoden var 

tidkrevende og involverte bruk av skalpell/spatel for å fjerne materialet med mekanisk 

bearbeiding. Det gikk om lag 1 time per felt på 20mm x 20mm (vedlegg 10c-d). 

Bivokskomponenten ble liggende etter at øvrige komponenter var fjernet med løsemidler og 

mekanisk svelling (vedlegg 10e-f). Voksrester lot seg fjerne mekanisk, men med 

varmeaktivering (35-40 °C) gikk voksen lettere i løsning og ble deretter fjernet med en 

bomullspinne, i tilfeller kombinert med white spirit. Varme ble tidvis benyttet under rensing 

av de øvrige komponentene, men bivokskomponenten lot seg ikke fjerne før den lå igjen som 

siste restmateriale på malerioverflaten. Hvilket viser at impregneringen lot seg fjerne når 

harpikskomponenten og øvrige materialer var blitt fjernet først, en fremgangsmåte det tok tid 

å finne ut av.  

Utfordringen var ikke anvendelsen av ovennevnte metode for å fjerne impregnering, men den 

skjøre tilstanden på fargene, og da spesifikt i det høyre jakkeparti på Schultze. Impregnering 

ble i utgangspunktet påført motivet for å konsolidere fargene, og fjerning av impregnering i 

disse skadene resulterte ofte i fargetap som måtte re-konsolideres.
39

 Selv i blyhvite farger og 

karnasjonsfarger som var de enkleste å rense for impregnering oppstod det tidvis avskallinger 

som måtte re-konsolideres i løpet av renseprosedyren. Det ble gjort forsøk i å svelle og 

mekanisk fjerne impregnering i de skjøreste fargeområdene, men i tilfeller resulterte den 

minste mekaniske berøring i fargetap, hvilket kom til å resultere i en beslutning om at det 

høyre jakkepartiet kun ble delvis renset for impregnering. All ferniss derimot gikk lett i 

løsning med polare løsemidler, som etanol/aceton. I skjøre fargeområder var det mulig å 

                                                           
39

 Fargestrukturene ble konsolidert med Paraloid
TM

 B-72, men konsolidering var i tilfeller irrelevant når 
fargeskadene var for omfattende. Konsolideringen ble trolig også liggende over ansamlinger impregnering og 
øvrige materialer, men skjøre farger må konsolideres før rensing uavhengig av om det ligger impregnering over 
fargen.   
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ekstrahere ferniss med Evolon
TM

, men også med bomull som var løst tvunnet til en 

bomullspinne og forsiktig lagt mot fargeoverflaten for å nå fernissen i fargestrukturens 

fordypninger.   

Gelsystemer (47 %) med isopropanol, etanol og aceton ble utelukkende benyttet til fjerning 

av ferniss og impregnering i hvite fargestrukturer, og også under fjerning av retusj og 

overmaling. Øvrige fargestrukturer fikk fjernet ferniss og impregnering med aceton, 

isopropanol, etanol, (5 % w/v) triammoniumcitrat, white spirit og Evolon
TM

, og tidvis varme 

(35-40 °C) for å kunne aktivere impregneringen. Oppskallingene på Schultze ble i forkant 

konsolidert, men tyktliggende lag ferniss og impregnering kunne gjøre det problematisk å nå 

oppskallingene og skjøre fargeområder med konsolideringslimet.  

Det ble også avdekket flere løse fargeoppskallinger og -avskallinger i fargene under fjerning 

av ferniss og impregnering, noen av disse så ut til å ha vært konsolidert (bilde 71, vedlegg 

8f). Helkonsolidering av hele maleriet over lavtrykksbord var ikke aktuelt; det ville eksponert 

fargestrukturene for temperaturer over 40 °C, og i tillegg involvert store mengder aceton over 

løsemiddelsensitive farger i kombinasjon med varme. Heydenreich (1994) presiserer også at 

temperaturer over 40 °C kan forårsake en ytterligere misfarging av impregnerte farger. Uten 

Evolon
TM

 filamentet ville fjerningen av ferniss vært svært utfordrende, ettersom mekanisk 

bearbeiding selv over konsoliderte farger har vært utfordrende og resultert i gjentatte re-

konsolideringer.  

Visuell reintegrering 
Fernissering 

Fernisseringen av et maleri bruker å markere endt fase av et konserveringsarbeid. Det er et 

sluttprodukt som har til hensikt å fremheve malerimotivet. Frem til i dag har syntetiske 

harpikser kommet til å erstatte bruken av naturlige harpikser. Ifølge de la Rie (1987) benyttes 

syntetiske harpikser til fernissering grunnet deres gode holdbarhetsegenskaper, men at det er 

på bekostning av de naturlige harpiksenes bedre fargemetning- og glansegenskaper. Tsang, 

Erhardt (1992), og Sutherland (2000) utførte analyser som bekrefter at oljefargenes frie 

fettsyrer ekstraheres av løsemidler avhengig av typen løsemiddel, pigmenttype, -alder, samt 

løsemiddelets virkningstid. Fernisseringen av et maleri eksponerer maleriet for store mengder 

løsemiddel. Ideelt sett bør løsemiddelet fordampe fra fernissoverflaten under fernissering, 

men mengder løsemiddel diffunderer ned i fargefilmen og tilbake til fernisslaget før det 

fordamper (Tsang og Erhardt 1992: 89). I løpet av denne prosessen kan løselige 

oljekomponenter forflyttes inn i fernisslaget, og også ligge igjen over fernisslaget ettersom 
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disse komponentene ikke er flyktige (Tsang og Erhardt 1992: 89). Ovennevnte 

forskningsresultater viser at det er viktig å problematisere valget av fernissmaterialer. To 

viktige variabler å ta hensyn til vedrørende valg av fernissmaterialer er: ekstrahering og 

fargemetning.     

Valg av lavmolekylære harpikser (LMW) og/eller høymolekylære harpikser (HMW) til 

fernisseringen av Schultze 

Naturlige fernisser av lav molekylærvekt som mastiks og/eller dammar er kjent for å ha gode 

fargemetnings- og glansegenskaper, men de har lettere for å oksidere og gulne enn syntetiske 

harpikser (Chércoles m. fl. 2011: 34). En lavmolekylær syntetisk ferniss har de samme gode 

optiske egenskapene, og i tillegg bedre aldringsegenskaper (Arlslanoglu og Learner 2001: 

62). Lavmolekylære harpikser er sammensatt av små molekyler og innehar lav molekylvekt, 

og polymere harpikser som Paraloid
TM

 B-72 har høyere molekylvekt. Rie og McGlinchey 

(1990) testet Regalrez
TM

1094 og ketonfernisser opp mot naturlige fernisser, og fant ut at 

lavmolekylære hydrokarbonbaserte harpikser som Regalrez
TM

1094 er mer stabile og viser til 

lenger holdbarhet. Hvis UV-absorberende HALS-Tinuvin
TM

 292 blandes inn i 

fernissløsningen med 2 % av harpiksens vekt, så klassifiseres alle hydrogenerte harpikser 

som Regalrez
TM

1094, aldehyd harpikser som Laropal
TM

 A81 og selv ketonferniss som 

MS2A
TM

 til Fellers holdbarhetsklasse A, dette gjelder også Paraloid
TM

 B-72 (de la Rie 1990 

og McGlinchey: 168, Feller 1978).  

Lavmolekylære harpikser gir gode optiske egenskaper grunnet de små 

molekylsammensetningene i materialet, dette gjør at LMW-harpikser kan brukes til løsninger 

av lav viskositet og høy konsentrasjon harpiks (Whitten m. fl. 1997). Lav fernissviskositet er 

ideelt for at den skal kunne påføres jevnt i flere lag, men porøse substrat i maleristrukturen 

risikerer å absorbere store mengder lavmolekylære ferniss (Chércoles m. fl. 2011: 38). 

Ferniss som siver inn i malerisubstratet utgjør en risiko ettersom harpiks kan herde fast i 

maleristrukturen, og med påfølgende løsemiddeleksponeringer risikerer harpiks å svelle og 

løsne på omliggende malerikomponenter (Horie 2013: 7). 

Ovennevnte forskningsresultater vedrørende LMW og HMW-harpikser indikerer at det mest 

gunstige i fernisseringssammenheng er å benytte en LMW-harpiks for optimal fargemetning, 

men ulempen det medfører grunnet harpiksens små molekylsammensetninger er at den lettere 

siver inn i maleristrukturen, men dette er trolig ikke noe problem ettersom maleriet er 

impregnert. På Schultze ønskes optimal fargemetning, minimal fettsyreekstrahering og 

minimal fernisspenetrering. En isolasjonsferniss med HMW som Paraloid
TM

 B-72 reduserer 
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fernisspenetrering under påfølgende fernisseringer. Det vil redusere fettsyreekstrahering 

grunnet mindre løsemiddeleksponering, forhindre migrering av harpiks i maleristrukturen, og 

samtidig tillate ytterligere fernisspåføringer med LMW-harpikser for bedre 

fargemetningsegenskaper.    

Fernisseringsprosedyren 

Siden Schultze er et mørkt portrettmaleri med matte farger var det ønskelig å redusere 

harpiksens glansmengde. Først ble det påført en isolasjonsferniss og deretter påfølgende 

fernisslag med Regalrez
TM

 1094. For redusert glans ble den mikrokrystallinske voksen 

Cosmoloid
TM

 H-80 tilsatt som tilsetning i sluttferniss med Regalrez
TM

 1094.  

Isolasjonsferniss 

Den første fernisspåføringen var en isolasjonsferniss bestående av Paraloid
TM

 B-72. 

Harpiksen er en polymer som består av lange, tunge molekylkjeder, og det er dette som gir 

harpiksen egenskap som barriere (Stoner & Rushfield 2012: 651). Det var ønskelig å legge en 

fernissbarriere i bunn for å redusere mengden fernisspenetrering i strukturen under 

påfølgende fernisseringer med Regalrez
TM

 1094. Isolasjonsfernissen virker også 

konsoliderende på fargestrukturene, hvilket er gunstig for stabiliseringen av fargene på 

Schultze. For å redusere mengden ekstrahering spiller også påføringsmengder en rolle. 

Tynnere strøk med ferniss reduserer risikoen for fernisspenetrering i maleristrukturen, samt 

migreringen av harpiks. Det var vanlig av eldre fernisseringstradisjon å anvende ferniss i 

tykke glansfulle lag (Stoner og Rushfield 2012: 652), men til fernisseringen av Schultze ble 

ferniss heller påført i flere tynne lag. Det var kun nødvendig med to fernisslag Paraloid
TM

 B-

72, ettersom impregneringen i maleriet fungerte som en barriere, hvilket var gunstig i 

fernisseringssammenheng.  

Sluttferniss  

Til påfølgende fernisseringer ble harpiksen Regalrez
TM

 1094 benyttet grunnet dens gode 

fargemetningsegenskaper. Den upolare harpiksen Regalrez
TM

 1094 er løselig i upolare 

løsemidler som white spirit, og dette begrenser dermed ekstraheringsproblematikken 

betraktelig (tabell 10). Til fernisseringen av Schultze ble det benyttet lav-aromatisk white 

spirit med lavere prosentandel aromatiske tilsetninger (0-2 %), aromatisk innhold kan variere 

mellom de ulike produkttypene (tabell 10).  
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 7. Avslutning og ettervern 

Undersøkelser, analyser og konservering av portrettet ble utført i tidsrommet 22. august 2017 

– 18. februar 2018. Grunnet maleriets skadeomfang ble fokuset rettet inn mot stabiliseringen 

av portrettet, hvilket kom til å innebære sikringen av maleristrukturen samt fjerningen av 

sekundære materialer. Mest utfordrende var fjerningen av den voks/harpiksbaserte 

impregneringen som var blitt inkorporert i hele maleristrukturen. 

Resultater og oppsummering 

Den sekundære blindrammen ble erstattet med en ny blindramme, hvilket resulterte i at den 

sekundære pynterammen ikke var kompatibel med målene på den nye blindrammen. Den 

sekundære pynterammen som fulgte med maleriet må repareres i rammelisten om den ønskes 

brukt til øvrige formål. Den sekundære blindrammen som fulgte med maleriet var nedslitt i 

skjøtene og manglet vulst, den ble derfor erstattet med en ny og mer stabil blindramme.
40

 

Lerretet har blitt renset for betraktelige mengder sekundære materialer, hvilket har resultert i 

gjenopprettet lerretselastisitet. Rensing av lerretsbaksiden har redusert misfargingen som var 

forårsaket av impregnering og bivoks. Fargekontrasten mellom lerretsskrift og omliggende 

lerretspartier har blitt stor nok til at lerretsskriften er leselig med det blotte øye.  

Lerretsdeformasjonene er også betraktelig redusert. Riftene har blitt stabilisert med syntetiske 

lintråder, hullene har blitt lappet med polyesterseilduk og kantdubleringen har stabilisert 

oppspenningskanten på lerretet. Limseisingen har ikke vært synlig under behandling, men 

utførte undersøkelser kunne vise til et intakt limlag i lerretet.  

Grunderingen har blitt stabilisert med utførte konsolidering- og planeringsinngrep, gitt ved at 

delamineringer mellom grundering og lerret har fått bedre vedheft. Grunderingen har forholdt 

seg intakt i synlige deler av maleriet under utførte inngrep. Fargestrukturer har blitt 

konsolidert og stabilisert både før, under og etter øvrige inngrep, noe mindre fargetap oppstod 

i forbindelse med behandlingen av oppspenningskanten og motivet, disse ble etter evne 

konsolidert på plass igjen. Intakte fargepartier har forholdt seg stabile under utførte inngrep, 

men farger i områder med mye avskallinger og oppskallinger har vært utfordrende å rense. 

Schultzes høyre jakkeparti ble delvis renset av disse grunner. Misfargingen av fargene har 

blitt redusert, mest i lyse fargepartier som håret, karnasjonen, kravaten, og ordensbåndet. 

Fargepartiene var sensitive overfor mekanisk rensing og bruken av gelsystemer, hvilket 

medførte at flere områder kun ble renset for ferniss med bruk av mikrofilamentet Evolon
TM

.

                                                           
40

 Den nye blindrammen har mål på 75cm x 60cm. 
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 Hovedmålet med oppgaven var sikringen av maleriet, fjerningen av sekundære materialer, 

samt reduseringen av impregnering. Lerretet er ikke lenger låst i rigid impregnering, og med 

gjenopprettet lerretselastisitet var det mulig å spenne opp maleriet. Det gjenstår å oppbevare 

maleriet under gode forhold for at maleriet forholder seg stabilt fremover.  

Ettervern 

Opprettholdelsen av maleriets stabilitet forutsetter gode klimatiske omgivelser, hvilket 

innebærer at maleriet oppbevares i omgivelser med jevn temperatur. Siden maleriet er 

impregnert bør det ikke oppbevares i mer enn romtemperatur på 20 °C, den termoplastiske 

impregneringen varmeaktiveres i temperaturer nærmere 30 °C. Varmeaktivering av 

impregneringsmaterialet vil resultere i lerretsdeformasjoner. Det er derfor ideelt at maleriet 

ikke oppbevares i nærheten av varmeelementer. Lerretet er også ytterligere sensitivt for 

fluktuerende RF og/eller høy RF, relativ luftfuktighet bør ikke overstige +60 %. Det 

anbefales å installere et hygrometer i nærheten av maleriet for å overvåke at det foreligger 

jevn RF i oppbevaringsrom. Det bør av disse grunner heller ikke oppbevares i nærheten av et 

vindu som er i bruk. Maleriet må heller ikke henge på en vegg hvor det risikerer direkte 

kontakt med dagslys, ettersom temperaturen kan nå kritiske verdier som aktiverer 

impregneringen. Malerier bør ikke henge i direkte sollys av generelle årsaker, også for å 

redusere fotokjemisk oksidering på malerioverflaten. Disse retningslinjer er viktige å følge, 

fremst fordi maleriet er i privat eie hvor det ikke foreligger institusjonell protokoll for 

oppfølgingen av ovennevnte retningslinjer. Monteringen av en pynteramme anbefales for å 

forhindre slitasje i oppspenningskanten under transport, og for å redusere sannsynligheten for 

mekaniske trykkskader, men også for å fremheve estetikken i portrettet. Maleriets nåværende 

tilstand fremhever dets historiske verdi, om ønskelig kan eier få maleriet retusjert av en 

konservator. Vedlagt ligger forslag til en passende pynteramme (bilde 96).    
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Bilde 1. Før behandling: Portrettet av Hieronymus Johann Schultze.  
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Bilde 2. Før behandling: Lerretsbaksiden av Hieronymus Johann Schultze.  



Bilder 

                                                                                                                                                               72 
 

 

 

 

Bilde 3. Etter behandling: Portrettet av Hieronymus Johann Schultze.  
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Bilde 4. Etter behandling: Lerretsbaksiden av Hieronymus Johann 

Schultze.  
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Bilde 5. Før behandling: Sidelysbilde.  Bilde 6. Før behandling: Gjennomlysbilde. 
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Bilde 7. Røntgenbildet av Schultze. Det kan se ut til at det er et 
foldet draperi over hans venstre skulder, men det er ingen tegn til 
det i den originale bakgrunnen etter at overmalingen ble fjernet.  
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 Bilde 8. Før rensing: Bildet viser malerimotivets ultrafiolette 

fluorescens. Voks/harpiks fluorescerer kraftig på bildet, og skjermer for 

fluorescensen fra underliggende pigmenter og ferniss. 

Fluorescenskontrasten er synlig i motivkanten ettersom motivkanten 

Bilde 9. Før rensing: Bildet viser lerretsbaksidens ultrafiolette 
fluorescens. Bivoksen fluorescerer kraftig i limet som festet lappene til 
baksiden av lerretet 



Bilder 

                                                                                                                                                               77 
 

Bilde 10. Etter rensing: Bildet viser malerimotivets ultrafiolette fluorescens. 

Det er tydelig at det foreligger rester av de sekundære materialene, men 

ettersom maleriet ble impregnert ville det ikke vært mulig å få av alt.  
 

Bilde 11. Etter rensing: Impregnering er redusert, men rester har 

forflyttet seg i strukturen etter endt behandling.  
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Bilde 12. Pentimenti er synlig i båndet på Schultze under vanlig belysning. 

Bilde 13. Pentimenti er synlig i båndet på Schultze med gjennomlys.  

 

Bilde 14. Pentimenti er synlig i båndet på Schultze med røntgen.  

Bilde 15. Pentimenti er synlig i båndet på Schultze med ultrafiolett fluorescens. 
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Bilde 16. Baksiden av maleriets øvre høyre hjørne. Med baksiden av sekundær 
pynteramme og blindramme. 

Bilde 17. Pynterammen ble delvis brutt opp i en svekket skjøt for å få tilgang til 
en av spikrene som festet den til blindrammen. Spikeren var i utgangspunktet 
utilgjengelig. Det å bryte opp pynterammen i en tidligere reparasjon medførte 
mindre skade på selve pynterammen.  
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 Bilde 18. Et av spikerfestene mellom pynteramme og blindramme. 
Spikerhodet lå på innsiden av pynterammen. Pynterammen ble brutt opp i et 
skadet skjøteparti for å nå spikeren med sag. 

Bilde 19. Den butte enden av en tvinne ble benyttet for å bryte opp rom mellom 
pynterammen og blindrammen så spikrene kunne sages av. Noen av spikrene kunne 
latt seg fjerne på utsiden, men det ville gjort unødvendige skade i fargene på 
pynterammen. 
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Bilde 20. Polyester film MelinexTM ble lagt mellom omliggende materialer og sagbladet for 
å beskytte maleriet mot friksjonsskader under sagingen av spikerfestene mellom 
sekundær pynteramme og blindramme. 

Bilde 21. Pynterammen ble fullstendig brutt opp i en tidligere reparasjon i skjøtet for 
at det skulle være mulig å nå spikre langs med rammelisten. En kil ble lagt i klem for å 
skyve pynterammen fra blindrammen. 
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Bilde 22. Øverste blindrammekant før og etter avspenning. Totalt 33 spikre. Mål: 62cm x 3cm. 

Bilde 23. Nederste blindrammekant før og etter avspenning. Totalt 18 spikre, de tre nederste spikrene ble fjernet under 
fjerningen av pynterammen før bildet ble tatt. Tidligere spikerhull i lerretet samsvarer ikke med blindrammens 
spikerhull, hverken på øverste eller nederste blindrammekant., noe som bekrefter at blindrammen er sekundær. Mål: 
62cm x 3cm. 

Bilde 24. Venstre blindrammekant før og etter avspenning. Totalt 19 spikre. Mål: 75cm x 3cm. 

Bilde 25. Høyre blindrammekant før avspenning. Totalt 11 spikre, alle benyttet til oppspenningen av lerretet. Hvilket 

ytterligere bekrefter at blindrammen er sekundær. Mål: 75cm x 3cm. 
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Bilde 28-29. Retusjer ble malt på den sekundære blindrammen under visuell reintegrering av 
malerimotivet ved en tidligere behandling. Her har skadene i lerretet blitt større fordi retusjene er 
mindre enn hullene i lerretet.  
 

Bilde 30. Synlig glans av antatt 
limseising i et uimpregnert 
lerretsfragment på x40 forstørrelse 
fra Schultze.  

Bilde 31. Synlig glans av antatt 
limseising i tverrsnittet av et 
uimpregnert lerretsfragment på x40 
forstørrelse fra Schultze.  

Bilde 26-27. Retusjer ble malt på den sekundære blindrammen under visuell reintegrering 
av malerimotivet ved en tidligere behandling. Skaden i lerretet har vært uendret siden 
denne behandlingen. 
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Bilde 32. Før konsolidering x10 forstørrelse.  Bilde 33. Etter konsolidering x10 forstørrelse.  

Bilde 34. Før konsolidering x10 forstørrelse.  Bilde 35. Etter konsolidering x10 forstørrelse.  

Bilde 36. Før konsolidering x10 forstørrelse.  Bilde 37. Etter konsolidering x10 forstørrelse.  
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Bilde 38-43. Fjerningen av lerretslapper ble utført med en LEISTERTM varmepistol, pinsett og vektlodd. 

Bivoksen myknet i med varme på 25-30 ºC, og ble ytterligere bearbeidet i temperaturer opp mot 35-40 

ºC. Vektlodd ble lagt på lerretsbaksiden for å stabilisere maleriet under fjerningen av lappene.  
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Bilde 48-49. Etter rens med spatel og varmepistol på 35-40 ºC. 

Bilde 44-45. Før fjerning av lerretslapper.  

Bilde 46-47. Etter fjerning av lerretslapper.  
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Bilde 50-51. Sekundær lerretslapp fjernet fra lerretsbaksiden på Schultze. Lappen er 56,5 cm i 
omkrets. t.v: lappens forside. t. h: lappens innside.  

Bilde 52-53. Sekundær lerretslapp fjernet fra lerretsbaksiden på Schultze i målene: 10cm x 
5,5cm. t.v: lappens forside. t.h: lappens innside. 

Bilde 55. Bivoks samt impregnering ble fjernet med spatel og 

varme fra lerretsbaksiden (bilde 36-39). Samlede rester veide 

totalt 2.63g.  

 

Bilde 54.  Test av 

bivoksrensing med 

trekkpapiret Evolon
Tm 

og 

varmepistol (35-40 ºC) 

uten bruk av løsemidler.  
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Bilde 56-58. Etter demonteringen av lerretet fra blindrammen ble det gjort funn av store støvansamlinger, 
insektrester, steiner, og trefliser på nederste lerretskant. En støvprøve ble analysert av Mycoteam (vedlegg 13).  

Bilde 59. Etter 15minutter rens på lavtrykksbordet ekstraherte EvolonTM filamentet på 90cm x 80cm 
store mengder impregnering fra lerretsbaksiden på Schultze. Lerretspartiene som allerede var blitt renset 
for bivoks fra de sekundære lerretslappene er synlige som to renere felt på bildet.  
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Bilde 60. Før rens av impregnering og bivoks på lerretsbaksiden. Mengden impregnering og bivoks 
resulterte i at lerretet var svært rigid. Nummeret 1711 er påført med blekk i lerretet. Det er ukjent hva 
nummeret indikerer. 

Bilde 61. Etter rens av impregnering og bivoks på lerretsbaksiden. Mengden impregnering og bivoks ble 
redusert, og lerretet ble også mer elastisk. Det forekom blanching i ulike partier av lerretet, men det lot seg 
bearbeide med påfølgende etter-rens. Lerretsskriften ble mulig å lese etter fjerning av impregnering. 
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Bilde 62. Lerretsbaksiden som sett under stereomikroskop i x10 forstørrelse. 

Fettsyrene fra voks/harpiks impregneringen ser ut til å ha trengt gjennom 

maleristrukturen fra framsiden. Påføringen av impregnering ble gjort på 

motivforsiden, ettersom impregnering ikke foreligger i tykke lag på 

lerretsbaksiden. Dette indikerer at impregneringen ble penslet på framsiden 

for å konsolidere fargene, hvis impregneringen ble penslet på baksiden ville 

intensjonen trolig vært å dublere lerretet.    

Bilde 63. Avdekking til et blottlagt lerretsparti under fjerning av svart 
overmaling. 
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Bilde 65. Planering på lavtrykksbord. Under maleriet ligger luftig syrefritt papir 

for å forhindre tilsmussing av bordflaten. Over maleriet ligger MelinexTM som 

dekker bordflaten for å oppnå vakuumtrykk, og over polyesterfilmen MelinexTM 

ligger vektlodd over de mest rigide deformasjonene, vektlodd ble senere fjernet 

og maleriet ble gitt jevn planering under trykk. 

Bilde 64. Planering av oppspenningskantene på maleriet utført med varme 
(35-40 ºC), white spirit, og vektlodd.   
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Bilde 66-67. Før og etter ferniss- og impregneringsrens og før 

og etter planeringen av maleriet på lavtrykksbord. Planeringen 

resulterte i at lerretskantene i lerretshull 3 ble lagt sammen.  
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Bilde 68. Før fjerning av 
ferniss, impregnering og 
pigmenterte voksretusjer. 

Bilde 70. Krakeleringsmønstre i båndet på Schultze. 

Alderskrakeleringer kan gå helt ned til lerretet.  

 

Bilde 69. Etter fjerning av 
ferniss, impregnering og 
pigmenterte voksretusjer.  
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Bilde 71. Konsoliderte fargeavskallinger av en tidligere behandling. Avskallingene er 
cirka 2mm store. Det kan være farger løsnet under impregneringen av maleriet, noe 
som resulterte i at de ble transportert rundt, men limet som de er festet med ligner ikke 
impregnering, og innehar heller ikke de samme løselighetsparametrene.  

Bilde 72. Synlige opptørkingskrakeleringer i bakgrunnen på motivet, samt blottlagt 

lerret under fjerningen av svart overmaling i en fargeskade. Opptørkingskrakeleringer 

går kun ned til grunderingen.  
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Bilde 73. Synlig jarekant i nederste lerretskant x 40 forstørrelse med 
stereomikrooskop.  

Bilde 74. Synlig jarekant i øverste lerretskant x40 forstørrelse med 
stereomikroskop. 
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Bilde 75. Fjerning av svart overmaling, ferniss og impregnering i bakgrunnen på 

Schultze, med EvolonTM, 47 % aceton- og isopropanolgel og aceton. Resterende mengder 

overmaling og skittsammensetninger mot grundering og lerret ble fjernet med vandige 

løsninger som saliva og (5 % w/v) triammoniumcitrat.41  

 

                                                           
41

 Kun til rensing av overmaling i bakgrunnen ble det benyttet Evolon
TM

 av tilsvarende størrelse, i motivet ble 
det benyttet Evolon

TM
 fra 2x2cm til 6x6cm.  

Bilde 76. Sett fra siden under planeringen av maleriet på lavtrykksbord.  
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Bilde 78. Under fjerning av sekundære materialer på Schultze. Det var enklere å fjerne ferniss og 

impregnering fra lyse områder, og det var i lyse farger det ble størst visuell endring. 

Bilde 77. Under fjerning av sekundære materialer på Schultze. Her med isopropanolgel, EvolonTM og varme 

(35-40) fra en varmepistol.  
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Bilde 79. Etter rensing i håret på Schultze. Håret var delvis retusjert med svart, noe av det gikk opp med 
aceton. Det var ikke mulig å få opp alt ettersom grunderingen var mer sensitiv enn resterende mengder 
svartfarge. De svarte retusjene i karnasjonen og håret var oljebundne og trolig svært aldret ettersom de 
ikke var lettløselige.     

Bilde 80. Lerretsbaksiden etter fjerning av en sekundær lerretslapp. Synlige bivoksrester ligger 

igjen på lerretsbaksiden. Disse ble fjernet med bruk av en varmepistol (35-40 ºC) og white spirit Sett 

under stereomikroskop på x40 forstørrelse. De sekundære lerretslappene har lagt igjen et avtrykk 

av lerretsvevet i bivoksen.   
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Bilde 79. Lerretsbaksiden etter fjerning av en sekundær lerretslapp. Synlige bivoksrester ligger 

igjen på lerretsbaksiden. Dette ble fjernet med bruk av en varmepistol (35-40 ºC) og white spirit. 

Sett under stereomikroskop på x40 forstørrelse. Den sekundære lerretslappene har lagt igjen et 

avtrykk av lerretsvevet i bivoksen.   

 

Bilde 81. Før konsolidering av en større ansamling 
oppskallinger.  

Bilde 82. Etter konsolidering av en større ansamling 
oppskallinger.  

Bilde 83. Før konsolidering i motivkanten. 

Bilde 85. Etter konsolidering i motivkanten.  

Bilde 84. Etter konsolidering i motivkanten. 

Bilde 86. Oppskallinger i motivkanten. 
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Bilde 87. Før fernisseringen av maleriet.  Bilde 88. Den sekundære blindrammen som fulgte med maleriet.  
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Bilde 89. Rift- og hullreparasjon i lerretshull 3.  

Bilde 90. Hullreparasjon i lerretshull 2.  



Bilder 

                                                                                                                                                               102 
 

 

 

 

 

 

 

Bilde 91. Et lite hull i lerretet ble synlig 
under rensing i karnasjonen. 

Bilde 92. Et lite hull i lerretet ble reparert 
med lerretsbroer på lerretsbaksiden. 
Samme hull som i bilde 91.  

Bilde 93. Rensing av resterende mengder 
impregnering fra karnasjonen som 
forholdt seg uløselig med anvendte 
løsemidler.  

Bilde 94. Resterende mengder 
overmaling liggende i skader på 
bakgrunn/grundering.  
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Bilde 95. Tettsittende skittsammensetninger gikk ikke av med testede løsemidler, og 
var vanskelig å fjerne mekanisk. Det ble brukt mikrokirurgisk pinsett og white spirit i 
forsøk på å fjerne det, ettersom det viste seg å være det mest effektive, men 
tidkrevende. Karnasjonsfargene var tynt påført, og også sensitive for mekanisk 
bearbeiding.  
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Bilde 96. Det kan være fint med en simpel lys treramme.  
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Figur 1. Røde markeringer viser til originale oppspenningshull i lerretskanten. En 
rød linje er trukket mellom hullene tilhørende den sekundære oppspenningen. De 
røde nummerverdiene er gjennomsnittsmål gitt av avstanden fra den originale til 
den sekundære oppspenningen av maleriet. (Bildet ble tatt da maleriet lå på bordet).  

Figur 2. Før behandling: Lerretshull 1 var reparert. 

Lerretshull 2 og 3 var ikke reparert.  
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Figur 4. Krarup (2013) gjorde oppdagelser som kunne 

indikere at impregnerte lerret var mer sensitive for 

vanndamp enn ubehandlede lerret. Tross voksens 

vannavsstøtende egenskaper fant hun at lerretsfibre kunne 

absorbere fukt under høy relativ fuktighet (Krarup 2013: 91-

93). I det impregnerte lerretet mangler fibrene rom for 

ekspansjon, noe som resulterer i at lerretstråden ekspanderer 

øyeblikkelig. De ubehandlede lerretsfibrene derimot benytter 

det frie tomrommet til å ekspandere, noe som resulterer i en 

redusert volumendring av lerretstråden.  

Figur 3. Et diagram som har til formål å vise hvordan krakelering kan oppstå i 
sammenheng med tap av lerretsspenn og opptørkingen av farger over tid. 
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Figur 5. Pilene indikerer hvor spikerfestene var på den 
sekundære pynterammen. Ni spikre festet skjøtene sammen, og 
seks spikre festet pynterammen til blindrammen. Den røde 
pilen indikerer hvor det eneste spikerhullet befant seg, som 
trolig tilhørte en veggfesteanordning. 

Figur 6. En Illustrasjon som viser hvordan avskallinger og 
oppskallinger kan oppstå. Alle disse skadetilfellene var 
fremtredende i fargelagene på Schultze. 
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Figur 7. Kart over gamle retusjer i svart og kart over overmalte felt med rød skravering. 

De svarte markeringene viser også de største fargeskadene på maleriet. 
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Tabell 1. Vurderingsskjema for valg av lim til konsolidering. Arslanoglu og Tallent 2003: 12, 

15; Feller 1978: 78/16/4/6; Down 2015: 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av 

termoplastiske 

konsolideringslim 

Tg Farge i solid 

tilstand 

Stabilitet Plastisitet i 

herdet tilstand 

v/romtemperatur 

Forseglingstemperatur Løselighet i 

herdet 

tilstand 

Lascaux
TM

 360-

HV 

 -8 ºC  Gjennomsiktig, 

klar 

I vandig løsn. 

pH: 8 – 9, 

biocid 

stabilisert 

Klebrig Forsegles under 

løsemiddelfordamping 

og varmeaktivering på 

50+ ºC 

Aceton, 

xylen, 

toluen 

Paraloid
TM

 B-72 40 ºC Gjennomsiktig, 

klar 

Fellers klasse 

A 

Delvis-fleksibel Forsegles under 

løsemiddelfordamping 

Toluen, 

xylen, 

aceton, 

etanol, 

isopropanol 

BEVA
TM

 Gel 60 ºC Blakket Fellers klasse 

A 

Klebrig Forsegles under 

løsemiddelfordamping 

og varmeaktivering på 

65+ °C   

Vann, 

Toluen, 

xylen, 

isopropanol, 

etanol, 

aceton 

Aquazol
TM

 

50/200/500 

69-71 

ºC 

Lys gul pH i vandig 

løsn. pH: 7 

Litt klebrig Forsegles under 

løsemiddelfordamping 

Vann, 

Aceton, 

etanol 
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Tabell 2. Testing av limets fysikalske egenskaper med et blandingsforhold harpiks og 

løsemiddel lik 1:1, etter Koobs oppskrift (Koob 1986:10). 

 

Konsolideringslim: Paraloid
TM

 B-72 

1, 00g Paraloid
TM

 B-72 - harpiks 

8, 10g aceton - løsemiddel 

0, 90g etanol - fortynnende 

 

 

 

Viskositet 1-5 

 

 

 

Klebrighet 1-5 

 

 

 

Styrke 1-5  

 

 

 

Tid 

Testglass 1 – Romtemperatur 20 ºC 5 2 3 Etter 

20min 

Testglass 2 – Under varmeaktivering på 30 ºC 5 1 4 Etter 

20min 

Testglass 2 – Etter varmeaktivering på 30 ºC i 

romtemperatur på 20 ºC 

5 1 4 Etter 

20min 

Under anvendelse på testmaleri i romtemperatur 

på 20 ºC 

1 2 - - 

Tabell 3. Testing av limets fysikalske egenskaper med et blandingsforhold harpiks og 

løsemiddel lik 1:9, etter Thuers oppskrift (Thuer 2011:40).  

 

 

 

Konsolideringslim: Paraloid
TM

 B-72 

2, 17g Paraloid
TM

 B-72 – harpiks 

1, 95g aceton - løsemiddel 

0, 22g etanol – fortynnende 

 

 

 

Viskositet 1-5 

 

 

 

Klebrighet 1-5 

 

 

 

Styrke 1-5  

 

 

 

Tid 

Testglass 1 – Romtemperatur 20 ºC 5 5 1 Etter 

20min 

Testglass 2 – Under varmeaktivering på 30 ºC 5 3 3 Etter 

20min 

Testglass 2 – Etter varmeaktivering på 30 ºC i 

romtemperatur på 20 ºC 

5 2 4 Etter 

20min 

Under anvendelse på testmaleri i romtemperatur 

på 20 ºC  

3 3 - - 
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Tid Oppbevaringsforhold       Hendelser Tilstand 

1774-

1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malt av ukjent kunstner Satt til oppbevaring/første brukskontekst i 

f.eks. ordensloge, eller Schultzes private 

hjem 

Original tilstand 

Første brukssammenheng Første brukssammenheng Nedbrytningsprosesser: 

Mekanisk slitasje 

Kjemisk nedbrytning 

Første antatte 

skadescenario 

Håndteringsskader/forflytningsskader Slitasje i lerret og 

fargetap 

Andre antatte 

skadescenario 

Stor vannskade ved flom eller andre 

fuktrelaterte scenario: 

 

Maleriets store skadeomfang antas å ha 

hendt i forbindelse med en omfattende 

vannskade; noe som kan ha bidratt til de 

store lerretsskadene og fargetapene 

Antatt at original 

pynteramme og 

blindramme gikk tapt 

pga. fuktskade og evt. 

sekundære fuktrelaterte 

fenomen som: 

svelling/krymping, 

råte, mugg, akselerert 

nedbrytning, nye 

størrelsesdimensjoner 

 

Antatt at maleriet kan 

ha falt i forbindelse 

med en omfattende 

vannskade, under 

transport eller av annen 

årsak. Sekundære 

skadefenomen kan 

omfatte slitasjeskader i 

lerretet, krymping av 

lerretet, grundering 

som løsner, og store 

fargetap 

 

Skadefenomen: 
Deformeringer i lerret 

under opptørring, samt 

ytterligere fargetap 

Maleriet fraktes til 

behandling et sted etter at 

fuktskaden inntraff 

Maleriet impregneres i et forsøk på å 

stabilisere maleristrukturen, og for å 

gjenvinne vedheft i skjøre fargelag. 

Lapper festes lokalt på lerretsbaksiden 

med voks for å stabilisere skjøre 

lerretspartier, og store fargetap retusjeres 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet spennes over 

en sekundær 

blindramme, og får en 

sekundær pynteramme.  

 

Malerilerretet er 

fuktskadet, misfarget 

som følge av 

impregneringen, og 

slitasjeskadet, 

originalfarger er 

misfarget og 

destabilisert.  
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Tabell 4. Tidslinje basert på bruk av gjenstandsbiografisk analyse etter observerte 

maleritilstand (Kopytoff 1986; Appadurai 1986).   

 

Tiltak: Trenger akutt 

konservering 

(f.eks. aktiv 

nedbrytning).  

Ikke i 

umiddelbar fare, 

men krever 

betydelig 

konservering 

Relativt god tilstand, men 

ikke prioritert til 

behandling 

Ikke 

nødvendig 

med inngrep 

Pynteramme    X 
Blindramme    X 
Lerret  X   
Grundering   X  
Fargelag  X   
Ferniss  X   
Impregnering  X   
Tabell 5. Tiltaksvurdering for de ulike malerikomponentene, basert på litteratur av Leese og 

Bradley (Leese og Bradley 1995: 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Endring av 

oppbevaringsforhold 

 

Eierskifte, fraktet til Norge 

 

Nedbrytningsprosesser: 

Mekanisk slitasje 

Kjemisk nedbrytning 

Tredje antatte 

skadescenario 

To hull har oppstått i lerretet siden første 

behandling av maleriet, kan ha oppstått 

under forflytning av maleriet 

Nedbrytningsprosesser: 

Mekanisk slitasje 

Kjemisk nedbrytning 

Solgt på auksjon i Norge I privat eie Nedbrytningsprosesser: 

Mekanisk slitasje  

Kjemisk nedbrytning 

Ankommet 

Konserveringsstudiet på 

IAKH 

Under konserveringsbehandling 

2017/2018 

Tilstand: Store 

lerretsdeformasjoner 

låst i rigid 

voks/harpiks, 

ytterligere fargetap, 

store lerretstap og 

skader i 

oppspenningskanten 

ettersom rammelisten 

manglet vulst, samt 

større mengder 

oppskallingsfenomen 

 

Tilstandsvurdering før 

behandling: Ingen 

kritisk tilstand, men 

krever betydelige 

menger konservering.  
Utført 

konserveringsbehandling 

Leveres til privateier Tilstand:  
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Materiale Verdigrunnlag Kulturell 

verdi (0-3) 

Total 

verdi 

Pynteramme Historisk 1 3 

 Økonomisk 0 

 Estetisk 1 

 Pedagogisk og 

akademisk 
1 

    

Blindramme Historisk 1 2 

 Økonomisk 0 

 Estetisk 0 

 

 

Pedagogisk og 

akademisk 
1 

    

Lerret Historisk 2 7 

 Økonomisk 1 

 Estetisk 2 

 Pedagogisk og 

akademisk 
2 

    

Grundering, 

fargelag og 

ferniss 

Historisk 2 7 

 Økonomisk 1 

 Estetisk 2 

 Pedagogisk og 

akademisk 
2 

Tabell 6. Verdisetting basert på malerikomponentenes tilstand og signifikans før 

konservering. Dette etter kulturbaserte verdier fastlagt av English Heritage Charter (1997). 

En verdivurdering av gjenstandsspesifikke komponenter kan etablere et prioriteringsgrunnlag 

for ønsket tidsbruk til de ulike ledd av konserveringsbehandlingen. Lerretet fikk en estetisk 

score på 2 grunnet lerretsskriften.   

Foldetest 

Klasse: Foldinger: 

1. 0-2 

2. 3-4 

3. 5-7 

4. 7-10+ 

Tabell 7. Foldetestklassifisering av lerretselastisitet (Oriola m. fl. 2011: 5). Klasse 1-2. gir 

dårlig vurdering og viser til stor dekomponeringsgrad, og 3-4. gir god vurdering og 

representerer god lerretstilstand. På Schultze ble to tråder klassifisert til kategori 1. og 4.  
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Tabell 8. Kartleggingsskjema over instrumentenes anvendelsesområder ved undersøkelse av 

malerilerretet. 

 

 

Til undersøkelse: 

Lerret 

Ikke-Invaderende: Invaderende: 

Lys + 

forstørrelse 

UV IR X-Ray pH Brettete

st 

Brenntest Mikroskopi + 

materialprøve 

C14 

Vevstype: 
X 

  
X 

  
X X 

 

Skjøter: 
X 

  
X 

      

Jarekant: 
X 

  
X 

   
X 

 

Tidligere 

reparasjoner: X X 
 

X 
     

Studere 

oppspenningskant: X 
  

X 
     

Lerretstilstand: 

Mykt/stivt/forurens

et/misfarget  

X X 
 

X X X 
 

X  
 

Hull/Flenger: 
X X 

 
X 

     

Stramt/Slakt lerret: 
X 

        

Irregulariteter i 

lerret:  X 
  

X 
     

Folder:  
X 

 
 X 

     

Stempler/Karbonrik 

skrift X X X 
      

Alder:     
X 

   
X 
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Tabell 9. Tabellen indikerer hvilke bølgelengder naturlige oljer og harpikser fluorescerer i 

under UV-lys. Et maleri bestående av flere fernisslag vanskeliggjør identifikasjonen av 

fernisstype etter fluorescenskarakteristika, ettersom synlig fluorescens består av flere lag. 

Tabell konstruert etter data samlet fra en fremskyndet aldringstest (Nevin 2009: 1787).  

 

 

 

Fluorescerende egenskaper av fernissmedium som har fått framskyndet en aldring tilsvarende 100 år. 

(Resultater er basert på gjennomsnittsmålinger av 5 ulike prøver ved hver instans). 

Tørkende oljer: Eksitasjon maks/nm Emisjon maks/nm Skift/nm 

 

Linolje 338/369 406/427 68/58 

Kokt linolje 340/366 400/420 60/54 

Valmue olje 332/368 398/422 66/54 

Valnøtt olje 334/368 398/422 64/54 

Harpiksbasert ferniss: 

Dammar 362 425 63 

Mastiks 368 423 55 

Kopal 323/410 440/454 117/44 

Skjellakk 312 390 78 

Proteinbasert bindemiddel: 

Kasein 325 398 73 

Eggehvite  330 400 70 

Eggeplomme 328 396 68 

Størlim 320 390 70 
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Tabell 10. Tabelloversikt over harpikser og kompatible løsemidler som ekstraherer færrest fettsyrer 

fra maleristrukturen. Dvs. løsemiddelalternativer med minsteverdi aromatisk innhold, og med laveste 

nødvendige polaritet for at harpikser går i løsning. Merk: Flere av disse harpiksene er løselige med 

polare løsemidler som f.eks. etanol/aceton, men mht. minimal ekstrahering er alternative alifatiske og 

aromatiske hydrokarboner valgt. Ovennevnte tabell benyttes i fernisseringssammenheng. Verdier er 

hentet fra respektive produktmanualer, ikke alle verdier har stått oppført.  

Harpikser Løsemiddelparametere 

Løsemid

del 

Aromatiske 

hydrokarbon

er 

Polaritet 

 

 

 

Polart: 1 

Upolart: 0 

Relativ 

fordampningshasti

ghet 

 

Rask: > 3 

Middels: 0.8 - 3 

Treg: < 0.8 

Viskositet 

20 ºC – 

1,15mm
2
/s 

Overflatespenni

ng 20 ºC 

 

Lav: < 25 

Middels: 25-50 

Høy: > 50 

Ekstrahering 

– merk: 

Basert på 

antakelser 

mht. 

fordampnings

hastighet og 

Sutherland 

(2000). 

Regalrez
TM

1094 

Shellsol
TM

 D40 

  0.5 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

0,10 1, 37 25 Svært lav 

Jotun 

white 

spirit 

2-25 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

0,11 1,15 ? Lav 

Biltema 

white 

spirit 

2 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

? ? ? Svært lav 

MS2A
TM

 Shellsol
TM

 

340HT 

0,1 % Harpiks: 1 

Løsemiddel: 0 

3,2 0,71 21 Middels 

Laropal
 TM

 

A81 

White 

spirit + 

30-40 

% xylen 

30-40 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

? ? ? Lav 

Laropal
 TM

 

K80 

Shellsol
TM

 

340HT 

0,1 % Harpiks: 1 

Løsemiddel: 0 

3,2 0,71 21 Middels 

Paraloid
TM

 

B-72 

xylen 100 % Harpiks: 1 

Løsemiddel: 0 

9,9 0,75 28,01 Middels 

aceton 0 % Harpiks: 1 

Løsemiddel: 1 

14,4 ? ? Middels 

etanol 0 % Harpiks: 1 

Løsemiddel: 1 

1,4 ? ? Høy 

Arkon
TM     

P-90 

Shellsol
TM

 

340HT 

0,1 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

3,2 0,71 21 Lav 

Mastiks White 

spirit 

0,5-25 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

? ? ? Svært lav-

lav 

Dammar White 

spirit 

0,5-25 % Harpiks: 0 

Løsemiddel: 0 

? ? ? Svært lav-

lav 

- Vann - Løsemiddel: 1 0,3 0,99 72,8 - 
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Tabell 11. Kartlegging av fordeler og ulemper vedr. bruken av evolonpapir og bomullspinner 

til ferniss-, støv- og retusjrens. Tabellen har til hensikt å være informativ vedrørende valg av 

rensemetode. 

 

 

 

 

 

RENS MED BOMULLSPINNE OG EVOLON 

Fordeler Ulemper 

Beskytter fargelag fra mekanisk 

slitasje. 

Dekker motiv, og reduserer muligheten for å 

observere/stanse uheldige reaksjoner med malerioverflaten.  

Etterlater ingen forurensende 

fragmenter over fargelag.  

Rens foregår ukontrollert kontra bruken av bomullspinner. 

Absorberer store mengder 

ferniss, skitt, retusj og 

overmaling i forhold til 

anvendte løsemiddelmengder. 

Papiret vil i brukstilfeller vise til unødvendig stor 

absorpsjonsevne, og bør kun benyttes i områder som er testet 

i forkant.   

Metoden er tidsbesparende. Større kostnad i materialforbruk. 

Effektiv på materialer som går i 

løsning, f.eks. ferniss og 

retusj/overmaling. 

Kan være noe mindre effektiv under støvrens pga. større 

differanser i partikkelstørrelser.  

RENS MED BOMULLSPINNE UTEN EVOLON 

Fordeler Ulemper 

Gir konservatoren mulighet til å 

observere løsemidlenes reaksjon 

med malerioverflaten. 

Fargestrukturer kan ta skade av større mengder av mekanisk 

friksjon.  

Irregulariteter i fargestrukturen 

er lettere tilgjengelig med 

bomullspinner enn med 

Evolon
TM

. 

Bomullsfibre blir liggende igjen over fargelag etter rens og 

forurenser.  

Mindre materialforbruk. Tidkrevende. 
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Tabell 12. Kartlegging av fordeler og ulemper vedrørende bruken av lavtrykksbord til rens av 

impregneringslim fra lerretsbaksiden. Tabellen har til hensikt å være informativ vedrørende 

valg av rensemetode. 

 

 

 

 

 

RENS AV LERRETSBAKSIDEN PÅ LAVTRYKKSBORD 

Fordeler Ulemper 

Svært tidsbesparende: Hele lerretsbaksiden 

ble renset for impregneringslim på 15min. 

Ingen mulighet for å observere/stanse 

ugunstige reaksjoner med fargestrukturer. 

Krever gode forhåndstester.  

Renseprosedyren foregår under et 

vakuumtrekk som forhindrer løsemidler i å 

nå fargestrukturene på motivsiden.   

I tilfellet med Schultze ble 

fargestrukturene i lerretsskriften eksponert 

for løsemidler.  Trolig fordi isopropanol er 

så tyntflytende.  

Under vakuumtrekk vil malerilerretet også 

planeres under renseprosedyren. 

Bruk av vakuumtrekk til planering av 

malerilerretet krever gode forhåndstester, 

som f.eks. pH-testing av lerretet og 

foldetesting av lerretstråder for å kartlegge 

hvorvidt lerretet tåler planering.  

Rens på lavstrykksbord innbefatter større 

ekstrahering av impregneringslim med 

mindre mengder løsemidler. Grunnet 

redusert fordampning av løsemidler, samt 

rens under vakuumtrykk.  

- 

Planering på lavtrykksbord foregår med jevn 

varmeeksponering i hele fargestrukturen på 

maleriet. Det medfører redusert stress i 

fargestrukturene, noe som ville oppstått 

under planering for hånd.  

- 
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RENS AV LERRETSBAKSIDEN MED VARMEPISTOL 

Fordeler Ulemper 

Gir mulighet for å utføre en 

kontrollert rens av lerretsbaksiden, 

gunstig med hensyn til skriften på 

lerretsbaksiden av Schultze. 

Rens med utelukkende bruk av varmepistol krever 

et større antall arbeidstimer for å ekstrahere 

tilsvarende menger impregneringsmateriale som ved 

bruk av lavtrykksbord.  

  - Krever større materialforbruk mht. bruk av 

mikrofilamentet Evolon
TM

, samt mengdene 

løsemidler som benyttes grunnet større 

løsemiddelfordampning enn på lavtrykksbord.   

- Rens med varmepistol gir ingen ekstra 

planeringseffekt, som ved bruk av lavtrykksbord.  

- Det krever varmeeksponering og 

løsemiddeleksponering hele tre ganger mer med 

varmepistol for å få tilsvarende renseresultat som på 

lavtrykksbord. 

- Varmepistolen må operere på varme fra 35-40 °C 

for at limet skal reagere med løsemidler, men 

lavtrykksbordet kan operere på 31 °C.  

Tabell 13. Kartlegging av fordeler og ulemper vedrørende bruken av varmepistol til rens av 

impregneringsmaterialet fra lerretsbaksiden. Tabellen har til hensikt å være informativ 

vedrørende valg av rensemetode. 
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Tabell 14. Japanpapir får av vurderingen en samlet sum på +0,5, Demicare
TM

 selvheftende 

fikseringsvev får en samlet sum på -2, og Funori
TM

 får en samlet sum på -1 Japanpapir gjør 

seg etter vurderingen egnet til forsidesikring på Schultze.
42

 

 

 

                                                           
42

 Det algebaserte limet Junfunori
TM

 fremstod som noe mer tidkrevende å forberede enn størlim basert på 
testinger utført av Michel (2011).  
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pXRF-Analyser av fargeområder på Schultze 

Instrument: Thermo-Scientific Niton XL3t GOLDD+
TM

 

Program: Niton Data Transfer
TM

 Alpha 7.1 

Innstilling: Mining mode Cu/Zn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kartlagte punktområder til pXRF-analyse. 
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Hvite fargestrukturer Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 

3mm *gjelder alle 

Mest Minst De hvite 

fargestrukturene 

inneholder stor 

konsentrasjon bly med 

målt intensitet på 1134.  

 

  

*intensitet måles i cps 

(counts per second).  

Pb – Bly  Fe – Jern 

Ca –  Kalsium 

  

Pb – Bly  Fe – Jern 

Ca –  Kalsium 

De hvite 

fargestrukturene 

inneholder stor 

konsentrasjon bly med 

målt intensitet på 1176. 

 

 

Pb – Bly Fe – Jern 

Ca –  Kalsium 

De hvite 

fargestrukturene 

inneholder stor 

konsentrasjon bly med 

målt intensitet på 1278. 
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Hvite fargestrukturer Prøveområde -  Grunnstoffer Forklaring 

 

 

 
 

   

Mest Minst De hvite 

fargestrukturene 

inneholder stor 

konsentrasjon bly 

med målt intensitet 

på 1110.  

 

 

Pb – Bly Fe – Jern 

Ca – Kalsium 

 

Zn – Sink 

Fe – Jern  

Pb – Bly 

Ca – Kalsium 

Den hvite 

grunderingen 

inneholder størst 

konsentrasjon sink 

med målt intensitet 

på 853, blysignalet 

fra grunderingen 

ligger på henholdsvis 

131. 

 

Pb – Bly  Fe – Jern  

Ca – Kalsium  

De hvite 

fargestrukturene 

inneholder stor 

konsentrasjon bly 

med målt intensitet 

på 974. 
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Svarte fargestrukturer Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 

Mest Minst Den svarte 

overmalingen er nok 

en jordfarge grunnet 

jernkonsentrasjonen 

som er målt til en 

intensitet på 399.  

Pb – Bly  Fe – Jern  

Ca – Kalsium  

 

Pb – Bly  

Fe – Jern  

 

Ca – Kalsium  

Zn – Sink 

Ba – Barium  

Den svarte retusjen er 

nok en jordfarge 

grunnet 

jernkonsentrasjonen 

som er målt til en 

intensitet på 549. Det 

er svake signaler sink 

målt til en intensitet 

på 19.  

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

Den svarte 

lerretsskriften gir 

signalutslag på bly og 

jern som kommer av 

grunderingen. IR-

analyse har bekreftet 

at fargen er rik på 

karbon (vedlegg 9a).  

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

Den svarte 

lerretsskriften gir 

signalutslag på bly og 

jern som kommer av 

grunderingen. IR-

analyse har bekreftet 

at fargen er rik på 

karbon (vedlegg 9a).   
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Brune fargestrukturer Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 
 

 

Mest Minst Den brune 

fargestrukturen i 

jakkepartiet gir 

mindre signalutslag 

jern med intensitet på 

91. Øvrige 

signalutslag kommer 

av grunderingen.  

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

Den brune 

fargestrukturen i 

jakkepartiet gir 

mindre signalutslag 

jern med en intensitet 

på 82. Øvrige 

signalutslag kommer 

av grunderingen. 

pXRF-analysen ble 

siktet inn mot en 

pigmentert retusj, 

men kan ha truffet 

omliggende felt.  

 

Pb – Bly  

Fe – Jern  

Ca - Kalsium 

 

Zn – Sink  Den brune retusjen i 

jakkepartiet gir 

mindre signalutslag 

jern med en intensitet 

på 164 og med sink 

på 54. Øvrige 

signalutslag kommer 

av grunderingen. 

 

-500

0

500

1000

1500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BRUN1 
BRUN1

Intensitet 

KeV 

-1000

0

1000

2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BRUN2 
BRUN2

Intensitet 

KeV 

-100

0

100

200

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BRUN3 
BRUN3

Intensitet 

KeV 



Vedlegg 1. pXRF-Analyse 

                                                                                                                                                               126 
 

 

 

 

Rødbrune fargestrukturer Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 
 

 

Mest Minst Den rødbrune 

fargestrukturen i 

jakkevestens innside 

gir mindre 

signalutslag jern med 

en intensitet på 50 og 

kvikksølv på 15. 

Øvrige signalutslag 

kommer av 

grunderingen. 

Pb – Bly  

 

Ca – Kalsium 

Fe – Jern 

Hg - Kvikksølv  

 
 

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern 

Ca – Kalsium 

Hg - Kvikksølv 

 

 

Den rødbrune 

fargestrukturen i 

jakkevestens innside 

gir mindre 

signalutslag jern med 

en intensitet på 236 

og kvikksølv på 18. 

Øvrige signalutslag 

kommer av 

grunderingen. 

 

Pb – Bly  

 

Ca – Kalsium 

Fe – Jern 

Hg - Kvikksølv 

 

Den rødbrune 

fargestrukturen i 

jakkevestens innside 

gir mindre 

signalutslag jern med 

en intensitet på 38 og 

kvikksølv på 2. 

Øvrige signalutslag 

kommer av 

grunderingen. 
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Karnasjonsfarger Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 
 

Mest Minst I karnasjonsfargen 

ble det forventet et 

større signalutslag 

bly, her ble det målt 

til en intensitet på 

1265. Øvrige 

signalutslag kommer 

av grunderingen. 
 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

 
 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium 

Hg – Kvikksølv 

I karnasjonsfargen 

ble det forventet et 

større signalutslag 

bly, her ble det målt 

til en intensitet på 

811 med kvikksølv 

på 46. Hg indikerer at 

sinober ble blandet 

inn med blyhvit for 

rødfarge i ansiktet.  

 
 

Zn – Sink 

 

Fe – Jern  

Pb – Bly  

Ca – Kalsium 

Ba – Barium  

Hg – Kvikksølv  

Cr – Krom  

En retusj i 

karnasjonsfargene ble 

målt med intensitet 

bly på 227, og 

kvikksølv på 56, samt 

sink på 396. Hg 

indikerer at kvikksølv 

ble blandet inn i 

retusjen med sink.   

 

Pb – Bly  

Fe – Jern  

 

Ca – Kalsium 

Zn – Sink 

Hg – Kvikksølv  

 

En retusj i 

karnasjonsfargene ble 

målt med intensitet 

bly på 278, kvikksølv 

på 6, og sink på 136. 

Hg indikerer at 

kvikksølv ble blandet 

inn i retusjen med 

sink.   
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Rød, gul og grønnblå fargestrukturer Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 
 

 

Mest Minst Den røde 

fargestrukturen i 

kantene på 

ordensbåndet gir 

større signalutslag 

kvikksølv med en 

intensitet på 409. Den 

røde fargen er 

sinoberrød. Øvrige 

signalutslag kommer 

av grunderingen. 

 

 

Pb – Bly  

Hg – Kvikksølv  

 

Ca – Kalsium 

Fe – Jern  

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium  

Sb – Antimon 

Sr – Strontium  

Den gule 

fargestrukturen i 

ordensemblemet gir 

svakt signalutslag 

antimon med en 

intensitet på 10 og 

bly på 1069. Det kan 

indikere at gulfargen 

er av blyantimon, 

også kjent som 

napoligul Pb3(SbO4)2. 

 

 

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  

Ca – Kalsium  

De grønnblå fargene i 

øynene på Schultze 

gir ikke distinktive 

signalutslag, noe som 

indikerer at fargen 

kan være organisk.  
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Forgylnings- og grunderingsfarge Prøveområde Grunnstoffer Forklaring 

 

 
 

 

 

 

 

Mest Minst Forgylningen gir 

store signalutslag jern 

med en intensitet på 

751 og kobber på 

104, hvilket indikerer 

at forgylningen på 

pynterammen er malt 

med imitasjonsgull av 

slagmetall ettersom 

det ikke er funnet 

forekomst av gull i 

forgylningen. 

Analysen ble foretatt 

i slagmetall som var 

sølt på 

motivoverflaten.      

Fe – Jern 

Pb – Bly  

Ca – Kalsium  

  

Cu – Kobber 

Zn – Sink 

 

 

Ca – Kalsium  

Pb – Bly  

 

Fe – Jern  En analyse i ren 

grundering ga 

signalutslag bly med 

intensitet på 441, jern 

på 224, og kalsium på 

477. Jerninnholdet 

var noe høyere enn 

antatt ettersom jernet 

ligger ujevnt 

distribuert i 

grunderingen, noe 

som fremkommer av 

SEM-EDS analyser 

(vedlegg 5, Spectrum 

4 og vedlegg 4, 

detaljbilde 2). 

Rødfargen og 

blyinnholdet 

bekrefter at 

grunderingen er 

blytetraoksid (Pb3O4) 

kjent under 

trivialnavnet rød 

blymønje.       
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Absorpsjonsverdier 

a) Det ble foretatt FTIR-analyser av to impregneringsprøver fra motivet i tilfelle resultatene kom til å divergere, men ettersom spektrene var 

tilnærmet like ble det valgt å fremlegge ett av dem. 

FTIR 

Instrument: 

PerkinElmer Spectrum One
TM

 

70595 

Universal ATR accessory  

Logg 
Creation Date: 01.10.2017 13:47:54 

X-Axis units: cm
-1

 

X-Axis start value: 4000 

X-Axis end value: 650 

Data interval: -1 

Number of points: 3351 

Y-Axis Units: %T 

Frekvenser:  

719 cm
-1 

982 cm
-1 

1156 cm
-1

 

1177 cm
-1 

1419 cm
-1

 

1473 cm
-1

 

1737 cm
-1

 

2849 cm
-1

 

2917 cm
-1

 

 

 

b) Frekvensene viser til funksjonelle grupper som er naturlige delkomponenter i bivoks, som f.eks. 

alkaner/alkener, estere, frie fettsyrer og alkoholer (Bogdanov 2016: 10).  

 



Vedlegg 2. FTIR-Analyse 

                                                                                                                                                               131 
 

Frekvens Intensitet Rekkevidde Funksjonell gruppe – Estimert plassering av frekvens 

2917 cm
-1

 sterk 2850-3000 cm
-1

 C-H strekk, alkan/alkyl 

2849 cm
-1

 sterk 2850-3000 cm
-1

 C-H strekk, alkan/alkyl 

1737 cm
-1

 sterk 1735-1750 cm
-1

 C=O strekk, karbonyl, ester 

1473 cm
-1

 middels-sterk, skarp 1450-1600 cm
-1

 C=C strekk, ring, aromatisk 

1419 cm
-1

 - - - 

1177 cm
-1

 middels-sterk 1125-1205 cm
-1

 C-O strekk, alkohol 

1156 cm
-1 middels-sterk 1125-1205 cm

-1
 C-O strekk, alkohol 

982 cm
-1

 - - - 

719 cm
-1

 middels-sterk 665-730 cm
-1

 =C-H vridning, alken 

c) Tolkning av frekvenser fra voksprøven på Schultze (Coates 2000: 7-11).  

d) Referansespektre fra FTIR-databasen IRUG (The Infrared and Raman Users Group) ble slått sammen for å kartlegge signalene aldret harpiks 

ga i frekvensrekkevidden 4001 cm
-1 

- 2387 cm
-1

. Kartleggingen kan indikere at harpikskomponenten i impregneringsmaterialet er kolofonium, 

ettersom FTIR-spektre av impregneringsprøven fra Schultze ga lignende signalutslag i samme rekkevidde (vedlegg 2a).  

Harpiks Alder Metode Referanse 

Dammar 100-200 år FTIR, transmisjon 
INR00271, Dammar, Technical University Vienna. 

Sandarak 10 år FTIR, transmisjon 
INR00056, Sandarak, Nord Afrika, A.F. Suter and Co., Ltd., Getty Conservation Institute. 

 

Kolofonium 58 år FTIR, transmisjon 
IWX00011, Fogg. 106, Getty Conservation Institute. 

 

Gummi arabicum ~10 år FTIR, transmisjon ICB00001, A.F. Suter and Co., Getty Conservation Institute. 
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Kommentar: Bomull er et frøfiber med andre optiske egenskaper enn bastfibre, noe som gjør det lett å skille dem med mikroskop og polarisert 

lys (Bergfjord, Holst 2010: 1193). Utslokning er et optisk fenomen som opptrer i anisotropiske materialer som lin under omdreiing av 

mikroskopets objektbord, noe som ikke forekommer med bomull ettersom det er et isotropisk materiale (Rochow 2014: 135). Bastfibre som jute, 

hamp og lin har tverrgående ledd og tykke cellevegger, analysene kan kun fastslå at fibertrådene er bastfibre og ikke frøfibre som bomull.

Fiberidentifikasjon i polarisert lys 

Horisontal tråd - langsgående Vertikal tråd - langsgående Horisontal tråd - tverrsnitt Vertikal tråd - tverrsnitt 

  

 
 

Forstørrelse: 100x + zoom 

Tverrgående ledd: Ja 

Tykke veggceller: Ja 

Utslokning ved rotasjon x4 i 360°: Ja 

Forstørrelse: 100x + zoom 

Tverrgående ledd: Ja 

Tykke veggceller: Ja 

Utslokning ved rotasjon x4 i 360°: Ja 

Form på tverrsnitt: Tverrsnittsveggene på fibertrådene ser ut til 

å være fem og sekskantet. Ifølge Bergfjord og Holst (2010) er 

overflatekarakteristikker av bastfibre som jute, hemp og lin 

svært like, og kan ikke ligge til grunnlag for fiberidentifikasjon.  
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1. Helbilde av tverrsnitt med vanlig belysning. 

x100 forstørrelse.  

1. Helbilde av tverrsnitt med ultrafiolett 

belysning. x100 forstørrelse. 

2. Detaljbilde av tverrsnitt med vanlig 

belysning. x100 forstørrelse + zoom. 

2. Detaljbilde av tverrsnitt med ultrafiolett 

belysning. x100 forstørrelse + zoom. 

3. Detaljbilde av tverrsnitt med vanlig 

belysning. x100 forstørrelse + zoom. 

3. Detaljbilde av tverrsnitt med ultrafiolett 

belysning. x100 forstørrelse + zoom. 
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Spectrum 2 Punktanalyse med 

energidispersiv 

røntgenspektroskopi av en 

partikkel i grunderingsmassen på 

prøveuttaket. Spekteret av EDS-

analysen bekrefter at partikkelen 

er bly.  

Spectrum 3 Punktanalyse med 

energidispersiv 

røntgenspektroskopi av ren 

grunderingsmasse i prøveuttaket. 

Spekteret av EDS-analysen 

bekrefter at bly og kalsium er 

jevnt distribuert i grunderingen. 

Spectrum 4 Punktanalyse med 

energidispersiv 

røntgenspektroskopi av en 

partikkel i grunderingsmassen på 

prøveuttaket. Spekteret av EDS-

analysen bekrefter med 

referansedata fra ‗Spectrum 3‘ at 

jern foreligger ujevnt distribuert i 

grunderingsmassen av 

tverrsnittet fra Schultze.   
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Vedlegg 5. SEM-EDS analyse 

 

                                                                                                                                                               137 
 



Vedlegg 5. SEM-EDS analyse – Grunnstoffsignaler av elektronbilde 13 
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EDS-analysene gir store signal på bly 

og kalsium i prøveuttakets 

elektronbilde 13 (Pb M series og Ca K 

series). Signalet på jern indikerer at 

jern foreligger ujevnt distribuert som 

urenheter i grunderingen (Fe K series).   
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a) Før behandling: Polynomisk teksturkartlegging av overflaten på 

Schultze. Bildet er produsert av 36 sidelysbilder som er slått sammen med 

et RTI (Reflectance Transformation Imaging) program. Denne innstillingen 

fremhever lerretsdeformasjonene i lerretet. 

b) Etter behandling: Polynomisk teksturkartlegging av overflaten på Schultze. 

Bildet er produsert av 36 sidelysbilder som er slått sammen med et RTI 

(Reflectance Transformation Imaging) program. Denne innstillingen fremhever 

lerretsdeformasjonene i lerretet. Bildet viser at lerretsdeformasjonene er betraktelig 

redusert. 
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c) Før behandling: Polynom teksturkartlegging av overflaten på Schultze. Bildet 

er produsert av 36 sidelysbilder som er slått sammen med et RTI (Reflectance 

Transformation Imaging) program. Denne innstillingen fremhever 

oppskallingene på maleriet. Lerretsskriften på baksiden av lerretet har forhindret 

oppskallingen av farger på motivsiden. 

d) Etter behandling: Polynom teksturkartlegging av overflaten på Schultze. 

Bildet er produsert av 36 sidelysbilder som er slått sammen med et RTI 

(Reflectance Transformation Imaging) program. Denne innstillingen 

fremhever oppskallingene på maleriet. Konsolidering- og 

planeringsutførelser har stabilisert fargestrukturene.   
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e) Illustrasjonen har til hensikt å vise prosedyrens fremgangsmåte. I hver av de tolv punktene 

på maleriet ble det tatt x3 sidelysbilder i vinklene 15 º, 30 º og 60 º mot midten av 

maleriframsiden. Bildene ble deretter overført fra kameraet til et dataprogram som føyde 

bildene sammen. Programmet gir deretter brukeren mulighet til å manipulere belysningen i 

fotografiet med belysningsmulighetene gitt av de 36 bildene som ble tatt.
43

  

                                                           
43

 Programvaren som ble brukt til å føye sammen de 36 sidelysbildene heter RTIBuilder, programvaren brukt til 
å manipulere belysningen på fotografiet heter RTIViewer. Begge disse programvarene er av produsent Cultural 
Heritage Imaging, som er en nonprofit organisasjon.  

f) Før behandling: Farger over lerretsskriften er intakt, og omliggende farger oppskaller. 
Et fenomen som kan direkte knyttes til Krarups (2013) forskning på impregneringer.   
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K. 

nr.  

Farge T.nr. Område Mk, 

m, t 

Stratigrafi Visuelle Røntgen XRF UV IR Mikroprøve-nr. PLM FTIR Bindemiddel Pigment 

                                                                               Stratigrafi: Felles for fargestrukturene: 0. Rød grundering  

1 Fiolett - -             

2 Blå 0201 Ordensbånd m 2. Blå mønstre 

semitransparent 

Blågrå  -      Tørkende 

olje 

Antatt 

indigo, 

evt. 

prøyssisk 

blå 

3 Grønn - -             

4 Gul 0401 Ordensemblem t 5. Gult siffer 

opak 

Gul  Pb, 

Sb 

     Tørkende 

olje 

Antatt 

napoligul 

5 Rød 0501 Ordensbånd mk 3. Rød lasur i 

kantene 

Rød Synlig Hg      Tørkende 

olje 

Sinober 

6 Rødbrun 0502 Innsiden av 

Jakke,  

mk 1. Lys rødbrun 

opak 

Rødbru

n 

 Fe, 

Hg 

     Tørkende 

olje 

Sinober 

og antatt 

jordfarge Jakkeknapper mk 1. Rødbrun 

opak 

0503 Jakkeknapp m 2 Gult høylys 

1. Rødbrun 

opak 

7 Brun 0801 Original 

bakgrunn 

mk 1. Brun opak Partier 

med 

rødlig 

tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe      Tørkende 

olje 

Jordfarge, 

brun oker 

0802 Jakke, vest mk 2. Hvit/svart 

modellering 

 

1. Brun opak Brun 
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8 Svart 

 

 

 

 

0900 Overmalt 

Bakgrunn 

mk 2. Svart opak  

 

 

 

       Vannløselig, 

f.eks. gum 

arabica 

Trolig 

karbonba

sert 

0901 Lerretsskrift mk 0. Svart opak     C     Karbonsv

art 

0902 Svart 

modellering 

m -          Trolig 

karbonsv

art 

9 Hvit 

 

 

 

 

 

 

 

1001 Hår, kravatt 

 

 

m 2. Skygge 

semitransparent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synlig 

 

Synlig 

Pb 

 

Pb 

     Tørkende 

olje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blyhvit 

 

 

 

 

 

 

mk 1. Hvit opak 

1002 Ordensbånd 

 

 

 

mk 3. Rød lasur i 

kantene 

m 2. Blå mønstre 

semitransparent 

mk 1. Hvit opak 

1003 Ordensemblem t 5. Gult siffer 

opak 

mk 4. Brungul 

skrift  

mk 3. Rødbrun i 

kantene 

m 2. Skygge 

semitransparent 

mk 1. Hvit opak 
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a) Fargestrukturtabellen har både vært et verktøy for kartleggingen av fargestrukturene på Schultze, og en oversikt som gir mulighet til å se over 

fargestrukturenes stratigrafiske lagdeling. Inspirert etter Unn Plahters oppsett på fargestrukturtabeller (Plahter 1987: 47). 

10 Karnasjon 1101 Ansikt mk 5. Hvitt høylys   

 

 

Synlig Pb      Tørkende 

olje 

Blyhvit 

mk 4. Svart pupill 

mk 3. Grønnblå 

øyne 

m 3. Rødbrun 

munn 

m 2. Skygge 

semitransparens 

m 1. Hvit og rød 

opak  
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a) Hvit fargestruktur i ordensbåndet på x52 

forstørrelse med tydelige alderskrakeleringer.  

 

b) Gul og brunrød fargestruktur i 

ordensemblemet på x52 forstørrelse. En synlig 

kombinasjon alderskrakeleringer og 

takformede oppskallinger.  

 
c) Brun fargestruktur i jakkepartiet. Det 

foreligger omfattende mengder blysåper i 

fargene. Det er kjent at blysåper fra 

underliggende grundering kan forårsake 

sprekkdannelser i overliggende farger, men 

disse såpene virker inkorporert i fargen, som 

kan ha forflyttet seg fra grunderingen.  

d) Rødbrun fargestruktur i jakkevestens 

innside på x52 forstørrelse. Bildet viser 

tydelige alderskrakeleringer.   

 
e) Bakgrunnsfargen på x52 forstørrelse. 

Mindre synlige krakeleringsmønstre, samt 

blysåpedannelse inkorporert i fargen, som 

kan ha forflyttet seg fra grunderingen.  

f) To fargeavskallinger ble konsolidert fast 

til bakgrunnsfargen ved en tidligere 

anledning, hvilket virker uforklarlig. 

Synlig flere steder på portrettet.  
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a) IR-fotografi. Lerretsbaksiden har påskreven dansk kalligrafisk tekst i det latinske alfabet 

som lyder: Geheime Raad. Hieronymus Johann Schultze. Deputeret i generalkommissariatet. 

Ridder. Gift i Kiobenhavn den 18. April 1756. Christina Sophia Collett der var foed i Christiania 

den 24. Februar 1726 af Anna C. Rosenberg og Petter Collett og døde uden avkom i Kiobenhavn 

den 18. April 1765. han var siden gift med Frøken Fibritzius og døde den _____. Skriften på 

lerretsbaksiden gir verdifull informasjon som bekrefter at maleriet ble malt et sted mellom år 

1774-1803. Schultze var trolig i live da skriften ble påmalt ettersom året han døde (1803) ikke 

står nevnt i teksten, og han ble medlem av den Hvite Ridderordenen i 1774.  
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b) IR-fotografi av motivet.  c) Falsk farge bestråling med fjern-infrarødt lys (1000 – 1100 nm). 
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a) Første rensetesting: Saliva ble testet med 10 rull, isopropanol med 10 rull, etanol 

med 10 rull, aceton med 10 rull og white spirit med 20 rull. En upolar løsning white 

spirit ble testet med 20 rull, dette fordi bivokskomponenten i impregneringen brytes 

ned langsomt og selv i overflaten kan materialet mangle polare oksidasjonslag, selv 

etter flere århundre med aldring (Ramer 1979: 3).44 Av de valgte løsemidler var det 

forventet at white spirit kom til å løse opp noe voks/harpiks, men impregneringen 

forholdt seg uløselig. Under innledende testing reagerte ikke noen av de valgte 

løsemidlene på motivsiden. Det kunne indikere at impregneringen og/eller ferniss 

hadde oksidert betraktelig over tid. Det ble bestemt at øvrige rensemetoder måtte 

testes med bruk av varme, EvolonTM og/eller gelsystemer. De første testene ble utført i 

den overmalte bakgrunnen på motivet. 45 

 

  

                                                           
44

 Et oksidasjonslag er en nedbrutt komponent av originalmaterialet. Det nedbrutte laget blir polart grunnet 
adderingen av oksygenatomer i biproduktet. Oksidering er del av en naturlig aldring i de fleste materialer, og 
foregår i kontakt med oksygenet i luften.   
45

 Etter ytterligere testing og rensing viste det seg at overmalingen var lettløselig med acetongel, aceton og 
vandige løsninger. 10 rull av ovennevnte testing var for lite tid til at løsemidlene virket med de sekundære 
materialene i overflaten.  
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b) Alle renseprøver er utført med mikrofilamentet Evolon
TM

 og med varme fra en 

LEISTER
TM

 varmepistol på 35-40 ºC i 30 sekunder. Bildet er tatt under ultrafiolett bestråling 

av maleriet for å fremheve renseresultatene. Kun testene i bakgrunnen viser til stor virkning 

på overmalingen. Aceton var mest effektiv under fjerningen av svart overmalingen i 

bakgrunnen. Renseprøvene i jakken og båndet viser en marginal forskjell, til fjerning av 

impregnering ble ytterligere tester utført.
46

   

 

                                                           
46

 Evolon
TM

 virker med lettløselige materialer som ikke trenger mekanisk bearbeiding under fjerning, men en 
klebrig sammenhengende impregneringsfilm måtte fjernes med mekanisk bearbeiding på motivet. Disse 
rensetestene virket best på ferniss, retusjer, samt øvrige skittsammensetninger.   
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c) Etter løsemiddelrensing i ordensbåndet: Feltet ble 
renset for impregnering, ferniss og 
skittsammensetninger med aceton og (5% w/v) 
triammoniumcitrat. Det gjenstod å fjerne en uløselig 
polymer som ble liggende igjen etter rensing. 
Forstørrelse: x10 

d) Etter mekanisk rensing i ordensbåndet: 
Impregneringsrester ble fjernet med bruk av white 
spirit, dette for at de polymere impregneringsrestene 
skulle svelle og miste heft til fargene, og deretter ble 
de uløselige impregneringsrester fjernet med skalpell 
og/eller mikrokirurgisk pinsett. Detaljbildet er av 
samme område som i vedlegg10c. Forstørrelse x10.  
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e) Bivoksrester ble ofte liggende igjen etter at øvrige 
impregneringskomponenter var fjernet. Her fra både 
vokspigmentert retusj og impregnering.  

f) Bivoksrester ble helst fjernet mekanisk, men også 
med varme og white spirit.   



Vedlegg 10. Renseprøver 

                                                                                                                                                               154 
 

g) Løselighetstest av impregneringen med trekkpapiret Evolon
TM

, løsemidler og LEISTER
TM

 

varmepistol (35-40 ºC). Isopropanol parametre kom til å samsvare best med 

løselighetsparametre i impregnering.
47

 

                                                           
47

 Lerretslappene ble festet med bivoks under en tidligere behandling, men de ble også penslet inn med 
impregnering. De lot seg derfor benytte til løselighetstesting av impregneringen. Evolon

TM
 absorberte kun 

ferniss akkumulerte skittsammensetninger og fettsyrer, impregneringen bestod også av en sammenhengende 
polymer som måtte fjernes med mekanisk bearbeiding (vedlegg 10c-d).  
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Fjerning av ferniss og impregnering - Test av azeotropiske løsninger  

Azeotropiske løsninger består av to eller flere løsninger som ved en gitt konsentrasjon 

fordamper med lavere kokepunkt enn hver av de rene komponentene, og løsemiddelets 

fordamping endrer ikke løsningens sammensetning (Stavroudis 2006: 14). Hensikten med å 

teste azeotropiske løsninger var for å eksperimentere med ulike løselighetsparametre. Til 

fjerning av ferniss og impregnering var det ønskelig å finne løsemiddelvarianter med 

optimale parametre. Først ble rene løsemidler som isopropanol, etanol og aceton testet med 

Evolon
TM

 og varme (35-40 °C). Av utførte rensetester tålte fargene bedre isopropanol og 

etanol, enn aceton. Dette førte til at azeotropiske løsninger ble laget i ulike sammensetninger. 

Stavroudis (2006) påpeker selv at det ikke foreligger noen umiddelbar hensikt med å benytte 

azeotropiske løsninger, men hevder at rene løsninger som virker på ferniss og ulike materialer 

også kan testes i azeotropiske sammensetninger (Stavroudis 2006: 16). Parametrene i den 

azeotrope løsningen kunne latt seg kartlegge med Hildebrands formel som definerer 

løsemiddelets parametre til Δ δ
2
 = ΔHV -RT/VM,

48
 om ikke det var for at azeotropen 

produserer en ukjent løsningstetthet (Stavroudis 2006: 15, 16). Løsningene ble plottet inn i et 

TEAS-diagram for å kartlegge de intermolekylære kreftene (figur 13).  

 

Testingen av de azeotropiske løsningene ble utført på de sekundære lerretslappene ettersom 

det var det mest hensiktsmessige og forsvarlige å gjøre under løselighetstesting av 

impregneringen. Av de azeotropiske løsningene var løsningen bestående av 60, 4 % 

isopropanol og 39, 6 % toluen den med parametre som virket best på impregneringen i de 

sekundære lappene, men løsningen treffer Hedley og Stolows (1985) hovedsvelleområde for 

aldrede oljefarger (figur 14), og løsningen ble uansett ikke brukt ettersom parametrene i ren 

isopropanol var mer ideelle. De azeotropiske løsningene var interessante å teste, men 

resultatene var lite tilfredsstillende sammenlignet med rene løsninger. Dermed forelå det 

ingen grunnlag for å benytte dem til rens av Schultze. 

 

 

 

 

                                                           
48

 Hildebrands løselighetsparametre beregnes etter en formel som innbefatter faktorer på: løsningens molare 

entalpi under fordamping ΔH, gasskonstanten (R), temperatur i Kelvin, molart volum (VM), og molekylvekt delt 

på tetthet.  
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h) TEAS diagram. Oversikt over azeotropiske løsninger beregnet etter TEAS 

løselighetsparametre. Azeotropen 60, 4 % etanol og 39, 6 % toluen treffer Hedley og Stolows 

hovedområde for svelleparametre (vedlegg 10i). Ingen av de azeotropiske løsningene ble 

benyttet til rensing av Schultze. Diagrammet er hentet fra: 

(https://filigranesandfibres.files.wordpress.com/2013/05/jpg00000.jpg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) TEAS diagram. Oversikt over hovedområdet for svelling av aldrede oljefargefilmer og 

aldrede/mindre aldrede naturlig harpiksferniss (Hedley 1980: 131; Feller, Stolow og Jones 

1985: 92).  

https://filigranesandfibres.files.wordpress.com/2013/05/jpg00000.jpg
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j-l) Nummerverdiene viser til antallet renseprøver i respektive felt. Hver renseprøve ble utført 

i 30 sekunder med isopropanol, LEISTER
TM 

varmepistol (35-40 ºC) og Evolon
TM

, 

renseprøvene er fra lerretsbaksiden på Schultze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

m) Renseprøver av 

impregneringen ble utført i 

15min på lavtrykksbord med 

isopropanol under vakuumtrykk 

og varme på 31 ºC, 

renseprøvene er fra 

lerretsbaksiden av Schultze. 

 

n) Detaljbilder tatt med Dinolite i x52 

forstørrelse av renseprøvene i vedlegg10l. Skala 

på mål i detaljbilder er 1mm.  
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Uimpregnert lerret 1 

Elektrode - mål 1 pH – 4, 13 

Elektrode - mål 2 pH – 4, 09 

Elektrode - snitt pH – 4, 11 

pH-strips pH – 4  

Uimpregnert lerret 2 

Elektrode - mål 1 pH – 4, 08 

Elektrode - mål 2 pH – 4, 12   

Elektrode - snitt pH – 4, 1 

pH-strips pH – 4  

Impregneringsrester 

Elektrode - mål 1 pH – 4, 04 

Elektrode - mål 2 pH – 4, 10 

Elektrode - snitt pH – 4, 07 

pH-strips pH – 4   

Renset impregnering 

Elektrode - mål 1 pH – 5, 84 

Elektrode - mål 2 pH – 5, 89 

Elektrode - snitt pH – 5, 865 

pH-strips pH – 5/5,5 

Bivoksrester 

Elektrode - mål 1 pH – 5, 72 

Elektrode - mål 2 pH – 5, 74 

Elektrode - snitt pH – 5, 73 

pH-strips pH – 5,5 

Renset bivoks 

Elektrode - mål 1 pH – 4, 09 

Elektrode - mål 2 pH – 4, 12 

Elektrode - snitt pH – 4, 105 

pH-strips pH – 4  
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Mål 

Høyde: 79 cm 

Bredde: 64 cm 

 

Vev 

Toskaftbinding 

Et lerretsstykke 

Synlig jarekant i hver ende 

 

Trådretning 

Innslag går i vertikal retning 

Renning går i horisontal retning 

 

Trådtetthet (per cm
2
) 

# 1 2 3 4 5 

H: 17 17 15 19 17 

V: 19 19 18 19 19 

Gjennomsnittlig trådtetthet er på 17 x 18,8 vevknuter per cm
2
. 

 

Trådtykkelse 

Horisontal tråd målt i mm - Renning 

0,75 0,6 0,65 0,75 0,7 0,8 0,95 0,7 

Gjennomsnitt: 0,737mm 

 

Vertikal tråd målt i mm - Innslag 

0,5 0,45 0,45 0,5 0,5 0,55 0,4 0,25 

Gjennomsnitt: 0,45mm 
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Inngrep Bemerkning Dato Antall timer  

Forsidesikring Forberedelser, 
montering og fjerning 

5.9.2017 5t 

Fjerning av pynteramme 45min gikk til 
konsultasjon med 
møbelsnekker 

7.9.2017 9t + 45min  

Konsolidering ParaloidTM B-72 i 
aceton 

20.9.2017-
14.10.2017 

54t 

Forsidesikring Forberedelser, 
montering og fjerning 

20.10.2017 4t 

Demontering av lerret fra 
blindramme  

 21.10.2017 5t 

Støvrens av lerretsbakside Utført med 
svinebustpensel og 
museumsstøvsuger 

21.10.2017 1t 

Planering av 
oppspenningskant 

Med varmepistol og 
vektlodd 

26.10.2017 8t 

Fjerning av sekundære 
lerretslapper 

Med varmepistol og 
pinsett 

6.11.2017 4t 

Rensing av bivoks og 
voks/harpiks fra 
lerretsbaksiden 

Med varmepistol, 
white-spirit, 
bomullspinner og 
pinsett 

8. 11. 2017-
15.11.2017 

27t 

Rensing og planering på 
lavtrykksbord 

Rensing av 
lerretsbaksiden med 
EvolonTM og 
isopropanol 

22.11.2017 1t 

Rensing av lerretsbaksiden  Med løsemidler og 
varmepistol 

25.11.2017-
29.11.2017 

19t 

Rensing av ferniss, 
impregnering, retusjer, 
overmaling og 
skittsammensetninger 

Med løsemidler, 
EvolonTM og tidvis 
varmepistol 

7.12.2017-19.1.2018 108,5t 

Konsolideringen av 
fargeavskallinger under 
renseprosedyren 

Med ParaloidTM B-72 
og aceton 

7.12.2017-16.2.2018 ~3t 

Rensing av ferniss, 
impregnering og 
skittsammensetninger 
 
 
 

Mekanisk rensing 
under mikroskop med 
mikrokirurgisk 
pinsett/skalpell og 
løsemidler 

22.1.2018-16.2.2018 48t 

Konsolidering før 
planering 
 

ParaloidTM B-72 10.2.2018 30min 

Planering på lavtrykksbord 
x2 

Lavtrykk og varme på 
31 °C, samt gradvis 

10.2.2018 1t 
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redusering av varme 
under jevnt trykk 

Konsolidering etter 
planering 

ParaloidTM B-72  10.2.2018 45min 

Kantdublering Med polyesterseilduk 
og BEVATM-371 

12.02.2018-
13.02.2018 

9t 

Rift- og hullreparasjon Med polyesterseilduk 
og LascauxTM polyamid 
sveisepulver 

12.02.2018 5t 

Oppspenning  13.02.2018 3t 

Fernissering ParaloidTM B-72 med 
påfølgende 
RegalrezTM 1094 

16.02.2018 3t 

Sum: 319,5t 
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*Materialforbruk til konservering 2017/18.   

 

 

Produkt Bruksområde Produsent 

Aceton Rensegel, rensing VWR 

BEVA-film
TM 

371 Kantdublering Deffner og Johann 

Blindramme med 

kilefunksjon 

Oppspenning Ukjent 

Carbopol
TM

 EZ Rensegel Noveon 

Cosmoloid
TM

 H80 Tilsetning i ferniss Kremer 

Destillert vann   

Etanol Rensing Arcus kjemi 

Ethomeen
TM

 C25 Rensegel AKZO 

Evolon
TM

 Rensing Freudenberg 

Isopropanol Rensing Arus kjemi 

Japanapir 19 g/m
2
, håndlaget Forsidebeskyttelse Arkivprodukter 

Kilestoppere  Arkivprodukter 

Melinex
TM 

Polyester film Konsolidering, kantduberling, 

overflatebeskyttelse 

DuPont Films 

Paraloid
TM

 B-72 Konsolidering Kremer 

Polyamide-Textile 

Schweisspulver
TM

 5056 

Lascaux Colour & Restauro Riftreparasjon 

Polyesterseilduk Lappreparasjon, 

kantdublering 

Ukjent 

Regalrez
TM 

1094 Fernissering Kremer 

Rustfrie stifter Oppspenning Rapid 

Saliva Rensing  

Spikre Festing av kilestoppere Ukjent 

Størlim Forsidebeskyttelse Kremer 

Syntetisk lintråd Riftreparasjon Ukjent 

Syrefritt trekkpapir Oppspenning Ukjent 

Technovit
TM

 Epoxy harpiks Tverrsnittpreparering EasySections 

Tinuvin
TM

 292 Fernisstilsetning Kremer 

Toluen Rensetesting, fernissering Ukjent 

Triammoniumcitrat Rensing Ukjent 

Tverrsnittpreparat Tverrsnittanalyse EasySections 

White Spirit Rensing Biltema 


