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Forord

Konservering og forslag til restaurering av Kn]sifiks fra Haug i Buskerud som
presenteres i denne publikasjonen er del av min eksamensoppgave som teknisk
konservator. Arbeidet ble utført på Oldsaksamlingens Restaureringsatelier og
pågikk under perioden november 1991 til oktober 1992. Riksantikvaren gjorde
det mulig å gjennomføre prosjektet ved generøst å bidra med fire måneders
Økonornisk støtte.

Publikasjonen er en bearbeidet utgave av eksamensrapporten, der kommentarer
og forslag til rettelser som kom ffem under eksaminasjonen og under arbeidet i
tiden etter, er innarbeidet.

Forsknings- og publiseringsutvalget ved Oldsåksamlingen skal ha takk for at det
gikk inn for å publisere  denne boken.  I dette  arbeidet har jeg trukket store
veksler på den erfaring og innsikt som min veileder konservator Svein Wiik og
førsteammuensis Unn Plåhter ved Universitetets Oldsaksamlings Restauerings-
atelier innehar av kunnskap om middelaldersk materiale.  Deres inspirasjon,
støtte og tålmodighet har vært en viktig drivkraft under arbeidet. Det har vært
morsomt! En spesiell takk til Unn for at jeg har fått bruke av hennes upubliserte
materiale.  Det var Unn som gav meg veiledning og instruksjon i bruken av
elektronmikroskopet.  Takk rettes  også til  sensorene  for oppgaven, tidligere
riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen og konservator Mille  Stein,  Samtids-
museet, for deres verdifulle kommentarer. Dette gjelder også Erla Hohler, leder
for middelalderavdelingen, og konservator Erling Skaug, begge ved Oldsak-
samlingen. Jeg Ønsker å rette en takk til mine foreldre som alltid har støttet og,
ikke minst, trodd på meg. Især takkes min mor for våre morsomme data- og lay-
out-diskusjoner, samt for konektulesning. Endelig skal alle andre kolleger og
venner som har bidratt til dette arbeidet takkes vamit.

Mai 1994

Kaja Kouandsrud

Texts to the illustrations have been translated into English, and parts of the present study will
be pwb/z.sÆcd !.n  fÆc  ørfi.c/c  «Vasari's  Theory  of Oil  Painting  and  its  lnfluence  on  Cleaning
Methods. The Ruined Polychromy of the Early  13th Century Crucifix from Haug, Norway»,
forthcoming in the postprints to the UKIC Conference, Sc%/pfwrc con§cn;øj!.on.. Prcscrvc}ti.on or
i.nfcFerencc?, Liverpool 1993.
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Innledning

Fargeplansje I
08 11, samt fig
1.  s.   16.

2,  s.  23

8.  24,  s

Arbeidet består av fire deler: Beskrivelse og proveniens, en gjennomgåelse av
materialer og teknikk, konserveringstilstand og tidligere behandling samt utført
behandling.1

Det er lagt vekt på å klargjøre gjenstandens materialer og teknikk, konserve-
ringstilstand og opprinnelige utseende.

De analysemetoder som er tilgjengelige på Oldsaksamlingen er anvendt. Jeg har i
denne forbindelse benyttet anledningen til å lære og utføre enkle analyser på
elektronmikroskopet.

Som  følge av  skulpturens  dimensjoner og  arbeidets  tidsbegrensing,  har kun
utvalgte partier tiennomgått restaurering. Områder som er representative for den
varierende konserveringstilstanden og de forskjellige maleteknikkene ble valgt
for å utarbeide et representativt restaureringsforslag med formål å understøtte de
opprinnelige polykrome virkninger. Evangelistsymbolene er dokumentert foto-
grafisk, men er ikke tatt med i de maletekniske undersøkelsene, da bemalingen
på disse nesten i sin helhet er tapt ned til grunderingens overflate.

Krusifikset fra Haug med den  bekronte Kristus,  med  vidt åpne  øyne  og  rett
utstrakt kroppsholdning, føyer seg, på stilistisk grunnlag, inn i den unggotiske
gruppen  fra før  1250.  De  tekniske undersøkelsene støtter en  tidlig  datering,
og det foreslås å trekke dateringen næmere brytningsperioden rundt 1225.

I  materialer  og  teknikk  hører krusifikset  til  den  tradisjon  som  praktiseres
forøvrig  i  Europa  i  denne  perioden.  Med  utgangspunkt  i  Haugkrusifiksets
oppbygning henvises det til andre undersøkelser av de samme tekniske feno-
mener  på  andre  middelalderske  gjenstander  i  Europa.  Peter Tångeberg  har
utarbeidet  den  hittil  beste  oversikt basert  på  tekniske  undersøkelser  av  det
svenske materialet.2

Krusifikset fra Haug settes i gruppe med krusifikset fra Hillestad i Vestfold og
Kristusfiguren fra Lunder i Buskerud.  Skulpturene har tilnærmet samme mål,
og det er stilistiske likheter i utformingen av lendekledet og anatomiske detaljer.
Det kan se ut som om de tre skulptuene er utarbeidet etter samme forbilde, men
ikke nødvendigvis av samme hånd, da det er større forskjeller i materialbruk og
pråktisk utførelse.

For  Haugs  vedkommende  er  bemalingen  på  figuren  og  de  tredimensjonalt
utfomede evangelistsymbolene for en stor del basert på forskjellige  metall-
teknikker som illuderer gull, i motsetning til det malte korset. Malingoverflatene
er glatte og uten penselspor.  Kamasjonsfargen er lys og kjølig rosa.  Karakte-
ristisk for denne skulpturen er den orange undermalingen.  Hele figuren, med
unntak av områdene med imitasjonsgull på kronen og lendekledet, har et slikt
orange lag.  Dette forekommer også på korsets kanter.  En  slik orange under-
maling for kamasjonen er ikke vanlig i det øvrige norske middelaldermaterialet.

1  Se eksamensoppgavens fomulering. (Bilag 1).

2 TÅNGEBERG  1986.
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Fenomenet er ikke systematisk undersøkt, men rødlige underliggende lag fore-
kommer på flere andre forskjellige typer gjenstander spredt på et vidt geografisk
område.  Det er utarbeidet en  tabell over andre gjenstander der slike lag fore-
kommer.

Relieffvirkningen av den tredimensjonalt utfomede skulpturen bemerkes. Hodet
er bevisst skulpturert med vekt på en frontal betraktning. Den høyre siden er
forkortet i forhold til den venstre. Dette sees tydelig på utførelsen av skjegget.
På venstre side har det to rader av krøller, mens det er smalere, kortere og kun
har en rad på den høyre.

På det oljeforgylte håret er det, i tillegg til folier av rent gull, brukt en folie av en
gull/sølv legering. Denne er nå dekket av et svart korrosjonslag. Sannsynligvis
er dette er en spareteknikk, da den legerte folien er brukt i de bakre delene av
håret som ikke er synlige ved frontal betraktning av skulpturen, samt til mindre
reparasjoner i områdene med rene gullfolier.

Krusifikset var ovemalt da det ankom Oldsaksamlingen i 1865. Den sekundære
bemalingens opprinnelige utseende og materialer er kartlagt. På grunnlag av fyll-
stoffet barytt ble den datert til rundt 1800.

Ovemalingen er tidligere fjemet med malingfjemer, sannsynligvis i 1930-årene,
da  Reprin  ble  anvendt  ved  museet.  Den  originale  oljebaserte  bemalingens
konserveringstilstand er preget av løsemiddelskader som oppsto under denne
tidligere avdekningen. Behandlingens innvirkning på originalmaterialene er gj ort
rede for.  Som resultat av den tidligere avdekningen er imitasjonsgullets gule
lasur på kronen og lendekledet tapt.  Derved er symbolikken ved krusifiksets
gyldne aspekt borte.  Slitasjeskader på den kjølige lyse rosa kamasjonsfargen
blottlegger deler av grunderingsoverflaten og den vame orange undemalingen
som, i tillegg til en forskyvning av valøren, nå gir overflaten et urolig oppbrutt
utseende.  Det lå fremdeles rester av den sekundære bemalingen på original-
malingen som ikke ble fjemet ved den tidligere behandlingen med malingfjemer.
Avdekningen av restene av ovemaling som nå er utført, viste at originalmaling-
ens overflate er meget godt bevart under disse. Bortsett fra en naturlig aldring
av  malingfilmen  ble  det  nesten  ikke funnet skader.  Med unntåk  av enkelte
større malingutffll er det derfor sannsynlig at den originale polykromien, med
imitasjonsgullets gule lasur,1å nærmest intakt under den sekundære bemalingen
før malingfjemeren ble benyttet i 1930-årene.

Det er lagt vekt på å finne  ut hvorfor og hvordan en slik feilbehandling ble
utført.  Dette har ledet inn i problematikken rundt en inngrodd misoppfatning
av middelaldersk maleteknikk som basert på en tempera.  Den baserer seg  på
Vasaris beskrivelse av brødrene van Eyck som oppfinnere av oljemaleriet tidlig
på  1400-tallet.  Til  tross  for  at  Raspe  i   1781  sporet  denne  teorien  tilbake
til Vasari og viste at Vasari faktisk tok feil, fikk hverken Raspes eller senere
kildeforskeres påvisninger gjennomslag utenfor et snevert teknisk fagmiljø før
nyere analyser ble foretatt fra  1960-årene av. Jeg har i denne forbindelse også

prøvet å beskrive kunsthistorikemes interesse for middelalderkunst, og hvordan
deres forståelse har påvirket oppfatningen av denne. Preparantens forutsetning
for å utføre  behandlingen er sett i forhold til konserveringsmiljøet og fagets
historie generelt.
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Det ble  påvist betydelige mengder av  aluminium  i  hulrom  i  strukturen  ved
energidispersive analyser. Dette kan være tilført i form av alun tilsatt animalsk
lim, sannsynligvis et surt lim som f.eks. eddiklim, ved en tidligere konserve-
ring. Tilsetning av alun til animalsk lim er en velkjent håndverksmetode. Det
herder limet og gjør det mindre hygroskopisk.

Mitt behandlingsvalg er tildels bestemt av tidligere behandlinger.  Krusifikset
gjennomgikk i  1967 en nødkonservering med mikrokrystallinsk voks. Jeg har
brukt en pasta av mikrokrystallinsk voks til å feste mindre områder med opp-
skallinger. Paraloid 8-72 ble benyttet partielt til å konsolidere malinglaget slik at
det kunne tåle belastningen ved en mekanisk avdekning.

Rester av den sekundære bemalingen som gjensto etter forige behandling ble nå
fjemet mekanisk med skalpell under mikroskop i 20x forstørrelse.

Retusjeringsforslaget  er utarbeidet  i  den  hensikt  å  underbygge  skulpturens
originale polykrome virkninger. Retusjene ble utført i åkvarell og gouache. Det
er hovedsakelig skadene som ble påført skulpturen ved den tidligere avdekning-
en som nå er dempet. Ved å forenkle antall skadenivåer, og derved omfanget av
skadebildet, ble helhetene samlet ved forskjellige grader av integrerte retusjer.
Resultatet kan betraktes som om konserveringstilstanden er ført opp ett nivå,
d.v.s. næmere hva en mer vellykket avdekning kunne ha resultert i.

Knisifikset fra Haug er nå minst 750 år, og bærer preg av sin alder. Det gir i dag
et blekere inntrykk enn sin opprinnelige fargeprakt.  Skulpturen er tatt ut av,
og har derved mistet, sin opprinnelige liturgiske sammenheng  og plassering.
Et slikt enkeltstående kunstverk fra middelalderen representerer en rekke nye
aspekter og verdier for nåtidsmennesket i tillegg til den oppgave det en gang
ble skapt for. Enhver restaurering vil innebære tolkninger. Denne tolkningen er
gjort  med  utgangspunkt  i  skulpturen  som  isolert  enkeltgjenstand  og  med
bakgrunn i den forståelse vi til nå har bygget opp rundt dette materialet. Fomålet
med restaureringen var bl.a.  å gjøre  mest mulig  av originalens opprinnelige
virkninger tilgjengelige itien, ved å befri skulpturen fra senere tilføyelser og
misforståtte  tolkninger.  Samtidig  er verdier som  f.eks.  dokumentasjons-  og
aldersverdi forsøkt bevart ved en minimal innblanding. Målet var å åpne veien
for en mer direkte opplevelse av Haugkrusifiksets originale polykromi,  ved å
trenge skadene i bakgrunnen.
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Fig.  1. Krusifiks fra Haug i Buskerud før behandling.
Crucif ix f rom Haug in Buskerud bef iore ireaii!iænt.
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BESKRIVELSE OG PROVENIENS

Mål
Kristusfigur
Høyde  :    109.Ocm
Bredde:     92.5cm
Dybde  :      20.Ocm

Kors
Høyde  :   235.5 cm
Bredde:    146.5 cm

Generell beskrivelse

Fargeplansje I   Kr!.sf#§flg#ren fremstilles med krone og åpne Øyne. Figuren har en oppreist og
og ll, S. 50        utstråkt kroppsholdning med utspente amer. En svak bue dannes ved at hånd-
08  51. flatene peker noe oppover. Hodet strekkes mot høyre og sees 3/4 en face. Det

stoffrike lendekledet er ordnet med en stor knute på høyre hofte og en liten stoff-
flik på venstre. Den store hofteknuten trekker det tynne stoffet oppover og gir
det logiske grunnlaget for foldenes organisering i dels vertikale, dels horisontale
og  diagonale linjer.  Stoffet er samlet i valk rundt livet,  noe  som  gir enda et
tredelt sjikt med rikt linjespill.  Lendekledet rekker til  under knærne,  men er
asymmetrisk ordnet, slik at høyre kne er synlig.3 Høyre ben har en svåk bøy i
kneleddet. Kne og fot peker utover slik at benet sees fra siden. Det krysser over
det venstre og føttene er festet sammen med en nagle gjennom vristen. Nagle-
hodet  er plassert  4.5  cm  til  høyre  for korsets  midtakse.  Det  underliggende
venstre ben trekkes i en svak bue mot naglefestet.  Kronen er skåret i samme
trestykke som hodet og har fembladede krontakker. Håret henger i jevne myke
bølger som ligger i trappetrinn bakover fra ansiktet og forsvinner båk skulderen.
Det er utformet med fine riller. Skjegget består av lokker med en tett liten krøll
nederst. Disse ligger som en perlerad langs kjevebenet.  Midt på haken møtes
lokkene som to motsatte volutter. Det bemerkes at krøllene ligger i en dobbel rad
på venstre halvdel av hodet, som er klart ment å være den frontale siden, mens
det på den mindre synlige høyre siden kun er en rad. Muskulaturen er markert på
hals, overarmer, mage og ben. Kraveben og ribben er markert. Brystvorter er
utfomet med påsatte trenagler med spisst utfomet hode. Nedre del av magen er
liten og rund. Den er avgrenset i overkant av en halvrund hudfold mot mellom-
gulvet. Området ovenfor denne hudfolden er utfomet i tre plan, der det midtre
planet ligger som et flatt bånd midt på formen. Navlen er plastisk utformet. En

3 JOHANNESEN  1988, pp.  17 f. Her omtales denne typen lendeklede, «hofteknutelendeklede»,

som et karakteristisk trekk for Kristusfremstillinger fra annen halvdel av 1200-tallet.
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1.1 BESKRIVEI.SE

sene  som  er  strukket fra  siden  av  høyre  kne  til  under  midten  av  kneet er
aksentuert.

Kristusfiguren er festet med tre jemnagler til korset; en gjennom hver av hånd-
flatene og en gjennom føttene.

Korscf har innskrevne trepass på endene med plass for tredimensjonalt utfor-
mede evangelistsymboler. Trepassene avsluttes ytterst av en vulst og en skrå
profil fra den flate kanten mot vulsten. Korsarmene og korsstammen har en skrå
profil og en vulst mellom den flate kanten og den svakt buede midtstammen.

Korsstammen har en umålt forlengelse nederst som har vært beregnet som tapp i
et spor der det opprinnelig har vært montert. Se mer om krusifiksets opprinne-
lige montering og plassering i kirken på s.  19 og 20.

Materialer
Krusifikset er en  bemalt treskulptur.  Båksiden er umalt.  Korset er skåret av
furu. Kristusfiguren og sannsynligvis også evangelistsymbolene er skåret i or.4
Brystvortene er påsatte trestifter, sannsynligvis av eik. Se forøvrig «Treslag» s.
29.

Både på kors og figur er malingen hovedsakelig basert på en tørkende olje og
ligger på en krittgrundering.

Konserveringstilstand

Kristusfigur
Bortsett fra at Kristusfiguren mangler stortå på høyre fot, samt stortå og tærne
næmest denne på venstre fot, er skulpturens treverk intakt.

Kors
To av de tredimensjonalt utformede evangelistsymbolene som har vært plassert i
korsets medaljonger mangler: i den øverste medaljongen på korsstammen og den
høyre korsamens medåljong. På de bevarte evangelistsymbolene mangler oksen
(Lukas),  i  korsarmens  venstre  medaljong,  hodet  og  venstre  vinge.  Engelen
(Matteus) nederst på korsstammen mangler høyre vinge.

På korsstammens øvre medaljong er en liten bit av det venstre hjømet på den
ytterste avsluttende kanten brukket av.

På korsarmens venstre medaljongs rette avslutning er ca. 3.0 x 5.0 cm av det
nedre hjømet brukket av.

På korsstammens nederste medaljong er venstre hjørne på den rette avslutningen
beskåret med et stykke på ca.  3.0 x 4.5 cm. Dette ser ut til å være gjort med
hensikt.

Se mer om treverkets konserveringstilstand i kap. 3, s. 81.

4 Analysene er utført av Kari Heimingsmæn. Universitetet i Oslo, på prøver tatt av Martin

Blindheim i  1978.
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1.1 BESKRIVELSE

Polykrom,i
Det er store malingutffll direkte fra treverket. Tapet av original bemaling er størst
på korset. Det er fragmentariske rester av en sekundær bemaling basert på brun-
rødt og grått på den  originale bemalingen.  Dette gjelder både kors og figur.
Denne bemalingen ble fiemet med malingfiemer, sannsynligvis rundt 1930.

På kronen og lendekledets utside er den originale gule lasuren på imitasjonsgull-
et tapt, slik at sølvet nå er den dominerende fargen. Den originale karnasjonen er
i store partier slitt ned, slik at deler av den ormge undemalingen og grundering-
en er synlig.

Mer om dette i kap. 3, s. 82 og 89.

Original polykronri
Kr!.§f#sflg#ren har en meget lys rosa kamasjonsfarge med røde påmalte blodspor
på hender, føtter og lansesåret i siden.  Kinnroser og en avskygning i pannen
mot kronen er modellert i en mørkeie rosa valør av hudfargen. Et særtrekk ved
kamasjonen er at den i sin helhet er undemalt med en orange undermaling. Hår
og skjegg er utført i oljeforgyllingsteknikk. Skjeggfestet er markert med små
brune penselstrøk langs overgangen mot kamasjonen. Kronen og lendekledets
utside har imitasjonsforgylling med sorte konturer. Kronen har påmalte imita-
sjoner av runde og rombeformede edelstener i røde og grønne lasurer og er
konturert med sort. Kronens innside er orange og lendekledets innside er rød.
øyenkontur og Øyenbryn er markert med brunt. øyeeplet har samme farge som
kamasjonen. øyets blå iris er skilt fra den store brune pupillen med en smal ring
i kamasjonens lyse rosa farge.

Kor§ef er grønt på midtstammen og som bakgrunn for evangelistsymbolene.
Dette symboliserer livets tre og gir korset en dypere betydning som evighets- og
frelsessymbol.5 Kantene er orangerøde. Det er profiler i blått og gult mellom
kantene og korsstammen. En hvit dekorativ strek ligger på innsiden av korsets
flate kanter mot den blå skråkanten. Den hvite streken er dobbel på trepassets
flate kant, der den ligger mot en gul skrå profil.

Se næmere beskrivelse av materialer og te]mikk i kap. 2, fra s. 39 og 75.

Proveniens

Opprinnelig montering og plassering i kirken
Korsstammens underkant har en umalt forlengelse som er utformet som en tapp.
Det har vært vanlig å anta at en slik tapp var beregnet for å settes ned i et spor i
overkant av en rodebjelke. Forbindelsen ble sikret ved en treplugg som ble ført
gjennom bjelken og tappen. (Se tegning av nagler og treplugger, fig. 7, s. 33).
Jeg viser her til Nils6n,6 som stiller seg kritisk til den allment rådende oppfat-

5  ANKER  1981, p. 200.

6 NiLSEN  1991.
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1.2 PROVENIENS

ningen om de store krusifiksenes generelle plassering på en rodebjelke, i hvert
fall når det gjelder de svenske sognekirkene. Iflg. Nils6n var en vanlig plasse-
ring av krusifikset i middelalderen på en pidestall. Krusifikset stod da i korgren-
sen eller et stykke til venstre for denne.  En annen mulig plassering var på et
alter, antagelig på eller fremfor korgrensen. Avbildninger tyder på at det ved en
alterbordsplassering kunne stå på et retabel eller var forsenket direkte i alteret.
Haug har en umalt båkside. I de tilfeller der krusifiksene eller krusifiksgruppene
har en rå og usmykket bakside, mener Nils6n at dette kan bety at denne ikke har
vært synlig inn mot koret. Nils6n foreslår muligheten av att krusifikset i en del
fall var avsett for en plassering mot mur, f.eks. ved øst- eller nordveggen, midt
imot kirkens hovedinngang eller, i de tilfelle det har vært en todelt inngang mot
koret, mot buens midtstøtte. Det har da sannsynligvis vært montert stående på en

pidestall eller et alter.

Haug kirke beskrives på 1600-tallet som en stenkirke med rektangulært skip og
smalere og kortere kor. Beskrivelsen passer på en middelalderbygning. På dette
tidspunkt var kirken i meget dårlig forfatning. Ved utbedringen av kirken i 1712
ble den sterkt ombygget. Koret ble revet og kirken forlenget i sin fulle bredde
mot Øst med et nytt tilbygg.7 Dette gjør det vanskelig å si noe nærmere om den
originale monteringen.

Korset har merker etter en modeme montering. To par å fire skruehull viser at    Fig. 30, s.
det har vært montert to beslag av lignende type som de nåværende på korsame-    82.
ne. De to kraftige beslagene som nå er festet på korsarmene er samsynligvis fra
iestaureringen i  1930-årene. På arkivfotoet som stammer fra før denne behan-
dlingen ser vi dem nemlig ikke.

Museets ervervelse av krusifikset
Nicolaysen forteller at da han besøkte Haug kirke i 1864 hadde kirken et krusi-
fiks på loftet.8 Her kan det ha blitt plassert ved en av de mange ombygginger av
kirken og forandringer av inventaret. Et prekestolalter med orgel ble satt opp
over prekestolen i  1780-årene. Det nåværende sakristiet ble oppført inntil kir-
kens østgavl  i  1862/63.9  Året etter ble krusifikset ervervet av Fortidsminne-
foreningen.10

Krusifikset ble  ført inn  i  Oldsaksamlingens hovedprotokoll  i  1865.  0ldsåk-
samlingen holdt på denne tiden til i beskjedne lokaler i Universitetsgården. Som
helhet hadde samlingen visse trekk til felles med de gamle fyrstelige raritetskabi-
netter. Plassforholdene var håpløse. Gjenstandene ble magasinert rundt omkring
på loft og  i korridorer i  Domus Academica før den nåværende bygningen  til
Historisk museum ble bygget og sto ferdig i 1902.11

7 CHRisTiE  1981, pp.186-196.

8 NicoLAysEN 1862-66, p.145.

9 CHRisTTE  1981, p.188.

\°  Foreningen  til  Norske  Fortidsmindesmerkers  Bevarings  årbok  186S, p. 36. Krustfi\ks £rzi

Haug nevnes under «Sager» erhvervet for «Universitetets Oldsamling» av «Direktionen».
11  MARSTRANDER  1979, P.  8.
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B eslektede gj enstander

Krusifiks  fra Haug  sammenliknet med krusifiksene fra Hillestad
og Lunder

ig. 3, s. 24,    To andre krusifiks kan, på grunnlag av rent stilistiske elementer, sammenliknes
8 få8. 4. S.       med Krusifiks fra Haug. Disse er krusifikset fra Hillestad kirke, Botne i vest-
5.

fold (C. nr.  11699, Universitetets Oldsaksamling, deponert i Vestfold Fylkes-
museum),12  og  fra Lunder kirke  i  Sokndalen,  Ringerike i  Buskerud  (C.  nr.
11703,  Universitetets  Oldsaksamling).13  Krusifiksene  har tilnærmet  samme
mål, og det er stilistiske likheter i utfomingen av lendekledet og anatomiske
detaljer. Det kan se ut som om de tre skulpturene er utarbeidet etter samme for-
bilde, men nødvendigvis ikke av samme verksted, da det er større forskjeller i
materialbruk og praktisk utførelse. Felles trekk ved de tre krusifiksene er typen,
stillingen, fombehandlingen av hår, skjegg og muskulatur, samt utforiningen av
lendekledene.

Kr!.§f#§/ig#rcw skiller seg imidlertid fra hverandre på flere vesentlige punkter i
materialbruk og konstruksjon. De skiller seg også i graden av grovhet i skjæ-
ringen og utfomingen av detaljer.

Haug og Lunder ei. skåret i lyst løvtre, mens Hillestad er utformet i eik. Haug og
Hillestad er meget detaljert skåret. Draperiene på Hillestad har flere folder og
er mer urolig sammenliknet med Haug. Øvrige anatomiske detaljer er også mer
forarbeidet. Kristusfiguren fra Lunder skiller seg fra Haug og Hillestad ved at
trekjemen er betydeligere grovere skåret og har tydelige verktøyspor. Det er spe-
sielt at den har runeinnskrifter risset inn i treverket på venstre ben, lendekledet
og amene.

Isettingen av armene er forskjellig utfomet på alle de tre figurene:
På Haug er armene satt på separat og festet på halv ved med trepluggei. fra bak-
siden  i et spor i uthulningen.  Armfestene har tapper med rektangulært snitt.
Sammenføyningen er klebet over med lerretsstrimler.

På Hillestad er ikke armene bevart. Av tappehullet kan man se at de har vært
tappet på kroppen og festet med plugger eller nagler fra forsiden. Tappehullet er
ovalt utfomet.

På Lunder ei. armene satt på i ett sammenhengende stykke, i motsetning til Haug
og Hillestad der de er skåret hver for seg. Sprekken i overgangen mellom de på-

12 På kartotek-kortet over Kn]sifiks fra Haug i middelalderavdelingens arkiv henvises det til

likheten med Hillestad. Henvisningen er skrevet på kortet med blyant. Opplysningene om dette
krusifikset er hentet fra en rapport skrevet av Svein Wiik 22.09.77 i forbindelse med under-
søkelse med henblikk på tidligere samhørighet mellom Kristusfiguren og kors fra Hillestad
kirke.  Konklusjon:  «Det er ikke gjort observasjoner som direkte beviser at gjenstandene i.ÆÆc
har hørt sammen». Mine egne observasjoner styrker en sannsynlig tilliørighet mellom kors og
figur, og korset er derfor tatt med i sammenlikningen.
13 Martin Biindlieim har gjort meg oppmerksom på likheten med Lunder. Dette krusifikset er

kun overflateundersøkt uten mikroskop i magasinet av forfatteren. (Muntlig kommunikasjon).
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1.3 BESIÆKTEDE GJENSTANDER

satte amene og kroppen er klistret over med strimler av pergament, i motsetning
til Haugs lerretstrimler.

Kor£cne til Hillestad og Haug er bevart. Disse har de samme elementene, men
Haug er noe rikere profilert.

KOÆÆo/i.ffc}nøJy§cr av krittet i grunderingen til Haug indikerer at det er anvendt
kritt fra sen  Maastricht alder, klassifisert av  Perch-Nielsen  og  Plahter som
kontinentalt kritt, mens det i Lunder er påvist en type kritt som finnes i det
engelske  kanalområdet.14 Begge krusifiksene plasseres av Perch-Nielsen og
Plahter i gruppen av gjenstander datert før 1250. (Se forøvrig datering på s. 26
og beskrivelse av analysene på s. 38).

Kokkolittanalyse av krittgrunderingen på Hinestad er ikke foretatt.

Po/yÆromJ.en på både Hillestad og Lunder er baie bevart i mindre fragmenter og
er kun overfladisk undersøkt. Det er derfor vanskelig å bedømme bemalingens
materialer og kvalitet. Det ser imidlertid ut til at den karakteristiske orange under-
malingen for kamasjonen bare forekommer på krusifikset fra Haug.  Lende-
kledets innside ser ut til å være rødt på alle tre skulpturene.  Blodsporene på
Lunder er av samme type som på Haug.

Karakteristiske detaljer ved de tre Kristusfigurene
•  Samme oppreiste og utstråkte kroppsholdning med utspente armer. Bena er

korslagt med det venstre benet liggende over det høyre. Bena er «brettet ut»
slik at de sees fra siden, og føttene peker utover. På Lunder er hodet noe mer
frontalt og muskulaturen mindre fremtredende em på både Hillestad og Haug.
Haug skiller seg fra de to andre ved at de sammen-naglede txma er dratt noe til
høyre i forhold til korsets midtstamme.

•  Organiseringen av draperiene på det stoffrike lendekledet er brdnet med en
stor tilnærmet åttetallsknute på høyre hofte og en liten stoff-flik på venstre.
Den store hofteknuten trekker det tynne stoffet oppover og gir det logiske
grunnlaget for foldenes organisering i dels vertikale, dels horisontale og dia-
gonale linjer. Stoffet er samlet i valk rundt livet, noe som gir enda et tredelt
sjikt med rikt linjespill. Ilendekledet rekker til under knæme, men er asymme-
trisk ordnet, slik at høyre kne er syn|ig.15

•  Tilnærmet samme måi.16

•  Kristus fremstilles med kongekrone.
•  Haug og Hillestad har et boret hull på toppen av issen. På Lunder er even-

tuelle spor etter dette forsvunnet fordi denne flaten er grovt avkappet.

14 PERCH-NiEi.SEN and PLAHTER (under utgivelse). Se forøvrig s. 38.

15 ]oHANNESEN  1988, pp.17 f.

16 Krusifiks fra Hillestad.    Kristusfigurens mål: Høyde (Uten kronenes tagger):  108 cm

imene mmgler

Kristusfigur fra Lunder.   Kristusfigurens mål: Høyde (Uten kronenes tagger):    93 cm
Bredde                                                                              :  1m cm
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•  Håret henger i jevne myke bølger som ligger i trappetrinn bakover fra ansiktet.

(Lunder skiller seg fra de andre ved at det venstre Øret er synlig). Skjegget har
lokker med en krøll nederst.

•  Kraveben og ribben er markert.
•  Lansesåret i siden er ikke skåret i treverket.
•  Nedre del av magen er liten og rund. Den er av8renset i overkant av en halv-

rund hudfold mot mellomgulvet. Området ovenfor denne hudfolden er utfor-
met i tre plan, der det midtre planet ligger som et flatt bånd midt på fomen.
Utfoming av dette området er likt på alle tre krusifiksene.

•  Naglene i håndflatene er smidde spikere med kvadratiske hoder, mens fot-
naglen er en smidd spiker med spisst fasettert hode. (På Lunder er bare fot-
naglen bevart).

•  På Haug og Hillestad er navlen utformet ved fordypninger, der de to Øverste
er forbundet. På Hillestad er fordypningene skåret ned i treverket som trekant-
er. På Haug er grunderingen intåkt, og fordypningene er runde. På Lunder er
navlen ikke utfomet i treverket. Det er ikke mulig å si noe om grunderingen,
da denne mangler i sin helhet på dette partiet.

Fig. 2. Skjematisk tegning av navlene. ScÆc#iøf!.c drøw!.ng o/fÆe nøvc/s.

Cj_                     TJ=
0

Haug                                                     Hillestad

•  En sene som er strukket fra siden av høyre kne til midt under kneet er aksen-
tuert på alle tre skulpturene.

•  Brystvorter utformet ved påsatte trenagler med kjeglefomede hoder forekom-
mer bare på Krusifiks fra Haug.

Fellestrekk ved de to korsene fra Hillestad og Haugl7
•  Tilnæmet samme måi.18
•  Samme type sammenføyning av korsstamme og korsarmer: Sammenblading

på halv ved der korsarmene ligger på korsstammen og er festet med fire store
na8ler.

•  Buet midtstamme.

17  Sammenlikningen baserer seg på fotografi i sort/hvitt og farger samt telefonsamtale med

Per Thoresen ved Vestfold Fylkesmuseum.
18KorsettilHaug       :      Høyde:   235.5  cm

Bredde:    146.5  cm

KorsettilHillestad:      Høyde:    235     cm
Bredde:    147     cm
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•  Flate opphøyde kanter med en skrå profil mot den buede midten. Haug har i
tillegg en vulst mellom den skrå profilen og midtstammen.

•  Medaljonger på endene med plass for tredimensjonale evangelistsymbol.
Haugs medaljonger er utformet som trepass, mens Hillestad har tilnærmet
runde.

•  Medaljongene avsluttes ytterst av en vulst og en flat avfaset kant mot vulsten.
•  Korsstammene har en forlengelse i form av en  tapp nederst,  beregnet til å

settes ned i et spor ved den opprinnelige monteringen. (Se s.  19).

Fig. 3. Kristusfigu fra Lunder i Buskerud.
Christ figure from Lunder in Buskerud.
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Fig. 4. Krusifiks fra Hillestad i Vestfold.
Crucif tx from Hillestad in Vestf iold.



Daterin8

På grunnlag av stilistiske trekk, er det sannsynlig at krusifiks fra Haug hører til
gruppen av unggotiske krusifikser og har en datering før 1250.19 I det følgende
vises det til trekk i materialbruken som indikerer en datering som ligger næmere
brytningsperioden rundt 1225.

Den kronede Kristusfiguren med vidt åpne Øyne, utstrakt kroppsholdning og de
rett utstråkte amene, slutter seg til rekken av Majestas krusifikser. I følge Peter
Anker2° viser denne fremstillingsmåten et annet aspekt ved korsfestelsen enn
lidelsen og løftet om gjenløsningen; det er korsfestelsen som bilde på Kristi opp-
høyelse og bud om den siste gjenkomst hvor han skal dømme levende og døde,
noe  som  understrekes  av  de  fire  livsvesener fra  Åpenbaringen,  evangelist-
symbolene,  som  er plassert på korsendene.  Denne  seirende  Kristusfremstil-
lingen forekommer ikke blant de tidlige europeiske Kristusfremstillinger, men
inngår i en dommedags-symbolikk som er alminnelig i  1100-årene.  Krusifiks-
typen ser ut til å ha slått dype røtter i Skandinavia. Både fra Sverige og Norge er
det bevart et betydelig antall som Anker mener må stamme fra langt utover i
1200-årene, en tid da andre typer var fremherskende på kontinentet. Etter 1250
blir det vanlig å fremstille Kristus med tomekrone.

De tekniske undersøkelsene støtter en tidlig datering. I krusifiks fra Haug er det
anvendt or i figuren og furu til korset. I skulpturer fra  1100-tallet og fremover
er det vanlig å bruke forskjellige løvtresorter. Ofte er rundskulpturen skåret i
løvtre,  mens  det  til  fremstilling  av  korsets  planker er  anvendt  nåletre.21  Til
nagler og plugger blir det gjerne brukt en hard tresort som eik. I andre kvartal
av  1200-tallet skjer det i tillegg til en stilistisk endring og en forandring i bruken
av materialene. Eik blir det foretrukne materialet til alle deler av skulpturen.22

Krusifikset består av tre deler: kropp og separat påsatte amer. Det er karakteris-
tisk for skulpturgruppen beskrevet av Tångeberg som før 1225, at håndverkeme
bestreber seg  på å ha færrest mulig deler.  Senere blir det mer vanlig  å sette
skulpturene sammen av flere stykker.23 Amene er festet separat med plugger fra
baksiden  til  kroppen.  Iflg.  Blindheim  er dette i  samsvar med  den  romanske
tradisjonen og brukt i tidlig fransk gotikk.24 (Se forøvrig s. 31).

[9 Iflg. Blindheim (muntlig kommunikasjon) er det sannsynlig at krusifikset holder seg innen-

for den unggotiske gruppen før 1250.

Krusifikset omtales i: CHRISTIE  1981, pp.186-196.

20 ANKER  1981,  p.192 og  197.

21  TÅNGEBERG  1986, p.  5.

22 Ibid., p.  18.  I Sverige er i følge Tångeberg det første eksemplet på en skulptur skåret i eik

Madonna fra Mariakirken i Visby, fremstilt like etter 1225. Det er derfor interessam at Krusi-
fikset fra Hillestad, som klart er fremstil[ etter samme forbilde som Krusifikse[ fra Haug (se s.
21), er skåret i eik.

ANKER  1981, p.  221.

23 TÅNGEBERG  1986, p. 6 og 20.

24 BLiNDHEiM  1952, p. 94.

26



1.4 DATERING

Kmsifiksets trekjeme er fint og detaljert utarbeidet. En slik grundig bearbeidelse
av overflaten med få og grunne verktøyspor kjennetegner perioden før 1225.25
Grunderingens tykkelse på gjemomsnittlig lmm er imidlertid såpass tykk at det
har vært nødvendig å finskjære detaljer, slik at trekjemens overflate alene ikke er
bestemmende for resultatet. Dette ser imidlertid ikke ut til å være gjort på deler
av denne skulpturen. (Mer om dette på s. 36).

Kokkolittanalyser  av krittet i  grunderingen  indikerer  at  det er  anvendt kritt
fra sen Maastricht alder. Denne typen kritt ble av Perch-Nielsen og Plahter26
klassifisert som kontinentalt kritt og samsvarer med den type kritt som er identi-
fisert på andre gjenstander tilskrevet de Østre deler av Norge, i motsetning til de
vestre deler der kritt for maleformål stammer fra det engelske kanalområdet. (Se
beskrivelse av analysene på s. 38). Perch-Nielsen og Plahter plasserer Krusifiks
fra Haug i gruppen av gjenstander datert før 1250.

Karåkteristisk for bemalingen er en orange undermaling som ligger under kar-
nasjonen samt andre deler av skulpturen. Jeg vil påpeke bruken av mønje som
undermaling for et tynt lag av det kostbare pigmentet sinober som er brukt på
lendekledets innside. Bruken av denne strukturen, som består av to opake lag,
har lang tradisjon og forekommer på romanske gjenstander.27 På frontalene28
blir det  senere  i  perioden  vanligere  å  finne enkle  rene  lag  av  sinober,  eller
sinober tilsatt mønje.29 (Se næmere beskrivelse av de orange lagene på s. 57).

Lansesåret i  siden er malt på formen.  Senere  på  1200-tallet blir det vanlig  å
utfome dette i treverket.

Bruken av rødt og gull er et typisk 1200-talls fenomen. Tångeberg viser til flere
eksempler på krusifikser fra 1200-tallet der lendekledet har en gylden utside og
en rød innside.30

25 TÅNGEBERG 1986, p. 30. Perioden etter 1225 tar i bmk bredere og rundere huljem. Det blir

mer vanlig at overflatene og uthulningene er grovere og mindre ferdiggjort,  beregnet for en
nøyere ferdiggjørelse i krittgrunderingen.
26 PERCH-NiEi.SEN and PLAHTER (under utgivelse).

27 PLAHTER, «Colours and Pigments...» (under utgivelse) og HARTWIEG  1988, p. 242.

28 De før benevnte antemensalene blir omtalt som /on/a/cr.

29 Unn Plahter (muntlig kommunikasjon).

30 TÅNGEBERG  1986, p. 90.
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2
MATERIALER OG TEKNIKK

Bunnmaterialer

Tresla8
Kristusfiguren og de  tredimensjonalt  utfomede  evangelistsymbolene  er  skåret
i  or  (Alnus),  mens  det til  korset er  anvendt  furu  (Pinus).31  Brystvortene  er
utformet ved påsatte trenagler som ser ut til å være eik.  Peter  Tångeberg  viser
at  det  er  vanlig  å  finne  ulike  tn3slag  brukt  på  skulptur  utført  på  1100-   og
tidlig  1200-ta]1. 32 mt er sannsynfig at de forskjemge treslagene ble valgt ut fra
hvordan de lar seg bearbeide. Treverkets utseende er av underordnet betydning,
da det tjener som underlag  for en  senere  bemaling  og  derfor  ikke  var  ment å
være synlig.

Or, som er anvendt til de skulpturalt utfomede delene, er et løvtreslag. Løv-
træme har ikke det utpregede åringmønsteret som er karakteristisk for bartrær-
ne. Karene er fordeltjevnt utover hele åringen. De er så små at de ikke kan sees
med det blotte øye. Or har såkalte falske margstråler. Disse er smale og ligger
meget tett.  Or har ingen kjemeved. På grunn av den tette og jevne strukturen
egner treslaget seg derfor til å skjære en detaljert form der deler utformes på
tvers av fibrene.

Furu hører til bartregruppen.  Overgangen  mellom  vår-  og  sommerved innen
hver årring er i dette treslaget meget skarp.  Furu er lett å kløve og er derfor
velegnet til å lage bord av.33

Eik er et meget hardt materiale og er derfor velegnet til å lage nagler og plugger
av.

Hvordan emnet er tatt ut av stokken
Kristusftguren
Det er vanskelig å få et inntrykk av hvordan emnet til Kristusfiguren er tatt ut av
stokken da treverket, or, er meget homogent og uten klare årringer. Tverrsnittet
på issen  har såpass mye original  grundering  og  bemaling  bevart at det ikke
er mulig å bedømme eventuelle årringer. Det samme gjelder for flaten under
fotsålene.

31  Analysene er utført av Kari Henningsmoen, Universitetet i Oslo, på prøver tatt av Martin

Blindheim i 1978.

32 TÅNGEBERG  1986, P. 5.

33 MORK  1966, pp. 20 f, 26 f og 32 f.
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2.1 BUNNMATERIALER

Korset
Korsets bord har tangentialt tverrsnitt. De er tatt ut av stokken i god avstand fra    Fig. 48,
margen. Korsamene er bemalt på margsiden, mens korsstammen er bemalt på    S.  155.
barksiden. Man kan se at de er tilvirket ved å splitte stokken, da fibre er revet
ut og etterlater en fordypning i treoverflaten. På den røde flate kanten på tre-
passmedaljongen,  rett under figurens venstre hånd, kan vi se et eksempel på
dette. Det er ikke gjort forsøk på utbedring av fordypningen i den påfølgende
grunderingen.

Preparering  av  treverket
Den svåke krumningen av korsarmene samt krakeleringsmønsteret i bemaling
en på begge korsets bord, de såkalte «Schwundrisse», (se næmere forklaring
under «alderskrakeleringer» på s.  86), viser at stokken sannsynligvis har vært
relativt tørr før den ble splittet. Dette er på linje med det islandske manuskriptet
L!.Æne§Åjwsmi'a, som anbefaler at skulpturen skjæres av tørket virke, altså ikke
av såkalt grønt virke.34

Jeg har ikke funnet spor av noen behandling av treverket i fom av røking eller
varmebehandling (tysk «RUBung»). På tyske skulpturer fra 1500-tallet har man
funnet rester av sverting som tyder på en slik behandling.35 I det norske middel-
aldematerialet er det ikke funnet spor av en slik behandling på andre skulpturer
fra perioden før 1250.

Uthulnin8
Kroppen og lendekledet er halvrundt utfomet og er flatt avskåret på båksiden.
Corpus er hult ut med en sammenhengende uthulning. (Se forøvrig beskrivelse
av verktøyspor på s. 34).

Hodet og bena er fullplastisk utformet. Amer og ben er massive.  Armene er
halvrunde og flatt avskåret på båksiden.

Hodet har et boret hull på toppen  av  issen.  For å kunne  fungere  som  en  ut-    Fig. 45,
hulning, med det formål å minske spenninger og derved sprekkdannelser i treet,    S.  152.
må margen i emnet fjemes. Om dette har vært hensikten med det borede hullet i
hodet, har det ikke vært mulig for meg å bedømme, av samme årsåk som da det
gjaldt å bedømme hvordan emnet er tatt ut av stokken. Altemative funksjoner til
dette hullet omtales næmere under tema «feste for arbeidsbenk» på s. 34.

34 PLAHTER  1992, pp.  168 f.

35 WESTHOFF 1981, p.  143 og WESTHOFF, HAHN und HEBERLE 1983, p. 9.

Det har vært spekulert i diverse grunner til en slik behandling. F.eks.  som en herding av tre-
verket, beskyttelse av treverket ved lagring etter at skulpturens grunnfom er lagt eller som en
beskyttelse mot muggangrep under og etter lagring. En slik behandling vil få treverket til å
tørke og sprekke. Sprekkene kan da behandles før videre grundering og bemaling.
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2.1 BUNNMATERIAIER

De enkelte deler og sammenføyningen av dem
Kr!.sf%§flgz{rcn er hovedsakelig satt sammen av tre deler, i samsvar med statut-
tene fra Pariserlauget, Le Ji.vre dcs me'fi.er§, fra 1268.36 Kropp, hode og krone er
skåret i ett stykke. Amene er skåret hver for seg. De er festet til kroppen med
tapper med et rektangulært snitt som er satt inn i et spor i uthulningen og festet
fra baksiden, sannsynligvis med trenagler. Det er rester av et brunåktig lim på
selve tretappen der den er synlig i uthulningen, og i sprekken mellom arm og
kropp. Sannsynligvis er dette originalt. (Se «tidligere konservering» på s. 93).

Det er satt på en mindre trebit med en høyde på ca.  5 mm som nå ligger løst
under  lerretsoverklebningen  på  toppen  av  figurens  høyre  skulder  under
hårlokken. I sprekken der den høyre amen er satt på kroppen, er det limt inn en
smal 6 cm lang treflis med en bredde på 1 mm Øverst, økende til 4 mm nederst.
En  liten  treflis er  også  satt inn  Øverst  på  den  venstre  armens  tilslutning  til
kroppen. Denne ligger delvis under lerretsoverklebningen.

Brystvortene er utfomet som nagler av tre med kjeglefomet hode. Naglene er
satt im i treverket.

a . 8 cH

Fig. 5. Skjematisk tegning av amenes feste til kroppen.
Schematic drawing of the aitachnænt of the arms to the body.

36 BRoCH FLEMESTAD og SKAUG  1981, p.  126.  Fra avsnitt LXI.  som handler om Paris'

billedskjærere og de som skjærer ut knisifiks i Paris: IX. «Ingen håndverker i det ovennevnte
laug hverken kan eller bør utføre et bilde som, med unntagelse av kronen, ikke er laget i ett
stykke, hvis bildet ikke er brukket under utskjæringen, for da kan man godt føye det sammen
igjen; unntatt er også krusifikset som lages av tre stykker. det vil si: kroppen i ett stykke og
amene innfelt».
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2.1 BUNNMATERIALER

Relieffvirkningen av den tredimensjonalt utfomede skulpturen bemerkes. Hodet    Fig. 38, s.
er bevisst skulpturert med vekt på en frontal betraktning. Den høyre siden er for-    145 og fig.
kortet i forhold til den venstre. Dette sees tydelig på utførelsen av skjegget. På    39, S.  146.
venstre side har det to rader av krøller, mens det er smalere, kortere og kun har
en rad på den høyre.

Tre jemnagler er brukt til å feste skulpturen til korset:  En gjennom  hver av
håndflatene og en som fester føttene. Jemnaglene som fester hendene har kva-
dratiske flate hoder. De har en tykk stamme med rektangulært snitt. Naglen som
fester føttene skiller seg fra de to andre ved at den har spisst fasettert hode. På
venstre side av korsstammen, ca.  10 cm over den nederste trepassmedaljongen,
er det et gjennomgående firkantet hull, med diameter på 6 mm, etter en nagle.
Hullet ser ut til å være originalt. Midt på den umalte forlengelsen på korset, i
underkant av  bemalingen,  er det rester etter en  treplugg.  Hullet etter denne
trepluggen er gjennomgående og har en diameter på ca. 5 mm. (Se skjematisk
tegning av nagler og plugger på neste side).

Kors'ef er satt sammen av to bord felt sammen med en sammenblading på halv
ved og festet med fire store nagler. Korsarmene er felt ned på korsstammen.
Naglene er ført gjennom sammenfellingen fra forsiden og bøyd mot treverket på
baksiden på tvers av korsamenes fibemetning. Naglehodene er flate og runde.

Fig. 6. Skjematisk tegning av korsets sammenblading.
Schemntic drc[wing of the iflterleaving of the cross.
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Fig. 7. Skjematisk tegning av nagler og treplugger, samt de innlimte trebitenes plassering
Kristusfiguen. De fire jemnaglene som fester korsets sammenblading er ikke  tatt med
illustrasjonen.

Schematic drawing of treenails and pegs. Also showing the glued pieces of wood on the Christ
figure. The fiour iron nails securing the interleawing of the cross are not illustrated.
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2.1 BUNNMATERIALER

Evczngc/!.§f§ymøo/cne  er satt på med to stifter med rektangulært snitt.  Disse
stiftene er ikke gjennomgående. Dette gjelder imidlertid ikke for den øverste
medaljongen på korsstammen, der symbolet har vært festet med to større gjen-
nomgående nagler med firkantede hoder.

Feste til arbeidsbenk
På toppen av issen er det et boret hull. Hullet er rundt med en tendens.mot det    Fig. 45,
ovale.  Bredden på hullet varierer fra  17.0 til 20.5  mm.  Dybden er 44.0 mm.    S.  152.
Ved hjelp av en tapp i dette hullet kan skulpturen ha vært festet til en arbeids-
benk. Det er også mulig at en slik tapp kan ha vært brukt som et håndtak som
gjorde det lettere å håndtere gjenstanden da den ble preparert og bemålt.37 Det er
ikke antydning til at tappen har sittet i hullet etter bemaling av skulpturen.

Korset har merker på tverrendene som kan tolkes til at de har vært festet med
en type jemklo i en arbeidsbenk. Om så er tilfelle har trestykket blitt kappet av
i riktig lengde før det ble festet i  benken og utskjæringen  av trepassene ble
utført.

Verktøyspor
Uthulningen av hovedfomen på Kristusfiguren38 er utformet med et svakt buet
huljem eller teksle.39 Formen er jevnt og fint bearbeidet. Avslutningen av ut-
hulningen nederst ved lendekledet er avrundet.

3reeavrebteiidf3:sd:3g:;r:|es:::kseisu|opvt:::::efopråsiEådårsdkeu|pJ:å:ou?f:ro:Se:r5=getrfbrimk::iidg;.8nesæ
flate og svakt buede billedhuggeriem, eventuelt et draredskap med en bredde på
opp til 9 mm. Overflaten har i tillegg karakter av å væie skåret med kniv, som
ser ut til å ha vært brukt til detaljer. Karslegress kan også være brukt til å pusse
treverket. Verktøysporene er ikke pusset helt ned.

Det er «hoppespor»  på overflaten av treverket på korset og grunderingen på
venstre side av lendekledets utside. Slike spor stammer i følge Tångeberg ikke
fra fil eller rasp, men av et draredskap som f.eks. en sikling. Et slikt jemverktøy
beskrives av Theophilus. Han beskriver også bmken av karslegress til sliping
av treoverflaten.4° Det er mulig at en type profilert drajem er anvendt til å lage
profilene på korset.  Et av  de  tidligste eksemplene der det er påvist bruk  av
sikling, er et krusifiks med  ukjent proveniens i  Statens  Historiska Museum,
Stockholm (Inv. Nr. 23002:21), datert vel etter 1225.41

37 TÅNGEBERG  1986, p.  16.

38  Skulpturen ble ikke montert av korset. Umulningen ble undersøkt ved hjelp av endoskop

08  speil.

39  Se illustrasjon over forskjellige redskaper anvendt i middelalderen i BIINDHEIM  1952, Pl.

XLl 08 XLII.
40 SCHOLTKA  1992, p. 25.

41 TÅNGEBERG  1986, P. 30.
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2.1 BUNNMATERIAl,ER

På korsets bakside er det huggespor etter øks og lange, opp til 3 cm brede, spor
etter et større draredskap som eksempelvis en skjøve. Man kan se tynne opp-
høyde grader på overflaten etter små hakk i eggen på redskapet, som har vært
meget svakt rundet.

Oppriss
Ved avdekningen av ovemalingen på treverket ble det funnet spor av oppriss
på treverket i det store området med bortflll av maling over venstre brystvorte.
Her går det en rett strek like over brystkassens avslutning. Linjen kan ha vært
brukt som en rettesnor for utfomingen av brystkassens bue i overgangen mot
ribbena. Det går også to vertikale risselinjer i treverket på den flate bakgrunnen
for evangelistsymbolet i den høyie korsamens medaljong.

Det er ikke funnet rissespor på treverkets overflate med hensikt å bedre festet for
den påfølgende krittgrunderingen.

Fig. 8. Verktøyspor etter billedhuggerjem på treverkets overflate i avskalling på venstre side av
brystkassen.
Tool rriarks on the surfiace of the wood from the chest of the Christ figure.
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Grundering

Grunderingen  glatter ut  ujevnheter og  tjener som  underlag  for bemalingen.
Den gir et «mykt» underlag for områdene med vannforsølving, noe som er nød-
vendig for at disse kan poleres til høyglans. Grunderingen består av kritt i et
vandig bindemiddel, sannsynligvis animalsk lim.42 Tykkelsen varierer med en
gjennomsnittiig tykkelse på ca.  1 mm. Fremgangsmåten ved påføring av en slik
krittgrundering på skulptur beskrives i det islandske  1300-talls manuskriptet
Likneskjusm{a .43

Forslag til trinnvis utførelse ved grunderingen av skulpturen

1 . Limdrenking
Før bemaling ble sannsynligvis både kors og skulptur impregnert med animalsk
lim. Den vandige løsningen gjør at trefibrene reiser seg og gir et bedre feste for
de påfølgende grunderingslagene.  Lag  1  på snitt nr. 4 kan tolkes som en slik
limdrenking (Se fig. 22 på s. 67). Dette laget ser ikke ut til å inneholde kritt, og
er derfor ikke det som i Li`Æ73c§Aj%§m!'a omtales  som  «gråplåstr»,44 en  meget
tynn og sterk grundering.  Limet danner altså på Haug et kontinuerlig lag på
treoverflaten, noe som kan være en årsak til de store utfållene av bemalingen der
tiieverket blottlegges. (Dette beskrives næmere under «konserveringstilstand» i
kap.  3  på s.  85).

2. I.erretsoverklebringer
Biter av lenet dekker over sammenføyningene der amene er påsatt kroppen som
en  forsterkning  av  denne  skjøten.  Samme limløsning  som  ble  brukt  til  lim-
drenkningen ble sannsynligvis brukt til å feste lemetsbitene. To typer lerret ser ut
til å være anvendt. Biten År`å høyre skulder er finvevet og har ca.  17 X  17 tråder

pr. cm, mens lerretet på venstre skulder er middels fint, ca.  14 x  14 tråder pr.
Cm.

3. Påf iøring
Grunderingen av kritt og animalsk lim  ble påført i  flere lag  med  avtagende    Fig.  38,
limstyrke.45 Grunderingens tykkelse varierer noe som følge av at den ligger på    S.  145.
en tredimensjonal form. Når grunderingen slipes vil toppene slipes mest, mens
det blir liggende rikeligere igjen i formenes fordypninger. Det er derfor ofte nød-
vendig å gå etter og finskjære i grunderingen detaljer i treskjæringen som har
«grodd igjen» ved grunderingen. Dette ser imidlertid ikke ut til å være gjort på
deler av denne skulpturen. Skjegg, hår og lendeklede er overraskende klumpete

42 PLAHTER (under utgivelse).

43  idem  1992.

44 Ibid.

45  ibid., pp.  168  f.
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2.2 GRUNDERING

Fargeplansje
V'  s.  58.

utført. Formene virker gjengrodde, og lendekledets draperier er noe «bollete».46
Finere detaljer som utfomingen av øyet er også lite utarbeidet i grunderingslag-
et.  Det ser ikke ut til at det er lagt vekt på å finskjære disse formene.  Utfor-
mingen av det venstre øyet ble korrigert ved bemalingen ved at den øvre brune
konturen ligger høyere enn det er utformet i treskjæringen, og øyet ble derved
større. (Se kommentar til dette på s. 76). Skjegget er også noe korrigert ved for-
gyllingen. Avgrensningen mot kinnrosen på hodets venstre halvdel ligger noe
lavere enn den skåme formen.

4.  Sliping
Grunderingen ble sannsynligvis slipt etter at den var helt tørr.  Det islandske
manuskriptet Li'ÆnesAj%smi'3 beskriver bruk av «messingkr6kr» til rensing og

glatting, og haifinner til sliping av områdene der det ikke skulle legges sølv.47
Siklinger og karslegress kan  også  ha  blitt brukt  til  dette.48  På  lendekledets
venstre side er det spor som sannsynligvis stammer fra bruk av et draredskap. Et
slikt regelmessig spor fremkommer når man skyver eller trekker en kniv, eller
drar en sikling eller annet draredskap over en flate og den «glipper».  (Se for-
øvrig verktøyspor på treverket s. 34).

Eventuell  finskjæring  av  detaljer  som  har  «grodd  noe  igjen»  på  grunn  av
tykkelsen på grunderingen, har etter all sannsynlighet vært nødvendig før videre
behandling selv om enkelte detaljer er overraskende klumpete utført.  (Se på-
føring forrige side).

5. ENentuell polering ay områdene der det siden legges sølv
Områdene som senere skulle påføres sølv kan ha blitt spesialbehandlet for å gi
en  glatt og jevn  overflate  som  grunnlag  for vannforsølvingen.  Jeg  har ikke
kunnet  se  at  det  er  påført  en  annen  eller  finere  type  kritt  enn  resten  av
grunderingen som topplag. Det er viktig at grunderingen her ikke blir slipt for
langt ned, da det er Ønskelig å ha en viss tykkelse og mykhet i grunderingslaget
når sølvet siden skal poleres. Cennino beskriver hvordan grunderingsoverflaten
etter at den  er bearbeidet  med  forskjellige  metallredskaper,  «raffietti»  eller
«hooked tools» som Thompson oversetter det til, ser ut som elfenben. Det er
derfor mulig at den glattede overflaten etter bearbeidelsen med en «messing-
kr6kr»,  var  tilstrekkelig.49  Peter of St.  Omer anbefaler polering  av  grunde-
ringsoverflaten med en onyx før det legges tinn eller sølv.5° Cennino anbefåler

46  Fenomenet  forekommer på både  skjegg  og  hår,  der  gullfoliene  er lagt på  i  en  oljefor-

gyllingsteknikk, og på lendekledet der sølvfoliene er festet i en vannforsølvingsteknikk.  (Se
beskrivelse av analyser s. 70-73). Det er derfor vanskelig å forstå grunnen til dette. Det kan
være et poeng å ha en viss tykkelse på grunderingen der hvor man senere skal vannforsølve, da
det er viktig å ikke ha en for tynn og hard grundering ved poleringen av foliene. De kan av
denne grunn ha lagt på mer grundering her, eventuelt av en bedre kvålitetet,  eller vært mer
tilbakeholdne med å slipe disse partiene. Disse argumentene gir imidlertid ingen mening for de
oljeforgylte partiene som ikke ble polert.
47 PLAHTER  1992, pp.  168 f.

48 TÅNGEBERG  1986, p. 59.

49 PLAHTER  1992, p.  169.

50 MERRiFiELD  1847 (reprint 1967), p.  152,  162.
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2.2 GRUNDERING

polering av bolusoverflaten før påføring av gullfolier. I tillegg til å bruke lemets-
strimler, beskriver han det Thompson oversetter med «crook», f.eks. blodsten
som poleringsredskap.51 (Se forøvrig beskrivelse av imitasjonsgullteknikken på
s.  68).

Analyse av kokkolittinnholdet i grunderingen
Kokkolittinnholdet i tre prøver av krittgrunderingen ble analysert i desember
1991 av Katharina von Salis Perch-Nielsen ved geologisk institutt i Ztirich.

Prøve  nr.                                          Del                               Område

Prøve nr. C3604/1 Korset Orange kant under det nedre
evangelistsymbolet på kors-
stammen.

Prøve nr. C3604/2                      Kristusfiguren         Venstiie overam.

Prøve nr. C3604/3                      Evangelistsymbol    Fra underkant av selve
evangelistsymbolet i den
venstre korsamens
medaljong.

Analysene  av  prøvene  fra  korset  og  fra  Kristusfiguren  viser  CC  26  etter
Sissingh.52 Dette viser til at det er brukt kritt fra sen maastrichtalder. Kritt fra
denne  perioden  finnes  i  et  område  som  strekker  seg  fra  sør-Sverige,  ned
gjennom  Nederland og Belgia.  Perch-Nielsen og  Plahter definerer dette som
kontinentalt kritt. Deres analyser av middelaldergjenstander fra perioden  11m-
1250 i Trondheimområdet og sørøst-Norge (Oslo, Hamar) viser hovedsakelig
denne  typen  kritt.53  Krusifiks fra Haug  føyer seg  derfor pent inn  i  gruppen
gjenstander med kontinentalt kritt.

51  CENNiNi,  Thompson (tramsl.)  1960,  P. 80.

52 SissiNGH  1977, pp.  37-65.

Brev datert  19/12  1991  fra Dr. Katharina von Salis Perch-Nielsen til Unn Plahter:  «Jeg fandt
N.  frequens  i flere eksemplarer i prøven  5  (C3604/1)  så dette er CC 26.  Saa maalte jeg  A.
cymbifomis i 5 (C36"/1) og i 6 (C 3604/2) -det er nogenlunde samme størrelse. Det var for
faa coccolither  i  7  (3604/3)  for at maale  A.c.  Men jeg er ret sikker paa at i  det minste  6
(C3604/1 ) ogsaa kam tilregnes CC 26 paa trods af at marker species ikke er der, for der er ogsæ
P. Stoveri i begge prøver (og ikke i de andre)».

53 PERCH_NiEi.SEN and PLAHTER (under utgivelse).

38



Bemaling 1: Original bemaling

Generelt

Isolasjonslag

Løselighetstester og fluorescens indikerer et generelt  isolasjonslag av tempera,
sannsynligvis eggehvite, på grunderingen.  På deler av skulpturen ligger dette
som et lag på grunderingen, og i andre områder har det kun impregnert toppen
av grunderingen. Et slikt isolasjonslag gjør den porøse krittgrunderingen mindre
absorberende  og hindrer bindemiddelet i påfølgende  malinglag  å trekke ned
i  grunderingen.  Det kan også ha tjent som  feste  for sølvfoliene.  Theophilus
beskriver bruk av eggehvite som  anskytningsvæske  direkte på grunderingen
ved  polerforgylling.54 Lj'Æne§Aj#§mi'a anbefaler  hudlim.55  På snittet fra kar-
nasjonen ligger det et gulaktig fluorescerende lag på grunderingen. LØselighets-
testen  indikerer en  tørkende  olje,  og  en  liten  tilsetning  av  harpiks kan  ikke
utelukkes.  (Se forøvrig omtale av tverrsnittet og bindemiddeltest på s.  67  og
68).

Metallteknikker
Metallteknikker er brukt på figuren og evangelistsymbolene. Det er anvendt tre
forskjellige typer metallfolier: Sølv, gull og en legering av gull og sølv. Disse er
lagt på i to forskjellige teknikker; vannforsølving og oljeforgylling.

a.   Sølvfolier er lagt direkte på grunderingen i en vannforsølvingsteknikk på
kronen og lendekledet. Foliene er deretter polert til høyglans og påført en gylden
lasur. (Se forøvrig «imitasjonsgull» på s. 68).

b.  Folier av gull, og en legering av gull og sølv, er anvendt i en oljeforgyllings-
teknikk på håret. Foliene er festet på en gul oljegrunn bestående av oker og bly-
hvitt. (Se næmere beskrivelse fra s. 69).

54 THEopHiLus, Dodwell (m.) 1961, pp.18, 20 (Kap. XIX, XXII).

55 PLAHTER  1992, pp.  168 f.

Ved de praktiske forsøkene utført av forfatteren i forbindelse med rekonstruksjonen av Madoma
fra Hedal, erfarte jeg at en lett isolasjon med eggehvite:vann i forholdet 1 : 1 gav et godt under-
lag for den videre forsølvingen. Isolasjonen danner ikke et lag, men gir grunderingen en jevnere
absorbsjon og forsinket tørketiden på det animalske limet ved at det ikke trakk så hurtig ned i
grunderingen. Det gav også en fleksibilitet til underlaget ved poleringen av sølvet slik at det
ble lettere å få et maksimalt resultat ved poleringen.

39



2.3. BEMAIJNG 1: ORIGINAL BEMALING

Pigmenter
Pigmentene som er anvendt er alle påvist i andre kunstverk fra middelalderen,
både i norsk og europeisk materiale.56

Biå         : Azuritt
Grønn   : Verdigris
Gul        : Auripigment, gul oker
Røde     : Mønje, sinober og rød lasur
Brun      : Jemoksyd (ikke analysert)
Sort       : Trekullsort
Hvit       : Blyhvitt,kritt

Bindenriddel

Bindemiddelet er i  hovedsåk basert på en  tørkende olje.  Løselighetstester57
indikerer imidlertid tilseming av tempera i det blå. Det gule auripigmentets binde-
middel kan være basert hovedsakelig på en tempera. De siste års forskning på
det norske middelaldematerialet tyder på at de enkelte bindemidler ble skredder-
sydd til de forskjellige pigmenters egenskaper og malingers funksjon. Foruten
tørkende linolje er valnøttolje og tilsetninger i form av harpikser og egg-tempera
påvist i analyser av andre middelaldergjenstander.58

Malinglag
Den originale bemalingen har oljemalingens karakteristiske glatte og emalje-
lignende  overflate.  Det  er ikke  penselspor.  Den  er bygget opp  i  enkle  rene
lag med klare farger bestående av ett eller få pigmenter. Malinglagene og om-
rådene med metallteknikker er lagt på med brede overlappinger. Det er spesielt
at karnasjonens lyse rosa farge ligger på et varmt orangerødt lag. Modellering
forekommer kun i en mørkere rosa skygge og kinnrosene som er modellert vått
i  vått  med  kamasjonsfargen  mot kronen.  Transparente  lasurer er brukt  på

56 PLAHTER (under utgivelse).

57 Testene omtales spesielt for hver farge.

58 PLAiTiER, SKAUG and PLAHTER 1974, p. 95. Bindemiddelanalysene fra de tre frontflene ffa

Tingelstad indikerer en vegetabilsk tørkende olje med tilsetning av proteiner i form av egg,
muligens eggeplomme. Forholde( olje/egg i emulsjonen ser ut til å variere.

Analyser utført på det norske middelaldermaterialet, bl.a. av madonna ffa Hedalen, av Raymond
White, National Gallery i London, viser en bred variasjon i anvendelsen av bindemidler. Lin-
olje, valnøttolje og proteiner er påvist. (Muntlig kommunikasjon).

Ilaktiske forsøk ufført av Svein Wiik og forfatteren i forbindelse med rekonstruksjonen av
madonna fra Hedal viser at det er nødvendig å tilpasse bindemidlene til de forskjellige pig-
mentenes egenskaper i forhold til bindemiddelet for å £å gode malinger når det ikke benyttes
løsemidler.

KoCKAERT et VERRIER  1978/79, pp.  122-127. Variasjon i bindemiddelet fra en farge til en
annen, men hovedsåkelig bestående av olje tilsatt varierende mengde egg er også påvist ved
staininganalyser av prøver ffa malerier av van Eyck. Analyser av de blå indikerte ren tempera.
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2.3 BEMALING 1: ORIGINAL BEMALING

imitasjonsgullet på lendekledet og kronen samt i røde og grønne edelstener på
denne. Kantene på korset er malt med en rød lasur på orange mønje.

Fargeplansje
V'  s.  58.

Fargefoto av
snitt nr. 6'
plansje 111'
s.  54.

Oppte8nin8
Det er spor av  noe som kan  være  opptegning  på  Øyenbrynene.  To  gråsorte
streker som følger over- og underkant i selve brynet kan tolkes som en opp-
tegning med en meget tynn og lett flytende sort maling. Rester av en slik strek
kan også sees i Øyenkontureringen, men det er her meget utydelig.  Selve opp-
målingen av brynet ser ut til å ha blitt utført umiddelbart etter denne tegningen.

Femiss
Rester av et transparent proteinholdig  lag kan  være en  eggehviteferniss.  På
tverrsnitt nr. 6 er det transparente laget bevart under ovemalingen på toppen av
originalmalingen. I ultraviolett lys fluorescerer dette laget hvitaktig blålig, noe
som kan indikere innhold av proteiner. Rester av et grålig lag som svellet ved
påvirkning av spytt kunne sees på partier av kamasjonen ved avdekningen. Det
er  sannsynlig  at  deler  av  eller  hele  gjenstanden  har  vært  femissert  med
eggehvite.  Bindemiddeltesten  av  et  gulaktig  transparent  lag  på  den  orange
undemalingen på tvensnitt nr. 4 fra kamasjonen, indikerer at laget er basert på
en tørkende olje. Det er mulig at det her er påført en fom for femiss før det
neste malinglaget, den kjølige rosa kamasjonsfargen, ble påført.  (Se forøvrig
«bindemiddel» s. 68).

Analyser av malinglag, pigmenter og bindemiddel
Beskrivelsene av materialenes sammensetning baserer seg på vurderinger av
farge og utseende i tvensnittene i mikroskop samt analyser av elementene. (Se
tverrsnitt neste side). I tillegg ble det utført en våtkjemisk test for å identifisere
mønje i tverrsnitt nr. 4. Prøvene ble betraktet i 50x forstørrelse under vanlig og
ultraviolett belysning i lysmikroskop.

Analyser av elementsammensemingen ble utført på elektronmikroskop (scanning
elektron-mikroskop,  SEM, Jeol 840) med røntgenanalysator (energi dispersiv
røntgenanalysator EDX, Link AN10000).59 Forkortelsene SEM og EDX benyttes
i teksten. Tverrsnittene ble belagt med karbon.

Elementene påvist ved SEM-EDX-analysene er hierarkisk ordnet i teksten: Høye
konsentrasjoner er understreket og små mengder er satt i parentes.

EDX-analysene er merket av med nummer på de reflekterte elektronbildene av
tvensnittene (SEM).

59  Analysene ble utført av forfatteren under veiledning av Unn Plahter.  «Mappingbildene»,

d.v.s. de digitaliserte fargebildene der elementene i tverrsnittet er kartlagt, ble utført av Unn
Plahter.
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2.3. BEMAIJNG 1: ORIGINAL BEMALING

Våtkjemisk test av bindemiddel

Prøver av lagene ble testet i lut (10% KOH), alkohol og lunkent vann. Testen gir
en  røff indikasjon  på  bindemiddelets  natur.  Tolkningen  av  disse  testene  er
usikre, men kan være nyttige som en indikasjon når resultatene sammenholdes
med andre observasjoner som f.eks. overflate, malingkonsistens, fluorescens og
pigmentegenskaper.  Forsåping av lagene uten løselighet i alkohol kan tolkes
som en indikasjon på en tørkende olje .

Tverrsnitt

Det forelå 6 snitt som var tatt av Truls Løken ved nødkonserveringen i  1967.
(Se «Nødkonservering»,  s. 96).  I tillegg var det et glass med malingbiter fra
ubestemt sted. Snittene var umontert. I følge Svein Wiik, Tmls Løkens assistent
på deme tiden, var en del av fremgangsmåten ved nødkonserveringsprogrammet
i  1967 å ta snitt før gjenstanden ble behandlet. Hensikten var at snittene ikke
skulle inneholde konserveringsmiddel. Det ble i tillegg tatt 4 nye snitt ved denne
undersøkelsen.  Tverrsnittene er merket med nummer og er satt inn i tabellen
over strukturer i den originale bemalingen (neste side).

Momering ay tverrsnittene
Snittene ble støpt inn med cyano akrylatlim mellom to plexiglasskuber. De ble
slipt på fint smergelpapir med white-spirit. Til slutt ble overflaten polert med
lHm diamant slipemiddel på en roterende fløyelsskive.

Tverrsnittene er gjengitt skjematisk med følgende koder

Bemaling 11: Sekundær bemaling

Metallfohe

Lasur

Opakt malinglag

Opakt malinglag tilsatt sinober

Transparent upigmenteii lag

Grundering

Bortsett fra den sekundære bemalingen tilhører alle lagene den originale be-
malingen.

De skjematiske tegningene av snittene presenteres i forbindelse med beskrivelsen
av hver enkelt farge fra s. 46.
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Tabell over strukturer i bemaling 1: Original bemaling

Der det ikke er bemerket noe annet, er infomasjonen i tabellen basert på opp-
lysninger samlet ved å betrakte malingens overflate gjennom binocular ved 50x
forstørrelse. Der det er tatt ut tvensnitt av malinglagene er disse merket med
nummer.

Strukturene (de forskjellige måter å lage farger på) er ordnet etter spekterets
farger og nummerert fortløpende. Tilleggsopplysninger om fargene med nær-
mere beskrivelse av snitt og analyser kommer etter tabellen fra s. 45.

Tabellen omfatter korset og Kristusfigurens originalbemaling, men utelukker
evangelistsymbolene. Kristusfiguren har tilsammen  10 forskjellige strukturer,
mens korset har 6.

Aluminium i hulrom i både bemalingen og grunderingen ble funnet på mange av
snittene. En mulig impregnering med et animåLsk lim tilsatt alun drøftes i kap. 3,
s.  94 og 95.

tsuturruk-    Farge     Dei        område          Snft       Uttaksstedforsnm   Konklusjon

1            Blå          Figur   lris.                                                                       Azuritt på
hud.

2           Blå          Kors    Skråprofil.      7           Skråprofilpå
venstre korsam.

Azuritt tilsatt
blyhvitt på
rød lasur på
mønje tilsatt

3           Grønn    Figur   Edelstener
på kronen.

Verdigris på
sort strek på
imitasjons-

8ull.

4           Grønn    Kors    Skråkant          2          Båkgrunn for
ved
evangelist-
symbol.

evangelistsym-
bolet Lukas i
korsamens
venstre
medaljong.

Verdigris
tilsatt blyhvitt
(to lag) på
auripigment.
(Overlapping).

5a         Gul         Kors    Skråprofil       2
mot evange-
listsym-
bolets bak-
8runn.

Bakgrunn for
evangelistsym-
bolet Lukas i
korsamens
venstre
medaljong.

Auripigment
tilsatt kritt'
spor av oker.
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2.3 BEMAIJNG 1: ORIGINAL BEMAIING. TABELL OVER STRUKTURER

tsuturruk-    Farge     Dei        område          Sm       Uttaksstedforsnift   Konklusjon

5a         Gul         Kors    Som                  6
ovenfor.

Skråkant mot den     Som ovenfor.
grønne bakgrun-
nen for evange-
listsymbolet i
korsamens høyre
medaljong.

5b         Bleket    Kors    Vulstpå
gul                        venstre

korsarm.

10         Vulstpåvenstre
korsam.

Nedbrutt
auripigment
med næn
gule kom og
spor av oker.

7           Rød         Figur   Blodspor og
munn.

8           Rød         Figur   Edelstener
på kronen.

Rød lasur på
sort strek på
imitasjons-

gull.

9Rød Innside av        5
lendekledet.

Imside av lende-
kledet.

Sinober på
mønje iblan-
det blyhvitt
og tilsatt store
sinoberkom.

10         Rød         Kors    Ytterkant.         3 Fraflatytterkant      Rød lasurpå
på høyre korsam.   mønje tilsatt

blyhvitt.

11         Brun       Figur   øyenbryn,
øyenkontur,
pupill'
skjeggfeste.

Hematitt
tilsatt mønje
og blyhvitt på
hud.

12         Sort        Figur   Konturerpå    s
krone og
lendekledet.

Sort konturstrek
på overgang
mellom imita-
sjonsgull på
kronens utside og
oljeforgylling på
venstre side av
håret.

Sort tilsatt
mønje og
blyhvitt på
Oljefor8yl-
ling.
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tsuturruk-    Farge     Dei        område          Snm       Uttaksstedforsnift   Konklusjon

13         Hvit        Kors    Hvit strek
mellom rød
ytterkant og
blå skråkant.

Blyhvitt på
azuritt på
rød lasur på
mønje tilsatt
blyhvitt.

14a       Kama-   Figur   Kamasjon.      4
sjon

Oversiden av
venstre ams
albueledd.

Blyhvitt tilsatt
sinober på
mønje tilsatt
blyhvitt o8
sinober.

14b       Rosa
model-
lering.*

Figur   Avtoning i
pannen mot
kronen,
Kinnroser.

Blyhvitt tilsatt
mer sinober
enn kama-
sjonsfargen
på mønje.

15         Imita-Figur   Utside av                                                            Gul lasur på
sj ons-                   krone og                                                             vannforsølv-
gull                        lendekledet.                                                          ing.

16a       Gull        Figur   Hårog              s
skjegg.

Sort konturstrek
på overgang
mellom imita-
sjonsgull på
kronens utside og
oljeforgymng på
venstre side av
håret.

Bladgull på

gul oljegrunn
på mønje til-
satt sinober.

16b     Korro-     Figur   Bakredeler     9
dert gull                av håret.

Mørknet olje-
forgylling på
baksiden av håpet
på venstre side.

Korrodert
komposi-
sjonsgull på
gul oljegrunn
på mønje
tilsatt blyhvitt
og sinober.

* Modellert vått i vått med kamasjonsfargen.

Brystvortene er tredimensjonalt utfomet ved hjelp av påsatte trenagler. De er
ikke utsmykket med dekor og er kun malt med kamasjonsfargen.

Navlen er skåret ved tre fordypninger i treverket. Heller ikke her ble det funnet
dekor på kamasjonsfargen.
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2.3 BEMALING 1: ORIGINAL BEMALING.

Blå

Det naturlige blå kobber karbonatet azuritt (2CuC03.Cu(OH)2) blandet med
blyhvitt er anvendt på korsarmenes skråprofil. Figurens mørkeblå iris er sann-
synligvis også azuritt.

1.  Iris

lris er malt på den lyse rosa hudfargen. Den er ensfarget blå, men skilles fra den
brune pupillen med en lys ring i Øyeeplets kamasjonsfarge. Fargen er bevart
mørk blå.  Ved betrakting i 50x forstørrelse under binocular har malingen en
ujevn overflate forårsaket av de store azurittkrystallene. Ingen prøver er tatt av
strukturen. Den blå absorberer UV-lys.

2. Korsets  skråprofil

140-170 um -

95-120 um -
•            .       .        .       .     .               ...    ...

.`......:......
•..:......:...:.....:...........:...:1.

- 2. Brunrød sekundær maling

- 1. Blått: Azuritt tilsatt blyhvitt

Fig. 9. Skjematisk tegning av tvensnitt nr. 7 viser blått fragment fra skrå profil på korsamen.    Fargeplansje
Snittet er ufullstendig,  da det var en løs bit som satt fast på ovemalingen.  Snittet har kun    111, s. 54.
ovemaling og et blått lag.
Schernatic drawing of cross-section no. 7, showiJig bliæ fragment from the diagonale profiile on
the cross. The cross-section is incomplete, showing brown-red secondary pain,t on a blue layer.

Fig.  10. Reflektert elektronbilde av tverrsnitt nr. 7.
Bæk-scattered irruige of cross-section rw. 7.
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2.3 BEMAIJNG 1: ORIGINAL BEMALING.

EDX analyser
Lag 1, blått:
Generell analyse, analyse 3   : Pb, Al, C±±, Si, K.
Hvitt korn                                   : Pb.
Blått kom                                    : Cu.
Hulrom                                        : Al.

Tverrsnittet  av  den  blå  skråprofilen  på korset  viser  relativt  store  naturlige
krystaller  av  azuritt,  ca.  20-30  Hm,  i  blanding  med  blyhvitt  med  partikler
målt opp til 20 Hm. På korset ligger det blå laget på et rødlig lag; rød organisk
lasur  på  mønje,  den  samme  strukturen  som  på  korsets  kanter.  Malingens
overflate er relativt glatt og rik på bindemiddel. Bindemiddelet er oljebasert. I
olje blir pigmentets utseende noe mørkere og lett noe grumsete i forhold til når
det er brukt i tempera. Fargen fortoner seg blågrønn.

I  toppen  av  tverrsnittet  er  noen  av  krystallene  noe  misfarget  mot  det  grå-
grønnlige. Dette kan skyldes misfarging av olje fra den overliggende sekundære
malingen.  Azuritt er under normale  forhold et stabilt pigment,  men kan  bli
misfarget av varme og alkalier og løses i syre. Det er tilfeller der pigmentet har
gått over til grønn malakitt, som er kjemisk mer stabilt.60

Fluorescens
Det blå pigmentet absorberer i UV-lys.

Bindem,iddel
Bindemiddelet er sannsynlig en tørkende olje. Det blå laget forsåpes i lut. En
liten gel6aktig rest ble imidlertid tilbake og kan tolkes som en temperatilsetning.

Grønn

Den grønne er basert på kobberacetatet verdigris, Cu(C2H302).2Cu(OH)2.61
Pigmentet er brukt på to måter:

Opak grønn
VcrcJ!.gri.§ Z}/ønczcf mccJ ø/yÆw.# er brukt på korsets midtstamme og som bakgrunn
for evangelistsymbolene. Spor av kalsium indikerer en mulig tilsetning av kritt i
malin8en.

60 GE"Ns and FnzHUGH 1983, pp. 54-61.

61 KUHN  1970, pp.  12-36. Verdigris ble i middelalderen fremstilt ved å utsette kobberplater for

syredamper, som f.eks. eddik, som katalyserer dannelsen av kobbeiacetat på overflaten. Verdi-
gris forekommer både som basisk og nøytralt kobber acetat.

Raymond White, National Gallery i London, antyder muligheten av at kobbenesinat har blitt
anvendt i det norske middelaldermaterialet. (Muntlig kommunikasjon).
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2.3 BEMAI.ING 1: ORIGINAL BEMAIJNG

Transparent grønn
Ve7idi.gri.s, fønn§yn/!.gv!.s wø/øndef, er bnm i de påmalte edelstensimitasjonene på
Kristusfigurens krone.

3. Grønne edelstener på kronen
1 de grønne edelstenene er pigmentets transparens utnyttet.  Stenene er malt i
ltisterteknikk på imitasjonsgullet.  Lasuren er påført etter at de sorte kontur-
strekene til edelstenene ble malt.62 Det er sannsynlig at bindemidlet er basert
på en tørkende olje.  Ingen prøver er tatt av strukturen. Pigmentet absorberer
UV-lys.

4. Grønn bakgrunn for evangelistsymbol
På bakgrunnen for evangelistsymbolene er pigmentet blandet med blyhvitt og
har en mer opak karakter. Disse områdene har godt bevarte overflater på tross
av den tidligere avdekningen med malingfjemer.

- 5. Grønt: Verdigris tilsatt blyhvitt
- 4. Grønt: Verdigris tilsatt blyhvitt
- 3. Gult  : Auripigment
- 2. Isolasjonslag

-1. Krittgrundering

Fig.11.  Skjematisk  tegning  av  tvensnitt nr.  2  fra grønn bakgrunn  for evangelistsymbol  i    Fargeplansje
venstre korsamis medaljong. Det grønne området overlapper gul skråkant.
Schemaiic drawing of cross-section ri,o. 2 flom the green background of evangelist symbol in
the left three-fioliaied cross end. The green area overlaps the yellow diagoruil edge.

Det grønne pigmentet er finfordelt i bindemidlet. Det er påført i to lag. Det ble
ikke funnet noen  nevneverdig forskjell mellom  disse lagene i analysene.  På
elementkontrastbildet (se neste side) fortoner det øverste laget seg noe lysere.
Det kan skyldes en større tilsetning av blyhvitt. I normalt lys er det også noe
gulere.  Dette kan  skyldes en reaksjon  med bindemiddelet.63  Blyhvitt er fin-
fordelt i lagene med noen store partikler opp til 20 Hm. Se beskrivelse av det

gule laget på s. 53.

62 Konstatert etter undersøkelse i vanlig lysmikroskop i 50x forstørrelse.

63 PLAHTER, SKAUG and PLAHTER 1974, p. 96. «It is believed that the green copper glazes is

verdigris which has reacted wim the binding media. The verdigris crystals have apparently
tumed yellowish green and aie no longer double refractive. Their size and shape, however, seem
to have remained intact».
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2.3 BEMAIJNG 1: ORIGINAL BEMALING.

Fig. 12. Reflektert elektronbilde av tverrsnitt nr. 2.
BaK;k-scattered image of cross-section no. 2.

EDX cuwlyser

Lag 5, grønt lag:
Geneiell analyse, analyse 1   : Pb, Cu,  (K).
Grønt kom, analyse 6            : Cu, (A1, Ca, K, Cl).

Lag 4, grønt lag:
Generell analyse, analyse 2   : Eb, Cu, (K).
Hvitt kom, analyse 5             : Ph.

La8 3' 8ult la8:
Generell analyse, anålyse 3   : £a, S, (Cu, As).
Gult kom, analyse 4              : S, Ca, As.

Lag 1, grundering:
Hulrom, analyse 8                   : Ca, Al, Si, (S).
Kom, analyse 9                       : Si.

Bindemiddel
Bindemiddelanalyse av det grønne laget på korsstammen viser at det forsåper
seg i lut. Det blir liggende en liten gul gel6aktig transparent rest fra selve det
grønne laget. Dette kan indikere en liten tilsetning av harpiks eller tempera64
til malingen.

64 PLAHTER. SKAUG and PLAHTER 1974, p. 96. Den uforsåpbare delen i prøven fra frontalet

fra Tingelstad 1 tolkes til å være en tilsetning av tempera. Senere analyser av Raymond White,
National Gallery i London, antyder at den uforsåpbaie delen av prøven fra Tingelstad 1 kan. være
en tilsetning av harpiks. 0Æunuig kommunikasjon).
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nmGEPI.ANSTE I

a. Detalj av Kristusfiguren før be-
handling. Fargefotografiet på forsi-
den av publikasjonen viser samme
utsnitt etter behandnng.
Detati of the  Christ f iigure before
treatrnenl. The colob(T plate on the
cover  shows  the  sa:rrie  view  after
treatnu2nt.

b.  Detalj  av  Kristusfiguen  etter
partiell  avdekning.  Avdekningen
ble utført mekanisk med skalpell.
Partiene som ble avdekket er mar-
kert ved en hvit skillelinje.  Midt-
partiet av kronen, hele hdet bort-
sett  fra  halve  munnen,   venstre
halvdel  av  figurens  brystkasse,
venstre ami og et parti av korset av
den venstre hånden er avdekket.
Detail  of the  Christ figure  after
partial  removal of remaining  se-
condary  paint.  The  rerrioval  was
dom mechanically wtih a scalpel.
The trea[ted areas are marked by a
white line. The central part of the
crown, the whole head apart fi.om
half the i'nouth, the left par€ of the
figuTe's chest, the left am omd part
of the  cross  behind ti  have  been
meam
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FARGEPI[ANSJE 11

c. Detalj av Kristusfiguren etter retusjering av de avdkte partiene. Deler av lendekledet er også blitt
retusjeri
Detatl of the Christ figure afier retouching of the uncovered o[reas. PaTt of the loincloth has also been
ek)uM
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2.3 BEMAi.ING 1: ORIGnvAL BEMAIING

Fl;uorescens
Det er et klart hvitaktig fluorescerende lag på grunderingen: lag 2. Laget er farge-
løst i vanlig lys. Det kan tolkes som et tempera isolasjonslag, sannsynligvis en
eg8ehvite.

Gul

A#ri.p!.gmcnf (naturlig forekommende gult arsensulfid, As2S3) forekommer bare
på korset. Undersøkelsene tyder på at malingen er iblandet små kom av oker og
muligens det orange arsensulfidet reålgar, som det er vanlig å finne sammen med
auripigmentet. Det er tilsatt kritt. Pigmentet er brukt på den gule vulsten langs
midtstammen på korsamene og på den skrå profilen innenfor medaljongenes
kanter mot den grønne bakgrunnen for evangelistsymbolene.  Auripigmentet
nedbrytes  ved  påvirkning  av  lys.65  Fargen  har sannsynligvis  vært  sterkere
gul opprinnelig. Den er nå blekere gul, i meget nedbrutte partier nesten hvit,
med spredte store gule kom. Opprinnelige fargestyrke illustreres imidlertid på
tvensnitt nr. 2, der det gule laget har vært beskyttet av de overliggende grønne
la8ene.

G%J oÆcr er hovedbestanddelen i den gule oljegrunnen som gullfoliene i hår og
skjegg er festet på. Malingen er tilsatt blyhvitt. (Se «oljeforgylling» s. 69).

5. Gul kant ved evangelistsymbol

Se fig.  11  av tverrsnitt nr. 2 fra gult lag på korset ved overlapping av evange-
listsymbolets grønne bakgrunn  på gul skrå profil, samt beskrivelse av EDX-
analysene på s. 48 og 49.

Tvensnittet viser det gule auripigmentet blandet med små orange kom som kan
være realgar eller oker. Realgar følger som oftest med det naturlige mineralet.
Analysene viser tilsetning av kritt og spor av oker i laget.

Fluorescens
Det er et klart hvitaktig fluorescerende lag på grunderingen: lag 2. Laget er farge-
løst i vanlig lys. Laget kan tolkes som et tempera isolasjonslag, sannsynligvis en
eggehvite. Lag 3, auripigment, har en svak fluorescens.

65 Mekanismen for nedbrytningen av auripigment er hittil ikke forklart i litteratuen.

PLAHTER  1981, pp. 71-77. Plahter fant at reåksjonsproduktene ved en røntgendiffraksjons-
analyse av nedbrytningsproduktene på korset av ukjent opprinnelse (Universitetets Oldsåk-
samling,  C.  nr.  33267)  viser  at  pigmentet  nå  kan  ha  en  phamacolite-lignende  struktur
(CaHAsS04 . 2H2 0) og foreligge sammen med lignende oksydasjonsprodukter av arsensulfidet.

THOMPSoN 1956, p. 78. mompson har foreslått at auripigment virker etsende på bindemiddel-
et.

Eksempel på andre middelaldergjenstander med en slik nedbryming omtales av: PLAHTER,
SKAUG and PLAHTER 1974, p. 96.

WIIK 1981b, pp.  167-177.
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2.3 BEMALING 1: ORIGNAL BEMALnvG

5a. Gul vulst på korsam

60 Lm -2Lm-
25 Lm -

Fargeplansje
111'  s.  54.

4. Brunrød sekundær maling
3. Eggehvitefemiss
2. Gult: Auripiginent tilsatt kritt

-1. Krittgrundering

Fig.  13. Skjematisk tegning av tvensnitt nr. 6 er tatt fra gul skrå profil i venstre korsams
medaljong.
Schen'ia:tic drawing of cross-section rw. 6 from the yellow diagonal edge in the three-fioliated
end of the left c[Tm of the cross.

Det gule laget viser samme karåkteristika som det gule laget på tverrsnitt nr. 2.
Et stort rødng okerkom på 15 Hm ligger midt i laget.

Fig.  14. Reflektert elektronbilde av tvensnitt nr. 6.
B":k-scattered i:i'riage of cross-section ru). 6.

EDX cmalyser
Lag nr. 2, gult lag:
Generell analyse, analyse 7   : Ca, S, As.
Gult kom, analyse 6              : S, Cå, As.
Rødlig kom, analyse 8           : Si, Ea Al, K, (Ca).

Fluorescens
Grunderingen, lag  1, er noe mer glassaktig i toppen av laget. Grunderingen er
noe  mer fluorescerende mot toppen.  En klar hvit fluorescens på toppen  av
auripigmentiaget, lag 3, indikerer et proteinholdig lag. Det er trolig en eggehvite-
femiss.
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FARGEP"STE m

d .  Snitt nr.  2 fra grønn bakgrunn
for  evangelistsymbol  i  trepass  på
korset viser verdigris som overlap-
per gult auripigment.
Cross-section  no.  2  from  back-
ground fior evangelist symbol in the
three-fioliated  cross  arm,  showing
green verdigris overlapping yellow
orpimeni ftom the diagond edge.
e .  Snitt nr. 3 ffa korsets flate kant
viser rød organisk lasu på en oran-
ge malin8.
Cross-section  rw).  3  from  the  flat
outer border of the cross, showing a
red organic glaze on aii orange un-
derpaint.
f .   Snitt nr. 5 fra lendekledets inn-
side viier et lag  av  sinober på en
ormge undemmhg.
Cross-section no. 5 from the inside
of the  loincloth,  showing  red ver-
ntilion on an oromge underpainS.

g .  Tverrsnitt  nr.  6  viser  auripig-
ment  fra gul  skrå profil  i  korsar-
mens medaljong.
Cross-section no. 6,  showing orpi-
rnem from the yellow diagonal edge
in the three-f ioliaSed cross a:rrrL

h .  Snitt nr. 7 viser blå slri profil
på korset.  Det blå laget av azuitt
tilsatt  blyhvitt  overlapper  korsets
røde kant Q)ilde e).
Cross-sectiori  no.  7,  showing  the
blue bevelk!d edge of the cross. The
blue layer of azurite amd lead whtte
is  overlapping  the  flo[i  red  outer
border (pictwe e).
i.   Snitt  nr.  8  viser  sort  kontur-
strek på overgamgen mellom imita-
sjonsgull på kronens utside og olje-
forgyllingen i håret.
Cross-section no. 8, showing black
line  on imitation  gold on the  out-
side of the  crown, overlapping the
oil g{lding of the hair.

j. Detalj av kronens utside med rester av en grøm edelsten på imitasjonsgull viser sli-
tasjeskader foriirsaket av avdekning med malingcemer. Den gule lasuien på det høypoleme
sølvet, en imitasjon av gull, er nesten i sin helhet tapt, og den grønne edelstenen ried
sort kontu har slitasjeskader. Rester av den bninrøde ovemanngen ligger igjen nede i
krakeleringene og som rester på den originale bemdingen.
Detail from the imitaiion gold on the ouiside of the crowr. with green imtiaSion of a
precious storæ, showirtg damages caused by €he use of painS stripper. The yeuow glaEe on
highly polished waier silvering, an intiSaSion of gokL has rriostly been lost, and the sreeri
imitation of a precious stone hns been rubbed down. Traces of tlu2 brown red secondary
paim still remair.s in the craquelure panem arid ori k}p of the origir\dl suTfiace.
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FÅRGEPILANSJE N

k.    Snitt nr. 4 fra kamasjonen vi-
ser blyhvitt  tilsatt  sinober  på  en
orange undemaling.
Cross-section no. 4 from the flesh
colour,  showing  lead whtie mixed
wtih vermilion on an orange urtier-
pai"t.
].     Snittnr. 4 iuv-lys.
Cross-section no. 4 in UV-light.
m.   Detalj av kamasjon som viser
det trinnvise skademønsteret forår-
såket av løsemiddel. (Se s. 89).
The  flesh  areas  have  a  stepwise
darringe pattem caused by solvem
ac€ion  which  mainly  fiollows  €he
m3twork of age craquelu[re.

n.    Rester av kronens dekor.
Traces of decoration on the crown.

o .    Forslag til rekonstruksjon av
dekoren. Det er få holdepunkter for
krontaggenes  utfoming.  Det  er
rester etter rød lasu fra en edelsten
på den sentrale midterste krontag-
gen, men fomen på denne er det
ikke spor etter.
Suggested  reconstruction  of  the
decoration on the crown.

55



2.3 BEMAljlNG 1: ORIGnvAL BEMAljlNG

5b. Bleket gul vulst på korsam

30Lm
3. Sterkt fluorescerende lag
2. Ndbrutt auripigment

-1. Chndering

Fig.  15. Skjematisk tegning av tvensnitt nr.10 fra vulst på korset viser nedbrutt auripigment.
Schemntic drawing of cross-section rw). 1Q, showing degraded orpirriem from tlw cross.

Fig. 16. Reflektert elektronbilde av tverrsnitt nr. 10.
Back-scattered i:rriage of cross-section n@.  10.

EDX cmalyser
Lag nr. 3, nedbmtt auripigment:
Generell andyse, analyse 1 : Ca, S, (K).
Gult kom, analyse 3             : Fe, Ca, S, (Si, As, K).

Lag nr.1, grundering:
Hulrom, analyse 4                : A1, Ca, (Cl, K).

Bindemiddel
Bindemiddelsanalysen indikerer at auripigmentet er bundet i en tempera.66 Laget
forsåpes ikke i lut, men ble en gel6aktig pute. Laget myknet næ i vann.

66 WALLERT  1984,  p.  48.  «Problems may occur with the use of linseed oil,  which mixed

with oipiment wiu dry badly».
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2.3 BEMALING 1: ORIGINAL BEMALnvG

Fluorescens
Lag 1 har en Økende fluorescens mot toppen av grunderingen.
Lag 3 har en kraftig gul fluorescens på toppen av prøven. Dette kan være en
femiss. Det er vanskelig å si om denne er en senere påføring eller tilhører den
originde strukturen.

Rød
Det er bredest variasjon i bruken av de røde fargene.

Orange undemalinger
Å4Ønje f!./§ø# b/yÆvi.ff er hovedbestanddelen i de orange undemalingene. Mønjen
er finpartiklet.  Blyhvitt ligger i store klumper.  Orange  undermalinger fore-
kommer på korsets kanter og på hele  Kristusfiguren unntatt områdene med.
imitasjonsgull: Kronens utside og lendekledets utside. Undemålingene på Kris-
tnsfliguren e[ i tillegg tilsatt store røde sinoberpartikler.6] SiLktv±s på£ørLng a:v
røde farger er kjent fra andre skulpturer fra 1100 og 1200-tallet.68

De  orange  undermalingene illustreres på  neste  side.  Det  bemerkes  at  også
lendekledets innside er undemalt med mønje tilsatt blyhvitt og sinober, mens
mønjen er bnm som egenfarge på kronens imside.

Undermalingens funksjon diskuteres i forbindelse med en tabell over andre
gjenstander med røde underfiggende lag på s.131. En eventuell optisk funksjon
i forhold til kamsjonsfargen vurderes på s. 66.

Opake røde
Mønje (rødt tetraoksyd av bly, Pb304) er brukt på kronens innside. (Strukturen
er ikke analysen).
Mønje er tilsatt blyhvitt på borseS l£an:her.
Mønje  cr f!./§c}ff Z}JyJ!vz.ff og s!.7®obcr i  de  orange  undermalingene  på  Kristus-
figuren.
Ren rød §!.nober (kvikksølvsulfid, Hgs) er malt direkte på kamasjonen i blod-
sporene ved naglehullene i håndflatene og på oversiden av høyre fot samt på
munnen. (Struktur nr. 6).
Jicn §i.nobc769 på mønje forekommer på lendekledets innside.
Si.7eobcr cr fi./§c!# øJyÆv!.ff i Kristusfigurens kamasjonsfarge.

67 MERRiFiELD  1847  (reprint  1967), p.140,177,196,  311.  St.  Audemar og Le Begue be-

skriver hvordan mønjens farge forbedres ved å tilsette sinober.
68 TÅNGEBERG  1986, p. 83.

69 Den røde fargen er klar og ren. EDX analysene viser kun tilstedeværelsen av Hg og S. Det

er derfor sannsynlig at det er syntetisk sinober,  fremstilt ved sublimasjonsmetoden, som er
anvendt.

GETIENS, FELLER and CHASE 1972, p. 45.
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FARGE"SJEV

p.  Høyre  øye  før behandling.
Det meste av originalbemaling-
en er dekket av overmaling.
Right   eye   before   treatment.
Most of the original a[Te covered
with overpaint.

q.  Høyre  øye  etter  mekamisk
avdekning med skalpell.
Righi eye af ter mechanically un-
covering wtih scalpel.

r.   Venstre øye før behandling.
IJef t eye bef iore treairn£rti.

s .   Venstre Øye i UV-belysning
før behandling. De mørkeste par-
tiene  er  rester  av  ovemaling
som dekker den originale bema-
lin8en.

Left  eye  in  ultra  violet  light
before  treati!nent.  The  darkest
areas are overpaini covering the
Original.

t.    Venstre øye etter mekanisk
avdekning  av  ovemaling  med
skalpell.
Left   eye   after   mechanically
removal  of  overpaint  with  a
scalpel.

u.  Venstre  Øye  etter  retusje-
rin8.
Ilef t eye af ter retouchimg.
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FlmGH]I,ANSTE VI

v .   Fargekodet digitalisert bilde av elementene
på det reflekterte elektronbildet av tverrsnitt nr.
5  fra  lendekledets  innside.  Prøven  består  av
brunrød ovemialing på et tynt lag av sinober på
et tykkere lag av mønje på krittgrundering. (Se
skjematisk fremstilling  av  tverrsnittet, fig.  18,
s. 61). Sinober er farget rosa på grunn av kvikk-
sølvinnholdet (Hgs). Mønjelaget er farget rødt
p.g.a.  innholdet av bly  (Pb).  Krittet i grunde-
ringen er blått (Ca). Aluminium (Al er markert
grønt) fyller ut hulrom i prøven. Kalium (K er
manker( gult) ligger som separate kom.
Colour-coded  digitalized  image  on  the  back-
scattered irringe of cross-section no. 5 from the
inside of the loincloth. The cross-section shows
brown-red overpaini on a thin layer of cinnabar
on  a  thicker  layer  of  minium  on  the  chalk
ground.  (See  scherruitic  drawing  of the  åross-
section, fig.18, p. 61). Vermilion appea;rs pink
beco[use  of its  contem  of mercury  (Hgs). The
layer of minium is coloured red because of its
con[tent  of lead (Pb).  The  chalk  appears  blue
because of its contem of calcium (Ca). Green in
the voids represent aluminium (Al).  Potassium
(K), rruirked yellow, is present as separate par-
ticles.

w .  Reflektert elektronbilde av den konoderte
folien fra tvensnitt nr. 9. (25 000x).
Back-scattered irnnge of the corroded metal fioil
from cross-section no. 9. (25 000x).

x .   Det fargekodede digitaliserte bildet av ele-
mentene på den konoderte folien illustrerer hvor-
dan sølv (Ag, markert blått) har migrert ut av
folien og dannet sølvklorid (Cl, markert grønt)
på overflaten. Det hvite sølvkloridet er redusert
til en sort forbindelse. Jem O]e, markert rød[) og
bly (Pb, markert hvitt) fordeler seg i andre deler
av tvensnittet. (Det bemerkes at bildet forflyttet
seg noe under scanningen,  slik at deler av det
hvite som skimtes på overflaten av folien ikke
er  bly,  men  det  reflekterte  elektronbildet  av
folien).
The   colour-coded  digitalized  image   of  the
elements  in the fioil  illustrates  how  silver  (Ag,
rrinrked  blue)  has  migrated out from the foil,
fiorming  silver chloride  (Cl,  rnnrked green)  on
the  suifiace. The white  silver chloride has been
reduced  to  a  black  metal  deposit.  Iron  (Fe,
marked red)  and lead (Pb,  rriarked white)  are
fiound in other parts of the probe. (Note that the
picture  has  moved a  bit  during  the  scanning:
Parts of the white area that cam be seen on th£
surfiace of the fioil therefiore is not lead, bui} the
b":k-scattered image of tlæ f ioil).
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Fig. 17. Skjematisk tegning av områder med ormge undemalinger.
Scher"tiic drawing of areas wtih orange underpaim.
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Møn3e a\sz"\ b\yhvLtt. Minium with addition of lead white.

Møn3e ti\sai\t b\yhvL\t og sinober. Minium with addition of lead white ar\d vermilion.
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Transparente røde

Rødortzngc orgmi.§Æ Åøswr ligger på mønje undermaling på korsets kanter.
Jiød orgcz»z.sÆ Åczsz# ligger på imitasjonsgdl i edelstenene på kronen.

7. De røde edelstenene på kronen

1 de påmalte edelstenene på kronen er transparensen i det røde pigmentet, en
rød lasur, utnyttet. Edelstenene er malt i ltisterteknikk på imitasjonsgullets gule
lasur.

8. Lendekledets innside

Lendekledets  innside er malt i to lag.  Det tynne, klarrøde,  rene  og relativt
dekkende laget av ren sinober ligger på en orange undemaling bestående av fint .
revet mønje og blyhvitt tilsatt støne kom av sinober.

Det underste  laget av  mønje tilsatt  sinober er dekkende  og  lysere  enn  det
påfølgende tynne og mørkere laget av ren sinober. Ved å påføre fargene lagvis
kan det oppnås en særdeles sterk fargeintensitet. Sinober er relativt dekkende
i  olje.  Ved å utnytte en slik orange undermaling kan man klare seg med et
tynnere lag av det mer kostbare pigmentet sinob3r. En slik teknikk var vanlig fra
tredje kvartal av 1100-tallet.70

Sinoberkomene i begge malingene er store, fete og glinsende ved betraktning
av tvensnittet i mikroskop. De varieier i størrelse fra finpartiklet og opp til 12
Hm. På tverrsnittet kan man se store blyhvittpartikler helt opp til 40 pm, blandet
med mer fmpartiklet materide, i lag 2. Dette laget er likt det orange laget under
kamasjon, lendeklede, hår og skjegg.

20-30 Hm
5-15 Hm

20Lm
5-15 Lm

40-60 Lm

- 6. Rødbrun sekundær maling
- 5. Rødt: Sinober
- 4. Transparent lag
-3. Rødt: Sinober
- 2. Orange: Mønje tilsatt sinober og blyhvitt

-1. Krittgrundering

Fargeplansje      Fig.18. Tverrsnitt nr. 5 fra lendekledets innside.
TI1, s. 54.            Schemaiic drawing of cross-section m. 5 from the inside of the loincloth.

70 HARTWEG  1988, p. 242.
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Fig. 19. Reflektert elektronbilde av tveirsnitt nr. 5.
Back-scattered image of cross-section ru). 5.

EDX cmalyser
Lag 3, rent rødt:
Genenell analyse, analyse 3   : I±g.
Rødt kom, analyse 4              : [±g.

Lag 2, orange undemialing:
Genereu analyse, analyse 5   : Eh.
Rødt kom, analyse 6              : I±g.
Hvitt kom, analyse 7             : Ph.
Hulrom, analyse 8                   : A1, (S, K).

Bindemiddel
Våtkjemisk test av bindemiddelet indikerer at malinglagene er bundet i olje.
Lagene forsåpes i lut. Det mønjeholdige laget forsåpes noe senere enn sinober-
laget, men dette kan forklares ut fra mønjens mindre komstønelse, samt bly-
holdige pigmenters evne til å forsåpe seg og danne stabile bindinger med binde-
middelet.  Det transparente laget, lag 4, kan være et tilsvarende lag  som det
transparente laget på den orange undermalingen på tvensnittet fra kamasjonen,
d.v.s. et oljebasert lag. (Se beskrivelse av bindemiddelsanålysene for tvensnitt
nr.  4,  s.  68).

Fluorescens
Lag 1, grunderingen, er mer transparent og fluorescensen øker noe mot toppen
av la8et.
Lag 2, mønjen, fluorescerer sterkt, sannsynligvis p.g.a. blypigmentene.
Lag 4, det røde sinoberlaget er delt i to av lag 4. Lag 4 er gulaktig i vanlig lys og
upigmentert. Det fluorescerer sterkt gulaktig.
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9. Korsets orangerøde kamter
Kantene er påført i en to lags stniktur. Et laserende rødt lag er påført et dekkende
lag av ren, fint revet mønje blandet med blyhvitt. Et tynt lag av mønje er trukket
over korsets ytterkanter, der det ligger på et meget tynt «vask» av gmndering.

15 Lm -
15 um -
30 Lm -

- 5. ffi sekundær måling
- 4. Chgerød lasu
- 3. Chnge: Mønje og blyhvitt
- 2. Isolasjonslag

- 1. Krittgrundering

Fargeplansje
111'  s.  54.

Fig. 20. Skjematisk tegning av tvemsnitt nr. 3 fra korsets kant.
Schernatic dTawing of cross-section no. 3 from the edge of the cross.

Fig. 21. Reflektert elektronbilde av tveirsnitt nr. 3.
Back-scauered image of cross-seaion ru). 3.

EDX cmalyser

Lag 4, rød lasur:
Genereu analyse, anålyse 5             : Ca, (S).
Rødt transparent kom, analyse 6    : S, Al, (K, Si, Ca, Cl, P).

Lag 3, orange undemaling:
Genereu analyse, analyse 7   : Eh.
Hvitt kom, analyse 8              : Pb.

Lag 3 med mønje er noe ujevn i overgangen mot den røde lasuen lag 4. Det kan
se ut som om laget ikke var helt tørt da lasuren ble påført.
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Analysen  av  den  røde  lasuren  viser innhold  av  aluminium,  svovel  og  spor
av kalium.  Det sannsynliggjør at den har blitt felt ut på en alunforbindelse,
AIK(S04)2 . 12 H20. Forurensningene tyder på en svikt ved fremstillingen av
pigmentet og at urenheter ikke er vasket ut ved ffemstillingen. Organiske røde
lasurer er sårbare i forhold til bleking.71 Det er mulig at denne organiske røde
lasuen opprinnelig var næ mer fargesterk. Dette er imidlertid vanskelig å fastslå
på grunn  av varierende lagtykkelser forårsåket av slitasje ved  den tidligere
avdekningen med malingfjemer. Det ser imidl6rtid ut som om den har en mer
orangerød karakter, også der hvor den har vært beskyttet av den blå malingen på
den skrå profflen, enn på de røde edelstensimitasjonene på kronen.

Det bemerkes at mønje undermalingen på korset ikke er tilsatt sinober, i mot-
setning til de andre undermalingene med mønje på figuren.

Bindemiddel
Det er sannsynlig at malinglagene er bundet i en tørkende olje, da både lag 3
og 4 forsåpes i lut. Lagene er rike på bindemiddel. Det blir liggende igjen et
fargeløst gel6aktig sjikt som sannsynligvis er eggehviteisolering på grundering-
en.

Fl,uorescens
Lag 2 har en hvitaktig fluorescens og er fargeløst i vanlig lys. Det er sannsynlig-
vis et tempera isolasjonslag, trolig en eggehvite.
Lag 3, mønjelaget, er sterkt fluorescerende, noe som trolig er forårsaket av bly-
pigmentene.
Lag 4 har en svåkere fluorescens enn lag 3.
En blålig  fluorescens  på toppen  av  prøven kan  være  rester av en  voks  fra
tidligere nødkonservering.

Brun

10. øyenbryn, Øyenkontu, pupill og skjeggfeste

øyenbryn, Øyenkontur, pupill og skjeggfeste er malt med en brun maling, sann-    Fargeplansje
synligvis et naturlig jemoksyd. Ved betrakning i binocular med 50x forstørrelse    V. S. 58.
er malingen meget komet. Den er iblandet store hvite og orange pigmentkom,
sannsynligvis blyhvitt og mønje. Pigmentene kan være tilsatt både for utseendets
og for tørkingens skyld, da begge er blypigmenter med gode sikkativerende
egenskaper.

71 BURNSTæK 1988, pp. 58-65.
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Soft

Det er  sannsynlig  at  det er trekullsort  tilsatt  blyhvitt  og  mønje  som  her  er
anvendt.  De blyholdige pigmentene vil virke sikkativerende på malingen, da
trekullsort har en dårlig tørkævne i olje.

1 1 .  Konturering

Sort er brukt til konturering av kronens omamentikk og overgangen mellom
inn- og utside på lendekledet. Krystallene er glinsende og fibrete, noe som er
karakteristisk for trekullsort.72 Det er ikke registrert spor av fosfor, og bensort
kan derfor utelukkes. Pigmentet er tilsatt både blyhvitt og mønje. Disse ligger
som klumper i malingen og kan sees med det blotte Øye ved betraktning uten
forstørrelse.  I tillegg  til at blypigmentene har en sikkativerende  virkning  på
trekullsort som tørker dårlig i olje, er det mulig at de har blitt tilsatt for å mildne
den sorte fargen ved å gi den en lettere og vamere glød.

Se fig. 24 og 25, s. 70. Tvensnitt nr.  8 er tatt fra den sorte streken på oljefor-
gylling i overgangen mellom krone og hår.

EDX analyse
Lag 6, sort strek:
Generell analyse, analyse 1   : Pb,  S,  (Ca).73
Hvitt kom, analyse 2              : Pb.
Rødt kom, analyse 3              : Pb.

Hvit

12. Re/cf ø/yÆw.ff (hvitt blykarbonat, 2Pbc03.Pb[OH]2) er sannsynligvis brukt i
konturstreken   som overlapper overgangen mellom korsets røde kanter og den
blå skråprofilen på korsarmene. Ingen prøver er tatt av denne strukturen.

B/yÆv!.ff er Z7/czncJef i. de #c§ic/ørgcnc. Det er hovedbestanddelen i kamasjons-
fargen. Pigmentet ligger tildels som store partikler med en størrelse helt opp til
40 Hm. Blyhvitt er tilsatt følgende farger:

Den blå på korsets skråprofil.
Den grønne på korsets midtstamme.
Den gule oljegrunnen under gullfoliene i hår og skjegg.
De orange undermalingene på både kors og skulptur.
Den brune fargen på Øyenbryn, øyenkontur samt pupill.
Den sorte kontureringen på kronen og lendekledets utside.

72 WiNTER  1983, pp. 49-66.

73  Eiementet karbon,  som prøven også er belagt med,  er for lett til å bli registren i  EDX-

analysen.
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Kamasjon

Kamasjonen på Kristusfiguren består av to lag. Et tykt lyst rosa lag av blyhvitt,
2Pbc03.Pb(OH)2,  tilsatt sinober, Hgs,74 1igger på et tynt orange lag av fint
revet mønje og blyhvitt tilsatt store sinoberkom. Fargen er lys og kjølig.

Det orange laget er tynt og rikt på bindemiddel. Ved å ha en slik varm tone på
et  underliggende  lag,  vil et etterfølgende lyst lag  få en kjølig karakter,  den
såkalte «turbid medium» effekten. På snittet er imidlertid det overliggende laget
tykt og består av blyhvitt, et dekkende pigment. Det er sannsynlig at tykkelsen
varierer noe som følge av at det ligger på en tredimensjonal form. Det blyhvite

pigmentet består av finere og grovere partikler opp til 40 Hm. Det er mulig at
slike store partikler bidrar til å gjøre malingen mer dekkende, idet mindre av
partiklenes overflate er i kontakt med bindemidlet, sammenliknet med et fin-
partiklet lag. Laget er tilsatt små mengder av sinober som er relativt grovt revet
med partikler opp til  12 um. Ved en partikkelstørrelse på ca.  10 Hm har sinober
en kjølig,  brunlig og glinsende karakter.75 Den grovt revne sinoberen som er
anvendt her, bidrar derfor til å gi den lyse karnasjonsfargen en kjølig karakter.
Det er sannsynlig at den som malte skulpturen Ønsket en kjølig kamasjonsfarge,
og at det er enklere å få dette til på et slikt orange underlag. Prøveoppstryk av
denne strukturen viser også at den orange undermalingen bidrar til å gi en kjølig
karakter til karnasjonsfargen, som må legges svært tykt før den dekker ut den
orange fargen.

Kamasjonen har et ensfarget preg. De eneste rosa modelleringene er kinnrosene
og  en  rosa  avtoning  i  pannen  mot kronen.  Den  mørkere  rosa  fargen  består
av  blyhvitt  tilsatt  mer  sinober  enn  den  lyse  rosa  kamasjonsfargen.  Den  er
modellert vått i vått med karnasjonsfargen på den orange undermalingen. Den
orange  undermalingen  er  altså  ikke  utnyttet  som  selvstendig  farge  i  disse
partiene, men er dekket av den kjøligere blandingen av blyhvitt og sinober. Dette
kan klassifiseres som en direkte malemåte i forhold til lagstrukturerte model-
leringsteknikker.76

Et slikt rødlig lag som underlag for kamasjonsfargen er uvanlig i forhold til det
øvrige norske materialet. Jeg har imidlertid prøvd å sette dette fenomenet inn i
en  større  sammenheng  ved  å  samle  andre  gjenstander  med  røde  underlag  i
en  tabell.  Se  diskusjon  av  rødlige  underliggende  lag  og  tabell  fra  s.   131  i
appendiks.

74 PLAHTER (under utgivelse).  Blyhvitt tilsatt sinober er brukt som karnasjonsfarge på fron-

talene.

CENNINI, Thompson (ed.)  1960, p. 28. Blanding av blyhvitt og sinober til kamasjonsfargen er
også vanlig praksis i italiensk 1300-talls maleri. Det anbefales av Cennini.

75 Måit på prøve av pigmentet i lysmikroskop.

76 PLAHTER  1981, P.  73.
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13. Kamasjon

40-85 Lm -
40-60 Lm -

5Lm-
"HEEii

- 7. Grå sekundær maling

-6. Kamasjonsfarge: Blyhvitt tilsatt sinober
-5. Isolasjonslag/femiss

<::3lo=æg,eo:nT#eulsattsinoberogblyhvitt

- 2. Fmttgrundering

-1. Animalsk lim ?

Fargeplansje
IV,  s.  55.

Fig. 22. Skjematisk tegning av tvensnitt nr. 4 viser kamasjon fra venstre am.
Schemaiic drawing of cross-section no. 4, showing flesh colour ftom tlæ left arm.

Fig. 23. Reflektert elektronbilde av tvensnitt nr. 4.
Bcu:k-scc[ttered irriage of cross-section nD. 4.

EDX analyser
Lag 6, lys rosa:
Generell analyse, analyse 4   : Pb.
Rødt kom, analyse 2              : S, Ilg.

Lag 4, orange undemaling :
Generell analyse, analyse 5   : Pb, (Ca).
Rødt kom, analyse 6              : ±Ig, S.

Lag 2, grundering:
Generell analyse, analyse 3  : £a.
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Våtkjemisk påvisring ay mønje
De orange pigmentkornene er meget små. Dette gjør det vanskelig å identifisere
pigmentet visuelt på partikkelkarakteristika. I tillegg til mønje kan sinober også
gi en meget orange farge når den er finrevet. Saltsyre omdanner blypigmentet
mønje til hvitt blyklorid, mens kvikksølvsulfidet sinober derimot ikke påvirkes
av denne syren. Det ble derfor utført følgende test for å identifisere pigmentet:

En liten materialprøve av den orange undermalingen ble lagt på et prøveglass.
En  dråpe Hcl ble  dryppet i  nærheten av prøven.  Et dekkglass  ble lagt over
slik at prøven ble påvirket av dampen fra syren. Resultatet ble en bleking av
den orange delen av prøven til hvitt, mens de store røde komene beholdt fargen.
Dette viser at laget består av finkomet mønje tilsatt støme krystaller av sinober.

Bindemiddel
Bindemiddelet er sannsynligvis en tønende olje. Alle lagene forsåpes i lut. Lag 3
og 5 løser seg ikke i alkohol. Det er derfor sannsynlig at det er en tørkende olje.
Hvis denne oljen er tilsatt harpiks er deme tilsetningen liten. Det er mulig at den
orange undemalingen er påført en oljebasert femiss før kamasjonsfargen ble
malt på toppen av denne.77

Fluorescens
Lag 1, som ligger under grunderingen på treverket, fluorescerer hvitaktig (men    UV foto,
noe  svakere enn  de andre lagene som  er tolket som eggehvite isolasjons|ag).    Plansje IV,
Fluorescensen  indikerer  proteiner.  Det er transparent gulaktig  i  norma|t  |ys.    S.  55.
Det er sannsynlig at laget er animalsk lim.

Lag 3  og  5 fluorescerer gulaktig.  Fluorescensen skiller seg klart fra det hvit-
aktige laget under grunderingen. Laget har en transparent gul farge i nomalt lys.
Den gule fluorescensen kan indikere en harpiks.

Mørkere rosa modellering
Det er kun det innbyrdes forholdet mellom blyhvitt og sinober som forandres
ved den mørkere rosa modelleringen mot kronen og i kinnrosene.

Inritasjonsgull

Partiene med imitasjonsforgylling er, etter karnasjonsfargen, den mest domi-
nerende strukturen på figuren. Ijendekledet og kronens utside har opprinnelig
vært utført i imitasjonsgull.  Imitasjonsgull (struktur nr.  15) er en teknikk der
sølvfolier festes på grunderingen med et vandig medium.  Sølvet poleres slik
at  det  får  en  høyreflekterende,  blank  overflate.  Det  islandske  manuskriptet

77 Frontalet fra Skaun i Sør-Trøndelag har to transparente lag. Det ser ut som om bildet ble

femissert før hudpartiene ble modellert og den grønne lasuren lagt på, d.v.s. det transparente
laget ligger mellom undemalingen og de påfølgende lagene.  (Unn Plahter, muntlig kommu-
nikasjon).
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L!'ÆncsAjz4§m!'a anbefåler å bruke en  ulvetann eller stor hundetann  til  dette.78
Cennino beskriver i tillegg til dyretenner bruken av forskjellige typer stener,
bl.a.  hematitt.  (Mer  om  poleringsredskaper  på  s.  37).  En  gul  lasur  påføres
deretter sølvet, og gir områdene en gylden effekt som guii.79

Ingen tverrsnitt er tatt av strukturen, men en løselighetstest av lasuren ble utført.
Sølvet er relativt lite korrodert der det nå ligger ubeskyttet av lasuren, noe som
kan tyde på at folien har en ren sølvkvalitet.80

Imitasjonsgullets gule lasur
En slik lasur er tradisjonelt uten pigmentpartikler. Gulfargen kan oppnås ved å
bruke en harpiks, eventuelt tilsatt olje.

LØselighet
Lasuren løste seg hverken i alkohol eller lunkent vann, men forsåpes derimot i
lut. Dette tyder på at det er en tørkende olje i lasuren, men et innhold av harpiks
kan ikke utelukkes.

Oljeforgylling
Kristusfigurens hår og skjegg er oljeforgylt. Det er anvendt to typer folier, en
ren gullfolie og en legering av gull og sølv som har korrodert. De er festet på en
gul oljegrunn, pigmentert med gul oker og blyhvitt. Det ble også funnet spor av
kritt. 0ljegrunnen ligger på et lag av mønje og blyhvitt tilsatt sinober, tilsvarende
undermalingen for karnasjonen.  Et slikt okerlag  på mønje som  underlag for
oljeforgylling med folier av forskjellig kvalitet, er funnet på flere andre gjen-
stander der mønje er brukt i utstrakt grad.8] (Se næmere beskrivelse av foliene
på s.  72,.

78 PLAHTER  1992, pp.  168 f. L!%nesÆjw§mi'a, datert til  1300-talleL har en detaljert beskrivelse

av denne teknikken. Her blir hudlim bnikt ved feste av sølvfolier på grunderingen.

CENNiNi, mompson (ed.)  1960, p. 82.
79 VAN DE GRAAF  1976, pp. 43-53.  I følge  Van de Graaf nevner det såkalte Lucca-manu-

skriptet, datert til 700-tallet, en metode der tinnfolier påføres en «oljefemiss» tilsatt safran og
auripigment for å imitere gull. Den samme oppskriften forekommer i Theophilus,  datert til
11m-tallet,  Bok 1, kapittel 26, og i manuskriptet til Heraclius, datert til  1200-tallet,  bok 111,
kapittel  13.

PLAHTER 1992, pp.  168 f. I £i%ne§ÅjwJm!'a omtales den gule lasuren som «gullfargi».

8° Unn Plahter (muntlig kommunikasjon) har undersøkt godt bevarte sølvfolier på frontalet fra

Heddal. Disse foliene bestod av meget rent sølv.
81  HARTwiEG  1988,  p.  243-245.  «Ein ålmlicher Aufbau  6lvergoldeter Partien mit dnnnen

ocker-farbenen Anlegemitteln auf Mennige lieB sich auch an den Objekten erinitteln, die im
Zusammenhang  einer groBflåchigeren  Mennigebemalung  bereits  genannt wurden».  De  tre
undersøkte skulpturene fra Kloster Wienhausen, datert til slutten av 1200-tallet, har alle folier
bestående av en guwsølv-legering. To av skulpturene har i tillegg folier av rent gull. Hartwieg
viser videre til andre gjenstander der slike legefte folier som er nå er korrodert forekoinmer.
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16.  0ljeforgylling

10 Lm -
0- 30 um -

1Lm-

180 um -

25  LLm -

-7. Brunrød sekundær maling
-6. Sort kontu: Trekullsort tilsatt mønje og blyhvitt
-5. Bladgull

- 4. Gul ojegrunn: Gul oker og blyhvitt

- 3. Orange: Mønje tilsatt sinober og blyhvitt
- 2. Isolasjonslag
- 1. Krittgrundering. (Laget er ufullstendig

da snittet er tatt på en overgang mot imitasjonsgull )

Fig.  24. Skjematisk tegning av tvensnitt nr.  8 fra sort strek på oljeforgylling  ved overgang    Fargeplansje
mot kronen.
Schenruitic drawing of cross-seciion no. 8, showing black contour on oil gilding from the inter-
section between hair and crown.

Fig. 25. Reflektert elektronbilde av tverrsnitt nr. 8.
Back-scattered image of cross-section no. 8.

EDX analyser
Lag 5, metallfolie:
Punktanalyse, analyse 5: A!±.

Lag 4, gul oljegrunn:
Generell analyse, analyse 6 fra nederste del av laget  : Pb, (Fe, Ca).
Generell analyse, analyse 7 fra Øvre del av laget
Hvitt kom, analyse s
Rødt korn, analyse 9
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Pb' Fe'  (Ca).
Eb.
E£'  (Ca, P,  S'  Si).

111,  s.  54.
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Lag 3, orange undermaling:
Generell analyse, analyse 11    : Pb.
Transparent kom, analyse 12  : Pb, Ca.
Rødt kom, analyse l3               : Hg.
Hvitt kom, analyse l4              : Pb.

Det er blyhvittpartikler med stønelse opp til 30 Hm i den gule oljegrunnen.

Bindemiddel
Bindemiddeltest er ikke  utført,  men  «wrinkling»  tyder på  at det er et sent-
tørkende lag, sannsynligvis en olje. (Se forøvrig «premature dannelser», s. 85).

Fluorescens
Lag 1, grunderingen, fluorescerer noe sterkere mot toppen.
Lag 2 har en gulaktig fluorescens. Det er transparent og gulaktig i vanlig belys-
ning. Det er sannsynligvis et tempera isolasjonslag, trolig eggehvite, på grunde-
ringen.
Lag 4 er klart mer fluorescerende fra halvveis i laget mot toppen.

16b. Korrodert folie fra de bakre delene av håret

11,,,,-
45 Lm -
10 Lm -

- 5. KoiTodert metallfolie

-4. Gul oljegrunn: Gul oker og blyhvitt

=i:åF#:,åET#egtilættsinobrogblyhvitt

Fig. 26. Skjematisk tegning av tvensnitt nr. 9 fra bakre del av håret.
Cross-section no. 9 from the rnore withdrawn areas of the hair.

Fig. 27. Reflektert elektronbilde av tverrsnitt nr. 9.
Back-scattered in'inge of cross-section rw). 9.
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EDX analyser
Lag 5, folie:
Punktanalyse, analyse 6          : A!±, Ag, Pb, Cl, (Ca, Fe).

Lag 4, gul oljegmnn: ,
Generell anålyse, analyse 1    : Pb, Fe.
Transparent korn, analyse 2  : Si, Fe, Pb,  K.
Hvitt kom                                   :  Pb.

Det er blyhvittpartikler med stømelse opp til 30 Hm i den gule oljegrunnen.

Metallfoliene
Analysene av tverrsnitt s og 9 viser at det er anvendt to forskjellige typcr folici.
ved oljeforgyllingen av hår og skjegg: Folier av meget ient gull er bruki på dc
forreste  partiene  av  håret og  skjegget.  På de  bakre  partiene  av  håret er  dci
anvendt en noe mindre edel folie, en legering av gull og sølv; elektrum.82  Di`
1egerte foliene har opprinnelig sett ut som gull av farge, men er nå dekket av ct

jevnt mørkt konosjonslag. Det er partier med korroderte folier nede i nocn av
fordypningene i skjegget. Det er derfor sannsynlig at den legerte folien blc bruki
til mindre reparasjoner av gullet ved forgyllingen.

Foliene  har  korrodert  ved  at  sølvet  har  dannet  sølvklorid  og  migrert  ut  til    Fargeplansjc
overflaten.83  Fordelingen av elementene og hvordan korrosjonen har sprengt    VI. S. 59.
sølvet ut på foliens overflate illustreres på det fargekodete SEM-EDX opptaket
av  folien.  Sølvklorid  er  hvitt,  men  når  sølvet  reduseres  felles  det  ut  av
sølvkloridet og går over til en mørk forbindelse. Legert gull som har korrodert er
også funnet på andre middelaldergjenstander med en lignende struktur. (Se note
nr.  81,  s.  69).  Analysene av foliene fra Haug indikerer at det er mer gull enn
sølv i legeringen, men at prosentandelen av sølv i blandingen er betydelig. Bly
følgei. alle analysene. Det er imidlertid vanskelig å si om denne forekomsten av
bly foi.årsakes av en urenhet i folien eller kommer med på analysene som følge
av blyinnholdet i oljegrunden (Se kurvene til SEM-EDX analysene på neste side).
Dct cr noc uventet at folier bestående av en ren gull/sølv-1egering korroderer.
En  folic  bcstår  imidlertid  av  et meget tynt  lag metall  og har derved  en  stor
()vcrllatc  s()in  lcttci.c kan  angripes enn et solid materiale.  Korrosjon kan også
l`(ti.åi.sakcs av stress i matci.ialene. Polering av metallet kan være nok til å skape
Slikc intcmc spenningcr.84

82  Mcd  den  oppløsning  vi har arbeidet med på elektronmikroskopet har det har ikke  vært

mulig a påvise noen lagdeling i folien. Man kan imidlertid se at det er variasjoner i metallets
ictuii`(. Dct scr derfor ikke ut til å være en zwischgold, men en legering av metallene.

83  Kloridcr i`r ikke unomalt som korrosjonsprodukt for sølv. (Unn Plahter, muntlig kommu-

ik;lsj()n).

84 i,iNs  iggi, pp.  i7.26 og ScoTr 1983, pp.194-203.
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2.3 BEMALING 1: ORIGINAL BEMALING

Fig. 28. EDX-analysene for de to typene metallfolier anvendt ved oljeforgyllingen.
EDX-analysis  showing the curves fior the two different qualities of metal foils  used in the oil

gilding.

2.760     kell

!*il?%US.   HRUG  PR.S  f"5
eh      lLts=

EDX-kurven viser at de ukomoderte foliene på de fremie deler av håret består av rent gull.
The EDX curve for the uncorroded fioil on the fioremost parts of the hair shows that these foils
are wude of pure gold.

EJ
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EDX-kurven for den korroderte folien fra de bakre deler av håret viser at folien består av en
legering av gull av sølv.

The EDX curve for the corroded fioil on th back of the hair shows thai these foils are innde of
an alloy of gold and silver.
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De  forskjellige  trinn i  utførelsen  av  bemalingen  av  skulpturen  i
kronologisk rekkefølge

Det er mulig å rekonstruere en sannsynlig fremgangsmåte for hvordan skulp-
turen er utført. Listen er basert på betråktning av lagene i mikroskop, tverrsnitt
av malinglagene samt observasjoner gjort ved avdekningen av ovemalingen. De
forskjellige trinnene i utførelsen er nummerert, men på flere av stadiene er det
ført opp flere operasjoner. Dette er partier som ikke har overlappende grense-
områder, og den eksåkte rekkefølgen av utførelsen kan derfor ikke bestemmes
nøyaktig.

Fremgangsmåte ved bemaling av korset

1. G"ndering
1 .  Limdrenking.

2.  Påføring av krittgrunderingen.
3 .  Sliping av grunderingen.
4.  Isolasjonslag i tempera påført.

T:1. Bemaling

5 .  Mønje undermaling påført kantene og skrå profil innenfor denne langs
korsstammen.

6.  Auripigment påført vulst og  skråprofil i medaljongene for evangelist-
symbolene.

7 .  Rød lasur påført partiene med mønje.
8 .  Verdigris påført korsmidten og båkgrunn for evangelistsymbolene.
9 .  Azuritt påført skråprofilen, som var undemalt med rød lasur på mønje.

Fremgangsmåte ved bemaling av Kristusfiguren

1. Grundering
1.  Limdrenking.
2 .  Lerretsoverklebninger påsatt tresammenføyningene ved skuldrene.
3.  Påføring av grunderingen.
4.  Sliping av grunderingen.
5 .  Områder som skulle forsølves ble muligens polert.

11.  Forsølving

6 .  Områder som skulle forsølves ble muligens påført eggehviteisolering.
7 .  Påføring av sølv på lendeklede og krone. Det er naturlig å utføre dette

før bemalingen påføres.  Da oljemaling tørker langsomt vil ellers over-
skudd  fra metallfoliene ha kunnet festet seg  til  de fremdeles klebrige
malte områdene.

8.  Polering av sølvet.
9 .  En gul lasur ble påført områdene med sølv.
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111. Bemaling

10.  Et olje isolasjonslag ble påført områdene som ikke allerede var utført i
imitasjonsgull.

1 1.  Kronens imside ble malt orange. (Mønje tilsatt blyhvitt).
Orange underinalinger ble påført resten av skulpturen.  (Mønje tilsatt
blyhvitt og sinober).

12.  Et tynt lag med sinober malt på den orange undermalingen på lende-
kledets innside.
En gul mordant basert på tørkende olje ble påført hår og skjegg.
Gull ble påført hår og skjegg. Den allerede påførte orange undemaling-
en har sannsynligvis på dette stadiet vært tørr, slik at gullfoliene ikke
festet seg til denne. Mønje er et effektivt sikkativ, så denne malingen
ville tørke raskt.

13.  En    oljebasert    ferniss/isolasjonslag    ble    påført    den    orange
undermalingen.

(Se beskrivelse av tverrsnitt nr. 4 fra kamasjonen, s. 67, og tverrsnitt
nr. 5 fra lendekledets innside, s. 61).

14.  Et eventuelt strøk nr. 2 med sinober ble påført lendekledets innside.

1 5 .  Sorte kontuer og edelstener malt på krone og lendeklede.
16.  Den lyse kamasjonsfargen ble påført.
17.  Røde blodspor påmalt.

Røde og grønne lasurer påmalt edelstener på krone.

Øyenbryn- og konturer tegnet opp med en meget tynn grå maling og
malt direkte etterpå med den brune malingen. Pupill og skjeggfeste også

påført.
Blå iris malt.

18.  Eggehvitefemiss påført hele eller deler av figuren.

Fargeplansje I
og 11,  s.  50 08
51.

Den originale polykromiens opprinnelige utseende
Det er klart at skulpturen, slik den fremstår i dag, er en blek ruin i forhold til
sin opprinnelige polykrome fargekraft.  Det er to  hovedårsaker til  dagens ut-
seende:  Forventet aldring av materialene med malingutfall  og et nettverk av
krakeleringer som bryter opp de fargede flatene. og den tidligere avdekningen
av den sekundære bemalingen med malingfjerner.  (Se nærmere beskrivelse i
kapittel 3, «Konserveringstilstand», fra s. 82).

Skulpturen er opprinnelig malt med klare, sterke farger. De er påført i rene lag.
Malingenes  overflater er glatte,  emaljelignende,  og  uten  penselspor.  På  den
tredimensjonalt utfomede Kristusfiguren og evangelistsymbolene85 er metall-
teknikkene rikt benyttet, mens korset er malt. Det er benyttet auripigment til
de gule områdene på korset. Den enkle, rene, lyse og klart definerte Kristus-
figuren har stått mot det malte korset med sin klare, lineære dekor av grønt, rødt,

85 Evangelistsymbolene er ikke tatt med i min tekniske undersøkelse, men restene av bema-

lingen viser at virkningen av imitasjonsgull har vært fremtredende på disse.
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gult og blått.  Korsformen var dominert av den grønne korsstammen,  symbo-
liserende livets tre, samt de røde kantene som følger formen hele veien rundt og
samler uttrykket.

Kristusfigurens  farger var  dominert av  imitasjonsgullets  blanke,  myke  gull-
virkning spillende opp mot det ekte matte bladgullet i hår og skjegg og den lys
rosa, kjølige hudfargen.  De korroderte områdene på de bakre delene av olje-
forgyllingen på hår og i mindre deler av skjegget har opprinnelig ikke skilt seg
ut fra den rene gullfolien på de fremre delene, men har hatt tilnærmet samme
farge.

Den  lyse  rosa  karnasjonsfargen  er  ensfarget  bortsett  fra  en  mørkere  rosa
modellering av kamasjonsfargen i pannen mot overgangen mot kronen og de
halvrunde kinnrosene som «daler ned» båk det forgylte skjegget. Denne skygge-
leggingen  på den  tredimensjonale  formen  påvirker modelleringen  og  bidrar
til å gi volum til formen. Relieffvirkningen av utformingen av hodet bemerkes.
Det er tydelig lagt mer vekt på utfomingen av hodets venstre side som vender
mot betrakteren: Siden er mer detaljert utfomet i skjegget og er også større enn
den høyre.

Selve  Øyeeplet er malt  i  kamasjonsfargen,  men kontrasten  mot  den  avgrens    Detaljerfarge-
ende  mørke  brune  konturstreken  gir  dette  området  en  lysere  virkning  enn    Plansje V, S.
resten av kamasjonen. Ved at iris ikke møter den brune konturstreken oppnås    58.
det åpne, stirrende, himmelske blikket som ikke møter menigheten, men som
ser inn i en annen dimensjon av virkeligheten. På det venstre øyet korrigeres
utformingen av det skårne Øyet i bemalingen ved at den brune konturstreken
går utenfor og forstørrer øyet i forhold til det utskåme. Ved å sammenlikne de
to øynene ser man at dette var nødvendig for å få det like stort som det høyre.
Det bemerkes  at korrigeringen  ble utført i  bemalingen  og ikke i  grundering
en. Dette kan fortelle noe om bemalingens forhold til den i treverket utformede
skulpturale formen.  Bemalingen påvirker og korrigerer denne.  Dette gjør det
sannsynlig at maleren var en annen person enn treskjæreren og gmndereren.

På kronen sto de transparente røde og grønne påmalte edelstensimitasjonene som

poenger på fomen.  Formen på kronens krontagger var utformet ved de sorte
påmalte  konturene.  Denne  virkningen av  gull og  edelstener bidro  til  å  løfte
skulpturen opp fra det verdslige. Ved den tidligere avdekningen av den sekun-
dære bemalingen ble den gule lasuren på lendekledetets og kronens imitasjons-
gull fjemet. Med dette er det gyldne aspektet ved skulpturen tapt og derved dets
symbolske verdi.

Lendekledet er aksentuert med  inn-  og  utside  i  forskjellige  materialer.  Den
blanke reflekterende utsiden  av  imitasjonsgull har en  malt matt rød innside.
Overgangen mellom de to sidene av stoffet er strammet opp med en dobbel sort
kontur. Den røde innsiden vises som en dansende rød linje på fomen der stoffet
i  lendekledet er  ordnet  i  valk  rundt hoftene  og  der  lendekledet  avgrenses  i
underkant.
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Bemaling 11: Sekundær bemaling

Den sekundære bemalingen består i hovedsak av fargene grå og brunrød. Binde-
middelsanalyser indikerer at de er basert på en tørkende olje. Overmalingen er
opak, matt og grovkomet med en «sementaktig» karakter. Det er tydelige pensel-
spor som  tyder på en stiv konsistens  ved påføringen.  Overmalingen  er ikke
krakelert. Den ligger nede i og fyller ut originalens krakeleringer. Malingen er
hard og vanskelig å påvirke med løsemidler. Den er for det meste bevart som
små rester der den ikke ble fjemet ved den ved forige avdekning.

Fargeplansje
111'  s.  54.

Brunrød

2.   Brunrød  farge  på  krone,   lendeklede,  evangelistsymbolene,  samt
deler av korset
Den brunrøde fargen  består hovedsakelig av et jemoksyd.  Det naturlig  fore-
kommende mineralet barytt, Bas04, er brukt  som fyllmasse. Det er også noe
kritt i malingen. Bariumsulfat har moderat brytningsindeks og vil bli grå og tran-
sparent i olje selv når filmen er tørr. Denne transparensen, samt dets kjemiske
stabilitet, gode rive-egenskaper, lave oljeabsorbsjon, gode evne til å fukte under-
laget og motstand mot slitasje gjør det egnet som fyllmasse i oljemaling.86 Se
forøvrig «datering» på s. 79.

EDX arwilyser

Fig. 9 og  10, s. 46 viser tverrsnitt nr. 7 fra den skrå profilen på korsarmen der
den brunrøde ovemalingen ligger på blå originålfarge:

Lag 2, brunrødt sekundært lag:
Generell analyse, analyse 1    : Eg.S,  Si, Ca, Ba, Al,  (K).
Brunrødtkom,analyse2       :Si, A1, Fe,  K,  S,  (Ba).
Lite kom ble analysert til å være kalsium.
Mye aluminium ble påvist i hulrommene i begge lag.

Fig.  13  og  14,  s.  53  viser skjematisk tegning  av  tverrsnitt nr.  6  fra  gul  skrå

profil på korset:
Lag 4, brunrødt sekundært lag:
Transparentkom, analyse 3     : S]£a Fe, (Cu, Ba, K).
Rødlig kom, analyse 4              : S, B±, E£, Ca, Si.

Bindemiddel
Bindemiddelet er sannsynligvis en tørkende olje. Begge fargene forsåpes helt i
lut. Den grå prøven forsåpes noe tregere enn den brunrøde, men dette kan ha sin
årsak i at blyhvitt har evnen til å forsåpe seg med oljen.

86 HARLEy  1982, p.175 og FELLER  1986, p.  51.

77



2.4 BEMALING 11: SEKUNDÆR BEMALING

Grå
1. Grå kamasjon og kanter på korset

Den grå fargen består av blyhvitt tilsatt store mengder av bariumsulfat i forin av
store halvtransparente partikler, og store sorte og røde kom.87 Dette er samme
type partikler som ble funnet i den brunrøde fargen.88 Det ble også funnet spor
av kalsium, sannsynlig fra kritt, samt aluminiumsilikater.

Den grå ovemalingen illustreres på tverrsnitt nr. 4 fra kamasjonen på venstre
am. -(Se skjematisk fremstilling og reflektert elektronbilde (back-scattered) av
dette snittet på s. 67, samt fargefoto, plansje 111, s. 54).

Fig. 29. EDX-analyse av den grå ovemalingen. Analysen (nr.  1) er tatt på lag 7, snitt nr. 4 fra
kamasjonen.
EDX-analysis of the  grey overpaini. The analysis (no.1) was carried out on layer 7,  cross-
section no. 4 from the flesh colour. See  schermtic drawing and back-scaitered image of the
cross-section on p. 67 and colour plate p. 54.

EDX analyser
Lag 7, grå overmaling (tverrsnitt nr. 4):
Generell analyse, analyse 1   : S, Pb, Ba,  (Ca,  K).
Hvitt kom                                   :  Pb.*
Grålig transparent kom          :  Ba, S.*

* Det er ikke tatt utskrift av grafen til analysen.

87 De røde og sorte komene er ikke analysert.

88 Det ble funnet alun i alle hulrom både i ovemalingen og originalen i denne prøven.
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Datering

Barytt, det naturlig forekommende mineralet Bas04, er tilstede som fyllmasse
både i den grå og den brunrøde overmalingen. Dette mineralet ble først foreslått
brukt som pigment i 1782 med Guyton de Morveau's forskning på alternativer
til blyhvitt.  Referanser til engelske kilder antyder at Bas04 ble anvendt som
kunstnerpigment mot slutten av  1700-tallet.89 Sannsynligvis introduseres både
den naturlige og den syntetiske formen i større mengder på det kommersielle
markedet i perioden  1810-20. Høy kvalitet i fom av hvite avsetninger av det
naturlige mineralet var ikke alltid tilgjengelig, og pigmentet ble av den grunn
ikke brukt i utstrakt grad før tidlig  1800-tall.9° Krusifikset var ovemalt da det
ble ført inn i Oldsaksamlingens hovedprotokoll i 1864, etter å ha tilbråkt noen år
på loftet i kirken.91 Det er derfor mulig at ovemalingen av skulpturen ble utført
en gang rundt århundreskiftet. Det kan ha skjedd i forbindelse med en av kirkens
mange ombygginger og forandringer av interiøret.

Den sekundære bemalingens opprinnelige utseende
Fig. 30, neste   Et sort/hvitt bilde fra Oldsåksamlingens arkiv viser skulpturen før den ble av-
side. dekket. Ved å se på restene av ovemalingen og fotografiet er det mulig å rekon-

struere denne bemalingens utseende. Den bestod hovedsakelig av en grå og en
brunrød farge. Kronen og lendekledet samt korsets midtstamme og bakgrunnen
for evangelistsymbolene, var brunrøde. Kamasjon, korsets kanter og evangelist-
symbolene var grå. Kamasjonsfargen i ansiktet var noe lysere enn på i.esten av
skulpturen.  øyen-konturer og  -bryn  var mørke  brune  og  iris lys  blå.  Denne
spartanske fargeholdningen kan ha sitt forbilde i en stenimitasjon.

Det ble spart ut for enkelte farger fra bemaling 1. Den røde innsiden av kronen,
undersiden av lendekledets røde innside, Kristus'  forgylte hår og skjegg samt
pupillene har åldri vært malt over.
Ovemalingen er svært grovt utført. Detaljer som Øyne og Øyenbryn er røft malt
med bred pensel. Skader i den originale bemalingen ble ikke utbedret før påfør-
ingen, og overmalingen ligger derfor i større områder direkte på treverket. Kra-
keleringer i originalmalingen er fylt opp av denne sekundære malingen. Biter av
originalmalingen løsnet under påføringen og ligger nå innbakt i ovemalingen.

Vi vet lite om grunnen til at krusifikset ble malt over. De store feltene med synlig
treverk kan ha virket skjemmende. Det er også mulig at den fargerike katolske
fremstillingen av korsfestelsen var uønsket, og at en slik fargeløs fremstilling
derfor var mer akseptabel i tiden.  Den  kan  være et vitnesbyrd  om  nyklassi-
sismens beherskede estetikk og dens interesse for ren form kombinert med en
folkelig-pietistisk kristendom -en kombinasjon som fant sitt perfekte uttrykk i
morvaldsens Kristusfigur.92

89 HARLEy  1982, p.  175.

90 FELLER  1986, p. 47.

91 NicoLAysEN  186266, p.  145.

92 HOHLER  1984, p. 42.
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Fig.  30. Kristusfigur fra Haug med intakt sekundær bemaling. Bildet er tatt før avdekningen
med malingfjemer som antagelig ble utført i 1930-årene.

The crucifix from Haug in overpainted condition. Photograph taken befiore the overpaint was
removed with corwentional paim stripper, probably in the 1930s.
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3
KONSERVERINGSTILSTAND OG TIDLIGERE
BEHANDLING

Konserveringstilstand før behandling 1991

Treverket
Treverkets generelle tilstand er tilfredsstillende på både kors og figur. Det fore-
kommer ingen skader grunnet fikt eller insektangrep.

Manglende deler
Kors
To av de tredimensjonalt utfomede evangelistsymbolene som har vært plassert i
korsets medaljonger mangler:  Den øverste medaljongen  på korsstammen  og
korsamens høyre medaljong. Evangelistsymbolene er skåret separat og har vært
festet med jemstifter i trepassmedaljongene.

På de bevarte evangelistsymbolene mangler oksen (Lukas) i venstre korsarms
medaljong hodet og en vinge. Matteusengelen nederst på korsstammen mangler
en vinge.

På Øvre medaljong korsstammen er en liten bit av det venstre hjømet på den
ytterste avsluttende kanten brukket av.

På korsarmens venstre medaljongs rette avsluttning er ca.  3.0 x 5.0 cm av det
nedre hjømet brukket av.

På korsstammens nederste medaljong er venstre hjørnet på den rette avslut-
ningen beskåret med et stykke på ca. 3.0 x 4.5 cm. Dette ser ut til å være gjort
med hensikt.

Krusifiiiks
Bortsett fra at kristusfiguren mangler stortå på høyre fot samt stortåen og de to
tæme nærmest denne på venstre fot, er skulpturens treverk intakt.

Andre typer skader
Sammenføyningene av amene til kroppen har sprukket opp p.g.a. at treverket
har krympet. De originale lerretoverklebningene over sammenføyningene har
også revnet. Sprekken er ca.  1 mm på den venstre armens feste, og varierer fra
1 til 7 mm på den høyre.

Treverkets overflate var meget skitten, særlig på korset. Den sekundære bema-
lingen lå i områder direkte på treverkets overflate både på kors og skulptur. Skitt
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og overmaling har trengt ned i porer og sprekker i treverket. Skitt og rester av
voks gir treverket en mørk farge.

Bemaling 1: Original bemaling

Generell beskrivelse av skader

Det er store malingutfall der hele malingstrukturen, inkludert krittgrunderingen,    Fargeplansje I

::åsineentirår::tv::k::t::å:gnaeæs.al|åi:i:gKgati:aj:::nmha:i::f::ået:eåångiåa:åt?vo:r::i.``,S.50og
av dderskrakeleringer. Foruten slike skader som skyldes nedbrytning av materi-
ålene over tid, i kombinasjon med klimatiske svingninger, er de mest omfattende
skadene forårsaket av en tidligere avdekning av den sekundære bemalingen ved
hjelp av malingfjemer.  Rester av overmaling som ikke ble fjemet ved denne
avdekningen, samt støv og skitt, dekker store deler av den originale malingover-
flaten. Behandlingen har resultert i en uensartet og ukontinuerlig malingfilm
preget av flere skadetyper i forskjellige nivåer av strukturen. Dette gir et vanske-
lig lesbart og forvrengt bilde av skulpturens originale polykromi.

Rester av den sekundære bemalingen skjuler original bemaling og forskyver
fargebalansen. Ovemalingen ligger nede i og har fylt ut kråkeleringene i den
originale malingstrukturen og aksentuerer derved rutenettet av alderskrakele-
ringer. Dens røffe utførelse, farge og sementaktige karakter gir gjenstanden et
skittent preg. Den grå kamasjonsfargen ligner i områder treverkets valør og gjør
det derved vanskelig å tolke den tredimensjonale formen. Dens fyldige konsi-
stens fyller ut mindre detaljer i den tredimensjonale utfomingen som derved
fordi.eies. På enkelte mindre områder ligger ovemalingen intakt i et sammen-
hengende lag. Den overmalte munnen og fingrene på venstre hånd er eksempel

på  slike  områder.  Munnen  er et  område  som  ikke  har vært  behandlet  med
malingfjemer.  På størstedelen av skulpturen ligger imidlertid den sekundære
bemalingen kun som rester av varierende størrelse.

I tillegg til den sekundære bemalingen ble også deler av den originale poly-
kromien fjemet som resultat av den tidligere behandlingen med malingfjemer.
Den gule lasuren på imitasjonsgullet på lendekledet og kronenes utside er nesten
i sin helhet tapt. Områdene har nå en grålig farge som skyldes den eksponerte
nedbrutte  sølvoverflaten.  De påmalte edelstensimitasjonene og konturene på
kronen som ligger på denne lasuren er også meget ødelagte. Det er nå kun rester
av de sorte konturene igjen samt minimale rester av grønne og røde lasurer.
I,endekledets sorte doble kontur foreligger også kun fragmentarisk. Avdekning-
en av restene av ovemaling som nå er utført av forfatteren (se s.  112), viste at
originalmalingens overflate var meget godt bevart, sett bort fra en forventet
aldring av malingfilmen ble det nesten ikke funnet skader, under disse restene.
Det er derfor sannsynlig at den originale polykromiens overflate, også imita-
sjonsgullets gule lasur, lå intakt under den sekundære bemalingen før maling-
fjemeren ble brukt. 0ljeforgyllingen på hår og skjegg, som ikke var overmalt og
derfor unngikk behandlingen med malingfjemer, har en tilfredsstillende konser-
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veringstilstand. De bakre delene av håret og fordypninger i skjegget har et sort
konosjonsbelegg der det er brukt folier av en gull/sølv-legering.  (Se forøvrig
s.  72 og 73).

Karnasjonen  er  i  store  partier  slitt  ned,  slik  at  den  underliggende  orange
malingen er synlig og blander seg med den kjølige rosa kamasjonsfargen. På
halsen og deler av bena er bevaringstflstanden derimot meget god. Områdene er
praktisk talt fri for skader, sett bort fra kråkeleringsmønsteret og små rester av
den grå ovemalingen. Mindre vellykket har behandlingen med malingfjemer
vært på kamasjonen på resten av overkroppen og armene. Her vises den typiske
løsemiddelskaden som et mønster der grunderingen og det orange underliggende
laget eksponeres i et rutenett som hovedsåkelig følger alderskråkeleringene. I
områder eksponeres krittgmnderingens overflate. Venstre side av ansiktet er den
mest  skadede  delen  av  karnasjonen.  Her er det meste  av  kamasjonsfargen
fjemet. Det ser ut som om man ved den tidligere avdekningen av den sekundære
bemalingen misforstod oppbygningen av den originale malingsstrukturen, og
begynte å avdekke ned til grunderingsoverflaten, som ble feilaktig vurdert som
den opprinnelige kamasjonsfargen.  Kun meget fragmentariske rester av den
originale lyse rosa kamasjonsfargen lå på små øyer av det orange underliggende
laget. Den orange undermalingen er den dominerende valøren på denne delen av
ansiktet. Det meste av de fragmentariske restene av den bevarte originale kama-
sjonsfargen var skjult av rester av den sekundære malingen. Kinnrosen er også
nesten  i sin  helhet tapt på denne siden,  med unntak av overgangen  mot det
forgylte  skjegget  der  rester av kinnrosens  avgrensing  lå  intakt  under  over-
malingen.  Den  mørkere  rosa avtoningen  av  karnasjonen  mot  underkant av
kronen var i sin helhet dekket av, og lå nesten uskadet under, den sekundære
bemalingen.

Den orangerøde lasuren som ligger på mønje på korsets kanter er nå slitt meget
ujevnt ned. I enkelte deler er strukturen fjemet ned til grunderingen eller mønje-
overflaten, mens det på andre partier ligger overmaling igjen. Det er vanskelig å
si hvordan denne røde lasuren har sett ut opprinnelig, da den kan ha blitt bleket
før skulpturen ble ovemalt.

Den blå fargen på skråkanten på korsarmene bærer også preg av å være slitt ned
ved behandlingen med malingfiemer.

Det gule auripigmentet har generelt en nedbrutt tilstand. I de dårligst bevarte
områdene har det en kremhvit skitten farge. I de bedre bevarte områdene, der
gulfargen fremdeles kan sees, ligger det store glinsende gule krystaller.

Skadeårsakene kan deles inn i tre hovedgrupper

1.      Skader forårsaket av mekanisk endring i materialene ved
aldring og klimatiske svingninger.

11.    Skader forårsåket ved tidligere konservering.
111.   Skader forårsaket ved tidligere avdekning av sekundær

bemaling med malingfjemer.
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1.  Skader  forårsaket  ved  aldring  av  materialene  i  kombinasjon  med
klimatiske svingninger

Det f iorekornmer følgende skadefenomener
•  Avskallinger og delaminering fra treverket.
•  Opp- og avskallinger ned til krittgrunderingen og lemetsoverklebinger.
•  Avskallinger ned til undemaling.
•  Premature kråkeleringer.
•  Alderskrakeleringer.
•  Skålfomede defomasjoner («cupping»).

Deme type skader fremkoirmer ved
a. Dimensjonsforandringer som følge av svingninger i relativ luftfuktighet og

temperatur der gjenstanden oppbevares.
b. Molekylære forandringer intemt i materialene, som f.eks. krystallisering og

tverrbindinger.

Det er velkjent at svingninger i de klimatiske oppbevaringsforholdene til en
gjenstand er årsak til dimensjonsforandringer og spenninger i materialene. Slike
svingninger vil føre til en stadig bevegelse i treverket ved svelling og krymping.
Materialene vil i varierende grad ta opp eller avgi fuktighet ved endring i om-
givelsenes  temperatur  og  relative  luftfuktighet og  derved  endre  dimensjon.
Nyere forskning viser at også temperatur, uavhengig av relativ luftfuktighet, kan
forårsake dimensjonsforandring i materialene, men ikke så dramatisk som ved
variasjoner i den relative luftfuktigheten.93

Plastisk defomasjon av et materiale vil bli størst ved det svakeste punktet eller
i de delene som tåler spenningene dårligst. Ved gjentatte svingninger i klima vil
plastiske deformasjoner akkumuleres og resultere i svekkelse av materialene i
fom av sprekker og separasjon av lagene.

01jemaling tørker ved en fotokjemisk prosess. Filmen blir ved aldring mindre
elastisk  og  motstandsdyktig  slik  at den  ikke  lenger kan  oppta  bevegelsene
i treverket. Etterhvert som filmen eldes, kan dette resultere i alderskråkeleringer,
skålformede  deformasjoner,  samt  opp-  og  avskallinger  av  malingfilmen.
Malingen er ikke lenger en sammenhengende film, men en oppbrukket flate
sammensatt  av  mange  små  øyer som  hver lever sitt eget  liv,  uavhengig  av
hverandre.

• Avskalling og delaminering fra treverket

Skader forårsaket av delaminering mellom treverk og grundering  har ført til
tap av all bemaling i store områder. Malingtapet er stort på oversiden av armene
og fremsiden av leggene. I tillegg til mindre utfåll er det større områder med bart
treverk i pannen, på brystkassen og på venstre side av lendekledet. Det er også
utfall på kronens tagger. Problemet er størst på korset der ca. 70% av strukturen
mangler. Figuren mangler ca. 25%.

93 MECKLENBURG and nJMoSA 1991, p.176.
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Fi8.  30,
s.  80.

De største malingutfållene skjedde allerede før skulpturen ble overinalt. Det er
klart at den sekundære bemålingen virket konserverende på originalmalingen og
beskyttet overflaten.  Bildet fra før skulpturen ble avdekket,  viser imidlertid
at figuren på dette tidspunktet hadde tørkeskader.  Større malingutfall,  bl.a.  i
pannen og på lendekledet, har tilkommet etter dette bildet ble tatt og før nød-
konservering ble utført i 1967.

Mulige årsaker til deme skadetypen
Snitt nr. 4 viser et tvensnitt av kamasjonen (Se skjematisk tegning av snittet, s.
67).  Her ligger det et sammenhengende lag under krittgrunderingen, altså på
treverket, som jeg toker som animalsk lim. Dette tyder på at det ved limdrenkin-
gen av skulptuen ble dannet en film av animalsk lim på treverkets overflate som
følge av en feil i utførelsen ved påføringen av krittgrunderingen.

Et første trinn i grunderingsprosedyren er en påføring av vamt animalsk lim på
treverket. Dette kalles en limdrenking og har til hensikt å impregnere treverkets
overflate slik at det blir mindiie sugende, binde eventuelt støv og derved lage et
godt feste for de påfølgende lag av kriwlimoppløsning. Limet påføres vamt, da
det er viktig at det trenger ned i treverket uten å danne en film på overflaten.94
En mulig årsak til at limet i dette tilfellet har dannet et lag på treverket kan være
at limløsningen var for sterk, temperaturen for lav og derved for viskøs, ved
limdrenkingen.

Et slikt sammenhengende lag er ikke fordelaktig.  Animalsk lim  er et meget
hygroskopisk materiale med et høyt potensiale av innebyggede spenninger.95
Ved svingninger i relativ luftfuktighet og temperatur der gjenstanden  oppbe-
vares,  vil en  slik  type  stress  utløses.  Limet vil  oppta  og  avgi  fuktighet fra
atmosfæren. Ved gjentatte svingninger i klima vil plastiske deformasjoner akku-
muleres og resultere i svekkelse av materialene i form av sprekker og separasjon
av lagene. Laget vil stadig forandre dimensjoner i forhold til dette og de gjentatte
bevegelsene fører til en svak forbindelse mellom treverk og grundering. Plastisk
defomasjon av et materiale vil bli størst ved det svakeste punktet eller i de
delene som tåler spenningene dårligst. Limlaget har vært det svakeste laget i
strukturen og kan ha forårsåket de store malingutfallene direkte fra treverkets
overflate.

Foruten delaminering og avskalling fra treverket forekommer det også opp- og
avskallinger i de andre rivåene av strukturen.

• Premature dannelser

Premature dannelser forekommer på karnasjonen, lasuren på imitasjonsgullet og
den gule oljegrunnen til oljeforgyllingen.

Inteme mekaniske spenninger i malingfilmen ser i  første rekke ut til å være
årsaken til premature krakeleringer. Slike inteme spenninger kan fremkomme i
tørkeprosessen,  f.eks.  ved fordampning  av  løsemiddel  i  form  av  vann  eller
organiske løsemidler fra malingfilmen. De fremkommer tidlig i malingfilmens

94 HEBiNG  1985, p. 41.

95 KARpowicz 1989, pp. 67-74.
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historie,  mens malingfilmen  fremdeles  er myk nok  til  å kunne  deformeres
plastisk. Siden de er resultat av indre spenninger i laget, skjer defomasjonen i
selve laget, og penetrerer ikke, som ålderskråkeleringer, hele strukturen. Prema-
ture krakeleringer kan også fremkomme ved andre defekter i malingstrukturen,
som f.eks. at det underliggende laget ikke var tilstrekkelig tørt og derfor frem-
deles plastisk når neste lag  ble påført, eller det var for rikt på bindemiddel
og derfor glatt. Et hurtig tørkende lag påført et sakte tørkende underlag vil også
lett danne premature kråkeleringer.96 Et eksempel på dette kan sees på kama-
sjonen som har premature krakeleringer der den ligger på imitasjonsgullasuren
på nedre  del  av  magen  mot Øvre kant av lendekledet.  Lasuren har en  glatt
overflate og har sannsynligvis tørket senere enn lagene med blypigmenter som
er malt på denne. Det er også minutiøse rynkedannelser i kamasjonsfargen der
den ligger på det glatte transparente laget på den orange mdemalingen.

Rester av  imitasjonsgullslasuren  viser hvordan den i partier har trukket  seg
sammen i store dråper. Dette kan være forårsaket av at lasuren har vært sent
tørkende og har hatt dårlig evne til å fukte sølvoverflaten. Ved tørkeprosessen
har forskjellene i affinitet ført til at lasuren har trukket seg sammen til slike
dråper.

På det oljeforgylte skjegget kan man se rynkedannelser, «wrinkling», i den gule
oljegrunnen. Hensikten med en slik oljegrunn er at den skal tørke over et visst
tidsrom slik at metallfoliene kan festes til laget før det er helt tørt, d.v.s. klebrig.
Slike rynkedannelser kan oppstå hvis laget ble for tykt påført, og tverrsnitt av
laget (fig. 24 på s. 70) viser at det er meget tykt. I et slikt tykt lag vil oksygen,
som  er nødvendig  for  tørkeprosessen,  diffusere  sakte  nedover i laget.  Over
flaten vil tørke, mens resten av laget tørker meget sakte, og rynkedannelser kan
oppstå. På vertikåle flater kan tykkelsen på laget også resultere i at det siger.97

• Alderskrakeleringer

Berger og Russel98 beskriver hvordan et hvert lag består av en overflate som
eksponeres for ytre påvirkninger og en indre del som er beskyttet av overflat
en. Dette fører til at det utvikles spenninger meuom de forskjellige delene og at
overflater sprekker og nedbrytes.  Spenningene fremkommer ved temperatur-
svingninger og ved at det opptas fuktighet fra eller avgis fuktighet til omgivel-
sene. Treverket, grunderingen og malinglagene danner tilsammen en laminat-
struktur. Endringer i de klimatiske forholdene vil virke forskjellig på lagene og
deres innbyrdes sammenheng i laminatet.

Krikeleringsmønsteret sprer seg som et ganske regelmessig rutemønster på alle
deler av kristusfiguren. Dette kan forklares ved at kråkeleringsmønsteret hoved-
saklig er dannet p.g.a. spenningene i grunderingen, som er den sprøeste delen
av strukturen og derfor brister når bevegelsen i underlaget overgår grensen for

96 KECK  1969, p. 9-30.

97  HEsS  1979, p.  67.

98 BERGER and RUSSEL 1986, pp. 49-64.

86



3.1  KONSERVERINGSTII.STAND FØR BEHANDLING  1991

hva  den  kan  tåle.  Karpowicz99  viser i  forsøk  hvordan  forskjellige  krakele-
ringsmønstre som dannes varierer med spenninger i limet før tørking, hastighet
på tørkeprosessen og grad av fuktighet. Resultatene forklares som en følge av
limlagets viskoelastiske og anisotropiske egenskaper, forårsaket av skiftende
molekylære sammenstillinger som dannes når bevegelsene i laget holdes tilbake
av underlaget. Rutene er noe mindre på deler av hodet enn ellers på figuren, der
de  dypeste  sprekkene  danner  store  ruter  som  igjen  er  delt  opp  av  mindre
sprekker innenfor hver av disse rutene. Den varierende størrelsen på rutenettet
henger sannsynligvis sammen med grunderingens tykkelse.

Treverk krymper mest i tangential retning.  Krakeleringer i  strukturen følger
derfor treverkets fiberretning.  På kroppen går det noen  lange og ekstra vide
vertikale krakeleringer som ser ut til å følge sprekker i selve treverket i fiber-
retningen. Sprekkene har oppstått når treverket krympet som følge av uttørring.

Det er vist at det er lite bevegelse i treverkets lengderetning. Materialer som her
er påført treverket,  lim,  grundering  og  malinglag,  vil krympe  ved  uttørring
uavhengig av underlaget. Dette vil føre til inteme spenninger i materialene og
vil generelt resultere i at feil i laget (krakeleringer) også vil oppstå på tvers av
treverkets  fiberretning.1°°  Brachert  benevner  disse  som  «schwundrisse».101
Eksempel på slike krakeleringer på tvers av fibemetningen kan sees på den gule
vulsten  på  korsarmen  og  på  armene  til  figuren.  Krakeleringsmønsteret  på
figurens kropp er ikke like regelmessig, men har utgangspunkt i det samme
mønsteret.

• Skålfomede deformasjoner

En skålfomet deformasjon av malingfilmens overflate, som vanligvis går under
benevnelsen «cupping», forekommer på karnasjonen. Inteme spenninger fører
til at malingen mellom hver alderskrakelering har en tendens til  å trekke seg
sammen  og  danne en skålformet deformasjon  på  overflaten.  Når oljemaling
tørker,  skjer fordampingen  av løsemidlene  først fra overflaten  av  malingen.
Spenningen blir derfor størst her.  I en malingfilm  som er brutt opp  i mindre
enheter,  øyer,  av  alderskrakeleringer  vil  hver  enhet  begynne  å  operere
uavhengig av de andre. Når topplaget i malingøyen trekker seg sammen, er det
ikke lenger utsatt for spenninger og plastisk defomasjon slik det var som del av
en sammenhengende film. Toppen av laget presses sammen  hver gang laget
utvider seg  som  følge  av svingninger i klima,  men  blir ikke lenger strukket
tilbake ved sammentrekninger. Det oppstår derfor en permanent deformasjon
som åksentueres ved svingninger i klima. Nederste del av strukturen, som er
festet  til  bunnmaterialet,  vil  imidlertid  fremdeles  være  utsatt  for  plastisk
deformasjon  ved  bevegelser  i  underlaget.  Denne  delen  av  laget  vil  derfor

99 KARpowicz 1990, pp.  169-180. Testene ble utføn på biaksialt strukkede prøver preparert

med  animalsk  lim og kritt/limgrundering på lerre( sam rene  filmer av  samme  type  lim og
grundering uten lerret.
[°° MEKHLENBURG and TUMOSA 1991, p.176.

101  BRACHERT  1955, P. 43.
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fortsette å strekkes, eller i hvert fall trekkes tilbake til sin opprinnelige størrelse
ved hver khmaendring.102

11.  Skader forårsaket av tidligere konservering

Skulpturen har på et tidspunkt vært konsolidert med animalsk lim, en vanlig
konserveringsmetode som  tidligere var mye brukt ved mus6et.  Metoden  be-
skrives i samtidige notater som «inndamping med lim». Limet ble påført vamt
fra en retorte. Det er mye som. tyder på at det ofte ble brukt store mengder av
denne vandige limløsningen, og behandlingen medførte ofte også en rensing av
bemalingen. (Se nærmere beskrivelse av metoden på s. 93).

En  ukontrollert  bruk  av  en  slik  varm  vandig  løsning  vil  kunne  føre  til  en
oppmykning av strukturen, slik at partier av bemalingen rett og slett slipper taket
og forflytter seg fra sin opprinnelige plassering.  Et eksempel på at dette  har
skjedd kan man se på den vertikale korsstammen der malingen er festet i en
forskjøvet posisjon som resultat av behandlingen. Krittgrunderingen har mistet
festet til treverket og har sklidd ut av sin opprimelige posisjon. Malingflaket har
så delt seg opp i flere mindre Øyer av maling der krakeleringsmønsteret har
forårsaket en diskontinuitet i malingsstrukturen. De løsrevne Øyene av maling
har så blitt festet i feil stilling i forhold til sin opprinnelige posisjon. Resultatet er
en  ukontinuerlig  malingfilm  med  for  mye  avstand  mellom  de  forskjellige
malingøyene i enkelte områder og overlapping i andre.

111.  Skader forårsaket av tidligere avdekning av den sekundære  bema-
lingen med malingfjerner

Store  deler  av  gjenstanden  ble  påført  betydelige  skader  ved  den  tidligere
avdekningen som ble utført med løsemiddel i fom av en malingfjemer, sann-
synligvis Reprin. Resultatet av behandlingen er en ujevnt nedslitt overflate med
skader  i  alle  nivåer  av  bemalingen,  og  gir  polykromien  et  meget  kaotisk
inntrykk.  På områdene  med imitasjonsforgylling er den gule lasuren på den
polerte sølvoverflaten nesten i sin helhet tapt. Det lyktes imidlertid ikke, ja, det
ser ikke ut som det var målet, å fjeme all den sekundære bemalingen ved denne
avdekningen. På enkelte mindre områder ligger overmalingen intakt i et sam-
menhengende lag, men på størstedelen av skulpturen ligger overmalingen kun
igjen som små Øyer av ovemaling på den skadede originale målingen.

Awdekningen haT ført til
A. Tap av originåle malinglag.
8. Kjemisk endring av malingfilmen.

102 KECK 1969, p. 21 og BERGER and RUSSEL 1986, pp. 53 f.
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A. Tap av originale malinglag

Dette er skader som oppsto da malingen ble gnidd av mekanisk på det tidspunkt
da både den sekundære og den originale malingfilmen var svellet av løsemiddel.
I det mest Ødelagte området av kamasjonen, venstre halvdel av hodet, sees spor
etter bmk av kniv. Ellers er det slitasjeskader etter bnik av en fille eller lignende
til å fjeme den svellede overmålingen.

Den originale ben'ia,lingen har blitt påført f iølgende skader
a.   Malinglag er fjemet ned tfl den hvite krittgrunderingen.

b.   De øvre malinglag er fjemet, slik at undermalingen vises. Til dette skade-
nivået regnes  også slitasje ned  til  sølvoverflaten  i  områdene  med imita-
sjonsgull.

c.   Kjemisk endring av den originale malingoverflaten.
d.   Tap av løse biter av maling som ikke var tilstrekkelig festet før behand-

lingen.  Slike  biter av løsrevet maling  ligger festet til,  eller er innbakt i,
overflaten av ovemåling som ikke var fiemet.

Imitasjonslasuren er nesten i sin helhet tapt. Denne upigmenterte lasuren har
sannsynligvis vært lettere løselig enn den brunrøde sekundære overmalingen.
Den har derfor svellet og løst seg før den brunrøde overmalingen og ble fjemet
sammen med denne.

Fargeplansje IV,
s.  55  og  fig.  32,
s.  96.

Det trinnvise skademønsteret fra hver krakelering kan være forårsaket av en
kombinasjon ay følgende to fenomener

Originalbemalingen har et nettverk av kråkeleringer. Når et løsemiddel påføres
en  oppsprukket flate  som  dette,  vil  noe løsemiddel  absorberes  i  sprekkene.
Konsentrasjonen av løsemiddel bhr derfor støne i dette området. Jo støiTe kon-
sentrasjonen av løsemidlet er, desto bedre løser det. Hvis malingfjemeren påfø-
res flere ganger, øker konsentrasjonen av løsemiddel i lagene. Ekstra vanskelig
blir det å kontrollere en slik løsning på en tredimensjonal flate som har nivå-
forskjeller. Det er en trinnvis skade fra hver krakelering. Dette er særlig uttalt på
kamasjonen. Der krakeleringene ligger som et rutenett i originalbemalingen, kan
man se hvordan behandlingen har resultert i små Øyer av rosa hudfarge, med en
kant  av  orange  undermaling  rundt,  og en  rand  av hvit grundering  nærmest
krakeleringene. I midten av noen av disse øyene ligger det igjen små rester av
den sekundære bemalingen. På områder som er modellert tredimensjonalt er det
slitasje på toppen av fomene.

Originalmalingen ligger på en tredimensjonalt utfomet overflate. Den originale
malingfilmens overflate var, på grunn av skålfomede deformasjoner, ikke helt
glatt da den sekundære malingen ble påført.  Overmalingen liggei. derfor noe
tykkere i bunnen av hver defomasjon, og ved en avrensing med løsemiddel
vil kantene ved krakeleringene, d.v.s. kanten av hver «skål» være de mest ut-
satte områdene både fordi ovemalingen er tynnest her, og fordi de «stikker mest
opp». Hele strukturen svellet ved påvirkningen av malingfjerneren. Når over-
malingen ble fjemet med en klut eller lignende, ble toppene på den tredimensjo-
nale formen samt på den originale malingoverflaten mest utsatt for den meka-
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niske påkjenningen ved denne operasjonen. Resultatet er en trinnvis slitasje ned
til grunderingen ned mot hver kråkelering. En Øy av overinaling som ikke ble
fjemet ligger igjen  i midten av hver krakeleringsrute,  da dette er det laveste
punktet i den skålfomede deformasjonen og derved mest beskyttet.

For å anvende en malingflemer forsvarlig kreves det stor grad av kontroll og
forståelse av materialene. Kontroll kan oppnås ved å arbeide på små områder av
gangen og gjeme under mikroskop.
Ofte må malingfjemeren påføres flere ganger for å få bort hele laget av en
overmaling. Hvis deler av laget fjemes i de første påføringene, eksponeres deler
av  originalen.  Ved  neste  påføring  vil  da malingfjemeren  påføres  direkte  på
originalen og risikæn for å skade denne er stor. I følge Engelstad måtte maling-
fjemeren påføres opp til 5-6 ganger før ovemalingen «krøller op».103

Det er også mulig at en større konsentrasjon av løsemiddel i krakeleringen har
bidratt til en mer effektiv svelling av kantene av strukturen ved hver kråkelering,
slik at dette området var lettere å fjeme ved å gni mekanisk på overflaten. (Se
skjematisk  tegning  av hvordan  disse  skadene  har oppstått på neste  side,  og
«Hvordan en malingfjemer fungerer» på s. 97).

8.  Kjemisk endring av malingfilmen som følge av påvirkning av løsemiddel

Når en malingfilm påvirkes av løsemidler, griper disse inn i malingens kjemil04
på en måte som kan fiøre til følgende endringer av rrialingfilmen:

1.     Svelling og oppløsning av malingfilmen.

11.   «Leaching»  av  kjemiske  forbindelser  i  malingen.  Leaching  kan  føre  til
dimensjonsforandringer i lagene.

111.  Blanching.

Løsemiddel trenger ned i sprekker, spalting mellom lag og i porer ved Æøp!.//cprc
ÆreÆcr. Disse kreftene kan trekke løsemiddel gjennom krakeleringer på milli-
sekunder. Når et løsemiddel på denne måten kommer inn i en porøs grundering,
vil det spres opp i malinglagene. En annen mekanisme for opptak av løsemiddel
i en malingfilm er ved dJ:ffi¢§jon. Det er diffusjon av løsemiddel i et malinglag
som kan forårsåke svelling, leaching og oppløsning av en film.

Når et løsemiddel fordamper fra en svellet malingfilm, kan det frakte med seg
deler av bindemidlet ut av filmen; «leaching». Det som på denne måten fjemes
fra filmen er hovedsakelig ureagerte mettede fettsyrer og, etter som filmen eldes,
nedbrytningsprodukter. Resultatet av behandlingen kan bli et tynnere, stivere,
sprøere og mer glassaktig malinglag. Omfanget av skaden er avhengig av typen
løsemiddel og hvor lenge dette har virket på laget. Forskjellige malinger har ulik
respons i forhold til løsemiddelet. Der harpikser eller tempera er tilsatt maling-
laget kan disse lett fjemes.105

103 ENGELSTAD  1932, p.  138.

104 STOLow  1959 (reprint Washington  1985), pp. 45-111.

105 ibid. Se også ERHARDT and TSANG  1990, pp. 93-97 og MicHALSKi 1990, pp. 85-92.
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Fig.  31.  Skjematisk tegning av et tverrsnitt av kamasjonsfargen med alderskrakeleringer og
skålfomede deformasjoner.
Schematic drawing of a cross-section of the flesh colour with age cracquelure and cupping.
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Resultatet etter at malingqemeren er tatt bort med en fille eller lignende. Skademønsteret følger
krakeleringsmønsteret:
After treatnæri,t with paint  stripper,  showing a stepwise daimge  pattern rnainly following the
"3twork of age craquelure:

Sekundært malinglag

Change undermaling

Lys rosa kamasjonsfarge

Grundering Treverk

På deler av kamasjonen og den rødorange lasuren på korsets kanter har ma-
lingen et melkeaktig utseende.  Dette  skyldes  sannsynligvis ikke en  defekt i
malinglaget,106 men er forårsaket av løsemiddelbehandlingen ved forrige av-
dekning.  Når  malinglaget  sveller,  kan  det  bare  ese  oppover,  mens  det  blir

106 GROEN  1988, pp. 48-65.
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plastisk presset sammen fra sidene. Mediet kan slippe tåket fra overflaten til
pigmentet, spesielt hvis løsemiddelet har god affinitet til partiklene. Når binde-
midlet tørker og krymper kan det på denne måten dannes mikrohulrom i filmen,
og  overflaten  kan  danne  sprekker.  Slike  hulrom  i  malingen  kan  gi  den  et
melkeaktig utseende, «blanching».

I områder på kamasjonen kan man se hvordan bindemidlet i malingens overflate
er slitt/fjemet. Slitasje av selve malingoverflaten har på denne måten ført til en
ujevn, ruglete overflate der pigmentkom ligger ubeskyttet.

Bemaling 11: Sekundær bemaling

Bemerkninger om konserveringstilstand
Den sekundære malingen var usedvanlig hard og usedvanlig tungt løselig. (Se
forøvrig  «Avdekning  -92» fra s.  112).  Behandlingen med malingfjerner har
etterlatt den sekundære bemalingen kun som fragmentariske rester fordelt i små
ukontinuerlige områder med varierende størrelse på originålmalingen. På munn-
partiet, hvor den grå fargen var bevart som et sammenhengende lag, så det ikke
ut til at dette området har vært behandlet med malingfjemer. Jeg kan ikke si
at den sekundære malingen hadde blitt hardere etter påvirkningen av maling-
fjemeren, da den var like hard i dette området som på behandlede partier. Det
var noe lettere å avdekke dette området, men det kan være fordi den originale
malingoverflaten var bedre bevart her.
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Fi8.  30,
s.  80.

Feste av figuren til korset
På det første arkivfotoet vi har, ser det ut til at kroppen hadde løsnet fra festet til
armene.  Kroppen var bundet fast til korsstammen ved hjelp av et snøre eller
lignende. Den er nå festet med en stor skrue satt inn i figurens nakkefeste og
skrudd inn i baksiden av korset. Dette ble sannsynligvis gjort i forbindelse med
behandlingen av skulpturen i 1930-årene. Det er rester av lim i sprekken mellom
figurens høyre am og kropp, samt på selve tappen på de innsatte amene. Det er
sannsynlig at dette er originalt, men det kan ikke utelukkes at limet ble påført i
forbindelse med det nye festet av amene.

Konservering med animalsk lim ca.  1930

Det er funnet rester av et brunaktig og vannpåvirkelig lim (bl.a. mellom fingrene
på venstre hånd og under denne hånden). Skulpturen har etter all sannsynlighet
gjennomgått en konservering  med  animalsk lim,  en  metode  som  var  vanlig
praksis ved Oldsaksamlingen i 20-årene.

Eksempel på løs maling som har sklidd ut under behandling, for deretter å bli
festet  i  feil  posisjon,  kan  sees  på  den  vertikale  korsarmen  på  venstre  kant
ovenfor medaljongen med evangelistsymbolet. Dette tyder på at det ble brukt
mye vann ved limbehandlingen. (Se forøvrig s. 88).

På  Restaureringsatelieret har vi  de  første  nedtegnelsene  som  ble  gjort  over
konserveringsarbeid utført ved museet.  Det er en notatbok med  tittelen Pre-
pareringen av Middelalderlige n'ialerier. Under denne tit.elen er det notert med
blyant: «Utført av Smestad, med hus blas-inndampning ved howinkel. Rensning
ved  limvannet».107  Notatene i  boken  starter  13.  mai  1922.  Frem  til  15. juni
1922 beskrives prosessen som «behandling». Det går da over til å omtales som
«preparering». Fra oktober 1924 skifter skriften, og det går over til å beskrives
som  «inndampet med lim». Da det er rester av animalsk lim  på krusifiks fra
Haug er det sannsynlig at dette har gjennomgått en liknende behandling selv om
gjenstanden ikke er notert i boken.  Man har antatt at limet som  ble anvendt
muligens var størlim, da vi har en blære fra stør på atelieret som sies å stamme
fra Louis Smestad.

Svein Wiik har fått beskrevett°8 hvordan denne behandlingen  ble utført med
kokende  lim  i  retorte  påført ved  å  sprute  det på ved  damptrykk.109  Limløs
ningen ble altså påført varmt. I følge notatene ble gjenstanden også renset med
limløsningen. Behandlingen har foregått i raskt tempo. Notatene viser at det fra

107 Prcpørcri.ngen...  (Bilag 3). Notatene med blyam på omslaget er sannsynligvis tilføyd av

Annemor  Rosenquist  som  var  ansatt  som  kjemiker  på  teknisk  avdeling  for  arkeologisk
materiale ved Oldsaksamlingen ffa 1952.
108  Svein Wiik, munuig kommunikasjon.

1°9 Dette høres underlig ut da animalsk lim mister sine limegenskaper ved koking.
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13. mai  1922 til  12. juni  1926 ble behandlet 51  gjenstander. Bare i  1926 ble 21
av disse behandlet frem til  12. juni!110

Påvisning av aluminium i hulrom

Ved SEM-EDX analysene ble det i flere av prøvene funnet aluminium i hulrom  Fargeplansje VI,

iaEe;s,:to:s|:d!i:e;g:e;:;E|n:å:k:faf:å¥:a:v:ev;::l;:u?:need:e;::d:;t:o,:n:::en:¥|i::;epfå:uii!aå:;e::5å:n:t?::ee:t-
elementene har imidlertid ingen forbindelse med forekomsten av aluminium,
men  «lever sitt eget liv» som separate kom i prøven.  Aluminium er også tid
ligere påvist ved analyse av andre gjenstander ved Oldsaksamlingen.111 Det er
karakteristisk for flere  av  de  tidligere  behandlede  gjenstandene  i  museet  at
strukturen er meget hard, og  derfor vanskelig å «sette kniven i»  ved uttak av
Prøver.

En mulig måte aluminium kan ha blitt tilført gjenstanden på, er i fom av alun
tilsatt et surt lim,  som  f.eks.  eddiklim  ved en tidligere konservering.112  Alun
virker som  en herder ved tilsetning til animalsk lim  ved at den inngår tungt
løselige forbindelser med proteinene`. Limet blir mindre hygroskopisk, det tyk-
ner og det såkalte smeltepunktet for limløsningen kan høynes.113 Alunet virker
beskyttende  mot  mikroorganismer og  forbedrer holdbarheten.114 En slik til-
setning av alun som herder i animalsk lim er en velkjent håndverksmetode, og
ble også brukt ved andre museer i Europa på denne tiden, som f.eks. Louvre
rundt  19|0.115

Det er altså mulig å tilføre alun til gjenstanden ved å tilsette det i et animalsk lim
eller løst i vann. Alun kan også sprayes på overflaten.116 Det er imidlertid ikke
klart hvorfor aluminium forekommer i så store mengder og uten sammenheng

110 prcpørcringcn... (Bilag 3).

111  PLAHTER   1989,  pp.133-141.  Aluminium  ble  funnet  som  en  «glasur»  på  toppen  av

strukturen og i hulrom.

Aluminium  er  også  påvist  i  hulrom  i  grundering  og  malinglag  på  fronLaleL  fra  Eid.  (Unn
Plahter, muntlig kommunikasjon).
112 GREVE 1991, p.  14. Ordet alun stammer fra det latinske ordet alumen. Det anvendes nå på

en  rekke  produkter  som  inneholder  aluminium  sulfat.  Med  vanlig  alun  menes  som  oftest
potassium  aluminium  sulfat,  KAl(S04).12 H20.  «Papemakers alum»  eller rett og  slett dun
refererer seg til kommersielt fremstilt aluminiumsulfat, A12(S04)3.H20.

113 SKEisT 1977, p.141.  «Aluminium, ferric, and cromic sulfates all thicken, coagulate and

in  some  instances precipitate glue from solution.  Mild tannages and raising  of the melting
point of glue compositions are also possible wim these components».
114  GREVE  1991,  p.14.

115  ABERLE  und  KOLLER  1968,  p.  6.  «Es handelt  sich  dabei  offenbar  um  alte  Tischler-

rezepturen, wie sie in dieser Zeit auch in Louvre in Paris Anwendung fanden (franz6s. Leim,
mit Thymolkristallen und Alaun 'gehårtet')».
116 MAyER 1940 (revised and updated 1987), p. 461.
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med sporene av kalium  og svovel i prøven.117 Det ble utført en test der alun
(KAl(S04) . 12 H20) tilsatt i hudlim og som varm mettet løsning i vann ble tilført en
grundert flate for å se fordelingen av de forskjellige elementene i grunderingen.
(Testen  beskrives  nærmere fra s.  141  i  appendiks).  Testen  viste  ingen  spor
av  aluminium  i  grunderingen  der  20%  alun  var  tilført  en  standard  løsning
av  hudlim.  Preparerte  tverrsnitt  av  prøvene  ble  undersøkt  i  elektronmikro
skopet.118 Prøven som var påført en mettet alunløsning viste et lag av alun på
toppen  av  prøven.  Alunen  hadde  også trengt ned  i  grunderingen.  SEM-EDX
analysene viste at forekomsten av aluminium var noe høyere i forhold til kalium
og svovel nede i grunderingen enn i det rene laget av alun på toppen av prøven.
Resultatet var imidlertid langt fra den meget høye forekomsten av aluminim i
prøven fra bemalingen på krusifikset, der det kun er små spor av kalium  og
svovel.

Der aluminium er påvist, foieligger det som rent aluminium som fyller ut store
hulrom i både grundering og malinglag. Enten har aluminium fylt ut allerede
eksisterende lommer i lagene, eller disse er forårsaket av behandlingen. Tilsettes
alun en basisk løsning, felles aluminium ut som aluminiumhydroksyd (AioH).
Kalium og svovelionene kan da vaskes ut fra løsningen. Aluminiumhydroksydet
vil løses i en sur løsning som f.eks. eddiklim (animalsk lim løst i eddik). En slik
sur løsning vil kunne reagere med krittgrundering eller et basisk blykarbonat
som blyhvitt, og derved kunne forårsake hulrom. Aluminiumhydroksydet som
har reagert med proteinene vil følge det animalske limet og konsentreres i hul-
rommene.

Alun  var  et  velkjent  materiale  for  preparantene  ved  museet,  som  dengang
arbeidet både med arkeologisk materiale og middelalderkunst.  Fra like etter
århundreskiftet ble alun brukt i stor utstrekning til konservering av  nedbrutt
vasstrukkent tre. Behandlingen foregikk ved å senke gjenstanden ned i et bad
med en overmettet løsning av alun ved  100°C. Hensikten var å erstatte vannet
med  et  fast  materiale  for  å  hindre  krymping  av  gjenstanden  ved  opptørk
ing.``9

117 I en sur løsning vil alun løses som aluminiumhydroksyd-, kalium-og svovelioner.

118 Prøvene bie preparert på samme måte som tverrsnittene av malinglagene. (Se side 42).

119 RoSENQvisT 1959, pp.13-22.
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Nødkonservering med mikrokrystamnsk voks i  1967

Gjenstanden gjennomgikk en nødkonservering i 1967 som del av et nødkonser-
veringsprogram igangsatt av daværende atelierleder ved Oldsaksamlingen , Truls
Løken. Det meste av korset og også store deler av figuren ble impregnert med
mikrokrystallinsk voks med smeltepunkt 60-650C. Behandlingen ble utført ved
hjelp av infrarød vame og elektrisk oppvamet spatula.12° Fotografier av gjen-
standen før behandling forehgger. Fotografiene viser store områder med opp- og
avskalling  av  malinglaget.  Detaljer  viser en  slik  tilstand  på  både  kors  og
skulptur. Frontalopptaket, tatt under behandlingen, viser deler av lendekledet
med forsidebeskyttelse.

Fig. 32. Magepartiet med den skåme navlen.
T7ie area of the abdorrien with the carved rwvel.

12° Oppiysninger gitt av nåværende atelierleder ved Oldsaksamlingens Restaureringsatelier,

Svein Wiik, daværende assistent hos Truls Løken.
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Tidligere praksis ved avdekning med malingfjemeren Reprin ved
Oldsaksamlingen

Avdekningen  av middelaldergjenstander ved Oldsaksamlingen  beskrives av
Eivind S. Engelstad i en artikkel datert mars 1931 med tittelen AvdcÆn!.ngen cw
de, f nyere tid, overrmlte kunstverker fra middelalderen og .i e;n Protok;ll over
a_vdek.knin_g.?ymiddelalderavdelingenskunstverker,sar\:nsynligv±sogså£ørtæv
Engelstad.121  Engelstad var både arkeolog og kunsthistoriker.  Han ble ansatt
som  amanuensis  ved  Universitetets  Oldsaksamling  i  1922  og  ble  i  1928
konservator ved middelalderavdelingen, 28 år gammel. I følge protokollen ble
«Avdekkning av middelalderkunstens nyere ovemalinger [...] påbegynt våren
1929» og «Hvor intet annet er spesielt bemerket nedenfor er Reprin anvendt til
fiemelse av oljemalingene».122

I sin artikkel forteller Engelstad at «Arbeidet har vært utført med stor nøiåktighet
av en av samlingens preparanter, Louis Smestad.  [...].  Det viste seg  snart at
Reprin egnet seg ypperlig til arbeidet, men at det måtte anvennes med forsik-
tighet da dets avlutningsevne var stor. Avdekningen av en hel statue strekker
seg  derfor  over mange  måneder».  Videre  beskrives  det  hvordan  Reprinen
påføres: «Med en bomullsdott gjennemvetes lag for lag av malingen og krølles
forsiktig av. Enkelte lag og enkelte farver er vanskeligere å få av enn andre. Det
er ikke alle lag som går bare efter 6n gangs påsmøring. Optil 5-6 ganger må det
smøres inn før laget krøller op og lar seg fjeme».  Om  resultatet etter denne
behandlingen skriver han: «Når således alle lagene efterhvert er skrellet av, står
man  igjen  med  statuens  oprinnelige  bemaling,  ganske  ubetydelig  bleket av
behandlingen med Reprin, men like ren og skjær i farvene».123

Hvordan en malingfjemer fungerer
En  malingfjemer  virker ved  å  svelle  en  maling  slik  at  den  kan  fjernes  fra
underlaget.  Den inneholder løsemidler med et optimalt løselighetsparameter
i forhold til det laget man ønsker å ta bort. Vanligvis har malingfjemeren en
viskøs konsistens,  noe som  oppnås ved å fortykke  den  med  f.eks.  cellulose
eller voks. Dette gjøres både for å forsinke fordampningen av løsemidlene og
for å forhindre at midlet renner, men  holder seg på overflaten av  malinglag
et. Fortykkingen gjør det også lettere å kontrollere midlet ved påføringen. For
å  løse  et  malinglag  som  ligger  oppå  et  malinglag  man  ønsker  å  bevare,

121  ENGELSTAD  1932, pp.  133-139.

Profoko//...  (Bilag  4).  Protokollen  er påbegynt  5.  Oktober  1931.  Smestad  omtales  i proto-
kollen i 3. person. Jeg har sammenliknet språket brukt her og i Engelstads artikkel, og antar at
det er Engelstad som har ført protokollen.
122  ibid.,  p.  2.

123 ENGELSTAD  1932, p.  134,  138.
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må det underliggende lagets løselighetsparameter ligge utenfor malingfjerner-
ens.

Når malingen sveller blir laget for stort for underlaget og det vil derfor krølle
seg. Dette kalles ofte at malingen «koker opp». Den svellede malingen fjemes
deretter med en stiv redskap som  sparkel eller kniv, eller med en myk fille.
Eventuelle rester av malingfjemeren kan tas bort med løsemiddel til slutt.

Produktet Reprin i  1930

Produktet Reprin var i  1930 et annet produkt enn hva vi i dag forbinder med
dette navnet. Reprin ble produsen av Den kemiske fabrik Norden.124 Produktet
inneholdt  benzen  og  sprit  og  var  fortykket med  en  ]iten  del  voks.125  Kon-
sistensen   var   tynn   som   ferniss.126   0ppskrift   på  en   tilsvarende   type
«opløsningsmiddel» finnes i Mcz/crbogen utgitt av Teknologisk lnstitutt i  1953:
«Som  regel kan  man  anvende 2 pct.  paraffin som  tilsætning  til  opløsnings-
midlet,  f.eks.  68  g benzol,  20 g acetone,  10 g sprit og 2 g paraffin. Når her
tales om paraffin, er det her paraffin (ikke paraffinolie), der menes. Paraffinen
skjæres i småstykker og opløses i benzolen, og er det nødvendigt at opvarme
blandingen, må dette gjøres på vandbad. Beholderen med benzolen nedsænkes
i en beholder med varmt vand; man må derimod på grund af brandfaren ikke
komme i nærheten af åben ild eller iys»(!).127

I følge Ame Bakken fungerte Reprinen ved å svelle oljemalingen som derved
rynket  seg  kraftig  og  løsnet  fra  underlaget.  (Se  «hvordan  en  malingfjerner
fungerer»  på  forrige  side).  Fordelen  var  at  den  fordampet  hurtig  slik  at
oljefilmen tørket ut. Den tørre oljefilmen kunne nærmest trekkes av limfarge-
underlaget i flak. Det var derfor ikke nødvendig å skrape mye mekanisk på laget
som skulle avdekkes. Produktet etterlot seg en hinne som Bakken forteller at de
vasket av med flybensin.

124 FczrvcÆømJ/crcn§ ABC 1934. Her står det om Reprin: «Reprin er et fluidum som brukes til

å fieme gammel maling og lakk. Fabrikeres av Den Kemiske fabrik Norden».
125 Tone Olstad hos Riksantikvaren i Oslo opplyser at det på en Reprin Nomal boks av den

gamle røde typen står at den er på tx3nzolbasis.

Det har ikke vært mulig for meg å få tak i originalresepten på Reprin. Norden ble overtatt av
Jotun i 50-årene, og deres arkiver er ufullstendige etter fusjoneringen. Søking i vareleksika har
heller ikke gitt resultat.

126  Dette er en konklusjon jeg har tnikket fra opplysninger jeg har fåt[ i personlig samtale

med Erling Mikkelsen, ansatt som laboratoriesjef ved Norden i 1935, og Ame Bakken, teknisk
konservator ved Etnografisk Museum i Oslo. Erling Mikkelsen husker dette produktet som en
blanding av benzen og sprit. Han mener å huske at konsistensen på produktet ikke var tynt-
flytende og at det sannsynligvis var tyknet ved hjelp av voks. Ame Bakken jobbet fra 1954 til
1960 sammen med Ola Sæter. De brukte Reprin til avdekking av oljeovemalinger på lim-
fargedekorasjoner. Bakken forteller at prduktet inneholdt benzen og voks. Konsistensen var
tynn, som en femiss.
127  AAB¥E  1953, p.  272.
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Fig.  33. Reprin bestod hovedsakelig av etanol og benzen.  Her illustreres en  slik blandings
løsenghetsparameter i forhold til en polymerisert nnolje.128
The paint stripper «Reprin» was rminly based on ethanol and benzene. The solubility para-
meters after Teas fior a mix of the two in relation to a polymerized linseed oil are illustrated.

1*vrR"iNG ffiA  V4N m wmL;KE, læTB: -

----     Svellekarakteristika for en 27 uker gammel linoljefilm ved 60% svelling.

Swelling behaviour of a polymerized linseed oil film aged 27 weeks.
Comours at swelling 60tho.

-    Svellekarakteristika for en l4 år gammel linoljefilm ved 60% svelling.

Swelling behcwiour of a polymerized linseed oil film aged 14 years.
Contours at swelling 60qlo.

•E:    Etanol
•8:   Belm

Bakgrunnen for valget av malingfjerneren Reprin
Bakgrunnen for valget av malingfjemeren Reprin var en grunnleggende mis-
forståelse av middelaldersk maleteknikk. Man gikk ut fra at den middelalderske
malingen var basert på en tempera, mens de nyere overmalingene var bundet
i  olje.129  De  lette  derfor  etter  et  «preparat  som  fjemet  oljemalingen  men

128  HORiE  i987,  p.193  f.,  p.  219.  Basert på Teas reduserte  løselighetsparameter  slik det

tolkes av Barton.
129 0rdet tempera kommer fra imperativ av det latinske verbet «temperame». Ordet brukes i
betydningen blande, regulere både på latin og italiensk. Det har senere blitt brukt til å beskrive
en spesiell maleteknikk som er basert på egg som bindemiddel.

ENGELSTAD  1932, p.  134. Engelstad definerer her hva han omtaler som tempera:  «På denne

glatte flate (den slipte krittgrunderingen) blev temperafarvene festet med eggehvite». Jeg toker
dette  som at han mener at eggehvite ble brukt som  bindemiddel.  For at deres  teori  om  at
reprinen skulle fieme oljeovermaling uten å qeme temperafarvene skal ha noen mening, må det
være egg eller limtempera det her menes.
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lot temperafarvene uskadt». På dette grunnlaget ble det gjort en henvendelse til
amanuensis Fridtjof de Lemos ved Universitetets Farmasøitiske Laboratorium.
I,emos anbefålte å forsøke «det av malere og båteiere ikke ukjendte: Reprin, etter
at amanuensen elskværdigst hadde foretatt en kjemisk undersøkelse uten å finne
noen skadelige bestandeler».13° Noen kjemisk analyse av den originale middel-
alderske malingen eller av overmalingen ble imidlertid ikke foretatt. Det skulle
ta ytterligere ca.  30 år før dette ble gjort. Det ble da slått fast at våre middel-
aldergjenstander er malt med en maling basert hovedsakelig på tørkende lin-
olje.131

Hva  ligger  bak  oppfatningen  av  det  middelalderske  «tempera-
maleri»?i32

Det er en seiglivet oppfatning at oljemaleriet ble oppfunnet av brødrene van
Eyck i Nederland på begynnelsen av 1400-tallet. R.E. Raspe var en av de første
til å bestride dette. Inspirert av sin venn E. I,essing,133 gir han allerede i  1781 ut
A critical essay on oil painting, proving that the art of painting in oil was known
before the pretended discovery of John and Hubert van Eyck. Pubtiikast]orLen
inkluderer Theophilus Dc di.vcr§g.§ øm.b#§ og Eraclius reseptsamling om male-
teknikk.134 Begge disse manuskriptene daterer seg til  1100-tallet og beskriver
bruken av olje som bindemiddel for pigment. Raspe påpeker at det er Vasari
som  står  bak  påstanden  om  brødrene  van  Eyck  som  oppfinnere  av  olje-
maleriet.135

Det ser ut til at det tekniske fagmiljøet var klar over at oljemaleriet ikke var
en ny oppfinnelse, men er beskrevet i litteraturen lenge før 14m-tallet. På 1800-
tallet  vokser  det  frem  en  Økende  interesse  for  maleteknikkens  historie  og
de skriftlige kildene tilknyttet denne.  Sir Charles  Eastlake publiserer i  1847

ProJOÆo//...  (Bilag 4),  p.  2.  «Reprinen  fjemer kun oljemalingene  og  er helt uskadelige  for
temperafarvene, bortsett fra at disse blekes ganske lett».
130 ENGELSTAD  1932, p.  134.

131  KALAND and MicHELSEN  1962 pp.195-205. Kaland og Michelsen begynte tidlig med

enkle våtkjemiske tester på gjenstandene i Historisk Museum i Bergen.

PLAHTER  and WIIK  1970, pp.  311-318 og PLAHTER,  SKAUG and PLAHTER  1974, p.  95. I
1965 foretar Unn Plahter ved Oldsaksamlingen tester ved hjelp av gasskromatograf på prøver
fra Madonna fra Dal og antemensalet fra Tingelstad 1. Testene indikerer at bindemiddelet er
basert hovedsakelig på tørkende vegetabilsk olje med tilsetning av protein, sannsynligvis egg.
Foranledningen for å foreta testene var en uttalelse fra Coremans ved instituttet i Brtissel, som
foreslo at det var brukt fiskeolje (siden Norge ligger så langt nord og har en lang kyst). Plahter
fant det da nødvendig å motbevise dette vitenskapelig.

132  Jeg  bygger her på  opplysninger hentet fra  PLAHTER  1990  (upublisert  manuskript  til

forelesringer).
133 LESsiNG  1774 og RAFT  1983.  Lessing  var bibliotekar i Wolfenbtittel, og oppdaget der

manuskriptet til Theophilus, bok 111.

134 RAsPE  1781.

135  VASARI  1907.
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Å4czfer!.ø/s /or ø Æ!.§fory o/ Oj./ Pø!.nfi.ng.136 Her viser han til bestillingsdokumenter
og regninger fra  1200-tallet i England hvor store mengder med malerolje ble
kjøpt inn til romdekorasjoner. Mrs. Mary Merrifield hadde da allerede i  1844
oversatt Cennino Cennini's // Lj.bro dc//'Arfc til engelsk.137 I  1849 utgir hun
Original Treatises on the Arts of Painting,\38 en oversettelse og beaibe;idelse a.v
viktige kildeskrifter til maleteknikkens historie fra tidlig middelalder frem til
1600-tallet.  Merrifield's  og  Eastlåke's  arbeider avspeiler en  ny  holdning  til
studiet av historiske maleteknikker.  De erstatter  1700-tallets famlende søken
og mystifisering  rundt de  gamle mesteres  «hemmeligheter»  med  vitenskape
lige  studier  av  tilgjengelig  kildemateriale.  Hverken  Raspes  utredning  eller
senere kildeforskeres påvisninger får imidlertid  ikke gjennomslag  utenfor et
snevert teknisk fagmiljø før nyere kjemiske analyser ble foretatt fra 1960-årene
av.

Vasaris kunstnerbiografier /IÆ7 vi.fc/ fra 1550 ble oversatt og publisert på engelsk
ved århundreskiftet.  I oversettelsen  On  fccÆni.øwc fra  1907,139  bemerker pro-
fessor  Brown  i  notene  til  teksten  at  oljemaleriets  historie  startet  lenge  før
brødrene van Eyck, og at Vasari tar feil. Thompson og Laurie, som publiserer
sine arbeider om maleteknikk i begynnelsen av det 20. århundrel40 var også klar
over dette, men så lenge det ikke fantes konkrete eksempler å vise til, forble
oljemaleriet uinteressant utenfor dette snevre tekniske fagmiljøet. Vasaris anek-
dote om oppfinnelsen av oljemaleriet fikk derfor leve videre.  Når det gjelder
maleteknikken på våre hjemlige middelaldergjenstander refereres det i 1878 til en
uttalelse fra professor og kunstner Magnus Petersen i Kjøbenhavn i avisen jvy
i.//#§frcrf ri.dcndc. Etter en undersøkelse av frontalet i Trondheim bemerker han
at det er malt med «Oliefarver».141

Det ei. mulig at kunsthistorikemes spesielle interesse for 1300-tallets italienske
temperamaleri har vært med på å forme oppfatningen av hvordan middelaldersk
maleteknikk utviklet seg i resten av Europa, i tråd med Vasari.

Når Engelstad beskriver middelaldersk maleteknikk henviser han i sin artikkel
tiil Hube;rt W.i+m' s bok Die gotische Holzf igur, Ihr Wesen und ihre Technik.L42
I  denne  boken  som  ble  utgitt  i  1923  gir  Wilm  en  vidløftig  og  fantasifull
utredning av middelaldersk teknikk lagt frem i en overbevisende  akademisk
fom. I forordet skriver han at boken bygger på «jahrelange Erfahrungen, die ich
beim Studium, beim Sammeln und bei der Restaurierung gotischer Skulpturen
habe».143 Som de viktigste kildene for bokens tema nevner han Bergers over-

136 EASTLAKE  1847-1869 (reprint 1960).

137 CENNiNi, Thompson (transl.)  1960.

138 CENNiNi, Merrifield (tmnsl.)  1844.

139 VASARi, Maclehose (transl.) 1960.

140 LAURiE  igio og  1914. Se også THOMPSoN  1936 (reprint 1962) og  1956.

141 uNDSET 1878 (Bilag 2).

142 ENGELSTAD  1932, p.  133 og WILM  1923.

143  wiLM  1923, P.  V.
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settelse av Theophilus og StraBburger manuskriptet samt das ///wmi.n!.erø#cÆ de§
Bo/fz av Ruffach.144

Wilm beskriver den middelalderske maleteknikken som vannbaserte malinger:
Først tilbereder kunstneren en tykk pasta av pigment og vann som så tilsettes et
bindemiddel basert på egg, gummi eller limtempera før bruk.145 Han utelukker
imidlertid ikke bruken av noe han kaller harpiksolje. Når det gjelder utførelsen
av hudpartier, som han behandler spesielt, har han en meget intrikat forklaring
som involverer et ensfarget lag av det han kaller harpiksoljefarge brukt som
imprimatua eller undemaling på grunderingen. Dette laget gir ifølge Wilm lys-
kraft til de senere lagene av tempera som påføres dette laget. Etter flere stadier
der huden modellereres med tempera påføres hele ansiktet en lasur av det han
kaller en  harpiksfarge.146 Wilm nevner imidlertid at Berger bemerker at den
utbredte og betydelige bruken av linolje slik den beskrives i den eldste utgaven
av Theophilus springer en i øynene, men at Vasaris fortelling om brødrene van
Eyck alment holdes for å være riktig.147

Av hjemlige kilder som var tilgjengelige for Engelstad, hadde han Dietrichsons
bok Omrids av den Kirkelige Kunstarkæologi, utgitt ± 1902. Boken var en over-
sikt over europeisk middelalder. I en introduksjon til «Billedkunstens Teknik»
omtales staffelimaleriets bemaling på tre som følger: 148 I middelalderen «... ma-
1edes de fleste  [...]  over en Kridtgrund («krideret») ved Hjælp af forskjellige
Bindemidler som  Lim,  Figensaft,  Æggeblomme,  Honning,  o.s.v.,  rcmperø-
nccz/cri.. 0lie anvendtes vel også i Middelalderen som Bindemiddel, men Olie-
maleriet blev dog først almindeligt, efterat man havde lært at behandle Olien
saaledes, at de forskjemge Pigmenter tøiTede med samme hurtighed, hvilket først
lykkedes Brødrene Hubert og Jan van Eyck i Flandem i Begyndelsen af det 15de
Aarhundrede. Fra det øieblik, da Oliemaleriet ca. 1500 blev dmindeligt, afløste
præpareret og grunderet Læned efterhaanden Træet som Malegrund». Bemalt
skulptur blir ikke nevnt i denne sammenhengen.

Når Harry Fett skriver sin bok Norgc§ møJcrÆ#n§f i. mi.Æe/øJCJcren,149 tar han
opp frontalenes teknikk og stil. Her trekker han linjer bl.a. til den Byzantinske
og italienske malerkunsten. Men, sier han, «Det viktigste manuskript er dog det
arbeide,  som  den tyske munk Theophilus har skrevet [...].  Her har man ful-

144 WiLM  |923, p.  140 og BERGER  1904.

145  WiLM  1923,  p.  51.  «Die  von  meisten  gotischen  FaBmalem  benutzt:n  Farben  waren

selbsttæreitete Temperafarben, also Wasserfarben. [...] das Farbpulver dann auf dem Reibstein
mit reinem  Wasser zu  einer  dicken  Paste  verrtihrt,  die  in  Schweinblasen  oder  in  Glåsem
verwahrt wurde. Vor dem Gebrauch wurden die nur mit Wasser versetzten Farben mit einem
entsprechenden B indemittel, der Ei-, Gummi-, oder LeimtemiEra vemengt».
146 ibid., p. 78. «Harz6lfarbe», «I.asu von Hartzfarbe».

147 Ibid., p.  140. «Wie Berger ganz richtig ausfiihrt, war das, was den ålteren Herausgebem des

Manuskriptes zunåchst in die Augen fiel, die ausgesprochene und deuuiche Verwendung des
Oles, und zwar des Lein6les, zur Malerei in so friiher mittelalterlicher Zeit. wåhrend man bis
dahin Vasaris Erzåhlung, daB die Gebmder van Eyck dieses Vehikel in die Malerei einffihrten,
allgemein ffir richtig hielt».
148 DiETRicHSON  1902, p.  148.

149 FETi`  1917,  pp.19-21.

102



3.3 1TDIJGERE AVDEKNING

stændige  tekniske  opskrifter  for  alle  arter  skulptur  og  maleri  [...].  Ifølge
Theophilus blir en omhyggelig bearbeidet ek eller grantrætavle overdrat med en
tyk  slepet kridtgrund.  Herpaa blir saa tegningen  ridset ind.  Derpaa kommer
lokalfarveme i tempera med eggeblomme, kvae og voks som bindemiddel. Da
dette tørker meget hurtig, maa farvenuancer lægges lagvis paa hverandre, og
en   viss   lazering  opnaaes  ved   stadig   opvarmning.   [...]   Disse   teoretiske
kundskaper har ikke alene vore kunstnere kjendt, men vi har ogsaa spor av disse
kunstteoretiske bøker i vor literatur». Her viser Fett til A/fæa£ J§/enzÆ.15° Han
inkluderer oversettelsen av den delen av manuskriptet som  omhandler male-
teknikk i teksten,  og konkluderer med  at «[...]  Vi  ser,  at farveme  males  og
blandes med olje og eggehvite. [. . .] Den (manuskriptet) er av største interesse.
Den fører os [. . .] ind i voie middelalderske malerverksteder». Fett skriver videre
at «Farveme skinner, imellem målet paa guld for at gi dem en yderligere lyskraft.
Nuancerne  og  karnationerne  dannes  ved  at  male  lag  paa  lag».  Men  han
konkluderer likevel med at «oljemaleri i modeme forstand har vi ikke -tiltrods
for  at  olje  oftere  omtales  som  bindemiddel  for  farven.  Det  kom  først  op  i
det  15de aarh., og da opnaaddes den fordel at kunne male vaat i vaat, hvilken
indledet den modeme malerkunst med alle dens overgange og fine avtoninger i
farven».

Ut  fra  dette  kan  Engelstads  oppfatning  av  det  middelalderske  temperamale
riet forklares. Muligheten for at bindemidlet kunne være basert på olje var i hans
kretser  utelukket da det var allment kjent at oljemaleriet ikke eksisterte  før
på  1400-tallet.  Teorien  forhindret på denne måten  øynene  i  å §c,  og  de som
bemerket noe annet fikk ikke gjennomslagskraft så lenge teorien ikke var mot-
bevist.

Det tok lang tid før kunsthistorikeme tok middelalderskulpturens bemaling  i
betraktning.  Kunsthistorikeren Andreas Aubert påpeker,  i en artikkel skrevet
år  1900,151 hvordan «det har vært som en lov her hjemme til for nylig, at tre-
skjærerarbeide burde være fargeløst.  [. . .] En lignende miskjendelse av farvens
værd har vært noksaa følelig ogsaa i den historiske forskning hos os og i den
historiske  sans  for  at  bevare  minderne  om  svundne  tiders  farvefølelse.
Kunstarkeologien som videnskap er selvfølgelig ikke hævet over de skiftende
kunstneriske smaksretninger». Han viser videre til hvordan denne «farveskræk»
har  sin  rot  i  «de  forutgaaende  tiders  kunsthistoriske  vildfarelser,  i  deres
mangelfulde kjendskap til ældre kulturfolks, særlig grækemes polykromi». Til
tross for en slik kritisk uttalelse har den norske diskusjonen basert seg vesentlig
på en  vurdering  av  formen  representert ved  bunnmaterialet,  treverket.  Den
stilkritiske metode bygger på en registrering av de rent forinale elementer og
hvordan  disse  er  satt  sammen  til  en  helhet.  Plastisk  fremstilling,  linjespill
og  stoff  har  vært  et  viktig  grunnlag  for  datering  og  gruppering.  Ved  den
ikonografiske  metode  registreres  forekomster  av  antatt  betydningsbærende
elementer.152 Det skulle ta lang tid før også skulpturenes bemaling ble sett på
med interesse. I Harry Fetts doktoravhandling om Bi.//€cJÆwggerÆwnsfcn j. Norge

150 Se PLAHTER  1992.

151 AUBERT  1901, pp.  209-214.

152 ]oHANNESEN  1988, P.  14.
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wnder  Svcrrcæffcn,  nevnes  det ikke at skulpturene er bemalt.153  Dette er et
gjennomgående fenomen også for mellomkrigstidens kunsthistoriske behandling
av middelalderens skulpturer. Anders Bugge drøftet i artikkelen Kwn§fcn /czngs
/cdcn  J. nord,  publisert  i  1933,  skulpturens  rolle  som  kirkekunst.154  Erling
Engelstads store arbeid fra 1933 er rettet mot datering og mesterattribusjoner. På
tross av sin befatning med avdekningen av middelalderskulpturer på Oldsak-
samlingen omtales ikke bemalingen.155 Men en interesse for polykromien kan
spores. I 1910 publiserte B.E. Bendixen altertavlen i Mariakirken i Ber.gen med
en fargebeskrivelse.  Han hadde også fått foretatt en liten fargeavdekning av
ovemaling.156 Fredrik 8. Wallem gir i  1947 ut JconogrøpÆ!.ø Søncfi. O/øvi..157
Her  gis  flere  av  skulpturene  detaljerte  fargebeskrivelser.  Det  hentydes  til
bemalingens  betydning  og  teknikk,158  og der polykromien har likheter med
andre gjenstander, bemerkes dette. Antydninger om konserveringstilstanden gis
også for enkelte av gjenstandene. I Sverige gir Aron Anderssons ut sitt verk
English lrfluence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in Wood 1220-
J270 i  1950.159 Her bringes  en  fyldestgjørende  beskrivelse  av  skulpturenes
polykromi inn i fotnotene. Når Martin Blindheim kom ut med sin avhandling om
12m-talls treskulptur i 1952 brakte han im et eget avsnitt om teknikk.160

Faktorer  som  har  bidratt til  kunsthistorikemes  ensidige  vektlegging  av  iko
nografi  og  form  ved  tilnærmingen  til  kunstverkene,  er tilgjengeligheten  til
materialet. Sort/hvitt-fotografiet ble et populært verktøy for forskeme, og brakte
formen i forgrunden.161 Med bakgrunn i klassisismens syn på farge, der farge
betraktes som «fremmed for formen», svemer man for materialenes material-
virkninger.

Studiet av norsk middelalderkunst ved Oldsåksamlingen ble først innlemmet som
forskningsområde  ved  Eivind  S.  Engelstad  og  Rolf Mowinkels  arbeider.162

153 FETT 1908 og  1917. En dypere interesse for bemaling og teknikk viser Fett i forbindelse

med middelaldeiens todimensj onale maleri.
154 BUGGE  1933, pp.  1-53.

155 ENGELSTAD 1933.

156 Deler av oversikten er hentet fra HOHLER 1984.

BENDIXEN 1911, pp. 65-96.

157 WALLEM og IRGENS LARSEN  1947.

158 ibid., p.  igi. Eksempel på Wallems omtale av teknikken er følgende beskrivelse av Olav

fra RØ:  «har sort (grøn?)  kjortel på guldbund som glinser lidt igiennem,  vel  lasu».  Videre
beskriver han bemalingens betydning:  «Sort er en av de mange farver.som brukes til at angi
staal eller jembrynje, saaledes sortgraa, blaasori blaagraa, graahvit, sølv».
159 ANDERSSON 1950.

160 BLiNDHEIM  1952.

161  FETT  1917,  p.  223.  Harry  Fett bemerker  dette  probleme(.  I  avslutningskapitle(  til  sin

bok Norges  middelalderkunst  i  middelalderen p&peker han net\op dette z\t «En en\ce\t ting,
fotografiets benyttelse under studiet av stilen, har bragt fomen i forgrunden under bearbeidelsen
av kunsthistorien og dette har brakt nye sider og synspuikter frem. Vi mener at ved kommende
arbeider sikkert farvefotografiet vil bli det nye, som endnu skal utdype en. række problemer som
her kun er antydet og som ffemtiden i hele sin bredde vil ta op til behandlig».

162 MARSTRANDER  1979, p.  12.
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Det var den nyansatte, unge og ivrige kunsthistoriker og arkeolog Engelstad som
var  drivkraften  bak prosjektet med  å  avdekke  middelaldergjenstandene  på
Oldsaksamlingen.  I begeistringen over å finne farger på stenstandene var det
planen å «få behandlet all den ovemialte middelalderkunst Oldsaksamlingen er i
besiddelse av».163

Begrunnelsen for å avdekke gjenstandene var å bidra til en bedre forståelse av
dem. Istedenfor å undersøke den rekke av velbevarte gjenstander med uovermalt
original polykromi som vi er så heldige å ha tilgjengelige her i landet, gikk man
altså i gang med å avdekke de mest ovemalte og vanskelig tilgjengelige gjen-
standene ved Oldsaksamlingen. Her må det bemerkes at gjenstandene man hadde
å forholde  seg  til  var ubehandlede,  og  samlingen  fortonet  seg  derfor meget
annerledes em den gjør i dag.

Preparantens  faglige  forutsetning  for behandling  av  krusifikset i
1930-årene

Vi betråkter i dag på resultatet av den tidligere behandlingen av Krusifiks fra
Haug som en katastrofal feilhåndtering som medførte stor skade på original-
materialet. Behandlingen må imidlertid sees i forhold til tiden og utviklingen av
konservering  som  fag.  Det var en  banebrytende  tid  for konserveringsfaget.
Preparanten som utførte arbeidet hadde ingen fomell utdannelse for denne typen
arbeid med konservering av kunst, og selve konserveringsfaget, slik vi ser på
det i dag, var i sin spede bamdom.

Konserveringsfaget har gjennomgått og gjennomgår en rivende utvikling som
for alvor tok fart i begynnelsen av vårt århundre. Her i Norge fikk vi ikke en
organisert utdannelse for malerikonservatorer før  1960-årene. Etableringen av
konservering  som  fag  med  en  organisert  utdanning  har  bidratt  til  denne
utviklingen med forskning på materialer, deres nedbrytning og kjemi, teknologi-
historie, skadeårsaker og konserveringsmetoder. Det høynede kunnskapsnivået
og tilgang på spesialisert verktøy har ført til store omveltninger i vårt forhold
til kunstverkene. Tilnæmingen til en gjenstand er i utgangspunktet mer tilbåke-
holdende. Utviklingen har gått fra en kvantitativ til en mer kvalitativ arbeids-
metode. Fra å betråkte gjenstandene i første rekke som kunstgjenstander legges
det nå også stor vekt på deres verdi som primært kildemateriale.

Når det er påkrevet med behandling har derfor dagens konservator støtte i en
bred bakgrunn og erfaring.  Risikoen for utilsiktede resultater av  inngrep bør
derfor nå være minimale i forhold til tidligere tiders mer eksperimentelle søken
etter metoder.

Tilgjengelig  faglitteratur  fra  20-årene  om  for  eksempel  temaet  løsemidlers
virkning på malingfilmer, som er en forutsetning for å forstå hvordan en maling-
fjemer fungerer, illustrerer dette.t64 I 20-årene viste Long og hans medarbeidere
at linolje var en tredel «leacheable». I 30-årene foretok Stout en enkel studie
av  løselighet  av  femiss.  Først  i  50  og  60-årene,  målte  Graham,  Stolow  og

163 ENGELSTAD  1932, p.139.

164 0versikten over faglitteraturen er hentet fra MICHALSKI 1990.
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Browne svelling og «leaching» i detalj. Hjørnestenen i denne litteraturen, boken
til Feller, Stolow og Jones:  On Pi.cfwre  Vømj.§Æe§ cznd fÆci.r So/vcnf§, kom så ut
for første gang i  |959.165

0ldsaksamlingens konservator på 30-tallet hadde  status som  preparant.  Det
var  Anton  Brøgger,  0ldsaksamlingens  bestyrer  fra  1915-1949,  som  fikk
opprettet denne stillingen en gang  mellom  1915 og  1922.166 Preparanten  var
museets altmuligmann. Ved Oldsaksamlingen eksisterte det i begynnelsen 6n
konserveringsavdeling som tok seg av hele rekken av gjenstander i museets eie.
Louis Smestad, som utførte det praktiske arbeidet, fungerte bl.a.  som maleri
konservator, konservator på arkeologisk materiale og assisterte på arkeologiske
utgravinger.  Han  var  dessuten  en  meget  dyktig  fotograf.  Arbeidet med  av-
dekningen av middelalderskulpturene ble han pålagt av sine overordnede faglige
autoriteter. Han hadde ikke noen spesialutdannelse på maleri, men jeg tror at
han ut fra sine forutsetninger utførte oppgaven samvittighetsfullt og nøyaktig.
Problemet var at hverken han eller hans overordnede hadde forutsetninger for
å kunne bedømme resultatet av det utførte arbeidet. De var noen av de første
som  viste  interesse  for  skulpturenes  bemaling,  og  kan  forsåvidt  betraktes
som  forløpeme  for  de  senere  generasjoners  interesse  for polykromi  på  tre-
dimensjonal form.  Da Wilm i  1923 publiserer sitt store verk om D!.c GofJ.scÆc
Holzfigur,.  Ihr Wesen  und ihre  Technik\67  vai det £re;mdeles vantiig å ta bort
skadet original bemaling til fordel for tieverkets foim. Wilm er den første som
beskriver middelaldersk maleteknikk  ut  fra dens  maleriske  og  kunstneriske
kvaliteter.

Engelstad  omtaler  imidlertid  avdekningsresultatetene  som  meget  vellykket;
«[...]  de resultater som hittil er nådd må betraktes som meget tilfredsstillende.
Arbeidet har vært utført med stor nøiaktighet [...]».168 Man kan si at så lenge
noe ikke er problematisk, eksisterer ikke problemet og så lenge det ikke stilles
spørsmål blir uttalelser stående som faktum. Engelstad henviser i sin artikkel
til Hubert Wilm. Wilm uttaler i sin andre omarbeidete utgave av boken fra 1940:
«Oft haben die mit dem trockenen Verfahren freigelegten Stticke ein besonders
interessantes Aussehen dadurch, daB kleine Farbsplitter von der tJbemalungen
auf der alten  Fassung  sitzen  bleiben,  die  dem  Bildwerk einen  eigenartigen,
flimmernden,  malerischen  Reiz  verleihen».169  Dette kan kanskje  bidra  til  å
forstå hvordan man på denne tiden kunne se seg fomøyd med de resultater som
avdekningen av gjenstandene viser? !

Interessen for polykrome virkninger på tredimensjonal  form  har utviklet seg
først senere i vårt århundre.  Måten resultatet av avdekningene blir beskrevet
på etter avsluttet behandling i protokollen fra Oldsaksamlingen,  sier noe om
forståelsen  av  den `originale  bemalingen.  Det  er karakteristisk  for  de  korte

165 FELLER, SToi.oW and JONES 1959 (reprint 1985).

166 MARSTRANDER  1979,  P.  10.

Prt?pczrcrj.ngcn...  (Bilag 3), protokollen ble påbegynt 13. mai  1922.

167 wiLM  1923.

168 ENGELSTAD  1932, p.134.

169 wiLM  1940,  p.119.

106



3.3 TIDIJGERE AVDEKNING

rapportene  som  føres  at  de  forskjellige  delenes  farger  ramses  opp.170  Be-
skrivelsen begrenses til fargen som er brukt. Bemalingens maleriske kvaliteter
som  modellering,  bruk av forskjellige metalliske virkninger,  transparente og
opake lag, matte eller reflekterende overflater, grunderingens betydning, lag-
tykkelser,  linjeføring  osv.,  drøftes  ikke.  Det  gis  heller  ingen  vurdering  av
pigmenter og bindemidler.

I et uetablert fagmiljø, uten den støtte og korrektur et slikt miljø representerer,
blir behandlingen av gjenstandene meget avhengig av «konservatorens» faglige
båkgrunn, personlighet og etikk ved tilnæmingen til behandlingen.

Smestads  faglige  bakgrunn  er  noe  uklar,171  men jeg  går ut fra at den  ikke
bygget  på  en  kunstnerisk  virksomhet.  Han  hadde  visstnok  kontakt  med  et
arkeologisk konserveringsmiljø i Danmark. Nasjonalgalleriets konservatorer på
denne tiden; Harald Brun opp til 20-årene og Dørje Haug i 30-årene, var begge
utdannet malere.172 Deres båkgmnn var altså kunstfaglig. Det var med basis i en
slik faglig aktivitet, med den kjennskap til materialer og deres egenskaper og
virkninger dette gir, at den danske maler og professor Magnus Petersen kun ved
å se på overflaten, i 1878 uttaler at frontalet fra Trondheim er malt med olje som
bindemiddei.173

En  gjenstand  blir ikke  kunst før  den  blir betraktet som  sådan.  Våre  kunst-
gjenstander fra middelalderen, enestående i europeisk sammenheng, ble brakt
inn sammen med annet inventar til vårt arkeologiske museum.  Kanskje er det
berettiget å stille spørsmålet om deres kunstneriske kvaliteter ville blitt ivaretatt
med en annen type interesse og  behandling hvis  de hadde  blitt del  av  f.eks.
Nasj onalgalleriets samlinger?

170 ProfoÆo//...  (Bilag  4),  p.  4.  Et  typisk  eksempel  er  rapporten  etter  avdekningen  av  St.

Jacobus fra Hovland i Eggedal: «Bjerk. Helt ovemalt. Rød kappe, kjøttfarvet ansikt, hender og
føtter.  Boken  og  hatten  sorte,  skjellene  bronse.  Den  oprinnelige  bemaling  viste  seg  efter
behandlingen med Reprin, bare at være bevaret i små flekker. Man kan herav slutte at under-
kledningen har vært rød, kappen utvendig dyp grønn, innvendig blålig. Boken har været rød og
vesken sort».

1710ldsaksamlingens personalarkiv har ikke  noen  opplysninger om  Smesiads  faglige båk-

8runn.
172 Leif Plahter (muntlig kommunikasjon).

173 UNDSET  1878.
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4
BEHANDLING

Konservering og konsolidering

Valg av konserveringsmiddel
Ved  valg  av  konserveringsmiddel  melder  straks  vurderingen  av  det  tilførte
materiålets «reversibilitet» seg. Da det i de fleste tilfeller ikke foreligger en ideell
løsning av dette problemet,174 må utgangspunktet være å bruke midler vi i dag
betrakter som det næmeste vi kommer ideelle materialer med hensyn til stabile
aldringsegenskaper, tilstrekkelig feste til materialene for å fungere i forhold til de
klimatiske påvirkninger gjenstanden vil utsettes for samt kompatibilitet med
gjenstandens  originale  materialer.175 Jeg ønsker å forholde meg til enkle løs-
ninger der færrest mulige midler tilføres.  Da krusifiks fra Haug  allerede har
gjennomgått to tidligere konserveringsbehandlinger med forskjellige konser-
veringsmidler, animalsk lim og mikrokrystallinsk voks, var det naturlig for meg
å ta utgangspunkt i et av disse materiålene.

Voks begrenser valg av konserveringsmiddel ved en senere behandling, og jeg
Ønsket derfor i utgangspunktet ikke å tilføre mer voks hvis det kunne unngås.
Ved min behandling av krusifikset har jeg imidlertid ikke funnet at den tidligere
voksbehandlingen har skapt problemer i forhold til den type analyser jeg har
utført eller ved iekonservering så lenge jeg har fortsatt med voks. Jeg fant at det
var en fordel at voks var anvendt der feilplasserte biter var festet, da det er mulig
å skli disse til riktig posisjon ved hjelp av varme. Løsningen er derfor basert på
en fortsatt behandling med mikrokrystallinsk voks, men tilsatt løsemiddel til en
pastaform for å senke smeltepunktet og derved temperaturen ved impregneringen
av materialet, samt å bedre voksens inntrengningsevne.

Før denne metoden ble valgt, ble animalsk lim i form av gelatin prøvet ut.176 Jeg
gikk ut fra at årsaken  til  at små partier trengte  festing  var en  utilstrekkelig
innsmelting av den mikrokrystallinske voksen ved nødkonserveringen i  1967.
(Se nærmere beskrivelse s. 96).  Hvis dette var riktig,  ville de løse områdene
kunne festes med et animalsk lim. Det viste seg imidlertid at et vandig medium
ikke var ideelt for meget nedbrutte lag som f.eks. den røde lasuren som ligger på
mønje på korsets kanter. Det var fare for «blanching»  av malinglaget.  Da de
fleste partiene som trengte festing var nettop i disse områdene, gikk jeg bort fra
denne metoden.

174 ]EDRZEJEWSKA 1982, pp. 27-32.

175 AppELBAUM  1987, i)p. 65-74.

176 En 2% løsning av gelatin med en pH 5 i destillert vann ble prøvet ut.
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Konservering med mirokrystallinsk voks
Fastlegging  ble utført med mikrokrystallinsk voks med smeltepunkt 60-65°C
tilsatt en white-spirit, bestående av Shellsol T tilsatt 15% Shellsol A, blandet til
en pasta. Hensikten med å tilsette løsemiddel var å senke voksens smeltepunkt
samt å forbedre voksens inntrengningsevne.  Vokspastaen  ble smeltet på ved
hjelp av en elektrisk varmluftsblåse.  I tillegg ble noen partier varmet med en
elektrisk oppvamet spatula gjennom silikonpapir.

På den høyre armens feste til kroppen ble det satt på en tynn flis av balsatre i
sprekken under lerretsoverklebingen for å støtte denne der den ikke hadde feste
til underlaget.

Valg av konsolideringsmiddel

Ved avdekningen ble det nødvendig å gi den originale malingflaten en konso-
lidering i enkelte områder for å gi laget en ekstra støtte, slik at det kunne tåle
belastningen ved den mekaniske avdekningen. Jeg valgte å bruke Paraloid 8-72
til dette. Paraloid 8-72 er en kopolymer av etylmetåkrylat og etylakrylat. Den er
klassifisert til standard A av Feller.177 Paraloid konsoliderer laget samtidig som
det gir en elastisitet til glassaktige lag som f.eks. den gule lasuren på sølvet og
den røde organiske lasuren. Det gjør ikke avdekningen av lagene vanskeligere,
da den har en hardhet slik at den kan skjæres i når løsemidlene har dampet helt
av. Paraloid egner seg til punktkonsolidering. Det er, i motsetning til konser-
ering med voks, lett å kontrollere meget små biter under behandling. Paraloid 8-
72 ble derfor også brukt til å feste meget små løse malingflak.

Konsolidering med Paraloid 8-72
En løsning av 2,5% Paraloid 8-72 i xyl6n ble funnet å være tilstrekkelig for å

gi svake malinglag den ekstra støtte de behøvde i de fleste områdene. I enkelte
tilfeller  var  det nødvendig  å påføre flere  ganger.  Impregneringen  ble  utført
parallellt med avdekningen. LØsningen viste seg å være praktisk å arbeide med,
og forsinket ikke avdekningsprosessen nevneverdig.

Til å feste små avskallinger ble en 2.5  %  eller 5%  løsning av Paraloid 8-72
påført området, avhengig av områdets karakter. Enkelte mindre oppskallinger ble
varmet med en elektrisk oppvamet spatula for å sikre en god forbindelse med
underlaget.  Løsemidlet  ble  gitt  tid  til  å  dampe  av  før  en  eventuell  videre
avdekning ble utført.

177  HORiE  1987, p.  106.
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Bemerkning om områder med metallfolier
Korrosjonsbelegget  på  deler  av  det  oljeforgylte  håret  ble  ikke  fjernet.  (Se
beskrivelse av folien på s. 72). Belegget beskytter mot videre korrosjon. Ved å
fjerne  dette  vil  den  legerte  folien  av  gull  og  sølv  igjen  kunne  angripes  av
konosjon. Å forhindre dette ville medføre ytterligere behandling.178

Den blottlagte sølvoverflaten på lendekledet og kronens utside er noe korrodert,
men generelt har sølvet en meget god bevaringstilstand.  Det er sannsynlig at
sølvet er meget rent og at dette er grunnen til at det ikke har korrodert mer. (Se
forøvrig  note nr.  78).  Områdene er derfor ikke blitt påført noen  beskyttende
femiss, da det ser ut til at de klarer seg uten.

178 Eva-Beth Astrup, muntlig kommunikasjon.
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På grunn av tidspress i forhold til oppgavens omfang og skulpturens dimen-
sjoner  var det  nødvendig  å  begrense  oppgaven.  Jeg  har  valgt  ut  partier på
figur og kors  som  er represententative for en avdeknings-  og  restaurerings-
problematikk som innbefatter skulpturens forskjellige skadenivåer og maletek-
nikker.  Områdene er et forslag til en behandling av hele skulpturen, samtidig
som de illustrerer den opprinnelige maletekniske oppbygningen. De valgte om-
rådene er; hodet med det sentrale partiet av kronen, halve munnen, halsen samt
halve del av brystkassens venstre side ned til Øvre del av magen og figurens
venstre  arm.  På korset er en  ca.  20 cm  bred  stripe  bak den  venstre  hånden
behandlet. I tillegg ble to retusjeringsprøver utført på lendekledet for å vise en
helhetlig  løsning  som  kunne  sees i  forhold  til  kronen  på det svært ødelagte
imitasjonsgullet. (Se illustrasjon over behandlede områder på neste side).

Det ble  valgt å avdekke restene av den sekundære bemalingen som  ikke ble
fjemet ved den tidligere avdekningen. Avdekningen ble utført mekanisk.  Det
var naturlig å velge en slik fremgangsmetode da ovemalingen er svært tungt
løselig og originalens overflate bærer preg av å være både skadet og svekket av
løsemidler etter den forrige behandlingen.

Avdekningsprøver viste at originalbemalingens overflate,  bortsett fra en for-    Fig. 36, s.
ventet  aldring  av  malingfilmen,  ligger  nesten  helt  intakt  under  restene  av     144 08 fi8.
overmaling. Ovemalingen er på størstedelen av gjenstanden kun bevart i frag.     39. S.  147.
mentariske flekker av varierende stømelse. I enkelte små partier er den imidlertid
en intakt sammenhengende film. Den overmalte munnen og fingrene på venstre
hånd er eksempler på slike områder. Restene av denne ovemalingen forvansker
lesbarheten  av  skulpturen.  Dens  fyldige  konsistens  fyller  ut  detaljer  i  den
tredimensjonale utformingen som derved fordreies. Ovemalingens farge bidrar
også til dette.  Den grå kamasjonsfargen som enkelte steder ligger direkte på
treverket fortoner seg der nær treverkets farge og valør. Overmalingen skjuler
original bemaling, forskyver fargebalansen og forvansker derved lesbarheten av
den  tredimensjonale  formen.  Dens røffe  utførelse,  farge  og  «sementaktige»
karåkter gir gjenstanden et skittent preg.

Det er karakteristisk for originalbemalingens konserveringstilstand at den er
variererende. Dette er et resultat av i hvilken grad de forskjellige strukturene
har blitt påvirket av den tidligere behandlingen med malingfjemer. Generelt kan
det sies  at originalbemalingen er sprø og lite fleksibel.  Dette  skyldes  dels en
naturlig aldring  av oljefilmen, dels er det sannsynlig at malingen i tillegg ble
svekket ved den kraftige påvirkningen av løsemiddel da malingfjemer ble brukt
ved den tidligere avdekningen. (Se leaching av malingfilm s. 90 og 91). Over-
malingen er generelt hardere enn den originale malingen og sitter godt forbundet
med originalmalingens overflate.  Det er mulig  at behandlingen med maling-
fjemer ved  å svelle strukturen kan ha forårsaket et bedre feste mellom  de to
la8ene.
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Fig. 34. Skjematisk tegning av behandlede områder.
Schema:iic drawing of treaied areas.
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Jeg  ønsket å fjerne overmalingene med minst mulig kjemisk påvirkning  av
originalmaterialet. Ovemalingene er meget vanskelig å løse i konvensjonelle
løsemidler. Løselighetstester viste at de i det hele tatt var svært vanskelige å løse
uten å skade den originale bemalingen. Den rødbrune malingen, basert på jem-
oksyd, reagerte på hard skrubbing med xylen. Den sveller også ved påvirkning
av meget sterkt amoniakkvann. Den grå malingen reagerte derimot ikke på ncxm
av de utprøvde løsemidler bortsett fra en svak respons på vann. Det er imidlertid
mulig å mykgjøre begge typer ovemaling ved å påvirke dem med Reprin spesial
over lang tid. Jeg endte derfor med å bmke Reprin spesial på begge typene av
overmaling  der denne  lå rett på treverk.  For at Reprinen  skulle  ha en  opp-
mykende  virkning  var det nødvendig  å la den  ligge på i  lang  tid,  opptil  45
minutter tildekket med Melinex. Ved å tilsette ca. 20% «Flemmings rensemiks»
(se listen over anvendte materialer på s.  124) til Reprin Spesial ble den  mer
effektiv i forhold til begge typene ovemaling. Blandingen virket over kortere
tid  og  det  var  ikke  nødvendig  å  dekke  den  til  med  Melinex.  Reprinens
konsistens ble forbedret ved at tilsetningen gjør den mer flytende uten at den blir
rennende. Blandingen er derfor lettere å kontrollere i mindre områder. Rester av
Reprin og overmaling ble fjemet med xyl6n og skalpell. For å prøve å bevare
eventuelle rester av kritt/1im grundering ble det ikke anvendt vandige midler på
disse.

Det var altså ikke mulig å fjeme overmalingene ved hjelp av løsemidler uten
også å utsette originalmalingen for stoiie påkjenninger. Det at ovemdingen er så
flekkvis bevart på originalbemalingens meget varierende konserveringstilstand,
gjør det ytterliger€ vanskelig å begrense bruken av løsemidler til å virke kun på
ovemalingen. I de mest ekstremt nedbrutte områdene er originalen så sprø at
den påvirkes av både vann og white-spirit. Dette er f.eks. tilfellet på de mest
skadede delene av kamasjonen på magepartiet, og i deler av området med en
organisk rød lasur på mønje på korsets kanter.

På grunnlag av disse observasjonene valgte jeg å utføre avdekningen mekanisk.
Overmalingen ble fjemet med skalpell under binocular med forstørrelse 20x.
Metoden er meget kontrollerbar. Ved å arbeide tørt på små områder av gangen,
er det mulig å ha en god kontroll, forutsatt en inngående kjennskap til male-
teknikken.  Materialene utsettes for minimal kjemisk påvii.kning.  Metoden er
imidlertid meget tidkrevende og krever en høy grad av konsentrasjon over lang
tid. Der det var mulig, ble de forstøvede restene av overmaling børstet bort med
en  myk pensel.  En  bomullsdott fuktet med shellsol  A tilsatt noe petrolether
for en hurtigere fordampning ble også benyttet til å fjeme restene av dette. Der
det var rester av voks på overflaten ble også xyl6n anvendt.

Det ble benyttet flere typer skalpeller til dette arbeidet. Skalpellene har utskift~
bare blad med et utvalg av forskjellige utfominger. Type skalpell og passende
blad  ble  valgt etter  hvordan  overmalingen  oppførte  seg  i  forhold  til  under-
1iggende lag og vinkel på knivbladet i forhold til flaten som var under arbeid.
Ved å sjonglere mellom skalpelltypene var det mulig å komme til overalt og få et
maksimalt resultat. Det er viktig at skalpellbladet har den rette skarpheten og at
bladet  ikke  har  slipespor  på  eggen,  da  disse  vil  kunne  lage  rissespor  på
originalbemalingen.
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På  grunn  av  den  varierende konserveringstilstanden  og  nivåforskjellene  på
malinglagene, er fargene meget forskjellige å avdekke og krever individuell be-
handling. Hvordan malingfilmene oppfører seg under skalpellen påvirkes også
av  underliggende  lag,  overmalingens  konsistens  og  grad  av  kontakt  med
originalens overflate. Ovemåhngen er generelt hardere enn den originale maling-
filmen som i visse partier er meget sprø, f.eks. der topplaget er en glassaktig
lasur eller ligger på et skjørere lag som det lett skiller seg fra, eksempelvis i
områdene der det overlapper bladgull. Her var det nødvendig å arbeide med en
meget skarp skalpell slik at det ble Øvet minst mulig trykk på underliggende lag.
Ved å bruke skalpellen på en måte som vil «massere» eller «høvle» overflaten
ned,  er  det  mulig  å få  til  dette.  På  denne  måten  kan  overmalingen  fjemes
samtidig som kniven får minimal kontakt med originalens overflate.  På mer
robuste områder kan malingen «sprettes av» ved å sette kniven på kanten av
ovemalingen og brekke av mindre biter av gangen.

De  store variasjonene i konserveringstilstanden på de forskjellige delene  av
bema,ljmgen ha;r en rekke årsaker:
Originalmalingen har en ujevn og svekket overflate som følge av den tidligere
behandlingen med malingfjemer. De ulike partienes forskjellige grad av ned-
brytning er påvirket av hvordan malingen har tålt behandlingen med løsemiddel
og hvor lenge dette har ligget på overflaten. Behandlingen har i partier medført
at den originale malingen er sprø og har en ujevn overflate. (Se forøvrig «Skader
forårsaket av den tidligere avdekning av den sekundære bemalingen med maling-
fjemer» fra s. 88). Overflaten er vanskeligere å avdekke der det er små områder
av overmaling i et ellers meget ødelagt område. I tillegg er ovemalingen meget
godt forbundet med originaloverflaten.

De forskjellige pigmentenes påvirkning av malingens stabilitet ved aldring og
nomal nedbrytning, sammen med inviduelt tilpassede bindemidler til de enkelte
fargene,  bidrar til de forskjellige malingenes karakteristika og  gjør at de må
behandles individuelt ved en mekanisk avdekning.

En  undersøkelse  av  Rasti  og  Scottl79  viser  at  forskjellige  pigmenter  under
samme forhold vil påvirke foto-oksydasjonen av et bindemiddel basert på en
tørkende olje forskjellig.  Påvirkningen varierer i forhold  til  alder på filmen.
F.eks. vil et kobberpigment som verdigris bidra effektivt til foto-oksydasjons-
prosessen i de tidlige stadier av tørkingen, men har relativt liten effekt senere.
Andre pigmenter, som f.eks trekullsort og rød lakk, bidrar ikke til dette.

Man regner med at middelaldermaleren arbeidet med forskjellige tilsetninger og
mengde av bindemiddel til pigmentene ved tillagningen av malingen. Pigmenter
har forskjellige egenskaper som f.eks absorbsjon og fordeling i  bindemidlet,
komstørrelse og partikkelkaråkteristika. Man regner ikke med at man i middel-
alderen benyttet løsemiddel ved tillagingen av malingene. Det var derfor nød-
vendig å justere bindemidlet til hvert enkelt pigments egenskaper. Ved å variere
mengde av og type tilsetning til bindemidlet er det mulig å bestemme malingens
konsistens og derved variere dens påføringsegenskaper. Påføringsegenskapene

179 RASTi and ScoTr 1980, pp.  145-156.

115



4.2 AVDEF"G

varieres  i  forhold  til  malingens  funksjon.  (Se  forøvrig  «bindemiddel»  på
s.40).  Hvis en svart maling skal brukes til å trekke streker med, er det f.eks.
ønskelig med en maling som kan trekkes langt i tynne striper og samtidig legge
igjen en fyldig og dekkende strek. Til justeringene kan det brukes tilsetninger
av andre typer bindemiddel som f.eks. harpiks eller en tempera. Konsistens kan
også endres ved å tilsette fyllmiddel som tilfører malingen andre egenskaper.
Pigmenter med  sikkativerende egenskaper kan f.eks.  tilsettes for å forbedre
malingens tørkeegenskaper og farge.  Ingrediensene vil også påvirke filmenes
aldringsegenskaper, samt bidra til å gi de forskjellige malingene deres karak-
teristika som gjør at hver enkelt farge har forskjellig overflate og resistens i
forhold til det å bli avdekket.

Den blå skrå profilen innenfor de røde kantene på korset ligger på den  røde
glassaktige  lasuren  og  deler  seg  derfor  lett  fra  dette  sjiktet.  Selve  det  blå
pigmentet har store krystaller, noe som  gir det en uregelmessig overflate der
et er lett å «nappe ut»  pigmentkom.  En slik uregelmessig overflate har også
den  brune malingen  med store hvite og orange pigmentkom som er brukt til
øyenbryn og Øyenkonturer, pupiller og skjeggfestene. Dette gjør avdeknings-
arbeidet  meget  tidkrevende,  da kun  meget  små områder kan  bearbeides  av
8an8en.

Den grønne verdigrisfilmen har en relativt intakt overflate der den er bevart.
Malingfilmen er hard, og deler seg i områder lett fra grunderingen i større flak
hvis det arbeides med feil trykk og vinkel på kniven i forhold til flaten.

Det gule auripigmentet er mer robust i de velbevarte områdene enn der det er
nedbrutt til et nesten fargeløst lag. I de hvitaktige partiene er toppsjiktet meget
sprøtt og deler seg lett fra grunderingsoverflaten.

Den  gule  upigmenterte  lasuren  på sølvet  og  den  røde lakken  som  ligger på
korsets kanter er eksempler på glassaktige malingfilmer. De er meget sprø og
spretter lett av i små biter når det Øves trykk på overflaten av disse. Den gule
lasuren på sølvet har i tillegg et minutiøst krakeleringsmønster og dårlig feste til
sølvets glatte metalloverflate.

Den hvite kamasjonsfargen av blyhvitt tilsatt sinober er intakt i noen områder,
mens den er partielt skadet i andre. Der overflaten har en god bevaringstilstand
er den generelt mer robust og derfor enklere å avdekke enn der den har vært
påvirket av  løsemiddel.  I de mest Ødelagte områdene ligger pigmentkomene
eksponeft i den nedslitte overflaten slik at den ikke lenger er glatt og hard, men
sprø og ruglete. Der kamasjonsfargen er tynt påført, slipper den lett fra under-
malingen, da denne har en meget glatt overflate.

I  områder som  grenser mot forgylte partier er det en sone  med  overlapping
der malinglaget ligger på oljeforgyllingen.  Dette  gjør at malingen lett slippei.
bladgulloverflaten som er et svakt punkt i strukturen.
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Krusifikset  blir  normalt  ikke  utstilt,  men  oppbevares  i  Oldsaksamlingens
magasin for bemalt middelalderkunst. Det kan derfor i første rekke betråktes som
et studieobjekt for spesialister som konservatorer, kunsthistorikere  og  andre
spesielt interesserte. Ved fremvising av gjenstandene i magasinet blir besøkende
av sikkerhetsmessige grunner fulgt ned av museumspersonale, som  oftest en
konservator fra teknisk avdeling når det gjelder magasinet for bemalt tre.  De
besøkende får derved automatisk veiledning og gjennomgang av kunstverkene
av kvalifisert ekspertise. Mitt forslag til restaurering er imidlertid også ment som
forslag til en helheuig løsning ved en eventuell utstilling av skulpturen.

Tidligere restaurering
Kunstverket  var  i  utgangspunktet meget ødelagt,  sett  i  forhold  til  det  opp-
rinnelige. Skulpturen har ikke tidligere vært «restaurert» i den forstand at den har
blitt tilføyet noe, hverken av manglende deler eller i fom av retusjering. Dette
var en bevisst holdning ved den tidligere avdekningen. Generelt blir avdeknings-
resultatene sett på som tilfredsstillende. Resultatet legges frem som den «sanne»
originale middelalderen. Engelstad skriver i sin artikkel fra  1931 :  «Når således
alle lagene er skrellet av, står man igjen med  statuens oprinnelige bemaling,
ganske ubetydelig bleket av behandlingen med Reprin, men like ren og skjær i
farvene. Jeg skal i denne forbindelse få fremheve, at man ikke forsøker å opfris-
ke eller forbedre farvene på nogensomhelst måte, det er ikke tale om opmalinger
eller `restauering' av nogensomhelst art, som f.eks. komplettering av avslåtte
Stykker».180

Jeg velger imidlertid å se på den tidligere avdekningen som en restaurering. Ved
å fjeme en overmaling, og derved hevde å tilbakeføre skulpturen til sin opp-
rinnelige bemaling, ble denne tolket. Ved behandlingen ble det manipulert med
originalen.  Viktige  originale  polykrome effekter  ble  ikke  forstått  og  derfor
fjemet, og områder ble skadet ved behandlingen. Resultatet ble imidlertid lagt
frem som middelalderens «sanne jeg». Jeg har valgt å betrakte denne avdek-
ningen  som  1930-årenes tolkning  av middelaldersk polykromi  lagt frem  for
betrakteren i fom av samtidens restaurering.

Når  det  gjelder  krusifiks  fra  Haug  tviler jeg  imidlertid  på  at  resultatet  av
avdekningen ble betraktet som helt vellykket.  Som før omtalt ligger det igjen
mye rester fra den sekundære txmalingen som ikke ble fjemet. Man har nølt ved
viktige detaljer som f.eks.  øynene i det mest skadete området av karnasjonen
på venstre halvdel av Kristusfigurens hode. Det er sannsynlig at avdekningen
ble påbegynt på denne siden. Det ser ut som om den orange undemalingen først
ble oppfattet som en sekundær bemaling, og man har prøvd å avdekke ned til
grunderingsoverflaten, som ble tolket som den originale kamasjonsfargen. Dette
er det eneste området der det er anvendt kniv ved avdekningen. På andre deler

180 ENGELSTAD  1932, p.  138.

117



4.3 RETUSJERNG

av kamasjonen er resultatet av behandlingen mer vellykket, selv om originalen
også her er betydelig skadet av behandlingen.

Utgangspunkt
Skadebildet slik det forelå etter min avdekning var hovedsakelig forårsaket av to
ftktorer
A. Aldring av rriaterialene og variasjoner i Uima.
8. Tidligere behandling med n'ia,lingf jerner.

Aldring av materialene har forårsaket krakeleringsmønsteret og de store maling-
utfallene der treverkets overflate blottlegges. Disse typer skader gir betrakteren
signaler som  kan  gå inn  under  begreper som  aldersverdil81,  autentisitet  og
«historicity».182  Gjenstanden  settes inn  i sin  historiske sammenheng  ved at
materialene har spor av bmk og at de ved sin overflate forteller oss om den tiden
som har forløpt siden den ble skapt og fiem til i dag.

Det var hovedsakelig skadene som fåller inn under punkt 8, slitasjeskader etter   Fargeplansje
forige behandling, som nå er retusjert. Den tidligere behandlingen har resultert i    1. S.50.
en svært variert skadesituasjon. Skadeomfanget varierer fra intakte områder til
partier der betydelige deler av strukturen er fjemet. Eksempel på pråktisk talt
intakte partier er halsen og munnen. Men manglende kunnskap om materialene
førte til at betydelige deler av originalen ble tatt bort. Det ble sannsynligvis gått ut
fra at lendekledet og kronen var utført i sølv, og den gule lasuren på sølvet ble
fjernet.  Ved  dette  er skulpturen  fratatt en  meget viktig  polykrom  virkning;
imitasjonsgullet.  Krusifiksets gyldne aspekt er borte, og derved også de sym-
bolske signaler dette gir. Edelstenene som ligger på denne lasuren er også hardt
medtatt. Behandlingen av kamasjonen, der en stor del av undermalingen nå er
synlig og spiller med i vår oppfatning av denne, har ført til en forskyvning fra
den opprinnelige kjølige og rene lyse rosa ensfargede flaten, mot en varmere,
spraglete og urolig overflate.

Slitasjeskadene kan deles i to grupper
1. Den originale overflaten er fiemet i sin helhet, og en underliggende struktur

danner valøren i området.
2. Slitasjeskader på den originale overflaten der underliggende lag eksponeres i

mindre skader fordelt over flaten.

181  MyKLEBuST  i984, p.  92.  Myklebust omtaler  her  «aldersverdi»:  «Verdien  består  i  at

gjenstanden kan skape en forestilling om tiden som har forløpt siden den ble til og frem til vår
egen tid. Måten vi kan se at næ er gammelt på er at det har gjennomgått et forfåll».
182 VAN DE WETERiNG and VAN DE WEGEN 1987, pp. 561-566. «Authenticity». which Can

be  subdivided  in  various  foms =  the  authenticity  of the original  material,  die  hypodietic
original appearance of the object which is often called the audientic appearance, the subjective
experience of aumenticity or the aura of authentic function. «Historicity», natural ageing traces
and use of wear, adaptions in functions or taste, old restorations, maintenance, calamities (with
or widiout historical significance)».
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1930-årenes avdekningsresultat er i seg selv en del av gjenstandens historie og
spesielt konserveringsfagets historie. Dette aspektet har jeg valgt å fjeme, etter at
det nå er dokumentert, til fordel for gjenstandens kunstneriske kvaliteter.  Da
skadene som ble påført gjenstanden ved denne behandlingen ikke er reversible,
betyr det at min mulighet til å reversere skadevirkningene, var å tilføre materialer
i fom av retusjer.

Formål
Retusjeringen  er  basert  på  den  informasjon  om  materialene jeg  har  samlet
gjennom undersøkelsene av skulpturen. Hensikten er, ved å dempe inntrykket av
skadene slik at disse trer tilbake,183 å få frem skulpturens originale polykrome
effekter og derved formidle kunstverkets intensjon og  virkning.  En altemativ
løsning  vil  være å !.ÆÆc  retusjere,  og  derved  bevare  gjenstanden  som  et  rent
historisk  dokument.  En  annen  måte  å  formidle  kunnskap  om  kunstverkets
opprinnelige utseende på, er å lage en frittstående rekonstruksjon.

Det er lagt vekt på å komme frem til en estetisk løsning der helheten samles ved
hjelp av valører av fargen. Ved å forenkle antall skadenivåer og derved omfanget
av skadebildet, var det mulig å samle inntrykket av den originale bemalingen.
Jeg Ønsket ikke å bevege meg for langt fra utgangspunktet, som tross alt er en
meget ødelagt skulptur. Hovedsakelig er det en konigering av slitasjen som ble
påført ved tidligere behandling som er utført. Resultatet kan betraktes som om
konserveringstilstanden er ført opp et nivå, d.v.s. næmere hva en mer vellykket
tidligere avdekning kunne ha resultert i.

Treverkets  rolle
En tredimensjonalt utformet skulptur er reell i det den tar del i vår virkelighet,
rommet. Til sammenlikning er flatemaleriets todimensjonale i.om en illusjon.
Dette påvirker vår perseptive evne til å tolke gjenstanden. Selv i de områder der
polykromien  har  falt  helt  bort,  har  vi  treverket  å  forholde  oss  til.  Den  tre-
dimensjonale fomens modellering antydes. Treverket kan derfor betraktes som
en såkalt «nøytral retusj» i fom av originalt materiale. Ved at treverket oppfattes
som bunnmateriale, trer disse skadene tilbake.

Det er større og mindre områder med utfåll av malingstrukturen, der treverkets
overflate er blottlagt.  Problem  med skader er at de lett danner en interessant
«figur»  for betrakteren.  Persepsjonspsykologiske  forsøk  viser at i  forholdet
mellom figur og bakgrunn i to dimensjoner, tenderer det omgitte området mot å
danne  «figur»,  mens  omgivelsen  danner  bakgrunn.  Videre  oppfattes  gjerne
mindre områder som «figur» og større områder som bakgrunn.184 Dette gjør at
det er lettere å godta de store malingutfallene enn de mindre og isolerte. F.eks.
blir det store utfallet på venstre halvdel av brystkassen ikke oppfattet som en
dominerende figur,  da det på grunn  av  skadens  omfang  balanserer med  den

183 wiiK  |981a, pp.  201-209.

184  ibid.,  p.  205.
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tilstøtende kamasjonen.  Vanskeligere blir det med små skader som f.eks.  det
ille utfållet fra treverkets overflate på venstre kinn. Spesielt følsomt blir et slikt
lite «risp» i huden på det mest uttrykksbærende området som ansiktet represen-
terer.

Ved en behandling av hele skulpturen, vil det ved en helhetlig vurdering til slutt
kanskje bli aktuelt å lukke ncxm av disse mindre skadeområdene ved å kitte dem
opp til grunderingens nivå.

Deler av treverket ble lysnet ved å bruke sunlight-sepe og vann, svåkt amoniakk-
vann, eller det ble bleket med vannstoffliyperoksyd.

Utførelse av retusjene
Retusjene er utført som  forskjellige grader av  integrerte retusjer.  Ved  hjelp    Fargeplansje 1
av fargevalører ble skadene tilpasset det omkringliggende området med en tii-    og 11, S. 50 og
strekkelig grad av likhet, slik at disse trer tilbake og den originale polykromien    5].
samles  til  en  helhet.  Retusjene  ble  utført  med  gouache  kombinert  med
akvarellfarger. Bindemidlet ble i partier tilsatt næ oksegalle for å få en blankere
overflate. Dette minsker problemet med at retusjene kan mørkne ved påføring av
en voksfemiss.

Slitasjeskadene på karnasjonen, der den  orange undemalingen eksponeres i
skadekantene, ble retusjert med en farge nær opp til karnasjonsfargen.  Støme
skader der grundering eksponeres i sølvområdene ble lagt inn med en prikket
struktur. I rekonstruerte partier; deler av venstre øye og kinnrose ble det benyttet
et strekm ønster.

Det er vesentlig for lesbarheten at overgangen mellom forskjellige maleriske    Detalj av øyne
elementer er klare.  Det var derfor en fordel at de ved forrige avdekning ikke    På Plansje V,
hadde avdekket i «kriker og kroker». Disse vanskelig tilgjengelig områdene er   S. 58.
ofte grenseoverganger mellom forskjellig malte områder, og derfor er hele flater
bevart her. Eksempler på slike bevarte områder i et ellers meget Ødelagt parti er
overgangen mellom krone og panne, samt mellom skjegg med skjeggfeste og
hud.

Karnasjonen
Den  orange  undermalingen  er nå  synlig  i  større eller  mindre  grad  på  store
deler av kamasjonen. Den vame valøren i denne fargen, som er mørkere enn
den lyse rosa kjølige kamasjonsfargen, blander seg inn og forrykker balansen.
Skadene er små, men omfattende. Størrelsen på skadeområdene gjør at de ikke
egner  seg  til  å  utføre  en  retusj  som  skiller seg  fra  originalbemalingen  ved
hjelp av en struktur, da områdene rett og slett er for små til at dette kan gi en
virkning.

Den orange undermalingen er det mest fremmede elementet på kamasjonen.
Dette er riktignok en original underliggende struktur, men den har aldri ment å
være synlig. Det er vist at når vi ser, g).Ør vi et utvalg blant de synsinntrykkene vi
mottar og plasserer dem i ferdig dannede «skjemaer», som er basert på tidligere
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erfaringer. Detaljer som ikke passer inn i «skjemaet» har en tendens til enten å
bli  oversett, eller de blir spesielt lagt merke til som  dominerende  detaljer.185
Hvis farge og valører er tilstrekkelig like innenfor et område vil vi «gruppere»
dem.  Ved en for stor grad av ulikhet vil det motsatte skje;  vi skiller dem  fra
hverandre som enheter. I forhold til den lyse rosa karnasjonen og den hvitaktige
grunderingen, avviker den orange fargen mest i  valør.  Den  skiller seg  ut fra
helheten og dominerer på denne måten skadebildet ved sin ulikhet. Psykologisk
oppfattes dessuten  slike røde  prikker på karnasjonen  som  om  huden er full
av sår, og synet er ubehagelig for betrakteren.  Disse slitasjeskadene er størst
på hodets venstre side og på overkroppen. På halsen er overflaten derimot meget
godt bevart.  Jeg  valgte  derfor å retusjere  bort den orange  undermalingen  til
en farge tilnærmet kamasjonsfargen. Dette fungerte meget bra i områdene med
slitasjeskader der disse ikke har en markert nivåforskjell mellom skadens kant
og grunderingen. Enkelte av skadene har imidlertid en slik nivåforskjell. Rester
av det orange laget ble her retusjert til et nivå med grunderingen for unngå at
kamasjonens farge skulle se ut som om den var «trykket ned» i laget.

Det  virket  meget  samlende  på  inntrykket  av  karnasjonsfargen  og  den  tre-
dimensjonale  formen  når  det  orange  flimmeret  ble  fjernet.  Den  lyse  rosa
kamasjonsfargen og krittgrunderingens lyse hvite overflate spiller godt sammen
valørmessig og har tilstrekkelig likhet, slik at de danner en helhet. Ved nærmere
betraktning  ser  man  imidlertid  at  strukturen  har  store  slitasjeskader.  Den
tredimensjonale  formen  virker  mer  helhetlig  ved  på  denne  måten  å  samle
valørene.

Enkelte mindre skader som før hadde vært en integrert del av kaos ble imidlertid
mer dominerende. Den mørkere rosa skyggemodelleringen opp mot kronen og
den meget fragmentert bevarte kinnrosen på hodets venste halvdel fålt nå ut av
sammenhengen. Valøren mellom den hvite grunderingen og den mørkere rosa
modelleringen  i kinnrosen  og opp mot kronen var for stort,  slik at den hvite
grunderingsflaten dannet lyse «figurer» på formen. Grunderingen ble dempet
ned med en rødlig tone til formen samlet seg.  Det samme ble  gjort på blod-
sporene i håndflaten, der krakeleringer bryter opp linjeføringen i den opprin-
nelige penselføringen.

Kinnrosen  på  den  venstre  siden  er kun  bevart  i  meget  fragmentariske  små
usammenhengende øyer, samt i grenseovergangen mot det forgylte skjegget.
Den skarpe grenseovergangen ble tonet inn og trukket noe opp på formen med
en nærliggende rødlig tone som er lagt inn med en  strekstruktur.  Kinnrosens
avslutning har ikke blitt rekonstruert. Ved at grenseovergangen er tonet ned med
en glidende overgang til hudfargen og grunderingens valør, fungerer kinnrosen
igjen  som  en  del  av helheten  ved  at de mørkere rosa partiene ikke lenger er
løsrevne elementer på fomen, men «kommuniserer» med hverandre.

Partier av grunderingen som skilte seg ut som hvite partier ble dempet lett med
en rosa/grålig  valør til de falt inn i helheten.  En mindre avskalling ned til tre-
verket ved Øyenbrynet ble nå et fremmedelement med samme farge som brynet.

185 wiiK |981a, p. 206.
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4.3 RETUSJERING

Denne skaden hadde ingen nivåforskjell fra grunderingen og ble retusjert inn
med en valør på linje med denne.

Det ble besluttet å retusjere inn de manglende partiene i figurens venstre Øye, da
øyet,  «sjelens  speil»,  er  det  første  som  møter  betrakteren  og  således  et  av
skulpturens  viktigste  elementer.  Det venstre  Øyets  linjer ble  samlet  med  en
tilnæmet lik farge, men utført i en noe lysere akvarell. Pupill og iris ble tegnet
inn ved hjelp av et mønster av tynne streker.

Irnitasjonsgullet
Restene av den brunrøde ovemalingen som ikke ble fjemet på sølvoverflaten på   Detalj av
kronens utside virker meget dominerende og  «tar over» for inntrykket av de    lendekledeL
originale materialenes farge på kronen. Restene ble dekket med en retusj  som    :ar§:]ansje 11}

s.   51.nærmer seg sølvets farge. På denne måten fikk restene av den originale bema-
lingen  tre  frem.  Valørspranget  mellom  grunderingens  og  sølvets  farge  er
imidlertid for stort til at disse to virker sammen, og kontrasten mellom dem slår
på  denne  måten  i  stykker fomen.  Jeg  har  derfor  valgt  å  dempe  den  hvite
grunderingsoverflaten med en grå valør som ligger nær opp til sølvets farge.
Små skader på  de  sorte  strekene  ble  prikket inn  for  å gjøre  disse  strekene
lesbare.

Det er et problem at den gule lasuren på sølvet, som skaper illusjonen av gull,
er fjernet i sin helhet.  En lasur som skal illudere gull fordrer et reflekterende
underlag for å gi en overbevisende gylden effekt, noe jeg ikke har tilført ved
mine retusjer.  De fragmentarisk bevarte edelstensimitasjonene gir betråkteren
signal  om  at dette er et meget ødelagt område.  Ved  å innføre et inntrykk av
en nedbrutt gul lasur på de  retusjerte områdene,  ville det nye uttrykket ikke
nærme  seg  den  opprinnelige  overbevisende  effekten  av  gull.  Der  sølvover
flaten nå står udekket og er blank og reflekterende, har jeg lagt på en meget tynn
akvarellfarge  med  samme valør som  de  bevarte restene  av  lasuren  på lende
kledet. På denne måten er det innført en svalst gylden glød for å unngå at sølvets
kalde  metallglans  og  farge  oppfattes  som  bly.  Det  blir  dessuten  en  bedre
sammenheng  mellom kronen  og  lendekledet, der mer av den  gule lasuren er
bevart. En prøve utført på samme måte er utført på lendekledet. Her ble spredte
rester av den gule lasuren samlet ved å prikke inn lasurens farge med akvarell på
toppen av retusjen.

Ved å ta bort inntrykket av den brunrøde overmalingen og samle valørene, trer
helheten i den tredimensjonale fomen frem. Resultatet ligger nærmere kronens
opprinnelige valør.

Oljefiorgyllingen
De mindre skadene i dette området ble retusjert med en valør tilnærmet olje-

grunnens farge.  Det bemerkes  at på hårlokken  som  hviler på figurens  høyre
skulder  ligger  det  et  meget  tynt  lag  av  den  grå  overmalingen  på  korrodert
metallfolie. Overmalingen ble ikke avdekket her, da det ikke oppnås noe i for-
hold til den skade dette vil påføre folien.  Området er heller ikke retusjert,  da
valøren  i  området ligger mellom  valørene i  de korroderte og  de  ukorroderte
foliene.
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4.3 RETUSJERING

Kronens innside
På den indre flaten på den bakerste krontaggen og et område av grunderingen på
issen, ble den hvite grunderingen dempet med en transparent farge tilnærmet
mønjens farge.  Dette ble gjort for å fremheve områdets originale farge sett i
sammenheng med hodets kjølige karnasjon ved en frontal betraktning. Denne
krontaggen er viktig i det den representerer hodets avgrensning i bakkant.

Korset
Den hvite krittgrunderingen ble dempet med en valør som grupperer den med
treverket, der den ligger i kun meget små usammenhengende rester eller som et
«tynt vask» på treverket.

Der krittgrunderingen er eksponert i et nivå med korsets rødorange kanter, ble
den tonet med en valør som gjør at skadene trer tilbake til fordel for den originale
orangerøde fargen. Valøren på retusjen ble passet inn i den varierende konser-
veringstilstanden på den originale bemalingen.

Den grønne fargen har representert korsets midtstamme.  Det er nå svært små
rester igjen  av  denne viktige  fargen.  Skadene  der grunderingsoverflaten  var
eksponert, ligger nesten i samme nivå som  den originale fargen.  Her ble det
utført en retusj nær opp til den grønne fargen, rett og slett for å få inn så mye
grønt som mulig i helheten.

Femiss
For å gi en enhetlig glans, en lett beskyttelse mot støv samt en liten metning av
fargene,  ble de behandlede områdene påført voksfemiss,  Ceronis,  meget lett
med pensel. Områdene ble polert til Ønsket glans med en tørr myk pensel. Jeg
har ikke ønsket å få en blank overflate, da jeg ikke var interessert i en «sko-
pusseffekt» på denne slitte overflaten.

Fremtidig oppbevaring og håndtering
Skulpturen oppbevares i Oldsaksamlingens magasin,  der det er støv-  og for-
urensningsproblemer. Det anbefales derfor at skulpturen dekkes til med en klar
melinex eller lignende, slik at den kan betriktes uten å måtte fjeme tildekningen.

Skulpturen har nå en tilfredsstillende konserveringstilstand så lenge den opp-
bevares i et stabilt klima. Hvis skulpturen skal flyttes på, må man være opp-
merksom på at gjenstanden er voksimpregnert og, på grunn av sin størrelse, er
tung. Den må derfor håndteres varsomt med tanke på støt når den settes ned på
gulv  0.1.
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Liste over anvendte materialer

Betegnelse                                 lnnhold                                         Fabrikant/Forhandler

Akvanellfarger til retusjer                                                          Talens/Winsor og Newton

Amoniakk til rensing av         25% anålysekvålitet                A/S chemi-Teknik
treverket                                    fortynnet med vann l :20

Ceronix voksfemiss              (Innhold ikke kjent)                Borgeois & Lefranc

Balsatre

Etanol                                                                                            A/S vinmonopolet

Flemmings rensemiks 500 ml. etanol
5 gr. kamfer
15 ml. metylsåLisylat
s ml. amoniakk

Blandet egenhendig
Kamfer og metylsalisylat
er innkjøpt fra apotek

Gouache tubefarger til                                                               Talens
retusjer

Hydrogenperoksyd-
oppløsning til bleking av
treverket

15 08 30% Apotek

Oksegålle                                                                                      Borgeois & Ijefranc

Paraloid 8-72 til konsoli-
dering av målinglagene

Akrylharpiks: Copolymer
av Etylmemkrylat og
Metylakrylat i forholdet
70:30

Anvendt som 2 og 5%
løsning i xylen

R6hm & Haas

Petroleter                                                                                    A/S chemi-Teknik

Reprin spesiål                          60-100% Metylenklorid         Jotun A/S
5-10% Etanol

Silikon release film En polyesterflm med
silikonbelegg på begge
sider

Archive Art. U.S.A

Shellsol A og T                                                                            A/S Norske shell

Sunlightsåpe til rensing av                                                          Denofa Lilleborg
treverket

Vokspasta til konservering    Mikrokrystallinsk voks
Wicera Zwr tilsatt Shellsol
T med 15% aromater i
fom av Shellsol A

Sævik & Co Maridalsvn.
0161  Oslo 4

Xylen                                                                                          A/S chemi-Teknik

124



Litteratur

AAByE, J.S., Mø/crbogcn, Teknologisk institutt, femte udgave, København 195 3.

A:BEB:LE, 8 . und F®OLLER, M., Konservierung von Holzskulpturen. Problerne und Methoden,
Institut ffir Osteneichische Kunstforschung des Bundesdenkmalamtes, Wien 1968.

ALNDERSSON, A., English hflueme in Norwegiam ard Swedish Figuresculpture in Wood
/220-J270, (Kungl. Vitterhets Historie æh Antikvitetsakademien), Stækholm 1950.

ANKER, P., «Høymiddelalderens skulptu i stein og tre», Høymi.chde/c!øcr og Hcznscz-/jd,
(Norges Kunsthistorie, 2), Oslo 1981, pp.126-251.

APPELBAUM, 8., «Criteria for treamem Reversibflity», Jowmø/ o/ fÆc Amcri.cc}n /n§J..fwJe /or
Con§c"øJi.on, Vol. 26, 2 (1987) pp. 65-74.

AUBERT, A., «Lidt om polykromien i vore middelalderlige stavkirkers træskjærerkunst»,
Foreningen til Norske Fortidsminnesmærkers Bevaring, Aarsberetning for 1900, (190L)
pp. 209-214.

8 ENDIXEN, B.E., «Alterskapet i Mariakirken i Bergen», Forcnj.ngcn fi./ Nor§Æc Forfi.d§mi.;tdc§-
mærkers Bevaring 1910, (1911) pp. 65-96.

BERGER, G ., Quellenschrif ten f tT Kunstgeschichte und Kunsttechnik des M ittelalters und der
Rc#ø!.§§øncc, Walluf 1904.

BERGER, G.A. and RUSSEL, W.H., «Investigations into the reactions of plastic materials to
environmental changes. Part 1. The mechanics of die decay of paint fihs», Sf«di.cs i.Ø
Con§cnjø/j.on, 31 (1986) pp. 49-64.

BUNDHE", M., Main Trends of East-NorwegiaiL Wooden Figure Sculpture in the second
Hc]//o//Æc fÆi.rJccnJÆ CcnJwry, (Det Norske Vitenskaps-Akademi Skrifter, 3), Oslo 1952.

BRACHERT, T., Gc/?t4øcÆflcgc, Ravensburg 1955.

B RACHERT. T., «Die Techniken der polychromierten Holzskulptur Teil 1», MczÆ/fccÆni.Æ
Rcsfciwro,  3  (1972) pp.  153-177.

8 ROCH FLEMESTAD, K. og SKAUG, E., «Kildemateriale for middelaldermaleri. Laugs-
statuttene for malere og billedskjærere i Paris 1268 og  1391», Uni.vcr§i.fc/cf§ OøsøÆfczm/i.ng,
ÅrboÆ /980//98/, (1981) pp.119-143.

BUGGB, A., «Kunsæn \angs leden 1 noid», Foreningen til Norske Fortidsminnesnærkers
Bevaring, Årsberetning fior 1932, (1933) pp.1-53.

8 URNSTOCK, A., «The fading of the Virgin's Robe in Lorenzo Monaco's `Coronation of the
Viigin. », National Gallery Teclmical Bulletin, Vo\.12, (1988) pp. 58J55.

CENN", C., The Craftsman' s Handbook. The ltalian « 11 Libro dell'Arte » , tianslE[æd by
D.V. mompson, New Haven 1933 (reprint Dover Publications, New York 1960).

-, A treatise on Painting written by Cennino Cemini in the year 1437,. andfirst published
in ltaliam in 1821, wtih an introduction and riotes, by Signor Tambroni: containing practical
directions fior painting in ftesco, secco, oil, arid distemper, with €7w art of gilding and illumi-
nating manuscripts adopted by the old ltalian Masters, Translz+æd by Mrs. Maiy PhLlzude+phia
Merrifield, wim an introductory preface, copious notes, and illustrations in oudine from
celebrated pictures, London 1844.

CHRISTTE, S„ «Haug prestegjeld», B#fÆcrwd»/Æc, (Norges kirker, 2), Oslo  1981, pp.186-196.

DTE:F"CHSC)N , L., Omrids af den kirkelige kunstarkæologi med særligt lænsyn på den norske
Æj.rÆc, Kristiania 1902.

125



LITrERATUR

EAS:TLAL:KB, C.L., Materials fior a History of Oil Painting, 2 vols., London 1841-1869 (Re;pri"
Dovei P`+bri.cairioms as Methods & Materials of Painting of the Great Schools & Masters, New
York 1960).

ENGELSTAD, E.S., «Avdekkningen av de, i nyere tid, ovemalte kunstverker fra middel-
*de[en», Universitetets Oldsaksamling Årbok 1930, (1932) pp.133-139.

ENGE;IJS;TAD, E.S., Die Hanseatische Kunst in Norwegen. Stilkritische StudierL, (DetNorshe
Videnskaps-Akademi Skrifter), Oslo 1933.

ERHARDT, D., and TSANG, J., «The extractable components of oil paint films», CJcøni.ng,
Retouching and Coatings. Technology and Practice for Easel Pairiiings and Polychroi'ne
§cw/p/#re, J.S. Mills and P. Smim (Eds.), Preprints of me contributions to the Brussels
Congress, (IIC), London 1990, pp. 93-97.

FørvcÆcznd/crcn§ ABC, Alf Bjerckes forlag, Oslo 1934.

FELLER, R.L., STOLOW, N. and JONES, E.H., On Pi.cJwrc Vc!m.JÆcs c]nd fÆci.r So/venJs, Ohio
1959 (reprint Washington  1985).

FELLER, R.L., «Barium sulfate -Natural and Synthetic», Arri.sfs' pi.gmcnJf.. A HømJbooÆ  o/
their History arid Characteristics, Voh.1, W&strimguon 1986.

FE:TT, H., Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten, Krisåanlz\ 1908.

FE:TT`, H., Norges malerkunst i middelalderen, Krisiizinjm 1917 .

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, Årsberetning 1864 , (186S).

GETTENS, R.J., FELLER, R.L. and CHASE, W.T., «Vemilion and cinnabar», S/wdi.c§ i.n
Con§crvaJi.on,  17 (1972) pp. 45-69.

GETIENS, R.J. and FITZHUGH, E.W., «Azurite and blue verditer», SJwdi.c§ i.n ConscrvøJ!.on,
28 (1983) pp. 54-61.

GR:ENE, K., Undersøkelse og restaurering av to rødkrittegninger aitribuert til Giovanni Ceffis.
Eksamensoppgave, Nasjonalgalleriet 1991.

GROEN, K., «Scannhg electron microskopy as an aid in the study of blanching», 77zc/rsj
ten years. The examination and conservaiion of paintings 1977 to 1987 ,1. McC:+næ (Ed.)`
(The Bulletin of die Hamilton Ken lnstitute, 1), Wisbech 1988, pp. 48-65.

HARLE¥, R.D., Arf!.sf§' p4.g77'!en/§ c.  /600-/835, 2nd ed., London 1982.

HARTwiEG, 8., «Drei gefaBte Holzskulpturen vom Ende des 13. Jahrhunderts im Kloster
WlenhaLHsen», Ze itschrif t f ilr Kunsttechnologie und Konservierung. 2 (\988) pp.187 -262.

HA:\WTH0E`NE, ] .G. zmd SMT", C.S., Mappæ Clavicula, Transactions of the American
Philosophical Society, Vol. 64, part 4 (19]4).

HEB"G , C., Vergolden und Brorizieren. Untergrimd -Arbeitstechniken -Werkstoffie. Ein
HczndbwcÆ#.r d!.c Praxi.§, Uberarbeitet von Rudolf Pracher,14. Auflage, Mtinchen 1985.

HESS, M., Hess's Paint Film Defiects. Their Causes and Cure, HR. Hambu.g zmd W.M.
Morgan (Eds.), Third revised edition, London 1979.

HOHLER, E.B. , «Middelalderens kunst som forskningsmateriale», Ki.rÆCÆ«ns/cØ /!.dcr.
M. Stein, G. Gundhus og N.H. Johannesen (Red.), (Riksantikvarens rapporter, 14), Øvre Ervik
1984, pp. 48-50.

HO"B, C.N ., Materials f ;or Conservation.. Orgamic consolidants, adhesives and coatings,
(Butterworths series in conservation and museology), Comwall 1987.

HUTH, H., Kjt.nff/cr wfld WcrÆsjc}/f cJcr SpÆJgo/i.4 2. Opl., Damstadt 1967.

JEDRZEJEWSKA, H., «The concept of reversibility as an ethical problem in conservation»,
Problems of completion, ethics and scientifical investigation in the restoraiion, (ImsÅ"e o£

126



LITTERATUR

Conservation and Methodology of Museums wim the support of UNESCO, TTiird intemational
restorer seminar), Budapest 1982, pp. 27-32.

JOHANNESEN, N.H., JVorsÆc Ærw§j#Æscr i. jrc /tz /300-drcn€, Magistergradsavhandling,
Universitetet i Oslo 1988.

KALAND, 8., Upublisert restaueringsrapport vedrørende Knisifiks fta Jøndal i Hordaland,
MA 269, Historisk Museun i Bergen 27.æ.1977.

KALAND, 8. and MICHELSEN, K., «A Medieval Panel Painting at the University of Bergen:
P[e\irinary Rie:pom», Bulletin. Institut Royal du Patrimoine Artistique, B"sse\ (1962)
pp.  195-205.

KARPowicz, A., «In-plane deformations of films of size on paintings in die glass transitiQn
iegion», Sfd!.c§ i.n Con§crvøfi.on, 34 (1989) pp. 67-74.

KARPOWICZ, A., «A Study on Development of Cracks on Paintings», Jowmø/ o/JÆc A;7'2eri.cczn
/nJf!.fw/e o/Con§crwfi.on, Vol. 29, 2 (1990) pp.169-180.

KECK. S., «Mechanical alteration of the paint film», Sfe.d!.cs !.n Consewø/z.oØ,14 (1969)

pp. 9-30.

KæKAERT, L. et VERRiER, M., «Application des colorations å l'identification des liants
de van Eyck», Bulletin. Institut Royal du Patrirru)ine Artistique, B"ssel (1978n9) pp.1Z2-\2] .

KUHN, H., «Verdigris and copper resinate», SJwdi.c§ !.n Con§crvciJi.on,  15 (1970) pp.  12-36.

KUHN, H., ROOSEN-RUNGE, H., SIRAUB, R.E. und KOLLER, M., Fcirbmj.ftc/, BwcÆ/?'!ø/crci.,
rø/e/-ztnd Lci.nwczndmø/crc!., (Reclams Handbuch der ktinstlerischen Techniken, 1 ), Stuttgart
1984.

LAURIE, A.P., 77!c pc}i.nfcr'§ n'!cfÆods c]nd m¢fcr;.c!/§,  1910 (Dover reprint. New York 1960).

LA;URIB, A.P ., The Pigments and mediums of the okl masters. With a special chapter on the
microphotographic study of brushwork Lomdon 19\4.

LBSS"G, E., Vom Alter der Oelrnalerei aus Theophilus Presbyter, BiziuTischwelg 1774.

LINS, A., «Basic properties of Gold Leaf», G.øcd Wood.  Con§ervøJ!®on cznd H!.sfory, Madison
(1991) pp. 17-26.

MARSTRANDER, S., «Universitetets Oldsåksamling 150 år»,  Uni.vcr§c.fcfef§ Oø§ciÆsczm/!.ng
150 år. Jubileumsårbok 1979, (L979) pp. 7 -ZO.

MAL:¥ER, R., The Artist ' s handbook of Materials and Techniques,1940, (RevLseo and upda:ied
edition, Viking Press, New York 1987).

MECKLENBURG, M.F. and TUMOSA, C.S., «Mechanical behaviou of paintings subjected to
changes in temperature and relative humidity», Ar/ i.n 77«nsz./. S/ztd!.cs i'# /Æc 7+tz#sporf o/
Pøi.nf!.ng§, M.F. Mecklenburg (Ed.), Intemational Conference of the Packing and
Transportation of Paintings, National Gallery of Art, Washington 1991, pp. 173-216.

MERRIFIELD, M.P., Ori.gi.nø/ rreøfi.sc§ on fÆc Arf§ o/Pci!.nfi.ng, London 1847 (reprint Dover,
New York 1967).

MICHALSKI, S., «A physical model of d)e cleaning of oil paint», C/cøn!.#g, J?c/o«cÆ!.#g czød
Coatings. Technology and Practice fior Easel Paintings and .Polychrome sculpture, I .S . Mil+s
and P. Smith (Eds.), Preprints of me contributions to the Brussels Congress, (IIC), London
1990, pp. 85-92.

MORA, P., MORA, L. and PHILIpmT, P., Con§cwøf!.on o/ Wcz// Ptzi.njj.ngs, London 1984.

MORK, E., VcdcmøJomi., Oslo 1966.

M¥KLEBUST, D., «Verditenking, et arbeidsredskap i konservering», Kj.rÆCÆwnsfcn /t.dcr. M.
Stein, G. Gundhus og N.H. Johannesen (Red.), (Riksantikvarens rapporter, 14), øvre Ervik
1984, pp. 90-93.

127



LITTERATUR

NHCOLA;XSEN, N., Norske fornlevninger. En oplysende f iortegnelse over Norges Fortids-
levninger, æklre ref iorrriasjon og henf iørte til hver sit sted, Foieringen &lNotske
Fortidsmindesmerkers Bevaring, Kristiania 1862-66.

NILSEN, A., KyrÆorwm#!c/J br4"pwnÆf, Kungl. Vitterhets Historie æh Antikvitets
Akademien, Stockholm 1991.

NYBORG, E. og THOMSEN, V., «Roskilde domkirkes triumflcnisifiks», Nøf;.onø/mwJcwms
czrbcjdfmøri, (1983) pp.187-209.

PERCH-NIELSEN, K. and PLAHTER, U„ «Analyses of fossil coccoliths in chalk grounds of
medieval art in Norway», artikkelen skal publiseres i AC7:A , (Institutum Romanum Norvegiae),
Roma.

PLAH:TER, L.E., SKALUG, E. and PLALHTER, U ., Gothic painted altar fi'oritals ftom the church
of Tingelstad. Materials, Technique, Restoration. UnjNerst`ebforli±get, Oslo 1974.

PLAHTER. U., «Næn observasjoner i 1100-talls bemaling sett i relasjon til antemensale-
maleriet», (Nordisk Konservatorforbunds 9. Kongress), Oslo 1981, pp. 71-77.

PLAHTER, U„ «Kapit6l-løven fra Vossestrand, en maleteknisk undersøkelse», U#i.vcr§i./c/cJf
Oldsaksamling Årbok ,  1986-88, (1989) pp. \33-141.

PLAHTER, U., «Oljemåleriet før brødrene van Eyck», upublisert manuskript til forelesninger
holdt for magistergradstudentene ved kunsthistorisk institutt. Universitetet i Oslo, våren 1990.

PLAHTER, U„ «Likneskjusmfa: Fouræenth century instmctions for painting from lceland»,
Zeitschrift ftr Kunsttechnologie und Konservierung, Iahrgang 6, he£` 1 (199Z) pp.16]-1]3.

PLAHTER, U., «Colous and Pigments used in Norwegian Altar Frontals», manuskriptet skal
publiseres i AcrA, (Institutum Romanum Norvegiae), Roma.

PLAHTER, U., Upublisert rapport, lab. nr. 69, Universitetets Oldsåksamling.

PLAHTER, U., Upublisert rapport. lab. nr. 70, Universitetets Oldsåksamling.

PLAHTER, U., Upublisert rapport. lab. nr. 76, Universitetets Oldsåksamling.

PLAHTER, U. and WHK, S.A., «The Virgin and Child ffom the Church of Dal. Examination
and restoration», S/#dj.c§ !.n ConJcrvczf!.on,15 (1970) pp. 311-318.

Prepareringen av Middelalderlige nmlerier, håndskieve` pro.oko+1 £ra E¢estz.uieringsz+`elLeret.
Universitetets Oldsaksamling 1922-26. (Bilag 3).

Protokoll over avdekkning av middelalderavdelingens kunstverker, hhdskieNet p¢o¢okoLl £ia
Restaureringsatelieret, Universitetets Oldsaksamling 1929-1934. (Bilag 4).

RAFT, A., «Nogle akttagelser angående `De diversis Artibus. », ÅfcdcJc/c/fcr om Æonsc"crj.ng,
7 (1983) pp. 263-277.

RASPE, R.E., A critical essay on oil painting, proving thm the art of pair[ting in oil was known
before the pretended discovery of John and Hubert van Eyck, to which are added: Theophilus
de arte pingendi, Eraclius de Artibus Romanum and a review of Farinator's lumen anii'riæ,
London  1781.

RASH, F. and SCOTr, G., «The effects of some common pigments on me photo-oxidation of
linseed oil-based paint media», SJwd!.cs i.n ConscrvøJ!.on, 25 (1980) pp.145-156.

ROSENQVIST, A.M., «The stabilization of Wood found in the Viking ship and Oseberg»,
Studies in Conservation, 4 (19S9) pp. \3-22.

SCHOLTKA, A., «meophilus Presbyter -Die maltechnischen Anweisungen und ihre
Gegeniiberstellung mit naturwissenschafuichen Untersuchungsbefunden», Z€j.JscÆri#/ft.r
Kunsttechnologie und Konservierung, ]ahigzmg 6, He£t \ (\99Z) pp. \-53.

SCOTr, D.A., «The Deterioration of gold Alloys and Some Aspects of their Conservation»,
S/wdj.cs j.n Conscr"fi.on, 28 (1983) pp.  194-203.

128



LITrERATUR

SHAR:FF. M., Mariatavlen fra l.Øgum. En teknologt- og kunsthistorisk undersøgelse,
(Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi), Eksamensoppgave, København
1987.

SISSINGH, W., «Biostratigraphy of Creataceous nannoplankton», Gco/ Mi.n/boww, ( 1977)
pp. 37-65.

SKEIST,1., Handbook of Adhesives, 2md ed., New Yoik \97] .

STOLOW. N., «Part 11 Solvent action: Some fundamental researches into the picture-cleaning
problem», On pj.cfwre vcim.sÆc§ ønd fÆci.r §o/vcnf§, Ohio 1959 (reprint Washington  1985).

THEOplmus, Dc d!.ver§j.§ Arfi.bw§ /77!c Van.ow§ Arfs/, C.R. Dodwell (Ed.), London 1961.

THOMPSON, D.V ., The Materials and Techniques of Medieval Painting , Dovei pub\1czitions,
New York 1956.

THOMPSON, D.V., 71%e Prczcfi.cc o/rcmpem Pø!.n/j.ng,1936 (Dover reprint, London 1962).

TkNGEBEBLG, P., Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden. Studien zu
For77!, Å4øferi.ø/c wnd rccÆn!.Æ, Kungl. Vitterhets Historie æh Antikvitets Akademien.
Stockholm 1986.

UNDSET,1., «Et gammelt Antependiums-Maleri fra Trondhjem», Ny !.//ws/rerf 7løe;cdg (1878).

VAN DE GRAAF, J. A., «Development of Oil Paint and tiie Use of Metal Plates as a support»,
Conservation and Restoration of Pictorial Art, N . BromeLLe and P. Smi" (Eds), (IIC),
London 1976, pp. 43-53.

VAN DE WETERING, E. and VAN WEGEN, D.H., «Roaming tlie stairs of the tower of Babel.
Effor(s to expand interdisiplinary involvement in the theory of restoration», SycJ«ey
Con/crcncc, (ICOM Committee for Conservation), Sydney 1987, pp. 561 -566.

VASARI, G., Vøsøri. on rccÆni.gwc, translated by Louisa S. Maclehose and comments by
G. Baldwin Brown, J.M. Dent & Company 1907 (Reprint Dover, New York 1960).

WALLEM, F.B. og IRGENS LARSEN, 8., /conogrøpÆ!.ø Sønc/j. O/czvi.. (Det Kgl. Norske
Videnskabers Selskabs Skrifter 1930), Trondheim 1947.

WALLERT, A., «Orpiment and realgar», MØÆ//ccÆ#i.Æ Rc§fczwro,1  (1984) pp. 45-55.

WESTHOFF, H., «Die Wiederentdeckung der mginalfassung zweier Skulpturen des 14.
Jahrhunderts», ÅføÆ/fccÆn!.Æ Rcsføwro, 3 (1981) pp.143-154.

WESTHOFF, H., HAHN, R. und HEBERLE, M., «Holzskulptuen des 14. Jahrhunderts und mre
Fass\irig». Mahltechnik Restauro,1 (1983) pp. 9-22.

WHK, SA., «Om retusjering zN skz.der 1 kuns.verk», Polykrom skulptur og maleri på træ,
S. Bjamhof og V. Thomsen (Red.), (Kompendium for videreuddannelseskursus for
konservatorer 11), Konservatorskolen, København 1981, pp. 201-209. (= WIIK 1981a).

WiiK, S.A., «On lnterpretation of the Criginal Appearance of Painted Medieval Art», in
Safie Guarding of Medieval Aliarpieces and Wood Carvings in Clwrches and Museums,
A. Andersson and P. Tångeberg (Eds.), (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
konferenser 6), Stækholm 1981, pp.167-177. (= WIIK 1981b).

WT", H., Die gotische Holzf iigur, Ihr Wesen und ihre Technik,LejLpzig 1923.

WT", H., Die gotische Holzfigur, Ihr Wesen und ihre Entstelwng , Z;we.i.e v6Il£g neu-
bearbeitete Auflage, Stuttgart 1940.

WINTER, J., «The characterisation of pigments based on C», Sfwd!.cs ..n Conscn;Æji.on, 28
(1983) pp. 49-66.

129





5
APPENDIKS

Rødlige underliggende lag

Krusifiks fra Haug er grundert med en tradisjonell kriwlim grundering, vanlig
forekommende på våre middelaldergjenstander. Den hvite grunderingen er påført
et isoleringslag. Et orange lag som hovedsakeng består av mønje ligger på denne
isolerte krittgrunderingen, både på korset og Kristusfiguren. På figuen er mønje
påført alle områder som ikke er imitasjonsforgylte. På korset er mønje påført
kantene som underlag for en orangerød lasur. Denne strukturen er trukket inn og
ligger også under den blå skrå profilen innenfor kanten. Mønjelaget på Kristus-
figuren er, i motsetning til undemalingen på korset, i tillegg til blyhvitt tilsatt
store sinoberkom.(Se fig.  17, s. 60). Dette er et kostbart pigment, og må være
tilsatt for fargens skyld. Jeg velger derfor å tolke dette orange laget som en
undemaling. Den dekkende lyse rosa hudfargen er generelt tykt påført, men
jeg tror likevel at det orange underlaget har en optisk virkning på den kjølige
lyse rosa kamasjonsfargen.  (Se nærmere beskrivelse av strukturen fra s.  66).
Kamasjonen har et ensfarget preg. De eneste rosa modelleringene er kinnrosene
og en rosa avtoning i pannen mot kronen. Den mørkere rosa fargen består av
blyhvitt tilsatt mer sinober enn kamasjonsfargen. Den er modellert vått i vått med
karnasjonsfargen på den orange undemalingen. Den orange undermalingen er
altså ikke utnyttet som farge i disse partiene, men er dekket av den kjøligere
blandingen  av  blyhvitt  og  sinober.  Dette  kan  klassifiseres  som  en  direkte
malemåte i forhold til lagstruktuierte modelleringsteknikker.186

Forekomsten av rødlige underlag på kunstgjenstander fra middelalderen er ennå
ikke systematisk undersøkt, da slike lag er et relativt uvanlig fenomen.187 De
dukker imidlertid opp i spredte sammenhenger over et vidt geografisk område og
forklares ut fra forskjellige funksjoner som impregnering, isolering, grundering,
undermaling eller som del av en additiv maleteknikk. Rødlige underlag fore-

186  PLAHTER  1981, p.  73.

187 HARTwiEG  1988,  p.  243.  Rødlige  undemalinger  for  lyse  karnasjonsfarger blir først
vamligeie i senmiddelalderen.

KUHN, ROOSEN-RUNGE, STRAUB und KOLLER  1984, pp. 303 f. Sees fargede grunderinger i
videre historisk perspektiv, begynner man fra omkring annen halvdel av 1400-tallet å pigmen-
tere isolasjonslaget eller å pigmentere isoleringslaget (imprimitur) på hvite grunderinger eller
tone  grunderingene  på maleri  på tre og  lerret.  Fra  1500-tallet blir det  fargede  underlaget
hovedregelen. Det er særlig jordpigmentene som benyttes i brune, røde og grå toner. Det er det
italienske maleriet som fører an i utviklingen. Her utarbeides teknikken med fargede grun-
deringer bundet i olje på lerretsmaleri. På tavlemaleriet anvendes fargede isoleringslag og det
hvite underlaget beholdes både i ltalia og Nederland («primuersel»). Det får store praktiske og
estetiske konsekvenser for utviklingen av maleteknikken. Ved å la det fargede underlaget spille
med som mellomtone i  skyggepartiene,  var det mulig å fremskynde og rasjonalisere male-
måten.
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5.1 RØDIJGE UNDERIJGGENDE IAG

ligger som hele lag eller de er partielt påført. De forekommer på et bredt spekter
av forskjellige typer gjenstander, som f.eks. mural- og panelmaleri, terracotta-,
sten- og treskulptur.

Rødlige grunderinger
Hartwiegl88  beskriver hvordan behandling med et mønjestrøk direkte på en
skulpturs tre- eller stenoverflate er velkjent når den er beregnet på å stå utendørs.
Laget virker da  som  en  impregnering  og beskytter mot nedbrytning.  I eldre
litteratur omtales det hvordan man behandler sten- og også treskulpturer med
linolje,  varm  linolje eller nøtteolje der blyglette,  mønje,  blyhvitt eller andre
metallforbindelser inngår. Metallforbindelsene har en sikkativerende virkning
og  bidrar  til  å bedre  oljens  tørkeegenskaper.  Når  slike  lag  forekommer  på
treskulptur er funksjonen ikke like opplagt. I følge Hartwieg er det ikke uvanlig
å finne mønjegrunderinger på et isoleringssjikt direkte på treverket,  både på
skulptur og tavlemalerier i det nordtyske området. Hun overveier muligheten av
at det er en overlevert håndverkstradisjon fra fremstillingen av sten- eller metall-
arbeider.

Scharffl89  arbeider ut  fra  teorien  om  at røde grunderinger har vært relativt
alminnelige på polykrom stenskulptur, men sjeldne på treskulptur. Han diskuter-
er to mulige årsaker til å bruke en rød grundering på tregjenstander: Verkstedet
som  utførte  arbeidet fremstilte vanligvis stenskulptur, eller gjenstandene ble
preparert for å kunne tåle å bli utsatt for vær og vind. Scharff diskuterer videre
muligheten av at Theophilus' beskrivelse av hvordan man maler en dør rød kan
tolkes som en slik preparering ried mønje eller sinober.190

Rødlige lag på tradisjonell krittgrundering
Et mønjelag  på krittgrundering,  slik det foreligger på Haugkrusifikset,  fore-
kommer  også på  andre  treskulpturer.  Hartwieg  diskuterer muligheten  av  en
funksjon som isoleringssjikt, og påpeker at det ikke er uvanlig med pigmenterte
oljeholdige  isolasjonslag.19l  Hun konkluderer imidlertid med at laget har en
utelukkende teknisk funksjon da det også forekommer under blå partier.

188 HARTwiEG  1988, p. 242.

189  SHARFF  1987,  p.  39.

190 Ibid., p. 52 og THEOPHILUS, Dodwell (ed.)  1961, p.18.

191  HARTwiEG  1988, p.  242.
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Som del av en additiv ]naleteknikk
Bemalinger basert på en additiv maleteknikk, der fargen i det underliggende laget
benyttes,  finner man eksempler på i  det romanske  maleri.  Et av  de tidligste
norske eksemplene er flatemaleriet nederst på korsstammen til Krusifiks fra
Horg  1,  datert sent  1100-tall.  Motivet er Adams  oppstandelse.  Foruten  bruk
av  grå  undemalinger for de blå og  grønne  lagene,  finner vi  her en  rødlig
undemaling for hudpartiene. Undemalingen består av sinober og blyhvitt og
muligens noe blyrødt. (Se tabell over fargede underlag på neste side). Maleriet
har flere kvaliteter som er typiske for den bysantinske maletradisjonen slik den
beskrives av Theophilus.192 Hovedfargene er relativt mørke og modellerende
strøk lyse.  Modelleringene er påført med en  trinnvis  gradering.  De få valør-
trinnene er lagt på i ensfargete, adskilte strøk som ikke er arbeidet i hverandre på
billedflaten.193 Interessant er det at på den tredimensjonalt skulpturerte Kristus-
figuren er hudpartiene i sin helhet undemalt med et lyserødt lag som  består
av blyhvitt og sinober. På dette rødlige laget ligger et lag av blyhvitt. Under-
malingen står udekket i de få rødlige partiene, som f.eks. kinnrosene. Den lyse
hudfargen er nesten ensfarget.194  1100-talls manuskriptet Mappae Clavicula
beskriver hvordan man lager en slik rosa grundering av hvitt og sinober.195

Tabell over gjenstander med rødlige underliggende lag

Som et forsøk på å plassere Krusifiks fra Haug inn i en større sammenheng, har
jeg  satt  opp  en  tabell  over andre  gjenstander  med  røde  underliggende  lag.
Tabellen  innbefatter ikke gjenstander der de rødlige lagene er en  bolus eller
forekommer som farget underlag for metallfolier.

På flere av gjenstandene i 'tabellen er mønjeundermalingene kun partielt påført.
En tendens er at de røde lagene ofte ligger som underlag for hudpartier.

Tabellen er basert på opplysninger jeg har kommet over i materiale som har vært
lett tilgjengelig for meg. Jeg har altså ikke drevet aktiv oppsøkende virksomhet i
arkiver o.l.  Gjenstandene representerer derfor en  tilfeldig  utplukket  gruppe.
At så mange gjenstander er norske, skyldes nettop at det har vært lettest tilgang
til dette materialet.

Hovedvekten  av  gjenstandene har tre  som  underlag.  Det er også eksempler
på stenskulptur og muralmaleri. Gjenstandene er ordnet kronologisk innenfor
gruppene skulptur av tre og panelmaleri på tre, skulptur på sten og muralmaleri.

192 ScHOLTKA  1992, pp.  1-54.

193  PLAHTER  1981, P.  73.

194 PLAHTER (Upublisert laboratorierapport nr. 69).

195 HAWTHORNE and SMiTH 1974, pp. 27 f. «If you want to make grounds, make a beautiful
rose from vemillion and white».

133



TABELL OVER GJENSTANDER MED RØDIJGE UNDERLIGGENDE LAG

Bemalt treskulptur og panelmaleri

Bær-

Gjenstand            Datering  Typelag                   :aTe   område               Kilde

Knisifflcs fra               Ca.                «Bemerkelsesverdig er   Tre         Korset.                         KALAND 1977
Jondal, Hordaland,    1150.*         grunderingen på                                                                  (Upublisert
Norge. Historisk                           korset som består av                                                       rapport).
Museum i Bergen.                         mønje og et ikke
MA 269.                                           oljeholdig media».

Fhsifiks fra
Hor8 1,
Universitetet i
Trondheim,
Vitenskapsmuseet.

Nr. 4646.

Slutten av   «Hudpartiene på
1100-           Kristusfiguen er
tallet. *         meget lyse, bare med

få rødlige parier
f.eks. ved kimbena
og på leggen. Disse
partier er i sin helhet
dekket av et lyserødt
lag, som består av
blyhvitt og sinober.
Over dette rødlige lag
ligger et lag blyhvitt
som stort sett dekker
det rødlige laget, men
står udekket i de få
rødlige partier (kinn).
Den lyse hudfarven
kan derfor synes
nesten ensfarvet».

Tie        Kristusfig uen :          PLAHTER
Hud og «I næn         (Upublisert
prøver fra kors og     rapport lab. nr.
figurer kan spor av   69).
et gulrødt pigment
®lyrødt?) obser-
veres. Således vil
gmnderingen som
komer til syne
der hvor Fristi
sorte hår er skallet
av synes næ rosa
og lett forveksles
med den rosa
undermalingen i
hudpartiene».

Forts. Fhsifiks fra
Hor8 l.

«Disse partier synes
dekket av blyhvitt
som varierer i tykkel-
se, men som skjuler
den noe gulelig halv-
transparente grunde-
ringen. Et tynt rødlig
lag sinober muligens
blandet med næ bly-
hvitt (og km hende
blyrødt), synes å dek-
ke den hvite under-
målingen. En fom
for markering,
modellering, km
være utført i dette
røde lag. Sorte kon-
turer og tegninger av
inteme detaljer øyne,
pupiller, øyenbryn,
neserygg o.s.v. er
malt i trekullsort
direkæ på den røde
bemalingen. (forts.
neste side).

Hudpariene på          lbid.
korset, d.v.s.  i
scenen med
motivet Adms
hus.
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Gjenstand            Datering   Type lag
BCE>r-

erde   område
lag

Kilde

Forts. Krusifiks fra
Hor8 1.

8 lekrøde og hvite
partier er nmt med
blyhvitt på det røde
laget. I de iiøde partier
står det tynne røde
laget udekket, i de
blekrøde parier dek-
kes laget av et tynt
lag blyhvitt og i de
hvite av et relativt
tykt la8 blyhvitt.

Valørene skifter så-
ledes trimvis ffa
mørkt til middels og
videre til lyst. De er
ikke arbeidet i
hverandie til myke
overganger. Ik hvite
og de blekrøde partier
står som en lys teg-
ning på den rødlige
hovedfargen.

Tre.       Forts. Hudpartiene   PIAITIER
på korse t.                    (Upublisert

rapport, lab.
nr.  69).

Knisifiks fra              Sent              «Maleriet på kors-         Tre.       Korset.                        Pi,AHTER
Horg ll,                       1100-            stammen er sekun-                                                            (Upublisert
Universitetet i           tall. *             dært. [...] Næmest                                                             rapport, lab.
Trondheim,                                       treverket ligger et lag                                                         nr. 70).
Vitenskapsmuseet.                         blyrø]t, som er

dekket av et grått lag,
som videre er dekket
av et lag ultramarin».

Knisifiks ffa Haug   Ca.1225.
kirke, Buskerud,
Nor8e.
Universitetets
Oldsaksamling.

C.nr.  3604.

På krittgrunderingen      Tre:       Kristusfiguren:
erdetet vamtorange   Orog    Hele figuen,
lag av mønje tilsatt
sinober og blyhviti
Kamasjonen som er
malt på dette laget
består av blyhvitt
tilsatt sinober. Det
er lyst og næmest
kjølig. De eneste
rosamodelleringene
er kinnrosene og en
rosa avtoning i
pannen mot kronen.
Den rosa fargen
består av blyhvitt og
sinober modellert
vått i vått med
kamasj onsfargen på
den orange
undermalingen.

furu.      bortsettfralen-
deklede og kronens
utside som er
utfør( i en hita-
sjonsforgylling.
Dette inkluderer
kronens innside,
lendekledets im -
side, hår og skjegg
samt kamasjons-
fargen.

Undersøkt av
forfatteren.

135
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Gjenstand            Datering  Type lag
Bær-
erde   område
lag

Kilde

Forts. Krusifiks fra
Haug kirke,
Buskemd.

På krittgrunderingen er Tre:       Korset: Ytterkant      Undersøkt av
det et tempera-aktig
lag av mønje tilsa(t
blyhvitt. Laget er dek-
ket av en rød lasur
også i et temperaaktig
medim. Mønjelaget
er også påført meget
tynt på et vask av
krittgrundering rundt
korsets kanter, men
ikke på baksiden.

Fuu.    og underblå skrå-     forfaueren
profil.

St. 0lav fra                Seneie          Et orange lag ligger       Tre.
Lunner, Norge.         middelal-     direkte på treveket.
Universitetets            dersk opp-Ser i farge ut som
Oldsaksamling.         maling av   mønje. Mulig antisep-

C. Nr.  2755.
en middel-   tikum på en utendørs
åldersk         skulptur. Fungerer
figu?           også som en olje-

grundering.

På hele                       Svein wiik
sku lp(uen.                (m un uig

informasjon).
Undersøkelsen
er ikke fullført.

Umes alterskaps-
dør, Røldal kirke,
Hardmger, Norge.
Historisk Museum
i Bergen.
Nr. a 297 11.

«Båkgrunnenerrød-      Tre.
brun, undennalt med
blyrødt og sinober,
næ oker (?) samt spor
av blyhvitt og dekket
av en rød lasur».

«Disse røde hg         PLAITIER
dekkerhele grun-      (Upublisert
deringen i de flate     rapport, lab nr.
billedfel[. Englene    76).
er malt på dette
røde underlag».

Hodet ffa Roskilde
donmkes triumf-
krusifiks, samt
relieff.
Nationalmuseum
København,
Da-k.

Original:     «Ikn sekundære be-
1200-1250. malingen er malt på
Sekundær    en rødlig grundering
bemaling     bestående av «bly-
ca.1282-mønjemedetlet
1300.           innhold afjem».

Tie.       Påhelegjenstan-
dene.

NYBORG og
THOMSEN
1983,  pp.  187-
209.

Oppstmdelses-
Kristus, Kloster
Wienhausen.

Slutten av   «IHemodeHierende,       Tre.
1200-           dunkelrosa Farbschicht
tallet.            unter dem hellen ln-

karnat zeigt, daB hier
die ktinsderische Ge-
staltung bereits in der
Untermalungsscliicht
ansetzt».  [...]  «Es gibt
anscheinend die ein-
heitsliche meningefar-
bene Untemalung des
lnkamats im Gesicht,
so wie sie (vielleicht
zufållig?) am FUB des
Auferstehungs-Kristus
anzutreffen war,
Genauere Unter-
suchungen bleiben
abzuwarten».

HARTWG
1988,  pp.  187-
262.
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Bær-

Gjenstand            Datering  Typelag                   :a¥e   område               Kilde

Krusifiks fra              Ca.1300.   Orange undermaling                    Under kamasjonen.  Peter Tångeberg,
Årsunda, Sverige.                           på krittgrundering.                                                             (muntlig kom-

munikasjon).

Skulptuer fm
Kalvariegruppe,
Trehoma, Sverige.

Ca.1400.    «Ineziemlichdunne      Tre.
Untemalung ist
etwas lasierend, hat
ausgeprågt fetten
Charakter und ist im
Ton hellbraungelb bis
rotbraungelb».

«Entsprechend sind  TÅNGEBERG
die lnkamateMari-   1986, p.  241.
ens und Johannes
aus Treh6rna
bråunlich unter-
legt, die Gesichts-
farbe des bårtigen
Stifters jedoch di-
rekt auf die weisse
Gnindiening ge-
malt».

Skulpturer på alter   Ca.1400.
fra Munktorp,
Sveri8e.

«Die ziemlich dtinne      Tre.
Untemalung ist
etwas lasierend, hat
ausgeprågt fetten
Charåkter und ist im
Ton hellbraungelb bis
rotbraungelb».

«Merkwiirdiger-         Ibid., p.  241,
weise kommt [...]     samt muntlig
die gleiche unter-     kommunika-
malung auch unter   sjon med
anderen Farben vor, Tångeberg.
so unter Gmn
(Plinthen), Weiss
(Kopftuch Mariens
und aufgeschlagene
Bticher), femer un-
ter der gelbbraunen
Farbe einiger Haare
oder unter Rosa und
anderen Fartxm der
Attribute».

Pietåffasamme        Ca.1400.    «Dieziemlichdtinne      Tre.       «Dasbråunliche        lbid., p.  241.
verksted som                                  Untemalung ist                          lnkamat des toten
Munktorp,                                        etwas lasierend, hat                      Christus  [...]  ist
Askeby, Sverige.                           ausgeprågt fetten                          gelbrot untemalt».

Charakter und ist im
Ton hellbraungelb
bis rotbraungelb».

Kristusfigufra         1400-           Rød/orange lag under     Tre.       Kamasjonen:             Tone olstad,
Andenes kirke            årene.           kamasjonsfarge på                       Under hudfarge på    (muntlig kom-
Tromsø Museum,                          krittgrundering.                             venstre håndflate       munikasjon).
Norge.                                                                                                                                          Tromsø
Nr.TS/K28.                                                                                                                                        museumsguide.

Madonimfra               Første          Mønjedirekte på tre.     Tre:       Undemåling for       SCHARFF
KlosterEbstorf.        tredelav                                                   Eik.       sinoberpåJesus-       1987,  p.  5.

14. årh. bamets bekledning.
Krapp på sokkel.
F6rside på rosa
kappe.

Mariaskrinfra            Første          «MitgelbroterFarbe     Tre.        «dielnkamate».         TÅNGEBERG
Val6, Sverige            halvdel         (Mennige')                                                                              1986, p.  241.

1400-t.         untemalt».
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TAB EIL OVER GJENSTANDER MED RØDI.lGE UNDERIJCK3ENDE LAG

Bær-

Gjenstand            DateringTypelag                    :aTe   område               Kilde

Annen schrein aus                                                                         Tre.                                              TÅNGEBERG
Våte                                                                                                                                                               1986.

Muttergottes in          Ca.1500.    «... ein besonderes          Tre.        Kamasjon.                   Ibid.,  p. 241.
L6t                                                     glånzendes, fett ge-

bundenes, sehr helles
lhkarrmt auf einer
gelbroten bis rosafar-
benen Untemalung».

Altar von
Hågerstad,
Stralsund, S verige.

Ca.1500.    «die lnkamate dun-         Tre.        «die lnkamate».         Ibid.
kelrosa unterlegt».

Madonnain                 «Endedes    «intensivmennige-Tre.        «dielnkamate».         Ibid., p. 241.
Veckholm, Up,         Mittel-         farbenen unterma-
Sverige.                          alters [...]    lung».

(Zweitfass   «Einheimische
ung?)».         Fassmaler».

Mdonna in
Husby, Dr,
Sveri8e.

«Eidedes    «intensivmennige-        Tre.        «dielnkamate».         Ibid., p.  241.
M ittei.        farbenen untema-
alters».         lung».

«Einheimische
Fassmåler».

Figureneines             «Endedes    «intensivmennige-        Tre.        «dielnkamate».         Ibid., p. 241.
Fltigelatltars in         Mittel-         farbenen untema-
StoraMalm,  S6,       alters».         lung».
S verige.                                               « Ei nheimi sche

Fassmaler».

Antemensalefra        Ca.1300.    «Lag l (påtreverket):    Tre.
Løgum, Danmark.                          Mønjeholdig.

Lag 2: Farget rødlig
kridtgrund. antagelig
proteinholdig
bindenriddel».

SCHARFF
1987,  p.  52.

Cismarer Altar.          1310-20.     Okerfargepåmønje-      Tre.
farget lag på iso-
leringssjikt.

HART"G
1988,  pp.  187-
262.

KreuzaltarimBad     1368             Mønje påkrittgrun-       Tre.
Imberm.                                          dering men ikke hel-

hetlig lag. Ligger
under blå farge og
hvitt hodeklede.

Ibid.,  pp.  187-
262.

Mariaskrin fra            1497.
Schwarzenberg.

Et tykt lag mønje på
kriwlim grundering.

Underlag for det        lbid., p. 242.
forgylte håret og
fm deler av «der
Sitzbank». Ligger
også langt ut over
den ikke grunderte
baksiden til
skulpturen.
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TAB EI.L ovER G7ENSTANDER nÆD RØDUGE uNDERI.IGGENDE I[AG

BCE)r-

Gjenstand            Datering  Typelag                    Fa¥e   område                Kilde

Abtenauer altares,     Beg.              «Unter den lnkar-
Østerike.                   150-tall.    naten und den reich

dekorierten imttver-
goldeten B orddren.

BRACIÆRT
1972,  p.  167.

Verkstatt lvo             Begyn-         «Partielle rote
S trigel,                        nelse             Untermalungen der
Menningen.                1500-            Inkamate».

tallet.

Ibid.'  p.  167.

Alter fra et                 Begyn-         «mønjeholdig grun-       Tre.
Augustinerkloster     nelse             dering».

1500-
tallet.

KUIIN'
RCX)SEN-
RUNGE,
STRAUB und
KOLIER'
1984,  p.125
und 158.

Magdebug lmm
Epitafium

«Spor av rødlig
bemaling der
muligvis hidhører
fia en sådm
behandling».

HU" 1967,
iflg. SCHARFF
1987.

* Datert av Mar(in Blindheim.

Muralmaleri

Gjenstand             Datering   Type lag

Bær-

%Te   område Kilde

Choir screen ofthe   ca.1330.
Camedral of
C0108ne.

A priming of ochre
and minium mixed
with a binder com-
posed mainly of
resin on a layer of
chalk and glue
lightly tinted with
minium and ochre
on a chalk/glue
render.

MORA, MORA,
and PIHIJPPOT
1984,  p.  129.

St.  Stephens
chapel in
Wesminster
Palace.

ca.1350.      Adoublepriming
which consisted of a
layer of red orange
minium and of lead
white on a render on
lime carbonate.

Ibid.,  p.  129.
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TAB EIL OVER GJENSTANDER MED RØDIJGE UNDERI.IG3ENDE ljAG

Sten

Bær-

Gjenstand            Datering   Typeiag                  %Te   område Kilde

Stifterinnefigur,         Ca.1280.     «Bemaletog sesat       Sten.                                           SCHARFF 1987,
Wienhausen.                                       have rød grundering»                                                       p.  52.

Mariamed bamet,    Slutt
Clunymuse6et.           1500-

tallet.

«Farvetgrundering       Sten.
ses flere steder
direkte på stenens
overflade under rester
af bemaling; kunne
ligne mønje».

SCHARFF 1987,
p.  52.

Korskranke, Kølns   Ca.  1340.
Dom.

Forsidens maleri:           S®¢n.
I.ag  1: Gul oker.
I.ag 2: Cac03 +
animalsk lim.
I.ag 3: Lyse gul
oker.

Baksiden:
La8 A:
1 :Rød oker. Voks/
harpikslignende
bhdemiddel.
2:Gul oker, Caco3,
mønje, 08 lim
Ovlagrere em 1).
3:«Imprimitur»:
Mønje og gul oker.
Bindemiddel
bestående vesentlig
av harpiks.

SCHARFF 1987,

pp. 48 f.
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Test på impregnering av grundering med alun
(AIK(S04)2 .12H20)

Fomålet med testen var å prøve å finne ut mer om hvordan aluminium kunne
være tilført grunderingen på bemalingen på Krusifiks på Haug og andre gjen-
stander analysert ved Universitetets Oldsaksamling. Det ble tatt utgangspunkt i
at aluminium hadde blitt tilført i form av en tilsetning av alun til et animalsk 1
im ved en tidligere konservering. Det var derfor Ønskelig å se hvordan alun i
forskjellige konsentrasjoner og påføringsmåter impregnerer en krittgrundering.
Prøvene ble analysert i SEM-EDX. Konklusjonen på undersøkelsene er at alunen
sannsynligvis ble tilført i et surt lim, f.eks. eddiklim.  (Se s.  94 og 95). Testen
omfatter imidlertid ikke prøver med alun tilsatt eddiklim, da den ble utført på et
tidspunkt da denne muligheten ikke var tenkt ut ennå !

Prøvene med alun ble strøket på en plate med tradisjonell grundering av kritt
og animalsk lim. Prøver ble tatt fra de forskjellige prøvefeltene. De ble preparert
som  tverrsnitt.  6  prøver ble  preparert,  men  kun  to  av  disse,  prøve  8  og  E,
ble analysert, da det viste seg at animalsk lim tilsatt hele 20% alun ikke ga noe
utslag av åluminium på E)X-analysene.

Til prøvene ble det anvendt en standard løsning av hudlim:  60 gr. lim/vann i
forholdet  1  :  1.  Limet som  ble benyttet var et hareskinnlim  fra Ekjord Farge-
handel.

Prøve    lmpregneh med          SEM-EDx analyser            Resultat

Standard løsning         ft
hudlim tilsatt 20%
alun.

Ingen registrering av
åLuminium i det hele tatt.

Mettet alunløsning.     Ancz/ysc j, ren alun
fra toppen av laget:
Ca S, K, (Ai).

Anø/ysc 2, lenger
nede i grunderingen:
Cfl'  S, Al'  (K).

Æunen ligger som et lag
på toppen av gmnde-
rin8en.

Elementfordelingen er
innbyrdes forskjøvet i
de to analysene fra
toppen av laget og i
selve grunderingslaget.
Aluminium er rikere
presentert i hulrom i
grunderingen.

På prøve E, som  ble impregnert med en mettet alunløsning, lå det et rent lag
med alun på toppen av prøven. De to EDX-kurvene på neste side viser en analyse
fra dette laget, og en analyse lenger nede i den alunimpregnerte gmnderingen.

141



5.2 TEST PÅ IMPREGNERING AV GRUNDERING MED ALUN

Fig. 35. Test på impregnering av krittgrundering mod en mettet løsning av alun. (Prøve E).
Test on impregnafion of chalk ground with a saturated solution of alum.

EDX-analyse fra rent lag av alun på toppen av krittgrunderingen.
EDX-analysis from a continous layer of alum on top of the chalk ground.

XtiflY
!EL::;        å3:  p,-eset.=      1t,C,s  Remaining;2j_£  Bead

!§Bi :i8:iiE  E  „ETT:;8:: cÅ:u3J5å;  2    2665.:t±!

EDX-analyse fia lengre ned i gninderingslagei
EDX-a:mlysis f tom f trther down in the grourd layer.
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5.2 TEST PÅ IMPREGNERING AV GRUNDERING MED ALUN

Fargeplansje
VI,  s.  59.

De to kurvene viser at forholdet mellom aluminium, svovel og kalium forskyves
noe fra toppen  av laget og  i  grunderingen.  Når alunen har impregnert grun-
deringen er kurven for aluminium noe høyere i forhold til kurvene for kalium og
svovel enn slik det foreligger i laget på toppen av prøven.

Det ble foretatt en kartlegging av elementene i tvensnitt nr. 5 fra rød innside av
lendekledet fra Krusifiks fra Haug. Hensikten var å få en forståelse av hvordan
elementene fordelte seg i prøven.  Særlig var vi interessert i hvor aluminium,
svovel og kalium befant seg, og om disse var forbundet med hverandre.

Kartleggingen viser at disse elementene ikke «leker sammen» i det hele tatt.
Hulrommene er fylt opp av rent duminium, mens kalium lever sitt eget liv i fom
av små kom i grunderingen. Tilstedeværelsen av kalium i gmnderingen er meget
liten. For å vise forekomsten av kalium var det derfor nødvendig å ta med meget
svake signaler i prøven, d.v.s. på et nivå som ble utelukket i kartleggingen av
de andre elementene. Det er vanskelig å skille bly og svovel i lave konsentra-
sjoner, da signalene er delvis sammenfallende. Vi tok derfor ut den delen av
spekteret som tenderer mest mot svovel og viderebehandlet denne. Prøven ble
manipulert ved å forsterke signalene i området for svovel. Vi konkluderte med at
svovel, i likhet med kalium, ikke forekommer i forbindelse med aluminium i
Prøven.
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Fig. 36. Hodets venstre side i 3/4 profil før behandling.
The left side of the head in 3/4 profi.le befiore treati'rient.
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Fig.  37.  Hodets  venstre  side  i  3/4  profil  etter mekanisk avdekning  av  rester av  sekundær
bemaling med skalpell.
The  left  side  of the  head in  3/4  profile  after  rriechanically  removing  secondary  paint with
scalpel.
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Fig. 38. Hodets venstre side i 3/4 profil etter behandling.
The left side of th2 head in 3/4 profile after treati!iwnt.

146



147

Fig. 39. Hodets høyre side i 3/4 profil før behandling.
The right side of the head in 3/4 profitie befiore treatnænt.



Fig. 40. Hodets høyre side i 3/4 profil etter mekanisk avdekning av rester av sekundær maling
med skapell.

The right side of the head in 3/4 profiile after inechanically removing of remaining secondary
i)aint with scalpel.
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Fig. 41. Hodets høyre side i 3/4 profil etter behandling.
The right side of the head in 3/4 profiile after treatmefli.



Fig. 42. Venstre korsam før behandling.
The left arm before treairrient.
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Fig. 43. Venstre korsam etter mekanisk avdekning av rester av sekundær maling med skalpell.
The left arm c[fter mechanically removing of reimining secondary paint with scalpel.
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Fig. 44. Venstre korsam etter behandling.
The left arm after treatriænt.
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Fig. 45. Kristusfigurens hode sett ovenfra før behandling.
Tlæ Christ fitgure' s head seen from above before treatm3nt.



Fig. 46. Kristusfiguens høyre side
før behandling.

Tiw Christ figure' s right side befiore
treaiment.
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Fig. 47. Kristusfiguens venstre side
før behandling.

Tlu3 Christ fiigure' s left side bef;ore
treatment.
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Fig. 48. Evangelistsymbolet i korsamens venstre medaljong før behandling.
The evangelist symbol in the three-fioliated end to the right of the cross befiore treatinent.



Fig. 49. Evangelistsymbolet i medaljongen nederst på korsstammen før behandling.
The evomgelist symbol in the three-fioliaied erd at the lower end of the cross before treatinent.
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BIIJAG  1

Eksamensoppgave 1991/92

Kaja Kollandsrud

Klarstørfølgende..

•  Krusifiksets trematerialers bearbeidelse, konstruksjon og tilstand.

•  Krusifiksets originale maletekniske oppbygning, konserveringstilstand og
opprinnelige utseende.

•  Vurder særlig tidligere behandlingers innvirkning på originalmaterialene.

•  Forklar også den sekundære bemalingens utseende.

•  Utfør nødvendig konservering.

•  Utfør restaurering med sikte på å understøtte de opprinnelige polykrome
virkninger. (Denne delen av oppgaven kan begrenses til områder som i
tilstrekkelig grad vil forklare restaureringens helhetvirkning).
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