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Sammendrag  

Masteroppgaven inneholder en gjennomgang av undersøkelser og behandlinger på et 1700-

talls portrett, som sannsynligvis forestiller Jan Wessel (1646-1716). I 1693 ble han utnevnt 

som en av fire, til rådmann for Trondhjem og han var far til Viseadmiral Peter Wessel 

Tordenskiold. På baksiden av maleriet er «Jan Wessel, Raadmand» påført med sort farge.  

Motivet er malt med oljefarger i en barokk stil med datidens illusjonisme. Figurens pudrede 

hudtone og parykk er naturalistisk utført. Kroppen er skjult av en kappe med dramatiske 

draperier. Utrykket er myndig og alvorlig noe som sømmet seg for en mann av rang. Et 

portrett var ofte ment å være stedfortreder når personen selv ikke var tilstede i hjemmet eller 

på arbeidet. Nå er maleriet i Akershus slott sin samling og det ble angivelig donert av 

Huitfeldt-Kaas familien etter 1905.  

Det var ønsket å stabilisere maleriet strukturelt og forbedre det visuelt. Det var derfor 

nødvendig å identifisere originale materialer og skille dem fra sekundære 

behandlingsmaterialer. Deretter kunne materialenes tilstand vurderes før nye behandlinger. 

Undersøker som ble gjort i forkant besto av visuelle analyser, røntgen, fotoanalytiske 

teknikker og pXRF. Det ble foretatt mikro-prøveuttak av lerretsfiber og et snitt i en 

lagstruktur. Fibrene ble identifisert ved Herzog metoden og lerretets tilstand vurdert med 

trådtellinger, brettetester og pH målinger. Fargesnittet ble preparert til et tverrsnitt. Ved å 

studere dette i reflektert lys og i UV-lys i et polariseringsmikroskop kunne lagstrukturen 

granskes. For å få vite hvilke materialer tverrsnittet besto av ble det også analysert med SEM-

EDX. Før behandling løsnet en lagstruktur fra brettekanten, men fragmentet var for lite til å 

kunne festes igjen. Ved å analysere dette i stasjonær FTIR kunne bindemiddel indikeres.  

Maleriet hadde strukturelle skader med to rifter og lerretet hadde løs oppspenningen. Dette 

har resultert i noen lerretsbulker og en større bulk i figurens ansikt. Mest iøynefallende var 

hvor tilsmusset maleriet var. Fargene var dekket av overflateforurensinger i tillegg til 

misfarget ferniss. I tillegg hadde motivet mange oppskallinger og avskallinger. For å 

stabilisere maleriet strukturelt og forbedre de visuelle aspektene måtte flere tiltak igangsetters. 

Lerretet ble demontert fra blindrammen og planert på et lavtrykksbord. Alle lerretskantene ble 

kantdublert og riftene ble reparert. Motivet ble renset for overflatesmuss og missfaget ferniss. 

Fargestrukturer som hadde gått tapt ble kittet og retusjert. Til slutt inneholder masteroppgaven 

noen preventive råd om klima og lyseksponering for videre bevaring av portrettmaleriet.  
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Abstract  

The thesis contains a description of examinations and treatments of a portrait from the 18th 

century, which probably represents Jan Wessel (1646-1716). In 1693 he was appointed as one 

of four councilors for Trondhjem and he was the father of Vice Admiral Peter Wessel 

Tordenskiold. On the back of the painting «Jan Wessel, Raadmand» is painted with black 

color. The motif is made with oil colors in a Baroque style with contemporary illusionism. 

The figure's powdered skin and wig are naturally performed. The body is hidden by a robe 

with dramatic drapes. The expression is stately and serious and appropriate for a man of high 

rank. A portrait was often meant to be a substitute when the person wasn’t present at home or 

at work. Now the painting is in Akershus Castle's collection and it was supposedly donated by 

the Huitfeldt-Kaas family after 1905. 

The objective was to stabilize the painting structurally and to improve it visually. Therefore, it 

was necessary to identify original materials and distinguish them from secondary materials. 

Based on this, the condition of the materials could be assessed and then the treatments could 

star. The examinations consisted of visual analysis, X-ray, photo-analytical techniques and 

pXRF. Micro-samples of canvas were taken and a cross-section of the paint structure. The 

canvas fibers were identified by the Herzog method and the canvas condition was assessed. 

The micro sample from the paint structure was prepared for one cross-section. By studying it 

in reflected light and in UV light in a polarization microscope, its layer structure could be 

examined. In order to know which materials, the cross-section consisted of, it was further 

analyzed in SEM-EDX. Prior to treatment, paint structure from the folding edge loosened and 

the fragment was too small to be re-attach again. By analyzing it in stationary FTIR, the 

binder could be indicated.  

The painting had structural damage with tears and the canvas had lost its tension. This has 

resulted in a few waves and a slightly larger bulk in the figure's face. The motive was covered 

with surface contaminants and discolored varnish. It also had loos color and losses. In order to 

structurally stabilize the painting and improve its visual aspects, the canvas was dismantled 

from the frame and flattened on a low-pressure table. All the canvas edges were strip-lined, 

and the tears repaired. The motive was cleaned, and varnish removed. Color structures lost 

were filled and retouched. Finally, the master's thesis was completed with some precautionary 

advice for climate and light exposure for further preservation of the portrait painting. 
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Forord  

Masteroppgaven i malerikonservering har vært en lang og spennende prosess og nå er i en 

avsluttende fase. I denne forbindelse så er det mange jeg ønsker å takke. Først og fremst vil 

jeg utrykke min takknemlighet til Tine Frøysaker, som er min veileder. Det er vanskelig å 

beskrive hvor stor pris jeg setter på hennes lærerstil og formidlingsglede.  

Jeg vil takke Douwtje van der Meulen og Noelle Streeton for alle deres kurs, og for alltid å ha 

døren åpen, for det har vært mange spørsmål å besvare. Særlig under undersøkelsesprosessen 

for dette prosjektet har dere lært meg hvor viktig den er. Dunken Slarke og Calin Constantin 

Steindal for å gjennomføre undersøkelser og analyser. Oda Grønnesby for rådføring og støtte i 

flere av de praktiske oppgavene. Lisa Benson for veiledning av litteratur og publikasjoner.  

Uten dere hadde ikke jeg kunnet gjennomføre masteroppgaven.  

Jeg vil takke alle jeg har møtt av gjestelærere og foredragsholdere for at også dere har delt 

deres kunnskap. Hver og en av dere har gitt meg noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg må få 

uttrykke en ekstra stor takk til eier, Akershus slott og samlingsansvarlig Anette Reiersen for et 

godt samarbeid. Arbeidet har vært utfordrende, lærerikt og inspirerende. Til slutt vil jeg takke 

min datter Hedda som har vært litt ekstra tålmodig i det siste.  

 

Oslo 13/3/2020 

Kristine Yasemin Amundsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Innhold  

 

Oppsummering ............................................................................................................................i           

Abstract ......................................................................................................................................ii 

Forord .......................................................................................................................................iii 

 

Hovedtekst  

1. Innledning .............................................................................................................................1  

Problemstillinger ........................................................................................................................1    

Målsetninger ...............................................................................................................................2 

Oppgavens oppbygning ..............................................................................................................2  

 

2. Metoder for undersøkelse av maleriets originale utseende, materialer og teknikker ...3 

Metodikk ....................................................................................................................................3       

Visuelle undersøkelser .............................................................................................................4                                                                                               

Bunnmaterialer ...........................................................................................................................4 

Maleteknikk ..............................................................................................................................5 

Invaderende ikke-destruktive metoder og destruktive metoder .........................................6                                                                

Bunnmaterialer ...........................................................................................................................6           

Maleteknikker ............................................................................................................................8    

 

3. Maleriets kontekst ................................................................................................................9 

Motiv og komposisjon .............................................................................................................11  

Samtidens portrett tradisjon i Danmark-Norge ........................................................................12  

 

4. Originale materialer og teknikker ....................................................................................12 

Bunnmaterialer ......................................................................................................................13                                                                                                            

Lerret ........................................................................................................................................13    



v 
 

Maleteknikk ............................................................................................................................15                                                                                                                    

Limdrekning .............................................................................................................................15 

Tolagsgrundering......................................................................................................................16 

Bindemiddel .............................................................................................................................18  

Blå strukturer ............................................................................................................................18      

Gule strukturer .........................................................................................................................19 

Røde strukturer .........................................................................................................................20 

Brune strukturer .......................................................................................................................21   

Sorte strukturer .........................................................................................................................22    

Hvite strukturer ........................................................................................................................23     

Hudfargede strukturer ..............................................................................................................23                                                                                    

 

5. Behandlingshistorikk .........................................................................................................23 

Bunnmaterialer ......................................................................................................................24  

Pynterammen ...........................................................................................................................24                                                                                                               

Blindrammen ............................................................................................................................25                                                                                                                         

Lerretet .....................................................................................................................................25 

Grundering ...............................................................................................................................25 

Maleriets fargeområder ............................................................................................................26 

Ferniss ......................................................................................................................................26 

 

6. Tilstand før behandling .....................................................................................................27 

Bunnmaterialer ......................................................................................................................27                                                                                                        

Blindrammen ............................................................................................................................27                                        

Lerretet .....................................................................................................................................27                                    

Motivet ....................................................................................................................................29                                                                                                                           

Grundering og fargestrukturer .................................................................................................29                                                                                                                        

Sekundære fernisslag og overflateforurensinger ......................................................................30                                                                                                     

 

 



vi 
 

7. Behandling ..........................................................................................................................31 

Etikk ........................................................................................................................................31  

Strukturelle inngrep ..............................................................................................................32 

Demontering av lerretet ...........................................................................................................32 

Reparasjon av blindrammen .....................................................................................................33 

Konsolidering ...........................................................................................................................34 

Planering ..................................................................................................................................35 

Kantdublering ...........................................................................................................................36 

Riftreparasjon ...........................................................................................................................38 

Ny oppspenning og utkiling .....................................................................................................38  

Rensing ....................................................................................................................................39 

Rensing av blindrammen .........................................................................................................39 

Fjerning av overflateforurensing på lerretets bakside ..............................................................39 

Rensetester ...............................................................................................................................39 

Rensing av maleriets overflate .................................................................................................41 

Fjerning av gammel ferniss ......................................................................................................42 

Fjerning av gamle overmalinger og retusjer ............................................................................43 

Renseresultatet .........................................................................................................................44  

Visuell reintegrering ..............................................................................................................45 

Fernissering før kitting .............................................................................................................45 

Kitt og retusjer .........................................................................................................................50  

 

8. Avslutning, videre anbefalinger og ettervern ..................................................................51 

 

Referanser til hovedtekst .......................................................................................................53 

 

Vedlegg til hovedtekst   

Vedlegg 1 .................................................................................................................................81 

Vedlegg 2 .................................................................................................................................82 

Vedlegg 3 .................................................................................................................................87 



vii 
 

Vedlegg 4 .................................................................................................................................88 

Vedlegg 5 .................................................................................................................................97 

Vedlegg 6 .................................................................................................................................98 

Vedlegg 7 ...............................................................................................................................100 

Vedlegg 8 ...............................................................................................................................103 

Vedlegg 9 ...............................................................................................................................104 

Vedlegg 10 .............................................................................................................................106 

Vedlegg 11 .............................................................................................................................108 

Vedlegg 12 .............................................................................................................................109 

Vedlegg 13 .............................................................................................................................111 

Vedlegg 14 .............................................................................................................................113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Figurligste  

 

Fig.1) Før behandlinger  

Fig.2) Etter behandlinger 

Fig.3) Blindrammen før demontering av lerret 

Fig.4) Øverste venstre hjørne  

Fig.5) Øverste høyre hjørne  

Fig.6) Nederste venstre hjørne  

Fig.7) Nederste høyre hjørne  

Fig.8) Blindrammen etter demontering av lerretet  

Fig.9) Løs trebit i det øverste venstre hjørnet  

Fig.10) Øverste venstre hjørne  

Fig.11) Øverste høyre hjørne  

Fig.12) Nederste venstre hjørne  

Fig.13) Nederste høyre hjørne  

Fig.14) Røntgenfotografi   

Fig.15) UV-lys  

Fig.16) Infrarødt fotografi  

Fig.17) Falskfarge fotografi  

Fig.18) Prøveuttak av lerretstråder 

Fig.19) Prøveuttak 1 

Fig.20) Prøveuttak 2 

Fig.21) Prøveuttak 3 



ix 
 

Fig.22) Prøveuttak av lerretstråder 

Fig.23) Lerretsvevnad 

Fig.24) Transmittert lys, lerretstråd 1 

Fig.25) Polarisert lys, lerretstråd 1 

Fig.26) Herzog, lerretstråd 1 

Fig.27) Transmittert lys, lerretstråd 2 

Fig.28) Herzog testen, resultater  

Fig.29) Tverrsnitt, lagstrukturen  

Fig.30) Tverrsnitt, reflektert lys 

Fig.31) Tverrsnitt, UV lys 

Fig.32) Tittel, baksiden av lerretet 

Fig.33) Tittel, baksiden av lerretet, UV-lys 

Fig.34) Tekst på motivet  

Fig.35) Trådtellinger  

Fig.36) Motiv malt over oppspenningskanten 

Fig.37) Rensing 

Fig.38) Blåfargen i øynene og på kragen  

Fig.39) UV-lys under rensingen  

Fig.40) Rensing av gulfarge  

Fig.41) Rensing av rødfarge  

Fig.42) Jakken  

Fig.43) Planering  

Fig.44) Planering med lavtrykksbord 



x 
 

Fig.45) Kantdublering 

Fig.46) Etter riftreparasjon  

Fig.47) Kitting  



1 
 

1.Innledning 

 

I forbindelse med i masterprosjektet i malerikonservering ble et portermaleri undersøkt og 

behandlet etter forespørsel fra eier. Maleriet er oppgavens primærkilde og praktisk 

konservering er del av prosjektet. Det følger en teoretisk redegjørelse for valg av 

behandlingsinngrep i form av denne oppgaven. Etiske retningslinjer skulle overholdes i alle 

ledd av prosessen og la grunnlaget for de valg som måtte foretas for undersøkelsesmetodene 

samt for alle behandlingsinngrep i henhold til fagfeltets etiske rammeverk (ECCO 2003:1-4). 

Maleriet hadde ukjent datering og det forelå ingen informasjon om hvilke materialer og 

teknikker som var blitt anvendt verken av kunstneren eller tidligere behandlere. Det var 

strukturelle skader i lerretet med en riftskade og tekstilet var løs oppspent, noe som kunne 

medføre forverring av tilstanden og gi nye skader. I tillegg bar deler av maleriet preg av 

oppskallinger med løse fargebiter og avskallinger med malingstap. Prosjektets målsetning var 

derfor å stabilisere maleriet strukturelt samt forbedre maleriets visuelle utrykk.  

 

Problemstillinger 

Hvordan kan en potensielt lettløselig malerioverflate renses skånsomt og samtidig effektivt 

for å fjerne overflateforurensing og misfarget ferniss i henhold til etiske retningslinjer for 

konservering?  Hvilke originale materialer består maleriet av og hvilke behandlingsmaterialer 

er best egnet for riftreparasjon basert på maleriets tilstand? Innledende spørsmål og 

problemstillinger er utgangspunkt for prosjektets metodikk. Maleriet var i begynnelsen av 

prosjektet dekket av overflateforurensing og smuss. Dette bidro til at maleriets motiv og 

farger var svært forandret. Lerretet hadde i tillegg en riftskade midt i motivet og det var flere 

fargeområder med oppskallinger som uten behandling kunne lede til ytterligere fargetap.  Det 

å ingen informasjon fra eier eller i arkivene om maleriets tilstand. Derfor var det nødvendig å 

undersøke maleriet for å kunne behandle det med egnede behandlingsmetoder og materialer. 

Tilstanden på bunnmaterialet var avgjørende for de valg som kunne tas under strukturell 

stabilisering av lerretet. For å kunne rense maleriet skånsomt måtte det innhentes informasjon 

om maleriets originale materialer. Dette for å kunne tilbakestille noen aspekter av maleriets 

originale tilstand og visuelle kvaliteter.  
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Målsetninger 

Maleriet hadde ved prosjektets begynnelse ukjent datering. Kunstneren var heller ikke 

identifisert. Det var synlige strukturelle skader i lerretet i form av en rift og tekstilet var løst 

oppspent, noe som kunne medføre forverring av tilstanden og nye skader. I tillegg bar noen 

deler av maleriet preg av oppskallinger med løse fargebiter og avskallinger med malingstap. 

Prosjektets målsetning var å stabilisere maleriet strukturelt samt forbedre noen aspekter av 

kunstnerens intensjon.  

1) Masterprosjektets hovedmål er å stabilisere maleriet strukturelt og forbedre noen aspekter 

av kunstnerens intensjon og maleriets opprinnelige utseende. Maleriets materialer og teknikk 

skal undersøkes før det kan behandles og dette inkluderer fire delmål. 1) Et av prosjektets 

delmål er å foreta undersøkelser av tilstanden på originale materialer. 2) Identifisere originale 

materialer og teknikk dette er vesentlig for behandlingen. 3) Følge vedtatte etiske 

retningslinjer i konservering for undersøkelser og behandling. 4) Dokumentere maleriets 

tilstand både før og etter behandling samt gi råd for videre oppbevaring og håndtering.  

Oppgavens innhold 

Metodene for undersøkelser er tilgjengelig ved konservatorstudiet samt etisk forsvarlige å 

bruke i henhold til gitte standarder for konservering. De kan gi ny informasjon som er 

nødvendig for å gjennomføre behandling. Dette innebærer at undersøkelsene utføres i riktig 

rekkefølge. De startet derfor med visuelle analyser. Videre ble ikke-invaderende 

instrumentelle metoder anvendt før mikro-invaderende metoder. Kapittel 2 redegjør for hvilke 

metoder som ble benyttet og hvordan informasjon ble innhentet samt hvorfor. Fordeler og 

ulemper ble tatt med i betrakting og veid opp mot hverandre. I Kapittelet 3 om kontekst settes 

verket inn i en større sammenheng. Det ble gjort arkiv og litteratursøk for å se om det kunne 

finnes mer informasjon om proveniens samt for å få et innblikk i Dansk-Norsk tradisjon for 

1700-tallets portretter. Med hovedsakelig et fokus på det maletekniske, så måtte også 

kulturminneverdiene til det som skal bevares tas med i betraktningen. Originale materialer i 

kapittel 4 måtte så langt det var mulig skilles fra sekundære materialer for å undersøke 

behandlingshistorikken beskrevet i kapittel 5. Basert på dette kunne tilstand i kapittel 6 

vurderes. Deretter ble behandlingen gjennomført og beskrevet i kapittel 7. I kapittel 8 blir 

oppgavens hovedtekst avsluttet, problemstillinger oppsummert sammen med noen tanker om 

og anbefalinger for ettervern. Vedlegg og figurer er lagt ved for å supplere hovedteksten. 
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2. Metoder   

Følgende kapittel redegjør for metodene som ble anvendt for undersøkelser av maleriet. De 

kunne svare på spørsmål og belyse problemstillinger slik at prosjektets målsetninger kunne 

oppnås. Maleriet som undersøktes fremstod som svært tilsmusset der farger og motiv var 

tildekket av overflateforurensinger og misfarget ferniss. I tillegg var det strukturelle skader i 

lerretet med en rift og flere områder med avskallet maling og alvorlige fargeoppskallinger 

som kunne bidra til ytterligere forverring av tilstanden.   

 

Metodikk  

Alle undersøkelser ble uført etter et gitt hierarki innenfor konservering der ikke-destruktive 

metoder anvendes først. Mikro-invaderende metoder som krever små prøveuttak bør unngås 

med mindre de er nødvendige. Uansett må de i alle tilfeller begrenses til et minimum. Nettopp 

fordi alle prøveuttak strider mot fagfeltets overordnede målsetning om ikke å fjerne 

bevaringsverdig materiale. Mikro-destruktive metoder vil først kunne bli foreslått om de ikke-

destruktive metodene ikke kan gi tilstrekkelig informasjon før ny behandling kan 

gjennomføres. Fordeler og ulemper med undersøkelsesmetodene som er tilgjengelige ved 

konserveringsstudiet måtte derfor vurderes opp mot hensikt, ressursbruk og evne til 

gjennomførelse samt om de var etisk forsvarlig å benytte.  

Undersøkelsesmetoder som ble anvendt i prosjektet skulle kunne svare på flere spørsmål, men 

det var ikke forventet å få svar på alle. Resultater fra undersøkelsesmetoder skulle kunne 

supplere hverandre og gi et fundament for valg av behandlingsmaterialer og behandling i 

henhold til etiske retningslinjer. Valg av undersøkelsesmetoder innenfor konservering må 

være i henhold til ECCO sine vedtatte standarder for undersøkelser der originalt materiale 

ikke må fjernes med prøveuttak om det ikke foreligger særskilte årsaker og der nødvendige 

behandlinger ikke kan utføres uten prøveuttak (ECCO 2003:2). Konservatoren har likevel et 

ansvar for å tilegne seg nødvendig og oppdatert kunnskap og kun bruke egnede materialer og 

metoder. For å kunne besitte denne kunnskapen må den ofte innhentes der den mangler. For 

maleriet som skulle behandles var det flere ubesvarte spørsmål.  

Det er som nevnt et bærende prinsipp i konservering at alt originalt materiale skal bevares. 

Når en prøve blir tatt av et maleri i undersøkelsesøyemed brytes dette prinsippet og derfor må 

det ligge særlige årsaker til grunn for å kunne forsvare en slik handling. Fordeler og ulemper 
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for mikro- destruktive metoder ble derfor vurdert opp mot hverandre og da prøvetakning ble 

ansett som nødvendig måtte prøvene begrenses til et absolutt minimum (Pye 2001:32). 

Fordeler med prøveuttakene var at analyser av dem kunne gi svar på spørsmål knyttet til 

originale materialer, tilstand og endringer som har oppstått der denne informasjonen manglet. 

Resultater av analysemetodene måtte imidlertid tolkes og dette krever ofte erfaring og 

ressurser. Nødvendig kunnskap og tilgang til undersøkelsesmetodene som ble anvendt var 

imidlertid tilgjengelig. I tillegg til maletekniske analyser og tolkninger var studier av relevant 

litteratur og publikasjoner også del av metodikken.  

 

Visuelle undersøkelser  

Undersøkelsesprosessen for både bunnmaterialer, motiv å skadeomfang startet med visuelle 

observasjoner med og uten forstørrelse. Først ble originale materialer og teknikker studert, 

deretter ble tilstanden deres vurdert med en kombinasjon av følgende metoder.                                                      

 

Bunnmaterialer  

Blindrammen ble undersøk i ordinær belysning fra alle vinkler både før og etter lerretet ble 

demontert. Lerretets type og tilstand avgjorde hvilke behandlingsinngrep som var nødvendige 

og hvor ømfintlig det var for behandlingsmaterialer. For å vurdere tekstilet ble trådtetthet, 

fibertype og retning på veven på baksiden av motivet undersøkt med en trådteller (10x) og 

med mikroskopi (40x). 

Røntgenbildet supplerte studiet av teknikk, materialer og skadefenomenene samt fungerte 

også som dokumentasjon (fig.14).1 Røntgen kunne vise lerretets trådtetthet og dokumenterte 

skader og tilstand. Røntgenbildet skapes ved at elektromagnetiske stråler absorberes eller 

 
1 Fire røntgenfotografier ble tatt av Douwtje van der Meulen og Dunken Slarke på KHM, Økeren, og satt 

sammen i bilderedigeringsprogrammet Photoshop®. Røntgenapparatet som ble brukt var «Comet MXR-

225/0.4-3.0» med et 4mm aluminium filter.  Kontroll panel: GE Isovolt Titan E. Avstanden mellom «GE 

Inspection Technologies IPS phosphor imaging plate» (35x43 cm) og røntgenstråleenhet var 85 mm. Spenning: 

40 Kv, strøm: 5 milliamp, tid: 10 sekunder. Innstillinger for de fire røntgenbildene var: Voltage: 40 Kv, Current: 5 

milliamps, tid: 10 seconds Skanner: GE CRx25P drum skanner, Software: GE Rhythm. Bilder ble tatt i 100 mikron 

oppløsning.  
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transmitteres. Dette beror på materialenes komposisjon, tetthet og tykkelse (Stuart 2007:79). 

Har grunderingen et høyt atomnummer vil avtrykket av lerretsveven i grunderingen kunne bli 

synlig på røntgenfotografiet og dermed bidra til vurdering av vevnadsteknikk, tråder og 

tilstand.  

 

Maleteknikker 

Maleriets teknikk og materialer samt tilstand ble først studert fra alle vinkler med ordinær 

belysning i tillegg til gjennomlys og sidelys (Crook og Learner 2000:33). Det ble brukt 

holdelupe (10x) og stereomikroskop (40x) som hjelpemiddel. Fargestrukturene ble 

katalogisert etter Plahters fargestrukturtabell (1987:47) (vedlegg 2). Maleriet ble deretter 

undersøkt og dokumentert med fotoanalytiske teknikker med et multispektralt fotoapparat.2 

UV-opptak konstaterte tilstedeværelsen av ferniss (fig.15). IR-opptaket vil i teorien kunne 

bidra til å kartlegge og differensiere mellom liknende pigmenter (Moon mfl. 1992:42, Galeotti 

mfl. 2009:68). Det ble også tatt et falsk farge fotografi for å se om det kunne bidra med 

ytterligere informasjon om malerioverflaten. 

Røntgenbildet supplerte studiet av materialer, teknikk og skadefenomenene. Røntgenfotografi 

blir ofte tatt når et maleri skal undersøkes fordi det er en metode som kan bidra til informasjon 

om fargestrukturene, pigmenter og maleteknikk samt tydeliggjorde og dokumenterte flere 

skader (Mayer og Taft 2000:80).  

pXRF-målinger3 ble utført fordi metoden kunne indikere elementinnholdet i noen farger og 

dermed til datering av noen av disse samt kartlegge områder der fargene er solide eller 

sårbare. Blir det eksempelvis påvist blyhvitt i lyse områder vil dette indikere at fargen er 

mindre utsatt for å ekstrahere løse komponenter fra malingen under inngrep som rensingen 

eller re-fernisseringen, enn andre hvitfarger. Det å få kartlagt noen av pigmentene som har 

blitt benyttet var relevant før rensingen i det henseende at det kan forklare hvordan fargene 

opprinnelig har sett ut. pXRF målingene kan indikere fargeendringer (Hassall 1997:112). I 

tillegg kan det bidra til å oppklare om en farge er original eller sekundær i henhold til 

dateringen av maleriet. Før maleriet skulle renses bidro indentifisering av pigmenter til 

datering av maleriet med forekomst av blytinngult. Ved å identifisere og lokalisere røde og 

 
2 Artist© kamera utviklet av Art Innovation  
3 pXRF målinger ble gjort sammen med Dunken Slarke. Det ble brukt et NitonTMXL3t 950-He GolDD+ pXRF  
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hvite pigmenter kunne noen farger som er sårbare for rensing, som eksempelvis røde 

jordfarger utelukkes fordi det gjennomgående ble påvist kvikksølv i maleriets røde områder. 

pXRF bidro til å endre den første antagelsen om blygrundering da det ble funnet kalsium i alle 

målingene (vedlegg 5). Dette kunne bety at maleriet har en krittbasert grundering. Resultatet 

tilsier imidlertid at det er nødvendig å nevne at analysene registrerer informasjon fra hele 

testområdet, i tillegg krever tolkning av spekteret erfaring (Bonizzoni mfl. 2008:208). 

Resultatene fra pXRF ble med fordel sammenlignet med spektre fra SEM-EDX analyser før et 

endelig forslag om grunderingstype kunne gis. I tillegg bidro sistnevnte med et forslag til hva 

den sorte fargen består av.  

 

Invaderende ikke-destruktive metoder og destruktive metoder  

For metoder der det er nødvendig å foreta et mikroprøveuttak er dette destruktivt for maleriet. 

Både invaderende ikke-destruktive og destruktive metoder beskrives i avsnittene for 

bunnmaterialer og maleteknikker. I denne forbindelse innebefattes også destruktive metoder 

der at prøveuttak blir ødelagt ved undersøkelser samt der prøven kan bevares for ettertiden da 

nye spørsmål kan oppstå. Utrykket begrenses derfor ikke bare til hva som var invaderende, 

ikke-destruktive metoder eller destruktive for maleriet men også for prøvematerialet.   

 

Bunnmaterialer 

Utseende, berøring og lukt gir signaler om hva et lerret er laget av, men for en helt sikker 

identifikasjon krever det utføres prøvetakning av lerretet for videre kunne undersøkelse i 

mikroskop (Salville og Greaves 1995:33). Naturfibre har karakteristiske mønstre som et trenet 

øye kan skille fra hverandre (Stuart 2007:83). Før riftreparasjonen var det ønsket å identifisere 

fibertype og stadfeste tilstand ytterligere for å kunne anslå hvor sensitivt lerret vil være under 

et slikt inngrep (Berger 1976:116). Er det svært sensitivt ville dette gi begrensninger for 

hvilke valg som kunne foretas under behandling. Trådene ble studert gjennom 

polariseringsmikroskop (200x) og for å identifisere hva slags fiber lerretstråden består av 

dermed hvilket type lerret maleriet har så ble den modifiserte Herzog testen utført (Herzog 

1922, Haugan og Holst 2013).4  I denne forbindelse ble det først gjennomført to prøveuttak på 

omtrent 5 cm av hver tråd med motsatt vevnadsretning for å bekrefte eller utelukke om lerret 

 
4 Herzog testen blir også kaldt «The Red Plate test» på grunn av filteret med samme navn. 
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besto av en blandingsvev. I to omganger ble fiber fra trådene først observert i hvitt 

transmittert lys og i polariseringslys. Deretter ble den modifiserte Herzog-tesen utført (fig.28). 

Fibrene ble observert både vertikalt og horisontalt for å kunne skille mellom hamp, brennesle 

eller lin-fiber (Lukesova mfl. 2019:501-502). En fordel med denne metoden er at den kan 

identifisere plantebaserte fibre med større sikkerhet enn polariseringslys og tverrsnitt av 

lerretstråd, og den er relativ enkel å utføre. En ulempe er at tolkning av testen krever erfaring 

og en feilmargin i vurderingene som ble gjort kan derfor ikke helt utelukkes selv om resultatet 

opplevdes overbevisende. For å gjennomføre Herzogmetoden så brukes et filter som heter 

«Read plate», men dette filteret var ikke tilgjengelig ved studiet. Et alternativ som likevel 

gjorde det mulig å gjennomføre testen var et «Full-wave lamda palate» filter. Det var som 

nevnt kun et adskilt fiber som skulle analyseres fra hvert prøveuttak. Etter Herzoganalysene 

var derfor det meste av trådene intakt og ble tatt vare på for ettertiden. Det er et ideale å 

bevare slike prøveuttak da nye spørsmål kan foreligge frem i tid (Eastop og Timar-Balazsy 

1998:383).  

For å vurdere tilstand ble det utført brettetest på ytterligere en løs tråd. Omtrent 10 cm ble 

fjernet fra høyre brettekant. Den ble ikke festet til lerretet igjen fordi den med fordel kunne 

benyttes både brettetest og til pH målinger. Tråden ble først brukt til å vurdere tilstand etter 

hvor sterkt hold lerretstråden fremdeles hadde. Dette gjøres ved å se hvor mange ganger en 

tråd kan brettes før den ryker. Deretter ble tråden ble delt opp og anvendt til pH-måling i en 

kaldtvannekstraksjon. Prøveuttaket var derfor destruktivt både for lerretet og for uttaket i form 

av at lerretstråden ikke ble bevart. Det er en klar ulempe at originalt materiale ble fjernet fra 

lerretet. Likevel bidro prøveuttaket på 0.002 g.  til å vurdere om lerretet var sterkt nok til å 

tåle nødvendige behandlinger.  

Målinger av bunnmaterialets pH ble først utført med Agarose Sigma® Life Science gel som 

ble lagt på baksiden av maleriet for å stadfeste tilstanden til tekstilet før inngrep (vedlegg 6). 

pH målinger ble også utført etter at behandlingsinngrepene var gjort for å kunne stadfeste om 

det hadde blitt noen forbedring. Lerretets pH-nivå gir en indikasjon på hvor nedbrutt et lerret 

er (Burnstock og Rizzo 2003:49). En ulempe med metoden er likevel at bunnmaterialet blir 

utsatt for en liten mengde fuktighet (Tse 2007:9; Tse og Vuori 2004:4). Denne ulempen ble 

redusert av at det ble lagt gel istedenfor vann på lerretet. pH-målinger er vanlig å utføre på 

studiet og ansett som nødvendig for å kunne gjennomføre behandling. Agarose Sigma® Life 

Science ble lagt på ulike steder på tekstilet i 5 minutter, deretter ble pH målt med et 

HORIBA® Scientific LAQUAtwin compact water quality meter. Lerretet skulle rift-repareres 
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og for å vurdere hvor skjøre lerretsfibrenes har blitt ble det også foretatt pH målinger av 

lerretstråden som allerede var blitt brukt til brettetesten. Lerretstrådene ble delt opp og lagt i 

15 ml destillert vann. Deretter ble pH målt etter 20 minutter og etter 24 timer med pH-

indikator strips av typen MColorHastTM.  

 

Maleteknikker 

Det var nødvendig å identifisere fargenes bindemiddel og ferniss for å vite hvor lettløselig 

disse var samt om sistnevnte er original, men for å anvende en relevant metode som FTIR 

krever det et mikro-prøveuttak. Når informasjon om bindemiddel samt ferniss kan innhentes 

ble metoden likevel vurdert som aktuell. Om fernissen er original kan den være 

bevaringsverdig, men i dette tilfellet svekket den motivets lesbarhet da den var svært 

missfaget. Det var derfor ønskelig å vite hva den besto av og hvor løselig den var før en 

forestående rensebehandling kunne planlegges. Det var imidlertid ikke ønsket å foreta mer 

enn et prøveuttak i malingsstrukturen. Dette ble likevel gjort av grunner som beskrives på 

slutten av de følgende avsnittene for maleteknikker.  

For å kunne forstå hvordan lagstrukturene er bygget opp ble det foreslått å ta ut et tverrsnitt i 

kanten av en eksisterende skade på jakken. En åpenbar ulempe med et slikt prøveuttak er at 

originalt materiale fjernes, men prøven kan til gjengjeld bevares for ettertiden der nye 

spørsmål kan oppstå. Fordelen med metoden er at ved å analysere tverrsnittet i et 

polariseringsmikroskop så kan det gi kunnskap om originale materialer og teknikk (Keune og 

Townsend 2006:56). Tverrsnitt kan i tillegg besvare spørsmål knyttet til fargenes stratigrafi, 

partikkelstørrelse og partikkelfordelingen i pigmentene, samt indikere bindemiddel og antall 

fernisslag (Plesters 1956:110).  

Etter avgjørelsen om å ta et mikrosnitt som kunne vise lagstrukturene fra grunderingen til 

ferniss, ble 1 mm2 fjernet fra et område nederst til venstre på jakken. Området hadde gamle 

skader med flere avskallinger og oppskallinger. Det var andre relevante områder som ble 

vurdert, som rundt riftskaden i lerretet. Her viste maleriet imidlertid ingen fluorescens i UV-

belysning sett i polariseringsmikroskop (200x) noe som viste seg gjeldende i store deler av 

maleriet. Ferniss kunne være skjult av smuss og likevel være til stede, men da valgt område i 

motsetning hadde en tydelig grønn fluorescens så ble dette stedet foretrukket fordi det syntes 

å sikre tilstedeværelse av ferniss i prøven. Etter at materialet var hentet inn ble snittet støpt. 
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Videre ble fragmentet i avstøpningen forberedt og slipt ned til et tverrsnitt som kunne 

analyseres i polariseringsmikroskop og dokumenteres.  

Ved å analysere prøven videre med SEM-EDX5 kunne i tillegg pigmentenes grunnstoff 

konstateres og supplere pXRF målingene, samt vise pigmentenes fordeling i de ulike lagene 

(Drakopoulos mfl. 2002:1). Teknikken kan brukes både på organisk og uorganisk materiale 

(Joosten og Spring 2009:191). Materialene vises gjennom gråvalører som representerer 

kjemiske elementer på samme måte som ved røntgenopptak (Schreiner mfl. 2006). Ved bruk 

av EDX kan grunnstoff analyser utføres på samme måte som XRF, men EDX kan i tillegg 

spesifisere de enkelte lagene i strukturen (Stuart 2007:95).  Tverrsnittet ble ikke ødelagt av 

sistnevnte metode og prøveuttaket kunne derfor bevares for ettertiden. Metoden var destruktiv 

for maleriet, men ikke for prøven. Prøven ble preparert med en karbontape. Karbon fra tapen 

og oksygen i luften vil alltid være tilstede i en slik analyse. Imidlertid var fargestrukturen i 

tverrsnittet sort og karbon kunne derfor ikke utelukkes.  

Det ble gjennomfør en FTIR analyse av en bit av en fargestruktur som løsnet før 

konsoliderings behandling ble gjort (vedlegg 8). Det løse fragmentet kom fra brettekanten på 

venstre side av maleriet. Biten var for liten til å festes tilbake på maleriet igjen og da det var 

mulighet for tilstedeværelse av ferniss så ble det avgjort å analysere det i et stasjonært FTIR 

mikroskop.6 Det var ønsket for å undersøke om både bindemiddel og ferniss kunne foreslås 

med større sikkerhet enn ved visuelle analyser. Det ble imidlertid ikke funnet ferniss i prøven, 

men ved å sammenligne spekteret med andre undersøkelser som er å finne i studiets 

referansebibliotek IRUG.org så kunne bindemiddel foreslås. Hva samtlige metoder ga av 

informasjon er nærmere beskrevet i kapittelet for originale materialer.  

 

3. Kontekst  

 

Maleriets kunst- og kulturminneverdi beskrives i dette kapittelet. Motivets proveniens var 

ikke kjent av eier og motivet og dets materialer var derfor utgangspunkt for å vurdere 

maleriets kontekst. Da maleriet ikke hadde noen datering var det også ønsket å tidfeste når 

 
5 Calin Constantin Steindal (KHM) utførte SEM-EDX og identifiserte av noen av elementene i tverrsnittet. 
Undersøkelsene ble utført på KHM sine laboratorier på Økern.   
6 FTIR-analysene ble utført av Dunken Slarke med FT-IR Spectrometer, Peter Elmer, Universal ATR 
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maleriet ble laget for bedre å kunne forstå hvordan det opprinnelig kan ha sett ut. Ved 

arkivsøk og i relevante publikasjoner ble det er ikke funnet noen skriftlige kilder som kan 

bekrefte datering, kunster eller en bestemt skole, hvilken materialer som er anvendt eller 

hvem som opprinnelig kjøpte bildet. Det er sannsynlig at den portretterte selv eller slektninger 

i sin tid bestilte det. I løpet av 1700-tallet ble det mer vanlig for andre enn de kongelige å få 

sitt egent portrett malt (Sanstøl 2004:191). Maleriet kan ha vært laget for å markere en 

bestemt hendelse eller periode i Jan Wessels liv som embedsmann. Akershus slott som nå er 

eier kunne opplyse om at det ikke kan ha blitt del av samlingen før etter 1905 fordi Akershus 

slott ikke mottok noen gjenstander før dette.  

På et tidspunkt etter 1905 ble maleriet antagelig donert av hit av familien Huifeldt-Kaas, som 

har hatt maleriet i sitt eie, og det ble registrert å være i Akershus slott av Victoria Backe som 

har omtalt et tilnærmet likt portrett, angivelig malt av Peter Kontrafeyer i boken 

Tordenskioldiana (Bachke 1958:100). Et bilde av maleriet som er publisert i boken likner det 

som nå eies Akershus slott, men ser ut som en annen versjon og viser at det fantes flere 

portretter av Jan Wessel. Malerens navn blir nevnt i bildets undertekst, men forfatteren 

opplyste ikke hvor kilden er hentet fra.7 Eiers kartotek når det gjelder givere i begynnelsen av 

1900-tallet er ikke komplett og det er ikke registret noe mottak av maleriet fra den nevnte 

familien, men derimot om glass fra samme givere i 1907.8 Det er derfor sannsynlig at familien 

også donerte maleriet. Maleriet har lenge blitt oppbevart på magasin grunnet motivets dårlige 

tilstand. Det vites ikke hvor lenge. Det er ikke registrert noen utstillingshistorikk eller om 

maleriet har blitt behandlet etter at det ble en del av samlingen.  

Verket har ingen registrert bibliografi og hvem som er portrettert er derfor hovedsakelig 

foreslått på grunnlag av maleriet utseende og tekstuell informasjon malt på primærkilden. På 

baksiden av lerretet er det nedtegnet en skrift med navnet Jan Wessel og med tittelen 

Raadmand under (fig.32). Familien Wessel ble første gang med sikkerhet registrert i Norge i 

1620 da Jan Wessels bestefar bosatte seg i Trondheim (Bergersen 1925:22). Selv ble han født 

i Bergen i 1646 (Wessel 1898:2), men flyttet siden til Trondheim og hadde sitt virke der frem 

til sin død i 1716 (Bergersen 1925:46). I samme by gjorde han forretninger som skipsreder og 

 
7 Kontraferier betyr portrettmaler og det fantes en aktiv portrettmaler i Trondheim som het Pet(t)er (el.Peder) 
Andresen Lillie på begynnelsen av 1700-tallet. Han døde  i 1711, men datteren drev verkstedet videre,  
portrettet kan være et verkstedarbeid. (Reitan, I. Norsk Biografisk leksikon, lastet ned 16.01.2020)  
8 Personlig samtale med eier Anette Reiersen, samlingsansvarlig på Akershus slott den 16.08.2019, 08.10.2019 
og 16.01.2020  
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handelsmann, ble etter hvert embedsmann og var også ansatt som rådmann fra 1693 frem til 

1714 (Dahl 1999:41).  

 

Motiv og komposisjon  

Maleriet er et portrett av en embedsmann. Bakgrunnen er mørk og gir maleriet en høytidelig 

stemning som bekreftes av figurens ansiktsuttrykk som er alvorlig og myndig. Mannen vises i 

en streng positur der overkroppen er skjult av en rød kappe eller jakke. Med hvit parykk og 

blek pudret ansiktsfarge har maleriet likhetstrekk med andre malerier i antatt tidsperiode. Det 

bør imidlertid bemerkes at deler av et maleri kan ha blitt modifisert og overmalt etter at det 

har blitt laget (Kjellberg 2004:110). Maleriets utseende og stil kan indikere, men ikke alene 

bidra til datering. I kombinasjon med vitenskapelige undersøkelser så var det imidlertid mulig 

å komme frem til et forslag utfra tekstuell informasjon på motivet og fargene som var 

anvendt.  

På forsiden er det en påmalt skrift og i eiers kartotek er registrert som Etatus sua 56 a 1690 

Mars1712 (fig.34). Teksten oversatt betyr 56 år av alder i 1690, Mars 1712. Jan Wessel 

(1646) var 44 år i 1690. Skriften var dekket av et lag smuss som hadde gjort den utydelig og 

det står faktisk 50 år av alder i 1696, noe Jan Wessel var i 1969. Det kan fremdeles synes som 

om det står 56 år ved første øyekast. Nulltallet kan oppfattes som et sekstall, men er trolig null 

med ornament som virker forvirrende sett med nåtidens øyne. Den øverste linjen i tallet bøyer 

seg til venstre i motsetning til de to andre sekstallene som er likt utført. Som 

samlingsansvarlig på Akershus slott også har påpekt, så var det en annen sjargong for hvordan 

tekst ble utformet på 1700-tallet, og hun har sett eksempler på det omvendte, men der 

nulltallet har blitt forvekslet med et sekstall.9 Teksten kan også vise til noe annent enn den 

portrettertes alder som i dag ikke er forstått, men i kombinasjon med tittelen bak på lerretet er 

denne teorien sannsynlig. Tittelen på baksiden av lerretet bidrar til antagelsen om at det er Jan 

Wessel som er portrettert. Mars 1712 kan henvise til når maleriet ble malt eller en viktig 

hendelse. Skriften er ifølge pXRF målinger malt med blytinngult, som viser at maleriet ikke 

kan være malt etter 1750 da dette pigmentet forsvant fra kunstnernes palett. Indisier 

kombinert med vitenskapelige undersøkelser i form av pXRF målinger tilsier derfor at 

 
9 Personlig samtale med kunsthistoriker og samlingsansvarlig ved Akershus Slott, Anette Reiersen, 04.03.2020 
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maleriet kan dateres til første halvdel av 1700-tallet. Portrettet er en versjon av flere liknende 

portretter av Jan Wessel og ble trolig malt i mars 1712.  

 

Samtidenes portrett tradisjon i Danmark-Norge  

I den vestlige malertradisjonen har portrettkunsten vært kjent praksis siden renessansen og 

den Dansk-Norske tradisjonen følger tendensene fra resten av Europa. Frem til 1700-tallet var 

det stort sett forbeholdt kongelige og adelige eller spesielt utvalgte å få bestilt et portrett av 

seg selv eller sin familie. Utover 1700-tallet ble det også i Danmark-Norge mer alminnelig å 

få sitt egent portrett malt for personer av borgerskapet og embetsstanden. Praksisen fikk etter 

hvert voldsom popularitet i takt med det vestlige samfunnets voksende borgerskap og deres 

økende trang til luksus og selvhevdelse (Ribeiro 1995:6, Combe 1777).  

Måten portrettene ble malt forandret seg imidlertid ikke i stor grad gjennom 1700-tallet og 

portrettfremstillinger baserte seg på eldre idealer. Komposisjoner fulgte et oppsett som 

allerede var etablert på 1600-tallet av kunstnere som Rubens og Van Dyck, som selv var 

inspirert av ideer fra renessansen. Portrettet skulle ikke bare være en selvpresentasjon, men 

også opprettholde personens autoritet når vedkommende ikke var til stede. Autoriteten skulle 

gjengis i et visuelt språk som skulle kunne forstås av alle, og både private og offentlige 

portretter fulgte gitte konvensjoner for positur og attributter og bakgrunn (Søderlind 

1993:117). I forhold til historiemaleriet ble portrettmaleriet ansett for å ha lavere kunstnerisk 

verdi, men var samtidig den mest populære sjangeren. Det malte portrettets tidsalder varte helt 

frem til daguerreotypien ble lansert i 1839, og det fotografiske portrettet etter hvert ble mer 

utbredt (Søderlind 1993:165).  

 

4. Originale materialer og teknikker  

 

Kapittelet omhandler originale materialer og teknikker som ble anvendt av portrettmaleren. 

Sekundære materialer og endringer redegjøres for i de neste kapitelene for 

behandlingshistorikk og tilstand. Tilstand kan først vurderes etter at originale materialer er 

konstatert da maleriets opprinnelige utseende er utgangspunkt for maleriets idealtilstand. I 

hvor stor grad maleriet har blitt endret fra sitt utgangspunkt gir grunnlag for vurderingen av 
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tilstand og leder dermed til behandlingsforslagene. Derfor er det nødvendig å skille mellom 

originale og sekundære materialer.  

 

Bunnmaterialer  

Pynterammen ble demontert på 1980-tallet. Om denne var original eller ikke vites ikke, men 

den ble registrert som defekt av eier. Dagens blindramme er ikke original da listene ble laget 

på 1800-tallet og den beskrives derfor nærmere i neste kapittel. Da den første blindrammen er 

byttet ut må også oppspenningen være sekundær. Det ble ikke funnet spor etter den originale 

blindrammen på baksiden av lerretet og tekstilet har ikke flere oppspenningshull enn antall 

spikere. Det ble talt opp 42 spikere og det var tilsvarende 42 oppspenningshull i 

brettekantene. 

 

Lerretet 

Lerreter et helt stykke tekstil, men har blitt skåret til i alle de fire kantene. Lerretsmålene i dag 

er 76 cm (h) og 62,5 cm (b) inkludert dagens oppspenningskanter. Den originale blindrammen 

har hatt større dimensjoner. Både lerretet og motivet har også hatt et større format og senere 

har lerretet blitt skåret til for å passe til dagens blindramme (fig.36). I dette tilfellet var det 

ikke mulig å fastslå hvilken tråd som er renning og hvilken som er innslagstråd. Tykkelse på 

trådene, hvordan de bølger seg og hvor stramme de er kunne likevel gi noen indikasjoner. De 

horisontale trådene ble observer å ha en mer tett struktur og var strammere enn de vertikale. 

Dette blir ofte vurdert som renningstråder (Bergstøl 1989:105). Renningstråder er i tillegg 

jevnere spunnet (Wetering 1997:96). Renningstrådene bølger i seg større grad over 

innslagstrådene og de har også og på samme måte som i Youngs tester ofte høyere topper 

(Young 2012:241). Dette kan imidlertid også være grunnet trådenes tetthet og spenninger 

under vevingen. Derfor er det antatt at det i dette tilfellet er renningstråden som går 

horisontalt og innslagstråden vertikalt. Trådtettheten ble talt opp med en trådteller med 25 x 

25 mm gradering med forstørrelse på 10x (fig.35). Trådtettheten ble talt på ni steder på lerret 

og deretter ble gjennomsnittet regnet ut. Horisontalt viste opptellingene et gjennomsnitt på 
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16,8 og vertikalt 10,7. På høyre side av lerret er det litt høyere tallverdier som viser at det er 

noen forskjeller i tetthetsgrad i lerretet der.10 

Tekstilet har en enkel toskaftbinding (fig.23). Dette er ofte et vevnadsmønster som linlerreter 

har, men det er ikke ensbetydende at det er lin. Ved å studere maleriet fra baksiden kom 

informasjon om lerretet til syne med og uten forstørrelse. Basert på lerretets utseende var det 

sannsynlig at portrettet har et linlerret som bærende struktur. Lerretstype kan likevel ikke 

bestemmes med sikkerhet basert på visuelle analyser alene og det var et ønske om å få lerretet 

identifisert. Det finnes flere lerretstyper som var i bruk på 1700-tallet. En lerretstråd er 

spunnet sammen av fibre. Det finnes både vegetabilske og animalske fibre som har blitt brukt 

til malerilerreter, men det var vegetabilske fibre som ble anvendt til malerier på 1700-tallet i 

Europa. Lin er kanskje den første planten som ble brukt til å lage lerret i den vestlige 

verdenen (Cook 1959:5). I Skandinavia har også nesle en lang tradisjon, men ikke 

nødvendigvis til lerretsmalerier, men ifølge Gordon Cook har nesle blitt brukt til å lage seil til 

skip i flere århundrer. Lin-planten var ofte brukt til lerret i Europa på 1700-tallet, men også 

hamp, og dessuten en kombinasjon av hamp og lin. Det er likevel grunn til å nevne at 

materialer kunne komme fra land utenfor Europa og malerne kan også ha brukt lerretstyper 

som ikke var vanlig. Handelen på 1700-tallet hadde allerede ekspandert og blitt global. Den 

fjerde internasjonale CATS konferansen fra 2019 Trading paintings and painter`s materials 

1550-1800 viser til at det på denne tiden var blitt et mye større utvalg av varer generelt, men 

kanskje også i større grad for kunstnermaterialer enn tidligere antatt (CATS 2019:1-149). For 

å kunne foreslå portrettmaleriets bærende struktur med sikkerhet så måtte fibertype 

konstateres.  

Det ble gjort forsøk på å indentifisere fibrene i to lerretstråder med den modifiserte Herzog 

testen. Sett i transmittert lys har plantebaserte fibre ofte kryss (Lukesova mfl. 2019:499). 

Dette kunne riktignok observeres i polariseringsmikroskopet i hvitt lys og i polariserende lys 

(fig.27). Når lerretsfibre skal identifiseres kan imidlertid lin og hamp være vanskelig å skille 

fra hverandre (Wiener mfl. 2003:58). For å gjøre dette må fiberes tvist bestemmes. Dette kan 

ikke ses med det blotte øye på en lerretstråd fordi tvisten er inne i tråden. Den modifiserte 

Herzogtesten identifiserer hvilken tvist fibret har (Haugan og Holst 2013:159-168). Når et 

fiber har S-tvist er den et lin-fiber og har fiberet Z-tvist så er det et hampfiber. For å utføre 

testen så var det viktig å sette de riktige innstillingene på mikroskopet så fibret var i rett 

 
10 Høyeste tallverdi var i høyre nederste hjørne med horisontale: 18 og vertikale: 13 tråder i det samme 
opptellingsområde, og de laveste med horisontalt: 16 og vertikalt: 9 i øverste venstre hjørne.  
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posisjon til å begynne med, og dette ble utført slik det ble demonstrert på et kurs for den 

modifiserte Herzog testen, som ble holdt av Hana Lukesova.11 Når innstillingene er riktige vil 

fibret være på sitt mørkeste i synsfeltet i mikroskopet, og når filteret som utgjør selve 

Herzogtesten, også kaldt Read Plate test, kan settes inn.12 Bakgrunnen blir da magentafarget. 

Blir fibret blått indikerer dette at det er lin. Er det gulrød så indikerer det hamp. Et fiber med 

S-tvist blir blått når det er parallelt med analysatoren og gulrødt når det er parallell med 

polarisatoren, for Z-tvist er det omvendt (Haugan og Holst 2013:160). Deretter skal platen 

fibret ligger på roteres i 90 grader (Haugan og Holst 2013:162). Da skal det igjen skje en 

fargeendring. Er det et linfiber skal fargen skifte fra blått til gulrød og er det hamp så skal 

fargen bli blå. Når fibret blir analysert må kun ett fiber studeres av gangen. Er det flere fibre i 

synsfeltet må de ignoreres (Haugan og Holst 2013:166). 

To fibre ble analyser i to adskilte omganger. Begge var først blå (fig.28). Etter en 90 graders 

dreining ble fargen endret til rosa og ikke gulrød, men dette skyldes trolig filteret.  Hadde det 

vært hamp hadde fargeforholdene vært omvendt. Herzog-testen identifiserte fibret til å ha en 

S-tvist og portrettmaleriet har derfor et linlerret som bærende underlag. To fibre fra to tråder 

med motsatt bindingsretning ble analysert for å utelukke en blandingsvevnad mellom lin og 

hamp. Testen er en god metode for å identifisere et lerret. Eventuelle feilmarginer kan knyttes 

til om det er blitt gjort feil under innstillingene og mangel på erfaring med å tolke resultatene. 

Det ble imidlertid gjort flere forsøk hvor alle viste lik farge når fibret var parallell med 

polarisatoren (blå) og tilsvarende parallell med analysatoren (rosa, tilsvarer gulrød).  

 

Maleteknikk    

 

Limdrekning 

Lerretet er antatt å være impregnert for å beskytte tekstilet mot bindemiddelet i malingen og 

for skape et bedre feste mellom bunnmaterialet og grunderingen. Om det ikke var kjent 

hvorfor så var dette likevel vanlig. Flere kilder påpeker at kontakt mellom olje og lerret må 

unngås (Stols-Witlox 2017:73). Det er ikke funnet lim på forsiden av maleriet der lerretet er 

eksponert langs brettekanten, men dette kan også være fordi limlaget har blitt slitt bort. 

 
11 Kurset ble hold i studentlaboratoriet, 1/11/2019 
12 «Read plate» er det riktige filteret for Herzog testen, men var ikke tilgjengelig på studiet. Det ble isteden 
brukt et tilsvarende filter som heter «full-wave lambda plate».  
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Baksiden av maleriet har en brun farge der det er synlig at noe har trukket igjennom tekstilet 

Noe av dette kan være et vannbasert animalsk lim, et lim som var vanlig å bruke på 1700-

tallet helt frem til 1800-tallet (Kirsh, Levenson 2000:70). Carlyle og Stols-Witlox gikk 

gjennom oppskrifter på kunstmateriell fra 1600-1900 tallet og fant ut at lim til limdrekning 

var del av de fleste oppskrifter for preparering av lerreter (2005:520). I oppskriftene Maartje 

Stols-Witlox har publisert i A perfect Ground, Preparation for Oil Paintings 1550-1900 

anbefales det hudlim, men type dyr er ikke alltid spesifisert (Stols-Witlox 2017:81). Hun listet 

opp geit, sau, ku og gris, men også fiskegelatin som vanlige ingredienser. Animalsk lim neves 

oftest i historiske kilder, men det er også oppskrifter med melpasta, imidlertid er sistnevnte 

ikke like vanlige å finne i kildene (Stols-Witlox 2017:173,73). Fordeler med å anvende lim 

som en beskyttende barriere over lerretet er kjent både før og etter 1700-tallet og på den tiden 

portrettet ble malt var det ønsket at maleriene skulle vare så lenge som mulig. Ressursene var 

ikke like lett tilgjengelige som i dag og materialene som ble brukt i malerier var dyre. Det ble 

derfor ofte stilt krav til malernes maleteknikk av de som kjøpe og bestilte malerier. Olje vil 

kunne bidra til å dekomponere fibrene i lerretet fordi oljefarger inneholder fettsyrer som 

bryter ned cellulose. Observasjoner av lerretet der det var eksponert i brettekanten ble gjort i 

et stereomikroskop (40x), men kunne ikke bekrefte om at fibrene var impregnert med et 

proteinholdig materiale. Tverrsnittet ble også studert i et polariseringsmikroskop (200x) som 

kunne vist limlaget da det kan fluorisere lyseblått eller hvitt i UV-belysning, men ifølge 

Barbara Stuart ble ofte materialet påført for tynt til å synes (Stuart 2007). I tverrsnittet viser 

lagstrukturen at et tynt lag ligger under det nederste lyse grunderingslaget, men som ikke er 

det samme som grunderingen (fig. 31). Dette er antagelig animalsk lim, men kan også være 

melpasta.  

 

Tolagsgrundering 

Grundering kan observeres i noen skyggeområder med en rødbrun farge. Dette er det øverste 

laget av grunderingen. Den kunne også observeres i tverrsnittet der grunderingen består av to 

lag (fig.30). Doble grunderinger var kanskje den mest vanlige grunderingstypen i Nord-

Europa på 1700-tallet (Filtenborg 2014:17). Grunderingsstrukturen består ofte av et rødt eller 

brunt lag og et grått eller nøytralt farget lag. Da maleren Nicolay Abildgaard studerte på det 

Kongelige Akademiet i København malte han i 1766 The Israelites Gathering Manna in the 

Desert, som har en tolagsgrundering (Filtenborg 2014:17). Tverrsnitt av grunderingen til dette 

maleriet viste at det nederste laget består av kritt samt blyhvit i lim. Over dette laget er det en 
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varm grå farge. En tilsvarende sammenlikning av en tolagsgrundering er maleriet han malte 

senere i 1775 The Wounded Philoctetes. Her er lagstrukturen omvendt. Den doble 

grunderingen har først et lag med brunrød farge og over et lag som er kremfarget. Sistnevnte 

lag innehold også kritt og blyhvit i lim i det lyse laget, men med mindre blyhvit enn det første 

bildet. De to ulike maleriene tyder på at det ikke var noen standard for type tolagsgrundering 

som ble brukt på Det Kongelige Akademiet i København på dette tidspunktet (Filtenborg 

2014:20). Abildgaars lærer, Professor Edvard Mandelberg, vekslet selv mellom 

tolagsgrunderinger og grunderinger bestående av ett lag, der førstnevnte vekslet mellom rød, 

brunrød, grått og brungrått topplag (Filtenborg 2014:23). Abildgaards venn, Jens Juel (1745-

1802), studerte i København og Roma, og hans bruk av ulike grunderingstyper bekrefter også 

at det ikke var noen fast norm for grundering ved studieinstitusjonen i Danmark i deres tid. 

Dette er imidlertid omtrent et halvt århundre senere enn da portrettet av Jan Wessel er antatt å 

ha blitt laget. Likevel så er den doble grunderingstypen vurdert av mange til å være den 

vanligste grunderingstypen gjennom hele 1700-tallet, og uansett om det var et lyst, nøytralt 

eller et mørkt lag øverst (Filtenborg 2014:26). Oppskrifter for grundering funnet etter 1750 er 

mange flere i antall enn de fra første halvdelen av 1700-tallet og i den siste delen av århundret 

var oppskriftene mer varierte (Stols-Witlox 2017:55). I Nord-Europa tendere det øverste laget 

å være lyst på slutten av århundret. Oppskriftene som gjelder grunderingsfarger, ser ut til 

enten å være fra perioden før 1700 eller fra midten av århundret og utover. Det er imidlertid 

funnet noen oppskrifter der De la Hire (1730:710) beskrev hvordan litt brunrødt skal tilsettes 

til det øverste grå laget for å gjøre grunderingen varmere i tonen (Stols-Witlox 2017:55, 240). 

Tverrsnittet som ble tatt av portrettet av Jan Wessel viste grunderingslagene tydelig. De ble 

først studert i et polariseringsmikroskop med hvit reflekterende lys og deretter i UV-belysning  

Deretter ble tverrsnittet analysert med SEM-EDX for å finne hvilke elementer det inneholder.  

Først og antagelig over et prepareringslag med animalsk lim ligger et lysegrått lag som 

hovedsakelig består av kalsium (vedlegg 7). SEM-EDX analysene av et tilsvarende område i 

tverrsnittet viste at det lyse grunderingslaget også har ulike elementer, men det er et mye 

høyere innhold av kalsium som er fordelt jevnt i hele området og laget ble identifisert som en 

krittgrundering,13 med noen innslag av bly og kvarts De andre elementene i det hvite laget kan 

være et resultat av tilfeldigheter eller så kan det være en blanding. Maleren kan ha brukt et 

avskrap av rester fra en fargepalett og blandet det i krittgrunderingen. Over dette laget har det 

 
13 Calin Constantin Steindal (KHM) utførte SEM-EDX og identifiserte av noen av elementene i tverrsnittet. 
Undersøkelsene ble utført på KHM sine laboratorier på Økern.   
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blitt påført et rødbrunt grunderingslag. Det rødbrune grunderingslaget inneholder også 

kalsium samt et høyt innhold av jern. 

  

Bindemiddel  

Maleriet ser ut som et oljemaleri. Overgangene mellom fargeområdene er malt med vått-i-vått 

teknikk og overgangene er jevne og naturalistiske. Maleriet har blitt utført med en teknikk og 

stil der olje som bindemiddel er best egnet fordi bindemiddelet tørker senere enn andre 

bindemidler som lim, egg eller vann. Tørkende olje er en bindemiddeltype som etter påføring 

danner en sammenhengende film (Masschelein-Kleiner 1995:36). Da det ble gjennomført en 

FTIR-analyse var det ønsket å få bekreftet denne antagelsen. Denne grafen viser at maleriet 

sannsynligvis har tørkende olje i fargestrukturen (vedlegg 8). Ved å sammenligne dette med 

andre FTIR-grafer som likner ble tolkningen av spekteret bekreftet. Fargene den tørkende 

oljen ble blandet med beskrives i de neste avsnittene for fargestrukturer, som ble katalogisert 

etter Unn Plahters fargestrukturtabell (Plahter 1987) (vedlegg 2). 

 

Blå strukturer  

Det er lite blåfarge i maleriet, men fargen er til stede i noen små områder. Blå finnes i 

øynenes iris og i skygger på kragen (fig.38). Utfra visuelle undersøkelser synes blåfargen å ha 

en kjølig fargetone med finmalte korn. Azurite ble fremdeles i bruk frem til begynnelsen av 

1700-tallet, men er gjerne grovere i kornene. Prøyserblå ble oppfunnet i 1704 og ble raskt et 

svært populært pigment (Berrie 1997:193). Smalt var imidlertid også i bruk og blåfargen i 

portrettet kunne ikke bestemmes, men synes å ligne mest på Prøyserblå i utseende. Fargen i 

øynene er monokrom og påført med et dekkende lag som ligger over den rødbrune 

grunderingen. Skyggene på kragen har den samme fargetonen og ble påført med tynne strøk 

over den hvite fargen. Blåfargen her er ikke dekkende og blir derfor litt lysere enn blåfargen i 

øynene. pXRF ble ikke utført på de blå områdene grunnet prosjektets tidsbegrensning så 

pigmentene i disse fargestrukturen ble ikke identifisert med denne metoden. Prøyserblått blir 

derfor foreslått basert på utseende.  
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Gule strukturer  

Denne fargen finnes i to av maleriets områder (vedlegg 1). Skriften og tallene til venstre for 

figuren og båndet på jakken er påført med den samme gulfargen. På skriften og tallene er 

fargen malt i et lag som ligger over den sorte bakgrunnsfargen. Gulfargen er dekkende og 

påført med smale penselstrøk med en tegnet struktur, som tydeliggjør og definerer formene til 

bokstavene og tallene. På båndet er gulfargen malt på jakken og gulfargen ligger derfor over 

flere lag der fargestrukturer i jakken har brune, sorte og røde. Gulfargen på dette båndet er 

dekkende, men modellert sammen med en mørkere tone av samme farge. 

Gulfargen viste seg å være interessant i forhold til datering og bidro til et forslag der 

pigmentet kunne begrense hvor sent på 1700-tallet maleriet ble malt. Den gule fargen som 

skriften ble malt med samt ornamentet på jakken ble med pXRF påvist å inneholde tinn 

(vedlegg 3, 4 og 5). Elementet var ikke å finne på noen av de andre målingene i de andre 

fargene Dette indikerer at gulfargen består av et blytinngult pigment. Pigmentet er ikke antatt 

å være i bruk etter 1750 da det ser ut til å ha blitt erstattet av Napoligul (1700-1850) (Kuhn 

1997:85). Den første oppskriften som er funnet for gule farger med bly og tinn er i Bolognese 

mauskriptet (Merrifield 1849:529). Blytinngult er et moderne begrep for pigmentet og det ble 

gjenoppfunnet i 1941 av Richard Jakobi (Kuhn 1997:85). Det finnes flere teorier på hvorfor 

pigmentet forsvant på midten av 1700-tallet, en av dem var at det ble forvekslet med andre 

bly-baserte pigmenter som Massicot med den kjemiske strukturen PbO, som blytinngult noen 

ganger blir kalt i eldre kilder og på samme måte som det også ble kalt Napoligul, men som har 

den kjemiske strukturen Pb2Sb2O7 (Clark mfl.1995:2577). Pigmentene har imidlertid ulik 

kjemisk oppbygning og ingen av dem inneholder tinn.  

Det finnes to typer blytinngul, type (I) som var i brukt fra 1450 til 1750 og type (II) som ble 

brukt fra 1300 til 1650 (Clark mfl.1995:2578). Den vanligste typen (I) har den kjemiske 

strukturen Pb2SnO4.  Den andre typen (II) er et silikat med den kjemiske strukturen Pb 

(Sn,Si)O3, som inneholder tinnoksid i tillegg til silikon (Kuhn 1997:85). Ifølge pXRF ble det 

antatt at det gule pigmentet i portrettet er type (I), både fordi den er vanligst å finne, men også 

med hensyn til når pigmentet vanligvis var i bruk. Kronologien for når pigmenter har vært i 

bruk er imidlertid alltid en forenklet versjon av virkeligheten og uten nærmere studier kan 

ikke pigmentet klassifiseres med absolutt sikkerhet, annet enn at det er et gult blybasert 

pigment som inneholder tinn.  
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Røde strukturer 

Røde farger er å finne på jakken, i kinnene og på munnen. På jakken er fargen modellert med 

røde, sorte og brune penselstrøk. Det røde laget er øverst i fargestrukturene med sort og brunt 

under (vedlegg 2). I kinnene er fargen tynt påført og modellert med en våt-i-våt teknikk. Her 

er rødfargen påført direkte på hudfargen. På munnen er rødfargen lyssterk og den er også 

modellert i en våt-i-våt-teknikk, men påført med et mer opakt lag enn på kinnene. I hjørnene 

er det også røde farger som ligger på grunderingen og under sort overmaling. 

Alle de røde fargestrukturene som er nevnt i avsnittet over foreslås å være sinober. Målinger 

med pXRF viste høyere nivå kvikksølv i røde områder (vedleg 4). pXRF ble gjort ved to 

adskilte anledninger. De første målingene ble gjort i begynnelsen av prosjektet. Områdene 

som viste kvikksølv lå både på røde fargestrukturer på jakken, på kinnene i ansiktet og på 

munnen. Under rensingen så ble det i tillegg gjort pXRF på rødfargen på det øverste venstre 

hjørnet og det ble det funnet sinober også i dette området. Dette indikerer at hjørnene har vært 

røde før de ble overmalt med sort farge og sistnevnte beskrives derfor nærmere i kapittelet for 

behandlingshistorikk.  

Sinober er et rødt kvikksølvmineral og har blitt brukt som pigment siden antikken i naturlig 

form, og ble i tillegg produsert deretter kalt vermillon, men begge typer var vanlig å bruke 

frem til 1880 hvor de synes å forsvinne fra de fleste av utsalgstedene for materialer (Gettens, 

Feller og Chase 1993:159). Det vites ikke om fargen i portrettet av Jan Wessel ble malt med 

naturlig sinober eller vermillon. Sistnevnte er et sulfid, men er lite reaktiv med andre farger 

(Gettens, Feller og Chase 1993:166). I et oljemedium ble det ofte brukt sammen med blyhvitt 

for å lage en hudtone uten noen tegn til å produsere sort blysulfid (Gettens, Feller og Chase 

1993:166). Pigmentet har blitt regnet for å være et lysfast pigment av German Society for 

Promotion of Rational Painting Techniques (Munkert 1905), men var samtidig kjent av 

romerne til å kunne mørkne (Gettens, Feller og Chase 1993:167). Den røde fargen i portrettet 

er fremdeles intakt og godt synlig på leppene og på kinnene i ansiktet (Fig.41). Det vites ikke 

hvor sterk rødfargen skulle være på jakken, men her er den heller ikke blandet med hvitt, men 

med sort og brunt. I jakkeområdet er rødfargen likevel godt synlig, men kan ha mørknet noe 

(fig.42). Om den var ment å være mørkrød eller om den har blitt det er også ifølge Feller 

vanskelig å vite da fargen kunne ha i ulike kvaliteter med variasjoner mellom rødgul farge og 

medium til mørke variasjoner (Gettens, Feller og Chase 1993:168). Tilstedeværelse av 

kvikksølv (Hg) funnet i pXRF målingene indikerer at de røde fargestrukturene er sinober eller 
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vermillon, men de kan ikke bestemmes nærmere uten å benytte mikroinvaderende metoder. 

Begge former var tilgjengelige på begynnelsen av 1700-tallet.  

 

Brune strukturer  

Det er brune konturer i ansiktet og på jakken. De er rundt øynene og på høyre side av nesen 

og i neseboret, på høyre side over munnen og på haken.  Rundt øynene er brunfargen påført 

med en tegnet teknikk, som fremhever og definerer formene. Her er brunfargen påført både 

over hudfarge fra øyelokkene og et hvitt fargelag på øyeeplene. Ved nesen, munnen og haken 

er strøkene bredere og mer markant. På høyre side ved nesen er brunfargen påført over 

hudfarge, men i neseboret er den kun i ett lag over grunderingsfargen. Den rødbrune 

grunderingen fungerer også som skyggelegging flere steder i ansiktet i tillegg til i de brune 

fargestrukturene. 

Det ble registrert et høyt nivå av jern i pXRF-målinger i alle brune områder (vedlegg 4). Det 

viser at de brune fargene er et jernoksid. Det var imidlertid også et høyt nivå innhold av jern 

over hele den bemalte motivflaten. Dette viser at i tillegg til at jern finnes i de brune 

fargestrukturene finnes det også i den øverste laget av den rødbrune grunderingen. SEM-EDX 

analysen av tverrsnittet der det ikke er en brun fargestruktur, men et sort, bekreftet også at det 

øverste laget av grunderingen består av et jernoksid som er beskrevet i avsnittet for 

grundering. Det er likevel ikke nøyaktig den samme fargen i de brune fargestrukturene og i 

grunderingen fordi de har ulik fargetone. Det finnes flere ulike typer brunfarger som er basert 

på et jernoksid.  

Et naturlig jernoksid kan gi den fargetonen som ble observert flere steder som eksempelvis 

rødbrun oker, Sienna eller brent umbra. Oker er et jordpigment som inneholder 

mineraloksider. Okerpigment er sammensatt av oksider og hydroksider av jern. Det finnes 

forskjellige nyanser av rødbrun, oransje og gul oker som ofte inneholder urenheter av kvarts, 

men ikke mangan, noe som skiller oker fra Sienna eller Umbra. Sienna er et jordpigment og 

tilsvarende oker er det er jernoksid, men inneholder en liten prosent manganoksid. Umbra er 

imidlertid sammensatt av manganoksider, hydroksid og jernhydroksid. Det ble funnet mangan 

i flere av pXRF analysene (vedlegg 4 og 5). Dette indikerer at de brune fargestrukturene enten 

er Sienna eller Umbra. Det var imidlertid ikke mulig å skille mellom de to sistnevnte uten å 

benyttemikroinvaderende metoder. 
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Sorte strukturer   

Sorte farger er til stede i flere områder på motivet. Fra hele monokrome partier til mer 

modellert skyggelegging samt påført i fine detaljer og konturer. Pupillene i øynene er sorte. 

De er påført med en dekkende sortfarge over den blå øyefargen. Rundt øynenes iris er det sort 

kontur, utført med et tynt tegnet penselstrøk. Streken er malt over den blå fargen. Under høyre 

øyelokk er det også et sort penselstrøk over et brunt konturlag i samme område. Sortfarge i 

rynkene på siden av ansiktet og pannen er blandet inn i hudfargen og modellert i en våt-i-våt 

teknikk. Skygger på høyre side av kinnet, rundt munnen og på haken er også modellert på 

denne måten. Øyenbrynene er sortmalte, men her er den dekkende og påført rett på 

grunderingen. Skygger både på høyre og venstre side av kragen er også malt rett på den 

rødbrune grundering. Mellom ansiktet og parykken på høyre side er det en monokrom sort 

linje. På jakken er sortfargen modellert sammen med rødt og brunt for å forme foldene. Den 

sorte fargen der befinner seg stort sett over det brune fargelaget og under de røde, men er også 

påført i tegnede linjer og hele partier uten ytterligere farger på oversiden. Bakgrunnen i 

motivet har en monokrom sortfarge.  

pXRF viser et høyt nivå for karbon og det samme gjør SEM-EDX analysene. For begge 

analysemetodene vil karbon uansett være til stede, men Calin Constantin Steindal (KHM) som 

utførte SEM-EDX bidro til identifisering av noen av elementene (C for karbon, Cl for 

kalsium, Fe for jern, Pb for bly og SiO2 for kvarts) i tverrsnittet og foreslo at det sorte 

fargelaget i tverrsnittet antagelig var ben- eller kullsort (vedlegg 7).  

 

Hvite fargestrukturer  

Kragen og detaljer i parykken har hvite farger. Øyeeplene har en hvit farge som er modellert 

med en opak farge som er påført over grunderingen. Høylyse i pupillene er dekkende og er 

påført med en enkel hvit prikk over den sorte pupillen, som er over den blå fargen i irisen. 

Kragen er malt hvit på grunderingslaget og påført med et modellert lag av samme farge.  

pXRF målinger på kragen viser at det er høyt innhold av bly i den hvite fargen og det er ingen 

andre elementer som leder til en annen tolkning (vedlegg 5). Den vanlige formen for blyhvitt 

er karbonatet, 2PbC03Pb (OH)2, andre varianter med Kalkows blyhvit og Falk blyhvit, skal ha 

blitt produsert i begrenset grad, men det er ikke registrert i noen malerier (Gettens, Kuhn og 
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Chase 1993:67). De hvite fargene er også antatt å være blyhvit etter hvordan de er av utseende 

i vanlig lys og på røntgenbildet, samt hvordan det opplevdes under rensingen. 

 

Hudfargede strukturer  

Ansiktet og detaljer i dette området har hudfargede strukturer. Fargen er modellert i en våt-i-

våt teknikk for å vise en blek kanskje hvitpudret hudtone. Hudtonen er trolig blandet av 

blyhvit og sinober eller vermillon. Det var vanlig å blande vermillon og blyhvitt i olje fordi 

blandingsfargen ikke mørkner. pXRF målinger viser at det er et høyt innhold av bly i kinnet 

og som beskrevet i tilstandskapittelet har fargestrukturer holdt seg særlig godt i dette området 

(vedlegg 4). Farger som inneholder bly er ofte mer standhaftig mot rensing og aldring enn 

andre pigmenter.  

 

5. Behandlingshistorikk  

 

Maleriet har blitt håndtert og endret av tidligere behandlere. Noen av endingene kan 

observeres ved å studere maleriet. I kombinasjon med undersøkelser kan noen av dem spores.  

Eier har ingen skriftlige kilder om gamle inngrep. Maleriets strukturelle endringer innebærer 

tap av original pynteramme og original blindramme. Det må ha skjedd flere oppspenninger av 

lerretet da blindrammen ikke er original. I tillegg har maleriet blitt overmalt der gamle skader 

ble skjult i form av nyere skyggelegginger i ansiktet og i noen avskallinger i bakgrunnen. 

Jakken er også overmalt enkelte steder med tilnærmet like farge som den som har skallet av. 

Maleriet har blitt fernissert mer en gang da det var påviselig to lag ferniss som lå over 

hverandre og som ble observert i tverrsnittet.  Motivets ovale hjørner synes også å ha blitt 

endret med sort overmaling.   

Det er ikke uvanlig at gjenstander som har blitt bevart over en lengre tidsperiode har blitt 

behandlet tidligere. Endringer kan ha skjedd i tråd med skiftende mote og smak eller grunnet 

skader som har oppstått. Også behandlingsmetoder og materialer har gått gjennom en 

utvikling der bruk av metoder og materialer er mer restriktive nå enn de var før. Fortidens 

behandlere registrerte som regel ikke slike endringer som ble gjort verken i avhandlinger eller 
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i rapporter. Dette anses imidlertid som vanlig praksis i dag, men tidligere ble de heller 

unntaksvis nedtegnet. For portrettet av Jan Wessel finnes det ingen slike skriftlige kilder. Det 

er likevel flere spor etter endringer i maleriet og de danner grunnlaget for følgende kapittel 

om behandlingshistorikk.  

 

Bunnmaterialer  

 

Pynterammen 

Da maleriet ankom studentatelieret fulgte det ikke med noen pynteramme. På et tidspunkt har 

maleriet hatt en forgyllet rundstavramme, men den ble katalogisert som defekt i 1985 av 

eier.14 Denne rammen var ikke nødvendigvis original og underveis i prosjektet ble det 

spekulert i om maleriet kunne hatt en oval pynteramme før rundstavrammen grunnet maleriets 

avrundede hjørner. Det eneste som vites med sikkerhet er imidlertid at rammen som ble 

registrert i 1985 er den siste rammen som har vært montert på maleriet. Det ble også spekulert 

i om maleriet først har hatt en oval pynteramme. Disse spekulasjonene beskrives nærmere i 

avsnittene for fargestrukturer i kapittel 4.  

 

Blindrammen 

Blindrammen er et sekundært tillegg som er blitt byttet ut med den originale blindrammen på 

et tidligere tidspunkt i portrettets historie. Denne påstanden er delvis tuftet på maleriets antatte 

datering som er anslått å være fra begynnelsen av 1700-tallet. Med bakgrunn i den 

kontekstuelle informasjonen på teksten i maleriet ble det muligens malt i 1712. I alle tilfeller 

er det usannsynlig at maleriet ble malt etter 1750 da de gule fargene i maleriet er påført med 

blytinngult. I avsnittet for gule farger ble det påpekt at denne fargen ikke ble anvendt etter 

1750 og den ble ikke gjenoppfunnet før 1941. Denne informasjonen i kombinasjon med den 

Hanne Bjørk hadde å si om listene på blindrammen bidro til slutningen om at blindrammen 

ikke kan være original. Listverket er ikke høvlet for hånd, men med båndsag.15 Sagen ble 

oppfunnet i England på begynnelsen av 1800-tallet (Duginske 1989:10). I Norge ble båndsaga 

 
14 Den defekte pynterammen hadde et mål på H.71 cm x Br. 62,5 cm  
15 Inspisert og konstatert av Hanne Bjørk, personlig samtale, dato X 
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tatt i bruk av brødrene Jens og Andreas Jensen i 1850 årene.16 Rammen kan ha blitt laget i 

Danmark-Norge eller bestilt fra et annet sted i Europa, men i alle tilfeller har den ikke kunnet 

blitt laget på 1700-tallet. Den originale blindrammen har gått tapt. Den kan ha blitt byttet ut 

før maleriet ble donert av Huitfeldt-Kaas familien eller senere og kanskje på grunn av dårlig 

tilstand. Originale blindrammer ble ofte ikke tillagt historisk verdi når de ble skiftet ut.  

 

Lerretet  

Lerretet har blitt avkuttet langs alle fire kanter (Fig.36). De sekundære brettekantene er 

imidlertid brått avsluttet rundt kantene av blindrammen og ser ut til å ha blitt tilpasset denne. 

At maleriets oppspenning i 2019 ikke kan ha vært original før den igjen ble demontert kan 

konstateres. Baksiden av lerretet hadde også noe spor etter endringer. Lerretet er mørkere i 

området der figuren er og viser at noe har trukket igjennom lerretet. Dette området ble kanskje 

fernissert eller konsolidert i flere omganger da jakken er det mest skadede området slik dette 

fremstår i dag.   

 

Grundering 

Det er grunderingsområder som har hatt malingstap og som har blitt retusjert av tidligere 

behandlere. I disse områdene har sekundære farger blitt påført rett på lerretet, uten noen form 

for kitting.  

 

Maleriets fargeområder 

Når et lerret er avkuttet for å passe en sekundær blindramme og det er originale fager på 

brettekantene så er dette en god indikasjon på at både lerretets dimensjoner, men også at 

motivet har blitt endret etter at maleriet ble laget. Det ble funnet spor etter en oval avrunding 

på brettekanten og helt ut til de avkuttede kantene i begge de øverste hjørnene (fig.36). Disse 

avrundingene som ville ha definert en oval form i motivet har blitt overmalt. Det ble derfor 

spekulert i om maleren viste at bildet skulle ha en oval pynteramme og at han ikke malte 

 
16 Myrens Mekaniske (Byantikaren)  
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ferdig det øverste området for å spare tid. Videre kunne hjørnene blitt malt igjen på et senere 

tidspunkt da den ovale pynterammen ble byttet med den firkantede rammen som ble registrert 

defekt på 1980-tallet. Denne teorien ble styrket da hjørnene var overmalt med lettløselig sort 

og fordi den sorte fargen i resten av bakgrunnen ikke var lettløselig under rensingen. I tillegg 

syntes figuren å ha fått for liten kropp. Hodet og parykken med detaljer er så godt utført at det 

virket usannsynlig at den portretterte ikke skulle ha skuldre, men derimot en spe og liten 

kropp dekket av dramatiske folder. Sannsynligvis har jakken vært større. Det ble gjort et 

forsøk på å finne kvikksølv utenfor jakken da denne kunne ha blitt skjult av samme sorte 

overmaling som i de overnevnte hjørnene. Det ble imidlertid ikke funnet kvikksølv utenfor 

konturlinjen med pXRF, men dette kan skyldes at dette området er skadet og at det ikke er 

noen original maling igjen. Det forklarer samtidig overmalingen i dette området. I samme 

omgang ble det øverste hjørnet målt med pXRF som viste kvikksølv og dermed er det også 

sinoberfarge under den sorte overmalingen i dette område.  

 

Ferniss 

Det øverste fernisslaget er ikke originalt. På tverrsnittet var det mulig å observere to lag 

ferniss med et smusslag mellom (fig.30). Det nederste fernisslaget hadde også et tykt smuss 

lag under fernissen. Det er derfor antatt at ingen av fernisslagene er originale da det er lite 

sannsynlig at maleriet ble forurenset før det første fernisslaget ble påført. Figuren i motivet er 

behandlet med noe som har trengt igjennom lerretet som ble beskrevet i avsnittet for lerret. 

Dette materialet som har trukket igjennom lerretet kan bestå av ferniss. 

 

6. Tilstand før behandling  

 

maleriet var preget av aldring, en betydelig ansamling av overlateforurensinger, og 

strukturelle skader i lerretet. Følgende kapittel drøfter maleriets tilstand før behandling.  

Tilstandsvurderinger ble gjort for å anslå og hvilke behandlingstiltak som var nødvendige og 

for å kunne definere behandlingsbehovene i forkant. Gjennomlys poengtere områder med 

rifter og tilsvarende svakheter i maleristrukturen, mens sidelys egnet seg for å studere 

uregelmessigheter og deformasjoner i lerretet (Poilvache-Lambert og Smeyers 1986:81).  
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Bunnmaterialer  

 

Blindrammen  

Blindrammen var i god nok tilstand til å bli tatt vare på fordi den er stabil. Den ble vurdert til 

fortsatt å kunne fungere som en solid og bærende struktur for lerretet. Imidlertid var det en løs 

trebit i venstre hjørne som kunne bidra til slitasje på tekstilet (fig.9). Rammen var i tillegg 

svært tilsmusset av støv og andre overlateforurensinger. Etter en samlet evaluering ble det 

ikke funnet noe grunnlag for å skifte den ut da den fremdeles kunne utføre sin funksjon. 

Listene er fremdeles intakte og festet til hverandre med solid hold i konstruksjonen. 

Kilefunksjonen fungerte fremdeles godt og rammen hadde ingen tegn til innsektsangrep. 

 

Lerretet   

Lerretet er preget av alder. Det har blitt mørkt, men med ujevn farge og viser tegn til tidligere 

påføringer på motivet som har trukket gjennom strukturen i noen områder. Der figuren er i 

motivet er lerretet markant mørkere enn i resten av tekstilet. 

Lerretet var festet til blindrammen med 42 jernspikere som hadde begynt å korrodere.  

Metallkorrosjon vil kunne føre til oksidering av lerret og dermed vil dette dekomponeres 

raskere (ICOM 1960:140). Langs lerretetskantene var det ikke flere oppspenningshull enn 

spikre og hullene var ikke blitt misfarget av spikrene, men korrodert jern representerer likevel 

en risiko for å bryte ned tekstilet om det ikke fjernes. Oppspenningen av lerretet var over tid 

blitt slakt og dette kan ha ført til noen deformasjoner og bulker i lerret. Denne oppspenningen 

gjorde også lerretet mer sårbart for nye skader. Ettersom tekstilet var avkuttet i kantene så har 

det også ført til at lerretstrådene i kantene hadde begynt å rakne. Imidlertid var de mest 

alvorlige skadene i lerret to rifter. Den ene var godt synlig til høyre for figuren, den andre var 

mindre og befant seg på venstre side. Dette er skader som kan ha oppstått på grunn av intern 

materialtretthet eller ytre påvirkninger fra slag, kutt eller for stram oppspenning (Young 

2003:55). Hvordan lerretet har fått riftskadene vites ikke, men over tid vil tekstilers 

mekaniske styrke svekkes slik at revner og hull lettere kan oppstå (Hedley mfl. 1980:51). I 

utgangspunktet er et linlerret regnet for å være et sterkt materiale, men styrken reduseres med 
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alderen (Young 2003:55).  For å vurdere hvor dekomponert lerretsfibrene er så ble det utført 

brettetestet og pH målinger (vedlegg 6).   

Brettetesten viste at lerretstråden som ble brukt i testen er sårbar og ryker forholdsvis lett. Ved 

å brette dem i motsatt retning for hver gang, etterfulgt av et lett trekk, røk begge tråden etter 

11 brettinger. Dette kan indikere hvor dekomponert lerretstrådene i lerretet er, men samtidig 

ble kun en tråd testet. Den ble tatt i brettekanten av lerretet hvor tekstilet ofte er mer nedbrutt 

enn resten av tekstilet (Hackney 2004:4). Med pH-målingene av et kaldtekstrakt med 

lerretstråd på 0,002g i 15ml destillert vann viste etter 20 minutter pH 4,0 og etter 24 timer 

viste samme ekstrakt pH 4.5 (vedlegg 6). Målingene som ble gjort rett på lerretet med et pH 

meter viste et gjennomsnitt på 6 (vedlegg 6). De ulike målemetodene for pH viste ulike nivåer 

av surhetsgrad og dette gjør at tolkningen av resultatet fra disse målingene er noe uklart. pH-

verdiene er imidlertid ikke en nøyaktig gjengivelse av lerretets surhet. Overflateforurensinger 

og feilmarginer for begge målingsmetodene må tas med i denne vurderingen. For 

kaldtekstraktet grenser nivået til å være svært surt, mens for målingene med pH meteret viste 

at lerretet er litt surt. Ifølge anbefalinger for når et lerretsmaleri er egnet for utstilling bør pH-

verdien være mellom 5,5 og 8,0 (Blackshaw og Daniels 1979:18). Et nytt lin-lerret vil ha en 

pH på omtrent 6 (Hackney og Hedley 1981:10). Tatt i betrakting av at målingene som ble 

gjort rett på lerretet var flere i antall, er vurderingen av nivåene for pH innenfor standardene. 

Målingene viste også litt lavere pH i de mørke områdene av lerretet, enn i det lyse. Ved å 

legge sammen alle måleresultatene både med pH-papir for kaldt ekstraktet etter 20 min. og 24 

timer, og de som ble tatt med pH-meter rett på lerretet så er nivåene litt under (pH 5,3) 

Blackshawn og Daniels anbefalinger (1979:18). Etter en totalvurdering av lerretets tilstand og 

hva som kan anses for å være akseptabelt for håndtering under behandlingsinngrep så er 

tekstilet likevel i god nok stand. Behandlingen vil innebære stabiliserende inngrep og 

rensingen av lerretet vil kunne bidra til å gjøre det mindre surt.  

Lerretets bakside var svært tilsmusset og store mengder støv ble observert. Rensetester med 

polyuretansvamp viste store ansamlinger på denne. Bare etter et par lette strøk ble den helst 

sort i fargen. I tillegg hadde lerretet rester etter gamle behandlingsmaterialer. Disse ble ikke 

identifisert, men behandlingsmaterialer som har trukket gjennom lerretet kunne som nevnt 

observeres. Dette kan tyde på at lerretet er porøst. Overflatesmuss måtte derfor fjernes før 

andre behandlingsinngrep for å unngå å trekke overflatesmuss inn i strukturen.  
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Motivet  

 

Grundering og fargestrukturer  

Grunderingen synes å ha godt feste til lerret der den er synlig. Grunderingen er brukt som 

skyggelegging noen steder i motivet og kan derfor observeres i disse områdene. Som nevnt i 

kapittelet for behandlingshistorikk så finnes det avskallede fargeområder i bakgrunnen og på 

jakken, som tidligere har blitt retusjert rett på lerretet. Disse stedene har grunderingen lønet. 

Det ble funnet noe løs, porøs og oppsmuldret grundering i brettekantene. Dette ble derfor 

festet før den systematiske undersøkelsesprosessen for å sikre dem og unngå ytterligere tap.  

Fargestrukturene hadde ulik tilstand i forskjellige områder av maleriet. Det var noe løs maling 

i fargene på jakken og i brettekanten, men fargene synes likevel å sitte godt fast. Dette kan 

skyldes at maleriet har blitt konsolidert før. På parykken, i ansiktet og på kragen der fargene 

er hvite eller blandet med hvitt er tilstanden best og uten oppskallinger. På jakken og i 

brettekanten og i oppspenningskanten har fargestrukturene dårligst tilstand. På jakken har 

fargene en annen struktur enn i resten av maleriet og her er de mer krakelerte og oppskallete. 

Dette området har flest fargetap. Det gir en ujevn overflate som skiller seg ut fra resten av 

maleriet. I dette området er maleriet derfor mer preget av alder i form av oppskallinger, 

fargetap, og krakeleringsmønstre, som har innvirkning på hvordan jakken oppleves.  

Krakeleringene i maleriet er aldrerskrakeleringer  og det ble ikke funnet noen 

tørkekrakeleringer. Maleriet endrer utseende i ulik grad og på forskjellig vis. Krakeleringer er 

en type forandring som ofte kan gi informasjon om maleriet (Bucklow 1999:234). Det var 

derfor viktig å definere krakeleringene og undersøke om det var noen tydelig forskjell på 

mønstrene. Hvorfor og hvordan krakeleringer i et maleri har oppstått er endringer som kan gi 

nyttig informasjon. Krakeleringsmønstre kan blant annet være et viktig element for å avgjøre 

et maleris autensitet (Bucklow 1996:342). Euklidske krakeleringer kan defineres som 

identifiserbare konfigurasjoner med heterogene mønstre (Bucklow 1999:236). Tekstuelle 

krakeleringer har mer homogene mønstre (Bucklow mfl. 2012:286). Slike tekstuelle 

krakeleringsmønstre ble observert i portrettet.  

Krakeleringer som går ned til lerretet kan også være dannet fra hendelser som har skjedd etter 

at maleriet ble laget, som slag og støt (Bucklow 2012:287). De kan være spiralformet eller de 

kan bestå av et fiskebeinlignede mønster der parallelle linjer skråner en vei. Det ble ikke 
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funnet slike krakeleringer i maleriet, selv ved riftskadene. Tekstuelle krakeleringer er mer 

utbredt, men mangler en felles terminologi (Bucklow 2012:287). De blir likevel delt inn i to 

hovedgrupper derav tørke- og alderskrakeleringer. Det var mulig å skille mellom de to 

tekstuelle krakeleringstypene basert på utseende. Alderskrakeleringer har sprekker gjennom 

både farger og grundering og går alltid helt ned til lerretet.  

   

Sekundære fernisslag og overflateforurensinger  

Den visuelle kvaliteten i motivet var redusert av gulnet ferniss og en betydelig mengde støv, 

sot og smuss. Fargene kunne så vidt skimtes under overflateforurensingen og fernissen var 

den misfarget og dekomponert (fig.37). Fargene ble oppfattet som mørke som følge av disse 

fernisslagene. De tradisjonelle fernisstypene blir ofte misfarget på denne måten og bidrar som 

regel til å forringe maleriets visuelle kvaliteter. Oksidering og andre faktorer for nedbrytning 

gjør at fernisser som er laget av naturlige harpikser gulner. I tillegg har smuss og støv festet 

seg og gjort det øverste fernisslaget svært mørk. Overflateforurensinger med 

støvoppsamlinger på en fernissert overflate er knyttet til fernissens glassovergangstemperatur, 

og støvet vil over tid feste seg til den klebrige overflaten og på den måten bli integrert i 

fernissen (Horie 2010:26). Dette gjør at for å fjerne skjemmende overflateforurensinger så må 

også fernissen fjernes. Gulnet ferniss og integrert smuss ville være lite hensiktsmessig å 

bevare.  

Fernissen er ikke original og dessuten var den påført i flere lag smuss og skitt lå mellom 

fernisslagene og på de originale fargene, noe rensetester kunne bekrefte. Luftbåren 

overflateforurensing kan ofte bestå av organiske partikler som tiltrekker mikroorganismer, 

samt inneholde salter, svoveloksider og nitrogenoksider (Moncrieff og Weaver 1992:13). 

Også større støvpartikler kan skade maleriets overflate gjennom friksjon. 

Overflateforurensinger hadde både en negativ visuell effekt og en nedbrytende virkning på 

motivet. For å vurdere tilstanden på malerioverflaten så ble det gjort pH målinger på motivet 

både før og etter rensebehandlinger for å vise endring i surhetsgrad (vedlegg 6). Før rensingen 

hadde fargene et utregnet gjennomsnitt med pH 4,2. Etter rensingen viste gjennomsnittet for 

de samme områdene nøytral pH 7,2. 
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7. Behandling 2019/2020  

 

For å kunne vurdere maleriets tilstand måtte de originale og sekundære materialene 

undersøkes og identifiseres. Basert på vurderinger som ble gjort i den innledende fasen av 

prosjektet og som er beskrevet i foregående kapitler for metodikk, originale materialer og 

tilstand ble det igangsatt flere behandlingstiltak som redegjøres for i dette kapittelet. I løpet av 

behandlingsprosessen har etiske retningslinjer blitt inkludert i alle vurderinger som ble gjort 

både i forkant og under behandling. Maleriet kan tillegges flere typer verdi og i dette tilfellet 

er maleriet både et estetisk kunstverk og en historisk kulturgjenstand. For at motivet i det hele 

tatt skulle kunne synes og for å stabilisere gjenstandens materialer var flere inngrep 

nødvendige.  

 

Etikk  

 

Historisk verdi er knyttet til hvilken materialer maleriet ble laget av og hvordan det ble 

produsert. Gjenstanden er et vitnesbyrd for en tidsperiode samt en tidstypisk praksis (Riegl 

1996:75). Estetisk verdi er en subjektiv vurdering av hvordan maleriet ser ut, men kan også 

knyttes til tid. Hvordan estetikken oppfattes i dag er påvirket av mote og smak (Riegl 

1996:71). Vi vurderer dermed utseende på maleriet på en annen måte enn tilskuere på 1700-

tallet. I kapittelet for kontekst drøftes maleriets verdier ytterligere og det beskrives hvordan 

portretter har fått økt kunstnerisk verdi sammenlignet med landskapsmalerier. Maleriet var 

imidlertid særdeles preget av nedbrytende faktorer som hadde gjort motivet nesten usynlig da 

det ankom konserveringsatelieret i 2019. Kulturminneverdien aktiveres ved å behandle det 

slik at det igjen kan oppleves. Etiske retningslinjer, som ECCO sine standarder (ECCO 

2003:2) er utviklet for å sikre at vurderinger og valg av konserveringsbehandling samt 

behandlingsmaterialer ikke vil redusere gjenstandens verdier (Caple 2003:60).  

Stabiliteten på materialer som påføres under behandling er et krav i konservering. Materialene 

regnes som stabile når kjemiske og fysiske egenskaper endrer seg i liten grad over lengre tid 

(Hanssen-Bauer 1996:167). Feller klassifiserte behandlingsmaterialer etter varighet der de 

mest egnede materialene virker i 100 år eller mer (Feller 1994:6). Reversibilitet er etter hvert 

blitt et utdatert utrykk innenfor konservering. Applebaum konstaterte allerede på 1980-tallet 
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at begrepet ikke bør brukes om materialenes løselighet og at begrepet opprinnelig omtalte et 

idealisert mål om at alle påførte sekundære materialer skulle kunne fjernes i fremtiden 

(Appelbaum 1987). Dette er imidlertid ikke mulig da alle påførte materialer allerede vil ha 

påvirket en gjenstands originale materialer på et molekylært nivå (Horie 2010:7). Dette 

tankesettet med idealiserte målsetninger er derfor erstattet av Applebaums redefinisjon av et 

ideal der behandlingsinngrep ikke skal påvirke eller begrense fremtidens behandlinger 

(Applebaum 1987:67).  

 

Strukturelle inngrep  

 

Demontering av lerretet  

Maleriet måtte demonteres fra blindrammen det hadde for å kunne gjennomføre strukturelle 

inngrep. For å beskytte løs maling i oppspenningskantene og brettekantene ble det først lagt 

forsidebeskyttelse som blir nærmere forklart i avsnittet om konsolidering. Oppspenningen var 

i utgangspunktet ikke original og ble ansett som lite hensiktsmessig å beholde for flere 

inngrep som skal omtales her. Målinger som ble gjort av klima i studentatelieret viste at det 

var store svingninger i RF og temperatur (vedlegg 9). På vinteren var klimaet til tider så tørt at 

det kunne ha innvirkning på lerretet der det i verste fall ville kunne krympe. For å begrense 

risiko for nye skader grunnet atelierets klima, ble lerretet spendt opp på en midlertidig 

arbeidsramme. Demontering av lerret og oppspenning på en arbeidsramme gjorde at maleriet 

kunne undersøkes grundigere og dermed behandles mer målrettet før en ny oppspenning, enn 

hvis ikke dette hadde blitt gjort. En klar fordel var at steder som ellers ville vært skjult av 

listverket nå kom til syne. I tillegg til riften midt i lerretet ble det etter demontering oppdaget 

en ny rift ved brettekanten. Den var liten og syntes ikke så godt i fordi åpningen i riften lå 

over blindrammen, og samtidig var den skjult under listverket da lerret i første omgang ble 

undersøk med gjennomlys. En annen oppdagelse som ble gjort etter demontering var at 

blindrammen hadde en løsnet del i venstre hjørne- 

 

Lerretet var festet til rammen med 42 spikre som var enkle å løsne med hammer og tang. 

Spikrene var laget av jern som var svært korrodert. Det var ikke hensiktsmessig å bruke dem 

på nytt til den nye oppspenningen da de kunne fortsette å misfarge og skade lerretet, men 

spikrene ble dokumentert og tatt vare på. Materialer som demonterte rustne spikre kan synes 

trivielt å lite hensiktsmessig å bevare i dag, men kan derimot besvare interessante spørsmål i 
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fremtiden. Spikrene blir derfor sendt tilbake med maleriet i en egen forsegling til eier med en 

anbefaling om å ta vare på dem.  

 

Reparasjon av blindrammen 

Selv om blindrammen maleriet var festet til ikke er original så var det et ønske om å beholde 

den. Den er stabil i strukturen og vil fremdeles kunne utfylle sin rolle med å fortsette som 

bærende bunnmateriale for lerretet. Blindrammen kan anses som del av maleriets 

behandlingshistorie og ble i dette tilfelle vurdert til å være bevaringsverdig av overnevnte 

grunner. Rammen måtte imidlertid gjennomgå en liten reparasjon der den løse trebiten måtte 

festes. Denne ble derfor limt på plass med såkalt hvit-lim også ofte kalt tre-lim etter 

anbefalinger av møbelsnekker Hanne Bjørk, som har spisskompetanse på historiske 

pynterammer og blindrammer.17 Det ble dermed anvendt det PVAc18 baserte limet Cascol® 

istedenfor hornlim som ellers ble anvendt på 1800-tallet da rammen er antatt å ha blitt laget.19 

Hvit lim ble valgt fordi strukturen ikke skal endres og ble derfor ansett som best alternativ i 

henhold til stabilitet. Vurderingen bak dette valget var at limet skal være stabilt fremfor å 

bruke like materialer som det som har blitt anvendt før. Hjørnet ble beskyttet med Melinex® 

for å hindre uønsket lim inne i strukturen. For at rammen skal kunne kiles ut i fremtiden var 

det viktig å unngå noen form for overflødig lim så blindrammens kilefunksjon ikke skulle bli 

ødelagt. Den løse delen ble festet med limet og ble midlertidig hold på plass av en snor mens 

limet ble fiksert over natten. 

 

Konsolidering  

Konsolidering av fargene gjennomført for å forhindre videre tap av originalt materiale. Et 

konsolideringsmedium påføres under et oppskallet malingslag og fester det til lerretet igjen. 

Konsolideringsmiddelet bidrar i kombinasjon med en varmeskje til å mykne oljefargene slik 

at oppskallinger kan trykkes lett ned mot underlaget. Maleriet hadde noe løs maling i 

oppspenningskantene og ved oppspenningshull samt på jakken i motivet. Områdene ble 

konsolidert tidlig i behandlingsprosessen selv om maleriet ikke var renset enda. Løse farger 

som var blitt oppdaget underveis ble også konsolidert parallelt med rensingen der det var 

behov, som på jakken og i oppspenningsbrettene. Limtypene som ble anvendt er imidlertid 

 
17 Hanne Bjørk far «Møbelverkstedet» var på studentatelieret 22/10/19 og vurderte blindrammen 
18 Polyvinyl acetat (Murray 1997:242)   
19 Personlig veiledning av Hanne Bjørk som omhandlet temaet lim  
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lettløselige, og det var ingen visuelle endringer etter konsolideringen selv om det ikke vil 

være mulig å fjerne alt tilført materiale.  

 

Det ble hovedsakelig anvendt 3 % størlim i oppspenningskantene og på jakken under 

konsolideringen, men i oppspenningsbrettene ble det i tillegg brukt Lascaux® lim som er 

akrylbasert medium for konsolidering. Over dette ble det lagt en midlertidig 

forsidebeskyttelse som dekket brettekantene med Japanpapir og 2 % størlim. 

Forsidebeskyttelsen ble fjernet igjen etter at lerretet var spendt opp på arbeidsrammen.  

Lascaux® og er på samme måte som Paraloid® B-72 vurdert som stabile alternativer til 

størlim (Hedlund og Johansson 2005:437, Feller 1978:16, Thuer 2011:40). Lascaux® har den 

fordelen over Paraloid® B-72 at den er ferdig blandet og det er ikke nødvendig å tilsette 

organiske løsemidler som i ytterste konsekvens kan føre til svelling av de originale 

fargestrukturene samt ekstrahering av originale lavmolekylære komponenter (Feller mfl. 

1959:106). Lascaux® har noe sterkere festeegenskaper enn størlim som var grunnen til at 

førstnevnte ble valgt. Malingsfilmen er i særlig spenn over lerretsbrettene og fikk ytterligere 

påført stress under planering og to oppspenninger samt ved utkiling av blindrammen. Det er et 

tykkere fargelag i disse områdene som allerede hadde medført oppskallinger og avskallinger. 

Det ble derfor lagt Lascaux® lim under løse malingsflak før forsidebeskyttelsen.  

 

En vellykket konsolidering beror på om limet kan trekke ned i strukturen til steder hvor tap av 

vedheft har oppstått (Mecklenburg mfl. 2012:8). Med unntak av oppspenningsbrettene ble alle 

andre oppskallinger konsolidert med størlim med prosentstyrke på 2 til 3 % og med varmeskje 

mellom 50 og 60 grader. Fordelen med størlim er den kjemiske strukturen som gjør at den har 

gode og klebrige egenskaper samtidig som den lave overflatespenningen fører til at materialet 

lett trekkes inn under malingsflakene med hjelp av kapillærkreftene (Foskett 1994:11). Limet 

er vannløselig, og det var derfor enkelt å fjerne overflødig lim der det var nødvendig. 

Konsolideringsinngrepene ga godt feste for malingslagene og sikret løse farger der det var 

nødvendig. Det er verdt å nevne at maleriet hadde lite løs maling (selv om det har hatt 

betydelig malingstap tidligere). Maleriet viser tegn til å ha blitt konsolidert av tidligere 

behandlere selv om dette ikke er registrert i skriftlige kilder. Da eier ikke har noen 

informasjon om dette er det sannsynlig at det ligger lengere tilbake i tid og kanskje før det ble 

en del av Akershus slott sin samling. Er dette tilfelle så er det sannsynlig at det er et 

tradisjonelt medium som har blitt anvendt. En åpenbar ulempe med størlimet som ble benyttet 

i dette prosjektet er at det reagerer på svingninger i klima og kan bli for sprøtt ved lav RF. I 
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klimatiske forhold der RF er under 50% eller over 68 % kan limet miste vedheft (Haupt m.fl. 

1990:14). Maleriet vil trolig ikke bli oppbevart i et klimaregulert miljø og det er derfor 

nødvendig å være oppmerksom på at det bør oppbevares i det mest stabile område av 

bygningen hvis det skal være der over lengre tid, også om det magasineres. Miljøet bør ikke 

avvike fra overnevnte verdiene, men maleriet vurderes likevel stabilt nok til å kunne stilles ut 

etter behandlingsperioden er ferdig.  

 

Planering  

Etter at lerretet var fjernet fra blindrammen måtte kantene planeres da de på dette tidspunktet 

var formet av listene i blindrammen etter å ha vært spendt opp slik lenge. Det var ønsket å 

planere disse slik at lerretskantene kunne få godt feste ved kantdubleringen.  For å få til dette 

var det nødvendig å tilføre noe fukt på trekkpapir som var tilpasset kantene og deretter ble 

dette lagt under press med vektposer over natten. Det er alltid forbundet en viss risiko med å 

tilføre et maleri fuktighet, men i kontrollerte mengder er det forsvarlig. Ved å tilføre fukt i 

sammenheng med planering vil lerretsfibre og fargestrukturer bli mer fleksible og hindrer 

derfor at planeringen skader de originale materialene (Berger og Russell 2000:64). Kantene 

kunne rettes ut uten at lerretet eller fargene ble skadet. Ofte krever dette flere omganger med 

fukt og press, men kantene rettet seg ut etter en omgang. Ytterligere planering av kantene var 

derfor ikke nødvendig.  

 

Lerretet under motivet var ikke spesielt ujevnt, men likevel ikke helt plant i noen områder og 

særlig et deformert område var synlig med en uthevet bulk som befant seg på figurens venstre 

øye. Ansiktet er et sted som vil tiltrekke oppmerksomhet hos en tilskuer. Det ble derfor 

avgjort å planere dette område lokalt med samme metode som på oppspenningskantene.  

 

Planering av deformasjoner kan uføres med fuktighet og varme under press eller på et 

lavtrykksbord (Bobak 2003:16). Da førstnevnte metode ikke syntes å ha særlig effekt på den 

nevnte bulken og det ikke var ønsket å påføre mer press ble det bestemt at området skulle 

planeres ytterligere med et lavtrykksbord som var tilgjengelig ved studiet. Bordet som ble lånt 

ut til studentene av Eivin Bratlie (KHM) er så lite i størrelse at det var mulig å planere små 

områder om gangen (fig.44). Et lett fuktet trekkpapir som var tilpasset størrelsen på bulken 

fikk ligge under det aktuelle området i omtrent 30-60 minutter. Dette bidro til at spenningene i 

bunnmaterialet avtok og det kunne dermed planeres (Berger og Russell 2000:64). Lerretet ble 

så lagt på metallplaten på lavtrykksbordet som først ble varmet opp til 40 grader. Mellom 
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metallplaten og lerretet ble det i utgangspunktet lagt et lag Tyvek® for beskyttelse og over 

lerretet et lag med Melineks® for å forhindre fordampning av fukt. Malingsfilmen ble 

mykgjort under varmebehandlingen og ble dermed mer medgjørlig før det etter 10-15 

minutter ble satt på trykk. Før lavtrykket ble satt på ble varmen slått av, noe konstruksjonen 

sørger for at skjer raskt. Trykket senker varmen hurtig og dette bidro til at maleriet tørket 

under trykk og dette resulterte i at lerretet og malingsfilmen ble planert. Trykket ble gradvis 

økt fra 20mpA opp til 40mpA og bulken ble rettet ut i løpet av 30 minutter. Deretter ble 

trykket slått av og bulken var på dette tidspunktet helt plan. Noen uker senere var bulken noe 

synlig igjen noe som kan skyldes svingninger i RF % i studentatelieret, men resultatet er 

likevel forbedret og deformasjonen er minimal. Det ble avgjort at prosessen ikke skulle 

gjentas, men heller forbedre deformasjonen ytterligere under den forstående nye 

oppspenningen som også bidro til å stramme opp bildet tilstrekkelig.   

 

Kantdublering  

Lerretet var akkurat tilpasset blindrammen det var spendt opp på. Det var dermed ikke nok 

tekstilt til en ny oppspenning da lerretet var tatt av rammen. For å kunne spenne opp på nytt 

var det nødvendig å ha noe tekstil å gripe i for å kunne spenne lerretet stramt. Oppspenningen 

var avgjørende for å sikre et plant maleri. En stram oppspenning sikrer stabilitet i underlaget 

og gjør at motivet ikke forandres (Berger og Russell 2000:45). I tillegg viste prøver av 

lerretstråden i undersøkelsesprosessen i den tidlige fasen av prosjektet at lerretstrådene var 

redusert og at fibrene hadde blitt sprø og skjøre grunnet alder. Kantene var også begynt å 

rakne flere steder da tekstilet var avkuttet i alle retninger. Det var derfor nødvendig å 

kantdublere endene av tekstilet. Først og fremst for å kunne spenne lerretet opp igjen. 

Samtidig styrket dubleringstekstilet endene til det originale lerretet og hindret disse fra å 

rakne ytterliggere.   

Lin et typisk og tradisjonelt dubleringslerret. Det er slitesterkt og ansett for å være et godt 

estetisk valg der tekstilets farge og struktur ligner et originalt linlerret. Lin har blitt brukt i 

mange år og har også gitt konservatorene mye praktisk erfaring, dermed er materialets 

reaksjonsmønster godt kjent (Young 1999:84). Det var imidlertid ikke lin som ble valgt til 

dubleringslerret, men derimot et polyesterlerret som er mer stabilt materiale enn lin. Young 

har også pekt på noen negative aspekter ved lin da materialet vil krympe og degradere med 

tiden (Young 1999:84). Et polyesterlerret er ansett for å være stabilt og et godt alternativ til 

lin. Resultatet vil i alle tilfeller bli skjult av en ny pynteramme.  
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For å kunne feste kantdubleruingslerretet til det originale lerretet var det nødvendig å bruke et 

klebemiddel. For kantdubleringen ble det anvendt BEVA® 371 film. I 1968 ble BEVA® 371 

introdusert av Gustav Berger for å erstatte de tradisjonelle voks-harpiks blandingene med et 

lim som er relativt upåvirkelig av fuktighet og særlig egent for syntetiske dubleringslerreter, 

som fiberglass eller polyester. BEVA® 371 består av en voks-harpiks blanding, og er 

antagelig det mest anvendte dubleringsmiddelet i dag (Young og Ackroyd 2001:86). 

Testresultater fra 2001 bekreftet at animalsk lim som dubleringsmiddel er særlig sårbar for 

forandringer i temperatur og RF og at BEVA® 371 er mindre påvirket av fuktighet (Young og 

Ackroyd 2001:91-99). Lerretet blir imidlertid utsatt for spenninger og stress ved påføring når 

mediet tørker uansett om det er animalsk lim, naturlig voks eller BEVA® 371 som blir brukt 

som festemiddel. Det ble benyttet to lag BEVA® lim-fim etter Bergers anbefalinger for å 

sikre tilstrekkelig vedheft (Berger og Russel 2000:334).  

Et lag lim-film ble først festet på det sekundære lerretet, så ble et tilsvarende lag festet til det 

originale og deretter ble de to tekstilene montert sammen med en varmeskje på 56-70 grader 

etterfulgt av et kaldt strykejern for å fiksere limet raskere. Det sekundære lerretet var på 

forhånd klippet til etter en uttrukket tråd for å sikre at bitene ble rette og kantene som skulle 

limes inn mot originallerretet ble frynset med skalpell. Dette ble gjort som en ekstra forsikring 

mot at spenninger ikke skal oppstå mellom dubleringslerretet, lim og originallerretet (fig.45).  

 

 

Riftreparasjon 

Før en ny oppspenning kunne gjennomføres måtte to rifter i lerretet behandles med 

riftreparasjoner. Når et lerret spennes på nytt vil det dannes spenninger som fordeler 

belastningspunkter jevnt over hele lerret (Young og Hibberd 2000:212). Uten behandling vil 

riftene kunne forverres under en ny oppspenning og fordelingen av belastningspunktene kan 

bli ujevn og lage nye deformasjoner i lerretet og i malingslag (Berger og Russel 2000:45). Det 

var derfor nødvendig å reparere begge rifter. Det er flere måter å reparere en rift på. Er de 

lokalisert i kantene kan de dekkes med en kantdublering (Tomkiewicz mfl. 2012:395). Den 

minste riften var lokalisert i kanten, men den ble likevel reparert på samme måte som den 

større riften. En måte å reparere en rift på er å bruke Heibermetoden der original tråder fra 

hver riftkant sveises sammen med størlim og hvetstivelse (Heiber 2003:44). Denne metoden 

ble vurdert, men da det var få tråder langs riftklantene som kunne sveises sammen og de som 
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var tilstede var i tillegg korte og stive, derfor ble metoden ikke anvendt. Metoden er dessuten 

tidskrevende og krever erfaring. Det ble derfor valgt en metode med trådbroer og 

baksidelapper (Young 2003:55). De nye trådbroene ble festet loddrett og vannrett over riftene 

med Lascaux® polyamid tekstilsveisepulver 5056. Limet aktiveres ved 80 grader og varme-

nål. Over trådbroene ble Hollytexlapper tilpasset til hver rift og festet med BEVA® film for å 

sikre riftene ytterligere. Hollytex er fleksibelt og samtidig et sterk og stabilt materiale. For å 

feste lappene til BEVA® filmen ble det brukt en varmeskje på 65-70 grader og lett press. 

Deretter ble riftreparasjonene lagt i press over natten.  

 

Ny oppspenning og utkiling  

Blindrammen som maleriet var oppspent på var som nevnt ikke original, men det var ønsket å 

beholde rammen. Etter at den var reparert og renset og alle strukturelle inngrep samt 

konsolidering og rensing av både lerretets bakside og forsidens fargelag var utført, var 

maleriet klart til å spennes opp på nytt vinteren 2020. Lerretet ble festet med 8 mm rustfrie 

stifter av typen Rapid® inoX™ Stainless Edelstahl, og med omtrent 5 cm avstand med unntak 

av i hjørnene hvor det ble stiftet med kortere avstand for at kilestrukturen ikke skulle bli 

hemmet av stiftene.  For å oppnå tilstrekkelig spenn ble en lerretstang brukt til 

oppstrammingen. Festing ble utført med en stift på hver side og gjentatt i intervaller for å gi 

jevnt spenn. For å forbedre bulken i figurens ansikt ytterligere ble blindrammen utkilt, noe 

som reduserte bulken igjen. Etter at lerretet var spendt opp ble overflødig dubleringslerret 

klippet bort med mønstersaks. Det ble behold nok dubleringslerret for at det også i fremtiden 

skal kunne spennes opp på nytt om dette skulle vise seg å bli nødvendig. 

Kantdubleringslerretet ble festet på baksiden av blindrammen med stifter og søm. 

 

Rensing  

 

Rensing av blindrammen 

På lik linje som maleriet var også rammen svært tilsmusset da det ankom studentatelieret. 

Etter at lerretet var spendt av rammen var det mulig å rense den. Først fikk rammen en 

omgang med pensel og en støvsuger for å fjerne det øverste løse laget med støv. Etter det ble 

en svamp strøket flere ganger over listverket, som også er en tørr rensemetode. Det ble til slutt 

anvendt saliva på svampen for å løsne synlig smuss.  
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Fjerning av overflateforurensing på lerretets bakside 

Lerretet ble renset i flere omganger med tørre rensemetoder på samme måte som på 

blindrammen både før og etter at det var tatt av rammen. Først med pensel og støvsuger samt 

med en fuglefjær for å komme til mellom lerretet og blindrammen. Lerret var så støvete at det 

var nødvendig med rensing allerede før demontering for å ikke spre støvet under 

håndteringen. Da lerretet var demontert ble lerretets bakside renset med Polyurethanesvamper 

og til sammen ble svampene strøket over lerretet 20 ganger hver vei.  Det ble i tillegg anvendt 

saliva de siste fem gangene. Lerret kunne ikke bli helt rent, men ble visuelt forbedret.  

 

Rensetester 

Det er fordelaktig å samle så mye informasjon som mulig om et maleris materialer før en 

behandling settes i gang. Dette ble gjort i undersøkelsesprosessen av prosjektet. Ofte 

generaliseres bindemiddelet som olje i oljemalerier, men det trenges gjerne mer informasjon 

om de spesifikke komponentene som er tilstede (Wolbers 2000:158). For et vellykket 

renseresultat er det nødvendig å lage en strategi for hvilken løsemidler og metoder som kan 

tenkes å være relevante (Wolbers 2004:54). Veien til å finne rett løsemiddel og kanskje flere 

løsemidler blir ofte empirisk, inkludert en rekke rensetester. I tillegg til tri-Ammonium citrat 

(TAC)20  og saliva er ShellSol T, isopropanol, ethanol og aceton nyttige løsemidler (Wolbers 

2004:57). De kan testes på et maleri etter økende polaritet.  Etter testene opparbeides en 

forståelse for maleriet og dette legger grunnlaget for valg av løsemidler, eventuelle blandinger 

og geler. Fordelen med en empirisk testmetode er at det er relativt enkelt å samle informasjon, 

men testene vil også kunne skade fargene selv om de gjøres i små områder. Selv saliva, som 

regnes som særdeles skånsomt, men likeså effektivt, kan gi skade. Undersøkelser har vist at 

matte, røde farger er sårbare der saliva kan oppløse sinober (Romao 1990:154). For alle valg 

som ble tatt var det derfor viktig å være aktsom og vise måtehold uansett hvilket løsemiddel 

som ble testet og benyttet.  

Det var ønsket å bruke så lite polare løsemidler for rensing som mulig, men som samtidig 

ville fungere effektivt som middel for fjerning av overflateforurensinger og misfarget ferniss. 

Det ble først gjennomført rensetester med relevante ikke-polare løsemidler og deretter med 

løsemidler med økende polaritet. Testene ble utført til det ble funnet et middel som virket uten 

å risikere pigmenttap (vedlegg 10). Testene ble i praksis basert på en empirisk fremgangsmåte 

der rensetester ble utført med de ulike løsemidlene i små områder, men for alle fargene da de 

 
20 TAC inneholder tri-Ammonium citrate og destillert vann   
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kan reagere ulikt. For å sikre at det ikke var noe farge avsmitting på hvite områder ble det 

brukt sort bomullspinne. Både hvite og sorte bomullspinner ble studert i mikroskop. 

Løsemidlene som ble valgt var basert på et utvalg av løsemidler som ble anvendt i et 

rensekurs som ble ledet av Heather Galloway.21 Da løsemiddelet som hadde lavest polaritet, 

men som samtidig fungerte effektivt som rensemiddel ble funnet ble testingen avsluttet.  

 

I forkant før rensetestene ble løselighets-parametere studert for å bekrefte valg av løsemidler 

som skulle testes på maleriet. Relevante løsemidler ble først valgt ut for testing på maleriet 

etter Richard Wolbers anbefalinger for tidlige rensestrategier (Wolbers m.fl. 2004:57). Det 

var ønsket å teste løsemidler med økende polaritet. I denne fasen var Teas-diagrammet et godt 

hjelpemiddel for å bekrefte en logisk test-rute (Phenix og Wolbers 2012:537, Phenix og 

Sutherland 2001:51, Hedley 1980:14). Løselighets-parameterne ble først introdusert i 1957 av 

Nathan Stolow som brukte dem til å demonstrere variasjoner av svellingskapasiteten til 

løsemidler på maling som en funksjon av løsemiddelets styrke (Phenix 2001:388). Teas-

diagrammet er et av løsemiddel-parameterne som lokaliserer forskjellige typer løsemidler og 

kan anvendes for å gjøre et målrettet utvalg av løsemidler før tester blir gjennomført (Hedley 

1993b:129). Diagrammet kan hjelpe til med å skille løsemidlene fra hverandre og gi en større 

forståelse for dem ved å visualisere løsemidlenes polaritet. De som er i nærheten av hverandre 

har liknende egenskaper for løselighet og de lenger fra hverandre har tilsvarende ulike. En 

fordel er at det ved hjelp av diagrammet er det enklere å finne et annet egnet løsemiddel hvis 

noe skulle vise seg uegnet da det blir mulig å trekke en logisk slutning om årsak (Hedley 

1993b:130). For å blande sammen ulike løsemidler kan diagrammet også være et godt 

hjelpemiddel. Dette ble eksempelvis gjort da det var ønsket å forlenge virketiden til Etanol 

under testperioden. Løsemiddelet ble blandet opp med aceton i et 1:1 forhold. På en annen 

side så er ikke dagens kunnskap om fjerning av ferniss tilstrekkelig for å støtte seg til et slikt 

diagram alene og kan ikke erstatte erfaringen som blir gjort gjennom empiriske testmetoder. 

Etanol- og acetonblandingen var eksempelvis et godt forsøk i teorien, men hadde liten effekt i 

praksis. Etter en tilnærming der Teas-diagrammet ble vurdert i tillegg til erfaringen testene ga 

gjorde at løsemiddel og rensemetode trygt kunne brukes.  

 

 
21 Heather Galloway holdt et ukes kurs ved studiet, 29.10.18 - 02.11.18. Løsemidlene som ble brukt på kurset 
var ShellSol T, Isopropanol, Etanol, Aceton etter økende polaritet. Etanol er imidlertid mindre polart enn 
Isopropanol, men Heather hevdet at effekten av etanol i praksis virker som om den er mer polar og 
løsemidlene ble derfor testet i samme rekkefølgen som kursholderen.  
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Rensing av maleriets overflate  

Maleriets motiv var som nevnt tildekket av overflateforurensing og det var vanskelig å se 

fargene og motivet da maleriet ankom studentatelieret. Det er hovedsakelig to hovedgrunner 

til å fjerne smuss, skaden det gir og den visuelle effekten som hindrer oss i å se verket 

(Eastaug 1990:19). Først ble løst støv fjernet med tørre rensemetoder. Deretter ble integrerte 

overflateforurensinger fjernet med saliva og TAC etter at rensetestene var gjort (vedlegg 10). 

Saliva og TAC ble også anvendt mellom fernisslagene samt på fargene der det var mye smuss 

og sot. Disse forurensingene var med på bekreftet påstanden om at det nederste laget med 

ferniss ikke var originalt da tidligere behandlere ikke har renset vekk det nederste smusslaget, 

men derimot påfør et nytt fernisslag over. For originale fernisseringslag er som regel fargene 

under uten slikt sot og smuss da original fernissering ble påført kort etter at maleriet ble malt. 

TAC ble etter-renset med destillert vann, som i seg selv er et svært polart løsemiddel. 

Samtidig hindres krystallisering i fargene som kan oppstå som følge av løsemiddelrester da 

TAC ikke fordamper. Derfor var denne etterrensingen nødvendig.  

 

Fjerning av gammel ferniss  

Ferniss kan være bevaringsverdig, men i dette tilfelle var den misfarget og dessuten ujevn. 

Det var derfor lite hensiktsmessig å bevare den. For fjerning av ferniss ble det avgjort å lage 

en Etanol-gel (vedlegg 11). Etanol alene hadde god effekt, men krevde en del bearbeidelse 

med bomullspinnen. I geleform fikk løsemiddelet tilstrekkelig virketid uten at det var behov 

for så mye bearbeidelse med bomullspinnen. Ved å etter-rense gelen med etanol ble det 

oppnådd et jevnt resultat uten fare for fargetap. Rensetestene hadde vist at samtlige farger 

tålte denne behandlingen. Gel og bearbeidelse med bomullspinne var imidlertid en metode 

med noen ulemper i forhold til maleriets overflatetekstur. På jakken der det har skjedd 

betydelig tap av farger har det derfor blitt dannet en ruglete og ujevn overflate som 

bomullsfibre lett festet seg i. Samme sted var det flere fibre fra tidligere støvrensinger. Gel 

kan i tillegg være vanskeligere å etter-rense med større risiko for rester enn hvis det hadde 

blitt brukt rent løsemiddel som fordamper. Løsemidler gjennom Evolon® er derfor en god 

metode for å rense skånsomt og gir ofte et jevt resultat. Med Evolon® er det ikke nødvendig 

med mekanisk bearbeiding. En ulempe er imidlertid at det ikke oppleves like kontrollerbart 

som en bomullspinne da rensing skjer under papiret og effekten er ikke synlig før det er 

fjernet. For å unngå å bruke bomullspinne grunnet fargefilmens tekstur på jakken ble 

løsemidler gjennom Evolon® testet, men hadde dessverre liten effekt. Evolon® hadde kunnet 



42 
 

hindre bearbeidelsen med bomullspinne, men var likevel ikke en metode som egnet seg da 

fernissen ikke ville løses. Dette området ble derfor renset med forsiktig bearbeidelse med 

bomullspinner og betydelig tid gikk med for i å fjerne både gelrester og bomullsfiber.  

Blanching er en «hvitning» som kan oppstå på maleriet etter rensing. Av mangel på et godt 

norsk ord for fenomenet blir det engelske utrykket brukt i denne teksten. Som regel oppstår 

dette på grunn av små sprekker i fernisslaget som fylles med luft som gjør at lyset brytes i alle 

retninger på overflaten slik at området blir hvitaktig. Det er derfor helt avgjørende at alle slike 

rester fjernes helt etter rensing (Khandekar 2000:13). I verste fall kan blanching oppstå i 

fargelaget, men det er som oftest i fernisslaget fenomenet skjer. For å unngå blanching ble det 

erfart at det var nødvendig å komme helt igjennom fernisslagene og fjerne alle rester. I alle 

tilfeller ble blanching fjernet med en etterfølgende rensing med løsemiddel. I motsetning til 

flyktige løsemidler så må geler fjernes fra malerioverflaten etter bruk. Når en etanol-gel blir 

brukt er det nødvendig å rense vekk gelen med det samme løsemiddel som gelen er laget av. 

Etanol fordamper og trenger ikke etter-renses i teorien, men det oppsto likevel blanching noen 

steder. En runde med TAC etterfulgt av destillert vann fjernet blanching i tillegg til å fjerne 

smuss under fernisslagene.  

Malerier har tradisjonelt blitt fernissert og konservatorer har i lang tid fjernet gammel ferniss 

for så å legge en ny. Det har og eksisterer fremdeles en skepsis mot dette. Misfarget ferniss 

kan bli oppfattet som vakkert, et bevis for at noe er gammelt og «ekte». Selv fjerning av skitt 

og smuss kan provosere kritikere som Michael Daley (ArtWach UK online 2012). Dagens 

konservatorer utfører kun rensing når det er nødvendig. De er instruert av både vitenskap og 

humanisme og må finne en balanse mellom disiplinene (Bomford 2012:491). Det er viktig at 

dette blir kommunisert på en konstruktiv måte for å unngå dramatiske rensekontroverser. Det 

er forsøkt å gjøre dette i denne oppgaven for å skape trygghet for eier, men også for å beskytte 

egne valg. Misfarget ferniss var visuelt forstyrrende for maleriet og ble derfor fjernet. 

Hedley grupperte rensemetoder inn i et større filosofisk rammeverk etter delvis, selektiv og 

total rensing (Hedley 1993a:154). Delvis rens tynner ut fernissen og etterlater noe av den 

misfargede fernissen. Selektiv er en definert estetisk rensing der det er kjent at maleriet har 

forandret seg over tid og forbedringer utføres bare i områder der den originale hensikten er 

tydelig forringet. Total rens fjerner alle fernisslag. I virkeligheten vil det ofte bli valgt mer enn 

en metode, men selektiv rensing blir ofte foretrukket. Det avhenger imidlertid av verket som 

skal renses og konservatorens faglige vurderinger. Et overordnet mål er å komme så nær det 
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originale utrykket som mulig, men veien dit er ikke alltid innlysende. En total rens vil ikke 

nødvendigvis vise et maleri slik det var opprinnelig. Pigmenter kan forandre seg og en total 

rensing kan ha motsatt virkning der rom og form kan bli mindre synlig etter inngrepet. Skader 

kan tre frem og det vil kunne føre til et behov for nye retusjeringer. Selektiv rens kan i mange 

tilfeller forhindre dette og denne rensestrategien ble valgt for dette maleriet.  

 

Fjerning av gamle overmalinger og retusjer 

Da motivet ble studert ved hjelp av røntgenbilde og i infrarødt lys var det tydelig at hjørnene 

har blitt forandret i ettertid, enten av tidligere behandlere eller av kunstneren selv. Slik det 

fremsto da det kom til studentatelieret i 2019 var de øverste hjørnene malt over og de to 

nederste. I begynnelsen av prosjektet ble det spekulert i om maleriet opprinnelig kunne ha 

vært ment å skulle være i en oval pynteramme og at maleren derfor ikke hadde malt de 

øverste hjørnene helt ut. Da den ovale rammen i senere tid kunne ha blitt fjernet og erstattet 

med en firkant pynteramme, kan de øverste hjørnene samtidig ha blitt malt over med sort 

bakgrunnsfarge for å passe til rammen. Da maleriet ble renset var den sorte fargen nettopp på 

hjørnene mer lettløselig enn innenfor og dessuten påført mellom to lag ferniss. Dette er en god 

indikasjon på at det er en overmaling. pXRF-målinger kunne bekrefte at det var rød sinober 

under den sorte malingen i det øverst venstre hjørne. Det er generell enighet om at det er etisk 

forsvarlig å fjerne en sekundær retusj eller overmaling for å komme nærmere det originale 

utrykket (Boersma og Giltaij 1998:153). Det er lite trolig at maleren fernisserte maleriet for så 

å male bakgrunnen, men det kan ikke utelukkes fullstendig. Maleren kan ha forandret mening 

i ettertid eller oppdragsgiver kan ha kommet med innvendinger. Hjørnene ble ikke totalrenset 

da opprinnelig motiv ikke kan konstateres med absolutt sikkerhet, men overmalingene i 

hjørnene ble redusert under rensingen. Overmalinger bør først og fremst fjernes når den 

skader original maling eller er et hinder for nødvendig behandling (Goltz og Stoner 

2012:499). Hjørnene ble heller ikke retusjert tilbake slik de var før rensebehandlingen i 2019. 

Hjørnene slik de nå fremstår er ikke visuelt forstyrrende og dessuten er forandringen et godt 

vitnesbyrd på hvordan maleriet har blitt endret gjennom tidene. 

 

Jakken synes å ha blitt gjort mindre og den sorte fargen rundt jakken er mer lettløselig enn 

liknende sortfarge lenger inn i bakgrunnen og på samme måte som på hjørnene. I tillegg er 

original sortfarge erstattet med gamle, sorte retusjeringer direkte på eksponert lerret både i 



44 
 

bakgrunnen og på jakken. Formen på jakken og de ytre konturene som er trukket opp slik den 

fremstår i dag stemmer lite overens med størrelsens på figurens hode. Det ble funnet 

penselspor etter konturer utenfor dagens jakkeform som bekrefter mistanken om at den har 

vært større. Området utenfor er imidlertid skadet, noe røntgenbildene bekrefter, og det er 

trolig lite original maling igjen. Det ble gjort pXRF-målinger utenfor jakken for å påvise rød 

sinober, samme farge som jakken er malt med, men det ble ikke gjort noen funn. Dette kan 

skyldes fargetap og forklarer samtidig også overmalingen. Da det ikke ble funnet noen sikre 

bevis og original maling trolig har gått tapt ble ikke denne sorte overmalingen fjernet. I 

figurens ansikt og på parykken ble imidlertid de sorte overmalingene renset. De befant seg 

over fernisslagene samt over et tykt lag med smuss og sot. Øynenes iris var også overmalt 

med en sort farge og skyggeleggingen ellers var blitt mer dramatiske enn opprinnelig. Det kan 

synes som om laget med sot og skitt har blitt misforstått som opprinnelige skygger av 

tidligere behandlere og retusjert i henhold til disse. 

 

Renseresultatet 

Portrettmaleriet er et godt eksempel på nødvendigheten av å utføre rensing, for hvis ikke dette 

hadde blitt gjort kunne ikke de andre inngrepene ha blitt gjennomført og motivet ville ikke 

vært synlig. Selektiv rensing viste seg å være den mest hensiktsmessige rensemetoden. Det 

var mulig å fjerne fernisslagene fullstendig i noen områder, men det var nødvendig med en 

selektiv rensing i områder som i ansiktet og i hjørnene. Helheten i bildet ble forbedret av en 

ny ferniss av mer stabile og egnede materialer, men da måtte de gamle fernisslagene fjernes 

eller reduseres først. Etter rensingen og ny fernissering fikk fargene igjen noe av sin intensitet 

og figuren har nå blå øyne med høylys som gir dem liv. Sett i lys av Hedleys filosofiske 

rammeverk anbefales det selektiv rens også i fremtiden. Ikke nødvendigvis for å komme mest 

mulig nær av det originale utrykket, men med et overordnet mål om å beskytte gjenstandens 

materialer balansert mot å opprettholde maleriets estetiske integritet.   

 

Visuell reintegrering  

 

Fernissering før og etter kitting  

Ferniss påføres malerier for å mette fargene og for at overflaten skal få en mer enhetlig glans. 

De mettede fargene regulerer overflateglansen som kan ha ulike optiske egenskaper fra matt, 

halvblank til blank alt etter hva fernissen tilsettes. Ferniss skal også ha en beskyttende effekt 
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mot overflateforurensinger (Samet 1998:7). I tillegg kan den beskytte pigmenter mot UV-

ståler om et UV-absorberende stoff 22 tilsettes fernissen (Bruggess 1990:60). 

Brytningsindeksen bør være tilnærmet lik som bindemiddelet i maleriet og harpiksen bør ha 

lav molekylvekt. Det er imidlertid også noen ulemper med fernissering. Ferniss er i 

utgangspunktet bare synlig på overflaten av bildet, men ved påføring trenger den likevel inn i 

hele strukturen, særlig om fargene er porøse. I noen tilfeller vil den kunne trenge helt 

igjennom lerretet slik at den også blir synlig på baksiden. Dette kan observeres på 

portrettmaleriets bakside der lerretet er markant mørkere i området der figuren er. Dette 

skyldes nettopp at ferniss som har blitt brukt i tidligere behandlinger har trukket gjennom hele 

strukturen. Det vil ikke være mulig å fjerne alt i ettertid og etter rensing vil det alltid være 

rester etter ferniss (Horie 1983:3-4). Påføring av alle typer ferniss forandrer originale 

materialer på et molekylært nivå og det er forbudet med risiko for ekstrahering av løse 

komponenter fra maling (Feller mfl.1959:106). Fernissering er med andre ord et svært 

invaderende inngrep. Likevel kan estetiske avveininger samt fordeler for bevaring veie opp 

for de ulempene påføring av ny ferniss kan medføre. Ved Appelboms definisjon re-

treatability eller gjenbehandling (Appelbaum 1987:65), aksepteres det at ferniss ikke kan 

fjernes helt, men den skal ikke vanskeligjøre fremtidige behandlinger (Hanssen-Bauer 

1996:166).    

Etter at maleriet var renset ble det vurdert nødvendig å erstatte gammel ferniss med en ny og 

mer stabil type for å gi maleriet tilbake en enhetlig metning og glans. Portrettet er et 

oljemaleri som har vært ment å være fernissert og maleriet ville være langt unna sin 

idealtilstand uten. Uten ferniss var maleriet matt. Fargemetningen og glansen økes ved at ny 

ferniss reduserer ujevnheter på overflaten. Eldre malerier blir derfor ofte fernissert for å gjøre 

overflateglans og fargemetning mer ensartet. Når fargene blir mettet forsterkes kontrastene. 

Mørke partier blir mørkere og kan gi bildet en skarpere dybde. Maleriets motiv har imidlertid 

overvekt av mørke farger og det var ikke ønskelig å bruke en ferniss som var for blank. 

Kontrastene kan i så henseende bli for sterke og skjule deler av motivet istedenfor å fremheve 

formene slik de var ment. For å oppnå et godt resultat var det derfor viktig å velge rett 

fernissharpiksblanding (vedlegg 11).  

Tradisjonelle fernissmaterialer har vært naturlige harpikser, tørkende oljer, voks og egg. 

Malerifernissene var ofte harpiks løst i olje eller harpikser i løsemidler. Oljeharpiks mørkner 

 
22 0,22 g Tinuvin® 292 UV-Absorber  
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og tørker sent til en hard film som det ikke er lett å løse. Harpikser løst i løsemidler derimot 

tørker raskere og er enklere å fjerne. Tradisjonelle ferniss-blandinger som Mastiks og 

Dammar har gode optiske egenskaper, men gulner over tid. Det har derfor blitt produsert nye 

fernisstyper som brukes i dagens konservering av malerier. De har liknende optiske 

egenskaper som Mastiks og Dammar, men uten at fernissen guler (de la Rie 1987:3). 

Brytningsindeksen til eldre oljemalerier er rundt 1,56 (Nicolaus 1999:327). De tradisjonelle 

fernissene har en tilnærmet lik brytningsindeks, men er ikke stabile da de kan bli misfarget 

over tid. De moderne fernissene gulner ikke og har samtidig tilnærmet brytningsindeks. Disse 

fernissene er derfor å foretrekke fremfor tradisjonell ferniss som Dammar og Mastiks til tross 

for deres gode optiske egenskaper.  

I tillegg til å gi maleriet tilbake sine estetiske kvaliteter skulle den nye fernissen utfylle en 

annen viktig oppgave. Nemlig å beskytte maleriet mot nye overflateforurensinger (Samet 

1998:7). Følgende krav til fernissen ble stilt. Den nye fernissen skulle ha like gode estetiske 

egenskaper som de tradisjonelle, men samtidig være stabil og ikke å gulne på sikt. Fernissen 

måtte ha tilnærmet lik brytningsindeks som maleriets bindemiddel, som betyr at lik mengde 

lys reflekteres fra overflaten (Samet 1998:10). Fysiske betingelser for metningsegenskaper 

inkluderer imidlertid både brytningsindeks og molekylvekt (Berns og de la Rie 2003:251). 

Ferniss med lav molekylvekt jevner ut overflater og hindrer luftlommer som sprer hvitt lys 

(de la Rie 1987:8).  Fernissens stabilitet er også avhengig av glassovergansgstemperatur (Tg). 

Ved høy Tg vil fernissens miste sin elastisitet og blir mer skjør (De Witte 1990:56). Den skal 

likevel være høyere enn romtemperatur for å unngå at støv og smuss klebes til 

fernissoverflaten (Samlet 1998:15).  Påføring av ferniss med løsemidler på et oljemaleri kan 

imidlertid føre til at bindemiddelet i fargene sveller og at løse komponenter i fargelaget 

ekstraheres (Feller, Jones og Stolow 1959:106).   

Sutherland viste til egne og andres tester av løsemidler som konkluderte at de mer polare, 

aromatiske eller oksiderte løsemidlene medfører større risiko for ekstahering (Sutherland 

2000:56). I Sutherlands tester for løsemidlene Sol340HT, xylene, aceton og ethanol der 

førstnevnte er mest polar og som riktignok ga mer ekstrahering. Løsemidler med mindre 

molekylvekt er mer polare enn løsemidler med høy molekylvekt. Fernissen vil i tillegg 

oksidere med tiden og bli mer polar (Wolbers 2000:159). Når den har blitt mer polar blir det 

nødvendig å bruke tilsvarende polare løsemidler om det anses som nødvendig å fjerne den og 

polare løsemidler er mer skadelig for de originale materialene i maleriet. Når en ny ferniss 

skal påføres et maleri stilles det derfor noen generelle krav. Fernissen bør være så lite polar 
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som mulig og lettløselig så den ikke vanskeligjør fremtidige behandlinger. Komponentene i 

fernissen skal være kjent og samtidig stabile. Sutherland konkluderte at de mer polare 

aromatiske løsemidlene medfører større risiko for ekstahering (Sutherland 2000:56). I 

Sutherlands tester for løsemidlene Sol340HT, xylene, aceton og etanol ga førstnevnte mest 

ekstrahering.  

Det var gode argumenter for å fernissere maleriet, men det var også faktorer som talte imot da 

det kan innebære noen ulemper. Behandlingen er invaderende for de originale materialene der 

fernissen ikke bare legger seg som en beskyttende og barriere på toppen av maleriet, men 

trenger igjennom hele fargestrukturen og i noen tilfeller helt igjennom lerretet. Heller ikke 

den nye fernissen vil kunne fjernes fullstendig i fremtiden, selv om et av kravene var at den 

skulle være lettløselig. For hver gang et maleri blir fernissert og renset vi det derfor være igjen 

litt rester, som med tiden blir mer polare og tungt løselige. Originale farger kan i tillegg ta 

skade av løsemidler som ble brukt i fernissen. Likevel veier de visuelle fordelene tungt for 

historiske malerier, som ofte er ment å ha ferniss.  

Maleriet hadde flere lag ferniss og det øverste laget hadde gulnet i en slik grad at det hadde 

forandret noen farger. Hvit så eksempelvis gult ut. I tillegg befant det seg smuss og skitt under 

hvert fernisslag samt på de originale fargene. Hadde ikke gammel ferniss blitt fjernet eller 

redusert så hadde dette valget hindret rensing av generell smuss. Det hadde resultert i et 

maleri som knapt kunne skimtes. Når et maleri har blitt fernissert flere ganger og tidligere 

behandlerne ikke har renset maleriet før ny påføring måtte denne fernissen bli fjernet for å 

komme ned til slike skittlag. Dette resulterte i at maleriet så umettet ut etter den nødvendige 

rensing av smuss og skitt da fargene var ment å være mettet og derfor ikke riktig fargetoner 

uten ny ferniss. Det var derfor ingen reell tvil om at maleriet måtte re-fernisseres. Det finnes 

flere gode alternativer blant moderne fernisser som kan brukes på eldre malerier. Ulike 

harpikser har ulike egenskaper etter hvordan de er produsert. De som anvendes i konservering 

har alle gode optiske egenskaper. Det ble benyttet Aldehydhartz® 81 som ny ferniss, som er 

det samme som Laropal® A 81 da begge er aldehyder. Fordeler og ulemper for noen aktuelle 

valg av andre fernisser ble vurdert først.  

MS2A er en redusert ketonharpiks. Det vil si at karbonylgruppene er blitt redusert til 

hydroksylgrupper med natrium borhydrid (de la Rie og Shedrinsky 1989:12). Harpiksen er 

mer stabil og mindre reaktiv enn ubehandlet ketonharpiks nettopp fordi karboksylgruppene er 

redusert til hydroksylgrupper (de la Rie 1987:3). Denne harpiksen gulner ikke og har god 
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metningsegenskap og glans. MS2A oppnår, på lik linje med Laropal K80, best metning og 

glans av ketonharpiksene (McGlinchey og de Rie 1990:168). MS2A kunne derfor vært rett 

valg om dette er hensiktsmessig for maleriet. Harpiksen har lav molekylvekt og forholdsvis 

høy brytningsindeks (de la Rie 1987:10). En annen fordel er at den er løselig i lavaromatiske 

løsemidler som white-spirit, som er mindre skadelig for fargene enn mer polare løsemidler 

(McGinchey og de la Rie 1990:168). MS2A har imidlertid forholdvis høy Tg grunnet 

karboksylgruppen. Dette gjør den mindre fleksibel (de la Rie og Shedrinsky 1989:14).   

Regalrez harpiks er kjent for sine gode aldringsegenskaper og har blitt vurdert som den mest 

stabile (Feller og Curran 1975:18). Dette er en hydrokarbonharpiks med lav molekylvekt. I 

motsetning til MS2A kan Regalrez benyttes til å lage en ferniss med lav polaritet og lave 

verdier for ekstraksjon (Sutherland 2000:60). Laropal K80 er også en ketonharpiks, men har i 

motsetning til MS2A høy molekylvekt. Sutherland har demonstrert mindre ekstraksjon for 

Laropal K80 enn for MS2A. Regalrez kan i mange tilfeller være et godt valg når den skal 

brukes i behandling av et maleri der særlig stabilitet er et viktig kriterium. Fernissen kan 

imidlertid bli svært blank. Dette kan justeres ved å tilsette mikrokrystallinsk voks, men da det 

ikke var tid på slutten av masterprosjektet til å eksperimentere på effekt så falt valget på en 

aldehydferniss som undertegnede allerede hadde erfaring med (vedlegg 11). 

Mikroskrystallinsk voks ble tilsatt allerede i første fernisslag.23 Dette ble gjort for å dempe 

glansen. Det er områder på maleriet som i stor grad avviker fra originalutrykket. 

Overflatestrukturer på jakken har blitt endret og fått en oppskallet tekstur, men ikke på en slik 

måte at malingsflakene kunne legges ned med en varmeskje. Glans vil fremheve dette og 

derfor ble voks tilsatt fernissen for å unngå for høy glans. Resultatet var at maleriets overflate 

fikk en mettet og jevn overflate uten å fremheve områder som i sterk grad avviker fra det 

originale utseende.   

Laropal A 81 er en aldehydharpiks med lav molekylvekt og derfor lav viskositet. Laropal A 

81 har gode optiske egenskaper med hensyn til metning og glans (McGlinchey og de la Rie 

1990:168). Harpiksens lave molekylvekt gir den gode optiske egenskaper, men det er 

samtidig nødvendig å være oppmerksom på den åpenbare ulempen det også er med lav 

molekylvekt da dette er forbundet med større risiko for ekstraksjon av løse komponenter. I 

følge Sutherlands undersøkelser har ferniss med lav molekylvekt vist større tendens til 

ekstraksjon enn de med høy molekylvekt (2000:59). Lavmolekylære harpikser gir imidlertid 

 
23 1 g Cosmolloid® 80H 
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bedre metning av fargene i forhold til høymolekylære (McGlinchey og de la Rie 1990:168). 

Dette skyldes at lavmolekylære harpikser har en god utjevningsevne slik at tilfredsstillende 

lysspredning kan oppnås uten luftlommer (Samet 1998:10). Den kan ikke løses i 

lavaromatiske løsemidler som Sol340HT, men må ha en viss mengde polare løsemidler.24 

Ketonharpikser som Laropal 80A er likevel mindre stabile enn aldehydharpikser som Laropal 

A 81, et alternativ som ofte foretrekkes da den har like gode optiske egenskaper som likner de 

tradisjonelle harpiksene uten ulempene som er knyttet til de ketonbaserte fernissene. Laropal 

A 81 ble valgt fremfor andre lavmolekylære alternativer. For å gi maleriet et mettet utrykk var 

det nødvendig å påføre maleriet fem tynne fernisslag. Etter det fjerde laget ble retusjer påført 

over kittede områder som beskrives nærmere i neste avsnitt. Det siste laget med ferniss sikret 

at motivet fikk en ensartet og jevn overflate.  

 

Kitt og retusjer  

Det ble påført krittbasert kitting i en hudlimblanding i skader som skulle retusjeres. Dette er 

tradisjonelle materialer og har ifølge Laura Fuster-Lopez m.fl. sine tester fra 2008 vist at har 

de beste egenskaper for fleksibilitet og styrke uten å endres av svingninger i RF i 

sammenligning med moderne alternativer (Fuster-Lopez mfl. 2008:185). Dette er essensielt 

for en kitting som må være stabil og samtidig forbli enkel å fjerne. Materialene som skal 

brukes til å fylle inn en avskalling må være fleksibelt for å følge bevegelser i underlaget, men 

også sterkt nok til ikke å deformeres eller sprekke opp når det tørker og aldres (Fuster-Lopez 

2012:587). En fordel med å lage kittingen selv er samtidig at det er enklere å modifisere 

tykkelsen på mediet etter hva som er ønsket for hvert område som skal kittes. Det var 

nødvendig å påføre kitt der det ble rift reparasjoner i tillegg til på høyre kant på maleriet samt 

i enkelte avskallinger på kanten på vestre side. I tillegg ble små skader i ansiktet og i 

parykken kittet. På riftreparasjonene var det nødvendig å skape en så jevn overgang som 

mulig da området fremdeles var noe deformert selv etter at riftene ble reparert (fig.47). 

Reparasjonene hadde jevnet ut område, men det var ikke mulig å oppnå en helt plan overflate. 

Kittingen forbedret grunnlaget for retusjen.  

 
24 15% Aldehydharz 81 voksharpiks i en 50/50 blanding av løsemidlene Shellsol A og Shellsol T. Aldehydharz 
tilsvarer Laropal A 81 som begge er aldehyder. Blandingen er basert på Heather Galloways anbefaling for 
ferniss. 
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Retusjer ble lagt over kittingene i form av små innprikkinger med fokus på områdene som ble 

riftreparert samt øynene, ansiktet og på parykken. 

Det var betydelig malingstap på jakken. Retusjer i jakkeområdet ble under behandlingen 

begrenset til noen få prikker langs originale konturer. I dette området ble det ikke påført kitt, 

men retusjene ligger oppå ny ferniss. Retusjene er på samme måten som fernissen lettløselige 

da fargene er basert på det samme bindemiddelet Aldehydharz 81. Pigmentene som ble 

anvendt til retusjene var Gamblin® konserveringsfarger. 

 

8. Avslutning, videre anbefalinger og ettervern  

 

Portrettmaleriet som sannsynligvis forestiller Jan Wessel har fra høsten 2019 og frem til våren 

2020 blitt undersøk og behandlet. Mange av de vitenskapelige undersøkelsene som ble gjort i 

forkant av behandlingen ga nødvendige svar før behandlingen kunne starte og ledet til 

datering. For maleriet var det flere strukturelle hensyn å ta som har bidratt til å stabilisere 

verket. Motivets optiske kvalitet er forbedret. Maleren som har laget dette portrettet var en 

teknisk dyktig maler, men det er gjort flere endringer av tidligere behandlere. Det er ikke 

uvanlig for malerier som er omtrent 300 år gamle og de er nå en del av maleriets historie. 

Noen endringer grunnet alder har blitt tilbakestilt, som fjerning av overflateforurensinger og 

misfarget ferniss samt konsolidering av løse farger. Riftskadene i lerretet er stabilisert og noen 

av de gamle inngrepene er modifisert eller skiftet ut med mer egnede materialer og 

behandlingsmetoder etter dagens standard. Fargene og formene kan igjen oppleves etter 

rensingen. pH verdien for malerioverflaten ble målt før og etter rensingen og er forbedret samt 

innenfor standarder for anbefalinger av når et maleri er egnet for utstilling.  

Detaljer som ikke lenger var synlige er igjen blitt del av maleriets estetestiske fremtoning.      

I ansiktet og på kragen kom flere nyanser frem som var blitt skjult av smuss og skitt, 

misfarget ferniss og i noen områder også overmalte, de er nå gjort synlige igjen. Parykken har 

blitt mer definert og flere detaljer som tidligere var skjult har kommet frem på kragen, på 

jakken har foldene og pyntebåndet blitt tydeligere. Skriften i portrettets motiv gir mer mening 

enn før rensebehandlinger. Portrettet har fått tilbake noen aspekter av sin idealtilstand og 

våren 2020 er maleriet i god nok tilstand til at det kan stilles ut.  
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Med dette har maleriet fått reaktivert noen av sine kulturminneverdier da bildet igjen kan 

oppleves. Maleriet har en annen funksjon i dag enn da portretter ble laget. Ofte fungerte 

portretter som stedfortreder for personen som ikke var tilstede. Nå fungerer det som et 

vitnesbyrd på en tid i malerihistorien og i norsk historie gjennom et portrett av et menneske 

som har levd i Danmark-Norge. Portrettmalerier har generelt høyere kunstnerisk status i dag 

enn de hadde tidligere særlig sammenlignet med landskapsmalerier. Det eksisterer trolig flere 

versjoner av portrettet da det er funnet et liknende i arkivsøket, men det som er behandlet er 

det eneste som er i Akershus slott sitt eie. Det er funnet kilder som kan lede til kunstneren, 

men dette er ikke behandlerens oppgave. I kombinasjon med eier og fagpersoner tilknyttet 

Akershus slott og som har egne metoder for å innhente informasjon så er det imidlertid grunn 

til å tro at kulturminneverdiene kan økes ytterligere. Tekniske funn kan bidra. Skulle det 

oppstå andre spørsmål som prøvetakningen av mikrosnittet kan besvare i fremtiden så er de 

bevart og katalogisert i konserveringsstudiets arkiver.  

Eier verdsetter maleriet og det ble derfor sendt til behandling med ønske om forbedring av 

tilstand. Etter at maleriet ble stabilisert våren 2020 kan det anbefales å ta hensyn til noen 

preventive forslag for å sikre maleriets materialer også frem i tid. Maleriet bør oppbevares i et 

miljø som er mest mulig stabilt da materialene vil reagere på svingninger i RF og temperatur. 

Maleriet kan ikke stilles ut i direkte sollys da UV-stråling vil bleke fargene.  

Det var et ønske å øke stabiliteten i maleristrukturen ytterligere ved å montere en bakplate på 

baksiden av maleriet. Dette er vanlig å montere på pynterammen. Denne rammen er imidlertid 

tapt. Det kan anbefales å velge en ny pynteramme som er tidstypisk og som foretrekkes av 

samlingsansvarlige som har kunsthistorisk bakgrunn. Etter det valget er gjort kan det festes en 

bakplate på den nye pynterammen og sikre ekstra stabilitet. Det er likevel grunn til å bemerke 

at det er tekstuell informasjon om personen malt på baksiden av lerretet med navnet Jan 

Wessel med tittelen Raadmand.  
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Fig.1) Før behandlinger  
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Fig.2) Etter behandlinger  
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Fig.3) Blindrammen før behandlinger 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

                                                                      

 

                                  
Fig.4) Øverste venstre hjørne                 Fig.5) Øverste høyre hjørne 

                          
Fig.6) Nederste venstre hjørne               Fig.7) Nederste høyre hjørne 
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   Fig.8) Blindrammen                                      Fig.9) Løs trebit på øverste venstre hjørnet                             

     

 

                            
Fig.10) Øverste venstre hjørne             Fig.11) Øverste høyre hjørne  

                                   
Fig.12) Nederste venstre hjørne          Fig.13) Nederste høyre hjørne  
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Fig.14) Røntgenfotografi                                      
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Fig.15) UV-lys  

 

Fig.16) Infrarødtfotografi                                              Fig.17) Falsk farge fotografi  
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Fig.18) Prøveuttak av lerretstråder  

 

 

 

 

 

 

Prøveuttak 1 

Prøveuttak 2 
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Fig.19) Prøveuttak 1                                    Fig.20) Prøveuttak 2  

 

 

 

 

Fig 21) Prøveuttak 3                                     Fig.22) Prøveuttak av lerretstråder  

 

 

 

 

 

 Fig. 23 Lerretsvevnad  

 

 

 

 

 

Prøveuttak 1 

Prøveuttak 3 
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Fig 24) Transmittert lys, lerretstråd 1 

  

Fig.25) Polarisert lys, lerretstråd 1 
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Fig. 26) Herzog, lerretstråd 1 (etter fiber ble adskilt)  

    

 

Fig.27) Transmittert lys, lerretstråd 2         
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Fig.28) Herzog testen, resultater   
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Fig.29) Tverrsnitt, lagstrukturen  

 

Fig.30) Tverrsnitt, reflektert lys 

 

 

 

 

 

                                                          

 

Fig.31) Tverrsnitt, UV-lys 
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Fig.32) Tittel, baksiden av lerretet  

 

Fig.33) Tittel, baksiden av lerretet sett i UV-lys 

 

 

Fig.34) tekst på motivet  
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Fig.35) Trådtellinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36) Motiv malt over oppspenningskanten 
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Fig.37) Rensing  
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Fig.38) Blåfargen i øynene og på kragen  
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Fig.39) UV-lys under rensingen  

 

 

Fig.40) Rensing av gulfarge                                        Fig.41) Rensing av rødfarge  
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Fig.42) Jakken  

 

Fig.43) Planering  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44) Planering med lavtrykksbord  
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Fig.45) Kantdublering  
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Fig.46) Etter riftreparasjon 

 

 

Fig.47) Kitting  
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Vedlegg og tabeller  
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Vedlegg 1)  

Hovedfargene i lagstrukturtabellen delt inn i områder 

 

                       

Fargekoder: Fiolett= 0101, Blå= 0201, Grønn= 0301, Gul= 0401, Gulrød= 0501, Rød=0601, Brun= 

0701, Sort=0801, Hvit=0901, Hudfarge= 1001  

K nr. = kronologisk nr. 

I nr. = individuell fargetype 

Område = påføringsområde 

Mk, m, t = monokrom, modellert, tegnet 

Visuelle = visuelle undersøkelser, blotte øye, lupe, mikroskop  

O201 

 

1001 

0801 

0901 

1001 

0601 

0701 

0401 

0801 

0801 

0801 

0401 

0601 

0807 

0201 

0901 
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Vedlegg 2) Lagstrukturtabell  

 

k. 

n

r 

I.nr 

 

Farg

-e 

Område mk 

m 

t 

Stratigrafi 

lagstruktur 

Foto- 

Analytis

ke/ 

Instrum

entell-

analysti

ske 

p-

XRF 

Mi

kro 

Prø

ve 

Anal

-yse 

Pigment 

og 

bindemi

ddel  

Visuelle  

 

1 0201 Blå  Øynenes 

iris  

3.mk 

2.mk 

 

3. Blå 

2. Grunder.25 

1. Limdrenk. 

0. Lerret 

 

UV 

IR 1 

IR 2 

Falsk- 

farge 

Røntgen 

Nei Nei Nei Prøyser 

blå 

 

Tørkende 

olje 

Fargen er  

kjølig i 

tonen, 

observert i 

mikroskop 

(40x) er 

pigmentet 

finkornet  

2 0202 Blå Skygger 

på kragen 

4.mk 

3.mk 

4. Blå 

3. Hvit  

 

UV 

IR 1 

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei Prøyser 

blå 

 

Tørkende 

olje 

Fargen er  

kjølig i 

tonen,    

påført med 

tynne strøk. 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

3 0401 Gul  Skrift 

 og tall  

4.t  

3.mk 

 

4. Gul 

3. Sort 

UV 

IR 1  

IR 2  

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Ja  Nei p-

XRF 

 

Blytinn 

gult 

 

Tørkende 

olje 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

4 0402 Gul  Bånd over 

jakken 

5.m 

4.m 

3.m 

5. Gul 

4. Rød 

3. Sort/brun 

UV 

IR 1  

IR 1 

Falsk- 

farge 

Røntgen 

Ja  Nei p-

XRF 

 

Blytinn 

gult 

 

Tørkende 

olje 

Gulfargen er 

modellert 

sammen 

med en 

mørkere 

tone av 

samme 

farge  

 
25  Limdrekning og grundering er bare oppført for den første fargen, men gjelder for alle  fargene i tabellen. 
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5 0601 Rød  Jakke 5.m 

3.m 

3.m 

5. Rød 

4. Sort 

3. Brun 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge 

Røntgen 

Ja  Nei p-

XRF 

 

Sinober 

 

Tørkende 

olje  

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

   

6 0602 Rød Kinnene i 

ansiktet 

4.m 

3.m 

4. Rød  

3. Hudfarge 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge 

Røntgen 

Ja  Nei  p-

XRF 

Sinober 

 

Tørkende 

olje 

Rødfargen 

er  

tynt påført,  

med en 

våt-i-våt 

teknikk 

7 0603 Rød Munn 4.m 

3.m 

4. Rød  

3. Hudfarge 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge 

Røntgen 

Ja  Nei p-

XRF 

 

Sinober 

 

Tørkende 

olje  

Rødfargen 

er lyssterk  

8 0701 Brun Kontur 

rundt 

øynene  

5.t 

4.m 

3.m 

5. Brun 

4. Hvit 

3. Hudfarge 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Ja  Nei  Nei  

 

Jernoksid  

Sienna 

eller 

Umbra  

 

Tørkende 

olje 

 

9 0702 Brun Nesebor 3.mk 3. Brun UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Jernoksid  

Sienna 

eller 

Umbra  

 

Tørkende 

olje 

Brunfargen 

er påført 

over  

et lag med  

rødbrun  

grundering 

1

0 

0703 Brun Skygger 

på høyre 

side av 

nesen, 

under 

munnen 

og på 

haken  

4.mk 

3.m 

4.Brun 

3.Hudfarge 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Jernoksid  

Sienna 

eller 

Umbra  

 

Tørkende 

olje 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 
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1

1 

0704 Brun Skygger i 

Jakken  

5.m  

4.m 

3.m 

 

 

 

 

 

 

 

5.Rødt  

4.Sort 

3.Brun  

 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

 

 

 

 

 

Ja  Nei  p-

XRF 

 

Jernoksid  

Sienna 

eller 

Umbra  

 

Tørkende 

olje 

 

 

 

 

 

 

1

2 

0801 Sort Pupiller i 

øynene 

4.mk 

3.mk 

4.Sort  

3.Blå 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

1

3 

0802 Sort Konturer 

rundt  

øynenes 

iris 

4.t 

3.m 

4. Sort 

3. Blå 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

1

4 

0803 Sort Under 

høyre 

øyelokk  

5.t 

4.m 

3.m 

5.Sort 

4.Brunt 

3.Hudfarge  

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei   

 

Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

 Pigmentet 

er finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

1

5 

0804 Sort  Øyebryn  3.mk 3.Sort UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Bensort 

eller kull 

sort  

 

Tørkende 

olje 

 

1

6 

0805 Sort  Rynker i 

pannen og 

venstre 

kinn  

4.m 

3.m 

4. Sort  

3. Hudfarge 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei  Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

tynt påført 

med 

våt-i-våt 

teknikk  
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1

7 

0806 Sort  Skygger 

rundt 

munnen 

og på 

haken 

4.m 

3.m 

4.Sort 

3.Hudfarge 

 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei  Nei  Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

tynt påført 

med  

våt-i-våt 

teknikk 

 

 

1

8 

0807 Sort Skygger 

på venstre 

og høyre 

side av 

kragen 

3.mk 3. Sort  UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

 

1

9 

0808 Sort  Kontur på 

høyre side 

mellom 

ansiktet 

og parykk 

3.mk 3.Sort  UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

 

2

0 

0809 

 

 

 

 

 

Sort  Folder og 

skygger 

på jakken  

 

5.m 

4.m 

3.m 

5.Rødt/Sort  

4.Sort 

3.Brunt 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Ja Ja  p-

XRF 

 

SEM

-

EDX  

Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

 

2

1 

0810 Sort  Bakgrunn  3.mk 3.Sort  UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Ja  Nei  pXR

F  

Bensort 

eller 

kullsort  

 

Tørkende 

olje 

 

2

2 

0901 Hvit  Øyeeplene  3.m 3. Hvit UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei Blyhvit 

 

Tørkende 

olje 

våt-i-våt 

teknikk  

2

3 

0902 Hvit  Høylys i 

pupillene 

5.mk 

4.mk 

3.mk 

 

5.Hvit 

4.Sort 

3.Blå 

 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk- 

farge  

Røntgen 

Nei Nei Nei Blyhvit 

 

Tørkende 

olje 

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 
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2

4 

0903 Hvit  Krage 3.m 3.Hvit 

 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk 

farge  

Røntgen 

Ja Nei pXR

F 

 

Blyhvit  

 

Tørkende 

olje  

Pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

 

2

5 

0904 Hvit  Parykk 4.m 

3.m 

4.Hvit  

3.Sort  

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk 

farge  

Røntgen 

Ja Nei pXR

F 

 

Blyhvit  

 

Tørkende 

olje 

 

 

 

2

6 

0905 Hvit  Detaljer 

på jakken  

5.mk 

4.mk 

3.m 

5.Hvit  

4.Sort  

3.Brun/rød 

UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk 

farge  

Røntgen 

Nei  Nei  Nei  Blyhvit  

 

Tørkende 

olje 

Enkle 

prikker, 

pigmentet er 

finkornet 

observert i 

mikroskop 

(40x) 

 

2

7 

1001 Hud- 

farge 

Ansiktet  3.m 3.Hudfarge UV 

IR 1  

IR 2 

Falsk 

farge  

Røntgen 

Ja Nei pXR

F 

 

Blyhvit 

blandet 

med 

sinober 

og 

jernoksid  

 

Tørkende 

olje 

våt-i-våt 

teknikk  
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Vedlegg 3) oversikt over pXRF målingene  

 

 

 

 

 

pXRF 1 

pXRF 2 

pXRF 3 

pXRF 4 

pXRF 5 

pXRF 6 

pXRF 7 

pXRF 8 

pXRF 9 

pXRF 10 

pXRF 11 

pXRF 12 

pXRF 13 

pXRF 16 

pXRF 15 

pXRF 14 
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Vedlegg 4) pXRF analysene  

 

pXRF.1 - Gult pyntebånd  

  

                                                                                                                                                                

 

Kommentarer: Gulfargen inneholder tinn, som viser at fargen inneholder blytinn gult pigment 

 

pXRF.2 - Rød Munn                                                                                                                                                                                                                                 

 

Kommentarer: Fargen inneholder kvikksølv som indikerer sinober/vermillon. Det er funnet 

kvikksølv i flere av de fargede områdene, men det er høyere nivå i rødfargen   
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pXRF.3 - Hudfarge i kinnene                                                                    

                                                                                                                                     

 

Kommentarer: Hudfargen inneholder et høyt nivå bly, fargen inneholder også kvikksølv som 

indikerer en blanding mellom blyhvit og sinober/vermillon  

 

pXRF.4 - Hvit Krage  

                                                                                                                                                                 

 

Kommentarer: grafen viser at hvitfargen inneholder bly som indikerer blyhvit. Det er funnet 

blyhvit i alle måleorådene, men i dette område er det målt et høyt nivå, som også er sett for 

målingen på hudfargen.   
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pXRF.5 - Rødt på jakken        

                                                                                                                                     

 

Kommentarer: det er kvikksølv i rødfargen på jakken som indikerer at den sterkeste rødfargen 

i jakken er et sinober eller vermillon pigment  

 

pXRF.6 - Sort i bakgrunnen                                                   

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kommentarer: oksygen og karbon er ikke med i grafene da de alltid vil være tilstede. 

Sortfargen er trolig bensort eller kullsort, men kunne ikke påvises med pXRF. Den ble 

bekreftet med SEM-EDX analyser som vist i vedlegg 7. 
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pXRF.7 - Sort i brettekanten                                                                                                                                        

       

                                                                                                                                 

 Kommentarer: grafen viser mangan som indikerer at jernoksidet i måleområdet enten er 

sinober eller sienna, da oker ikke inneholder mangan  

 

pXRF.8 - Sort på jakken  

                                                                                                                                 

 

Kommentarer: oksygen og karbon er utelukket fra grafene  
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pXRF.9 - Sort på jakken  

                                                                                                                                       

    

                                                                                                                                   

Kommentarer: karbon og oksygen er utelukket fra grafene  

 

pXRF.10 - Brunt på jakken  

                                                                                                                                         

 

Kommentarer: viser ikke mangan  
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pXRF.11 - Brunt på jakken  

 

 

Kommentarer: viser mangan  

 

 

 

 

Kommentarer: viser mangan  
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pXRF.12 – Sort farge i øverste venstre hjørne 

 

Kommentar:  

 

Kommentar: viser mangan  

 

Kommentar: viser mangan  
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pXRF.13 - Sort farge i øverste venstre hjørne  

 

 

Kommentarer: mangan indikerer at jernoksidet i området, enten er sienna eller sinober  

 

 

pXRF.14 - Gul skrift  

 

Kommentarer: grafen viser at gulfargen i skriften inneholder bly og tinn 
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pXRF.15 - Sort til høyre i bakgrunnen over teksten  

 

 

Kommentarer: mangan indikerer at jernoksidet i området, enten er sienna eller sinober 

 

 

 

pXRF.16 - Sort i nederste høyre hjørne  

 

 

 

Kommentarer: mangan indikerer at jernoksidet i området, enten er sienna eller sinober 
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Vedlegg 5) Tabell med elementene som ble funnet i pXRF målingene, 15/10/19  

 

# 

  

Farge  Ca Fe Pb Hg Sn Ag Sr Cu Ni Zr Ga Br Kr Rh In K Mn 

1 Gul x x x x x x x           

2           Rød x  x x x              

3           Hud  x x x  x x  x x        

4           Hvit  x x x   x  x         

5           Rød x x x x    x          

6 Sort  x x x x  x    x        

7 Sort x x x x  x  x         x 

8 Sort  x x x     x          

9 Sort  x x x x       x       

10 Brunt x  x x x  x    x       x 

11          Brunt   x  x  x x  x           x 

12          Sort  x  x  x x  x  x  x  x x x x  x 

13           Sort  x  x  x x  x        x   x 

14           Gul x  x  x x x    x x      x  

15           Sort  x x  x x  x  x  x       x 

16           Sort  x  x  x x  x    x   x x   x 
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Vedlegg 6) 

  

pH for lerret  

Dato Område  PH  Kommentar 

10/10/2019 1 6,2 Lyst område er 

mer basisk enn 

de mørke 

10/10/2019 2 5,9 Mørkt område er 

noe mer surt  

10/10/2019 3 5,9 Mørkt område 

gjennomsnitt  6  

        

   

pH for lerretstråd i kaldtvannsekstrakt pH 

Etter 20 min  4,0 

Etter 24 timer 4,5 

 

pH 2 

pH 1 

pH 3 
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 Tabell for pH målinger av farger før og etter behandling  

Dato Område  pH  Kommentar Dato PH 

etter 

rensing  

Kommentar 

10/10/2019 1 4.1 Rød farge 7/2/2020 6.1 Etter fernissrensing  

10/10/2019 2 3.2 Hvit farge 7/2/2020 7.4 Etter fernissrensing  

10/10/2019 3 5.8 Hudfarge 7/2/2020 7.7 Etter fernissrensing  

10/10/2019 4 4.7 Hudfarge 7/2/2020 7.2 Etter fernissrensing 

10/10/2019 5 5.1 Hudfarge 7/2/2020 7.9 Etter fernissrensing   

10/10/2019 6 3.6 Rød farge  7/2/2020 5.6 Etter fernissrensing   

10/10/2019 7 4.9 Blå farge 7/2/2020 7.9 Etter fernissrensing   

10/10/2019 8 3.8 Gul farge  7/2/2020 6.3 Etter fernissrensing   

10/10/2019 9 3.3 Rød farge  7/2/2020 6.5 Etter fernissrensing   

10/10/2019 10 3.6 Blå farge 7/2/2020 9.3 Etter fernissrensing   

gjennomsnitt  4.2   7.2 Etter fernissrensing   

pH 5 

pH 4 

44 

pH 3 

pH 2 

pH 1 

pH 8 

pH 9 

pH 10 

pH 6 

pH 7 
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Vedlegg 7) SEM-EDX for tverrsnittet  

 

 

Spekter for hele det målte området  
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Bildet viser lagene og hva de inneholder  

 

 

Spekter 33 – viser den sorte fargen i lagstrukturen, som antagelig er bensort eller kullsort  
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Spekter 32 viser det røde laget i grunderingen (lag 2) 

 

 

Spekter 34 viser det lyse området i grunderingen (lag 1)  
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Vedlegg 8) 

 

FTIR analyse av Jan Wessel  

 

 

 

FTIR analyse gjort av Lise Sæter (2016) av et 1700-talls portrett malt av Jens Juel  
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FTIR analyse av begge maleriene, Jan Wessel markert med sort 

 

 

 

Vedlegg 9)  

Klimaoversikt over de forholdene portrettetmaleriet ble oppbevart i under undersøkelser og 

behandling fra 15.02.19 frem til 15.01.20 

  

15.02.19 – 15.7.19  Miste måling  Høyeste måling  Gjennomsnitt for 

perioden  

Temperatur  18.6 °C 25.8 °C 20.8 °C 

RF 5.4 % RF 80 % RF 34.4 % RF 

Duggpunkt -18.9 °C 18.0 °C 3.0 °C 

 

 

15.08.19 – 15.01.20  Miste måling  Høyeste måling  Gjennomsnitt for 

perioden  

Temperatur  16.5 °C 24.7 °C 18.8 °C 

RF 14.1 % RF 83.2 % RF 38.7 % RF 

Duggpunkt -9.9 °C 18.4 °C 3.7 °C 
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15.02.19 – 15.7.19 

 

 

15.08.19 – 15.01.20 
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Vedlegg 10) Rensetester ble gjort i følgende rekkefølge: 

 

Farge- 

område 

Dato  Metode  Materialer Tid Resultat 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Saliva  

 

  

1 min.  Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne TAC:       

0,5g tri-

Ammonium 

citrat, 100 ml 

destillert vann  

1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne ShellSol T 1 min.  Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Isopropanol 1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Etanol 1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Etanol  2 min Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: litt effekt, 

men krever en del 

bearbeidelse  

 

Ingen fargetap 
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Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Etanol 1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: litt effekt, 

men krever en del 

bearbeidelse  

 

Ingen fargetap 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne Aceton 2 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: litt effekt, 

men krever en del 

bearbeidelse  

 

Ingen fargetap 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Bomullspinne 

 

 

Etanol gel 5 sek. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: god effekt   

 

Ingen fargetap  

 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

 

1/1/20 Bomullspinne 

 

Etanol gel 1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: god effekt 

 

Ingen fargetap  

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Bomullspinne Etanol/Aceton 

(1:1) 

1 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Bomullspinne 

 

Etanol/Aceton 

(1:1) 

2 min. Fjerner 

overflateforurensinger 

 

Ferniss: ingen effekt 

 

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit, Hud  

1/1/20 Evolon Etanol 1 min  Ingen effekt  
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Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Evolon Etanol 5 min  Ingen effekt  

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Evolon Etanol-gel 1 min  Ingen effekt  

Sort  

Rød  

Gul  

Hvit 

Hud   

1/1/20 Evolon Etanol-gel 5 min  Ingen effekt  

 

Vedlegg 11)  

Oppskrift  3 % Størlim 2% Størlim 1% Størlim 

Stør 3 g  2 g 1 g 

Destillert vann         97 g (xxml)         98 g (xxml)                           99 g (xxml)                                                   

    

Oppskrift  TAC 

Tri-Ammonium 

citrate  

Destillert vann   

1 g 

50 g 

                  

  

Oppskrift  Kitting 

Harelim 3,5g 

Destillert vann  

3,5 g 

50 ml 

Champagne kritt                       

   

 

Oppskrift  Etanol gel  

Carbopol EZ-2 

Ethomeen C25      

3 g 

10 ml 

Etanol                      150 ml 

Destillert vann          25 ml 

Oppskrift  Ferniss  

ShellSol A 

ShellSol T  

Coamoloid H80            

36,1g 

36,1g 

1g 

Tinovin  292                                              0.22g 
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Vedlegg 12)  

Oversikt over undersøkelser og analyser 2019/2020 

Undersøkelse Dato  Utstyr  Materialer Kommentar Tid 

Røntgen 

fotografering 

17/9/2019 Comet MXR-

225/0.4-3.0, 4mm 

aluminium filter.  

 Fire 

røntgenfotografier 

ble tatt av 

Douwtje van der 

Meulen og 

Dunken Slarke på 

KHM, Økeren 

- 

Røntgen  

bildebehandling 

18/9/2019 Photoshop®   Dunken Slarke 

satt sammen 

bildene  i 

redigeringsprogra

mmet 

Photoshop®. 

2 

timer 

pH-målinger av 

lerret  

10/10/2019 

 

PH-meter Agarose   1 

time 

pH-målinger av 

farger  

10/10/2019 

 

HORIBA 

Scientific 

LAQUAtwin®          

pH-meter 

  2 

timer 

pXRF – målinger  15/10/2019 Niton XL3t 950-

He GoLDD+ 

pXRF 

 Utført sammen 

med Dunken 

Slarke 

5 

timer 

pXRF – analyser  15/11/2019 NDT Alpha® 

programvare  

  2 

timer 

IR, UV og 

falskfarge opptak 

 

17/10/2019 NIKON - Artist 

camera 

  5 

timer 

IR, UV og 

falskfarge 

Bildebehandling 

18/10/2019 Photoshop®    1 

timer 

Trådtelling 20/10/2019 Lupe   1 

time 

Prøveuttak av 

Lerretstråd 

28/11/2019 Saks og forseglet 

beholder 

  30 

min.  

Bette test av 

lerretstråd 

28/11/2019    30 

min.  

pH måling av 

lerretstråd 

28/11/2019 MColorpHastTM       

pH-papir, 

forseglet beholder 

Destillert vann  Ekstraktet ble 

målt etter 20 

minutter og etter  

24 timer  

30 

min.  
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Identifisere 

lerretstråd i 

polariserings 

mikroskop  

1/12/2019 LEICA DMLM 

Polariserings 

mikroskop 

  3 

timer 

Herzog 1/12/2019 

7/12/2019 

18/1/2020 

Polariserings 

mikroskop 

  5 

timer 

Prøveuttak av 

fargestruktur  

11/11/2019 Skalpell, 

mikroskop 40x  

 Ble tatt fra kanten 

i en skade i et 

område der det var 

sterkest fluorosens 

for å sikre 

tilstedeværelse av 

ferniss   

30 

min.  

Støpning av 

tverrsnitt   

2/11/2019 Pleksiglasskuber 

til montering av 

tverrsnittet 

Technovit® 

2000 harpiks 

 1 

time 

Sliping av 

tverrsnitt   

3/11/2019 Struers Labopol-5 

slipemaskin  

Micromesh 

slipepapir  

 3 

timer  

Dokumentasjon 

av tverrsnitt  

4/11/2019 NIKON kamera    2 

timer  

SEM-EDX 6/11/2019 QUANTA 450  Karbon-tape  Utført av Calin 

Constantin 

Steindal (KHM) 

5 

timer 

FTIR analyser 23/1/2020 FT-IR 

Spectrometer, 

Peter Elmer, 

Universal ATR 

 Utført av Dunken 

Slarke 

4 

timer 

pH måling av 

farger etter 

rensing 

7/2/2020 LAQUAtwin®          

pH-meter 

 Etter alle 

rensebehandlinger 

1 

time 

Totalt      45 

timer 
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Vedlegg 13)  

Oversikt over behandlinger 2019/2020 

Behandling Dato  Utstyr  Materialer Kommentar Tid 

Tørr-rensing av 

motiv og lerretets 

bakside  

8/10/19 Flat syntetisk pensel 

og støvsuger  

Polyurethanesvamper  1 

timer  

Konsolidering av 

løse farge i 

oppspennings og 

brettekanten  

13/10/19 

15/10/19  

Pensel, varmeskje Størlim 3 % 

Lascaux® lim, 

melinex  

Det var 

nødvendig å 

konsolidere 

før rensing  

 5 

timer  

Forsidebeskyttelse  16/10/19 Pensel  Størlim 2 %  

Destillertvann, 

japanpapir 

 1 

time  

Fjerning av lerret 

fra blindramme og 

spendt opp på 

midlertidig 

arbeidsramme 

16710/19 Hammer og tang   Talt opp 42 

spikere  

Samt 42 

spikerhull  

2 

timer  

Fjernet 

forsidebeskyttelse 

18/10/19 Syntetisk rund 

pensel, pinsett  

Destillert vann   30 

min  

Konsolidering av 

løse farger  

25-31/ 

11/2019 

Varmeskje opp til 65 

grader og Melinex  

Størlim 3 % destillert-

vann.  

Lascaux® 4176 

 20 

timer 

Rensing av 

overflateforurensing  

02/1/20 

03/1/20 

Bomullspinne  TAC, etter renset med 

destillert vann 

 14 

timer  

Fjerning av ferniss 3-10/1 

2020 

Bomullspinne 

  

Etanol gel   39 

timer  

Rensing av smuss 

og sot under ferniss 

13/1/20 

14/1/20 

Bomullspinne Saliva   14 

timer  

Fjerning av 

overmalinger  

11/01/20 

15/01/20 

16/01/20 

17/01/20 

Bomullspinne Etanol gel   8 

timer 

Fjerning av fibre fra 

bomullspinnen 

18/01/20 

19/01/20 

20/01/20 

Pinsett  Polyurethanesvamper, 

saliva  

 15 

timer  
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Fjerne lerretet fra 

midlertidig 

arbeidsramme 

21/01/20 Pinsett, skalpell  Destillert vann   30 

min  

Rensing av 

baksiden på lerretet  

21/01/20  Polyurethanesvamper Saliva   2 

timer 

Planering  21/01/20 Vektposer, 

sprayflaske 

Trekkpapir, melinex  Planering av 

kanter  

3 

timer  

Riftreparasjon av to 

rifter  

21/01/20 

22/01/20 

Varme-nål Sveisepulver, BEVA 

lim og Hollytex papir, 

polyester tråd 

 5 

timer  

Panering med 

lavtrykksbord 

23/01/20 Varmeskje, 

sprayflaske 

Destillert vann, 

trekkpapir  

 

 2 

timer  

Kantdublering  23/01/20 

24/01/20 

Polyester lerret  BEVA 371 (Deffiner 

& Johann)  

 5 

timer  

Reparering av løs 

del på blindramme  

25/01/20 Melinex og tråd Polyvinyl acetat lim   1 

time  

Rensing av 

blindramme  

26.01.20 Pensel og klut  Destillert vann   3 

timer  

Ny oppspenning på 

blindrammen  

26/01/20 Stiftepistol  Rustfrie stifter  4 

timer  

Utkiling av 

blindrammen og 

montering av 

kilestoppere  

30/1/20 Hammer  Kilestoppere, rustfrie 

spiker  

 1 

time 

Fernissering 08/02/20 

09/02/20 

11/02/20 

12/02/20 

Pensel  Aldehydharz 81, 

ShellSol A og T 

Tinuvin 292, 

Cosmoloid H 80 

4 lag til 

sammen 

4 

timer  

Kitting   13/02/20 

14/02/20 

Pensel, skalpell  Champagne kritt, 

Hare-lim 

 4 

timer 

Retusjering  13/02/20 

17/02/20 

Pensel  Gamblin 

konserverings farger  

 14 

timer  

Totalt   168 

timer 
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Vedlegg 14) Oversikt over anvendte materialer  

Produkt Brukt til  Fabrikant/forhandler 

Agarose pH målinger  Sigma-Aldrich 

Technovit® 2000 harpiks Støpning av  

tverrsnittet 

Kulzer  

Micromesh  sliping av 

tverrsnittet 

Arkivprodukter  

Pleksiglasskuber til montering av 

tverrsnittet  

Montering av 

tverrsnittet  

Plastkompaniet  

Polyurethanesvamp  Rensing  Arkivprodukter  

Tri-Ammonium citrate Rensing  Ukjent  

Etanol  Rensing  Antibac  

Størlim-granulat fra oppdrettsfisk  Konsolidering  Arkivprodukter  

Medium for consolidation Lascaux® 

4176  

Konsolidering KREMER pigmente 

Japanpapir 19 g/m2, håndlaget Forside 

beskyttelse 

Kouzo 

Trekkpapir  Planering  Ukjent  

Hollytex papir  Rift reparasjon  Arkivprodukter 

Lascaux® Polyamid-Textil-

Schweisspulver 5054  

Rift reparasjon  KREMER pigmente 

Polyesterlerret  Kantdublering  ConservationSupportSystems 

BEVA®  371 film  Kantdublering  Arkivprodukter 

Rustfrie stifter  Oppspenning  Rapid 

Champagne kritt   Kitting  KREMER pigmente 

Hare-lim  Kitting  KREMER pigmente 

Aldehydharz 81  Fernissering  KREMER pigmente  

Tinuvin 292 Fernissering  KREMER pigmente 

ShellSol A og ShellSol T Fernissering  KREMER pigmente 

Cosmoloid H 80 Fernissering  Arkivprodukter  

Gamblin conservation colours Retusjering  Gamblin  

 


