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ABSTRACT 

This study contains an investigation of a 19th century oil painting on paper by Elisabeth 

Jerichau-Baumann, which is mounted on a secondary support of cardboard. The paint layer 

appears to be in good condition, but the cardboard support is aged and brittle, and is unable to 

provide necessary support for the safe handling of the painting. A few tears are present in the 

cardboard support which also penetrate the paint layer, and these have been covered with 

adhesive tape on the back of the cardboard. The purpose of the investigation is to gain further 

knowledge of the painting's materials and condition, with the aim to create a suggestion for its 

future conservation. The methods used included ocular investigation, microscopical and 

chemical analysis of samples from the supports and paint layers, and literary studies. The 

investigation provided information about the supports’ fiber content, acidity, and contents of 

lignin, starch, and proteins. Cross-section samples from the paint layer indicate the possible 

presence of a preparatory layer on the paper. However, further analysis would be required to 

confirm this. The conclusion of the investigation was that the supports are acidic and 

deteriorated, but the paint layer is currently stable. Because of this it is not deemed necessary 

to perform any larger interventions that could endanger the paintings stability. Instead, the 

recommended conservation actions include mounting the painting on a new support of acid 

free cardboard to increase its stability, removal of the adhesive tape, and mending of tears 

with Japanese paper and wheat starch paste. Finally, the painting should be stored laying 

down in a protective box made from acid-free materials, in a stable environment.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under min praktik på Nationalmuseums målerikonservering hösten 2020 kom jag i kontakt 

med målningen Studie av en kvinna av den polsk-danska konstnären Elisabeth Jerichau-

Baumann (1819–1881). Det är en stor porträttmålning utförd i olja på ett primärt underlag av 

papper, som sedan klistrats upp på ett sekundärt underlag av kartong och beskurits till en oval 

form. Som en del av praktiken utförde jag en okulär undersökning av målningen och dess 

tillstånd, från vilken slutsatsen kunde dras att färgskiktet mestadels är i gott skick, men att 

kartongen i det sekundära underlaget är nedbruten och troligtvis syrahaltig. På grund av detta 

delaminerar och flagnar kartongen i kanterna, och den har på flera ställen revor som även går 

hela vägen genom det primära pappersunderlaget och färgskiktet. Det sekundära underlaget i 

kartong är dessutom relativt tunt och ger inte målningen tillräckligt stöd, vilket får till följd att 

den behöver placeras på en plan stödskiva för att kunna hanteras och förflyttas.  

 

Målningen intresserade mig mycket, då det var ovanligt för mig att se en så stor 

porträttmålning i utförd i olja på ett pappersunderlag. Många frågor väcktes om vad oljefärgen 

kunde ha för påverkan på pappret, och hur det skulle vara möjligt att förhindra att ytterligare 

skador uppstår på grund av det nedbrutna underlaget. 

 

Denna uppsats kommer därför syfta till att utvinna information om målningens material, 

uppbyggnad och tillstånd, för att ett åtgärdsförslag ska kunna utformas för målningen på ett 

lämpligt och säkert sätt. För att uppnå detta har en undersökning utförts som innefattar både 

en okulär undersökning och tillståndsbedömning av målningen, samt en analys av prover från 

målningens underlag och färgskikt som involverar flera olika mikroskopiska och kemiska 

metoder. En litteraturstudie har även utförts i syfte att samla historisk information om 

materialet, samt dess problematik och konservering. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Att hitta litteratur som behandlar just material och konservering hos oljemåleri på papper har 

varit svårt då det verkar vara ett relativt outforskat område, i synnerhet när det gäller 

oljemåleri på papper som klistrats upp på ett sekundärt underlag av kartong. Beträffande 

material- och bevarandemässig problematik samt aktiv konservering hos oljemåleri på papper 

har jag främst använt mig av artiklarna Investigating the Conservation Problems of Oil 

Paintings on Paper Supports (Banou, Kaminari, Moutsatsou, Alexopoulou & Singer 2010), 

The Treatment of Oil Paintings on Paper Supports: Considerations on the Treatment 

Applications Used from the Past until the Present (Banou, Alexopoulou & Singer 2015), och 

Investigating the Effect of Oil Medium on the Paper Supports of Works of Art: A Discussion 

on Factors, Mechanisms and Effects Involved (Banou, Alexopoulou & Singer 2016). Även 

konserveringsåtgärderna för oljemåleri på papper som presenteras i fallstudien The 
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Conservation of 830 Oil Paintings on Paper by Marianne North av Millard et al. (2011) har 

studerats. Litteratur som behandlar metoder för papperskonservering har också studerats, 

såsom Paper Conservation Methods: A Literature Review (Zervos & Alexopoulou 2015), och 

Pressure-Sensitive Tape and Techniques for its Removal from Paper (Smith, Jones, Page & 

Peck Dirda 1984).  

 

Litteratur som beskriver preventiv konservering och förvaring av oljemåleri på papper har inte 

kunnat hittas under denna studie. Därför har rekommendationer angående förvaring av både 

oljemåleri och pappersföremål studerats istället, för att utifrån dem utforma lämpliga riktlinjer 

för ett föremål som består av en kombination av dessa material.  

 

Relativt mycket finns skrivet om historiken bakom praktiken att använda pappersmaterial som 

underlag för oljemåleri, dock behandlar dessa ofta skisser av landskapsstudier, och inte 

porträttmåleri. Exempel på sådan litteratur som har använts under denna studie är A Brush 

With Nature: An Historical and Technical Analysis of the Papers and Boards Used as 

Supports for Landscape Oil Sketching av Peter Bower (2002), Friluftsmåleriet före 

friluftsmåleriet: Oljestudien i nordiskt landskapsmåleri 1800–1850 av Torsten Gunnarsson 

(1989), samt The Danish Revolution: New Practices Among Danish Landscape  

Painters 1814–1850 av Kasper Monrad (2016). Bowers (2002) artikel ger även information 

om de olika typer av papper och kartong som fanns tillgängliga för konstnärer under 1800-

talet, samt om deras tillverkning och innehåll. Ytterligare litteratur som behandlar detta ämne 

är A brief survey of paper board and some of the literature describing it with some definitions 

of marketing terms for mount boards used in conservation (Jaques 1999), The American 

Artist's Tools and Materials for On-Site Oil Sketching (Katlan 1999), samt Chemical 

Degradation of Cellulose in Paper over 500 Years (Erhardt & Tumosa 2005). 

 

Historisk information om Elisabeth Jerichau-Baumanns liv och konstnärskap har främst 

hämtats ur boken Elisabeth Jerichau-Baumann: Nationalromantikkens enfant terrible av 

Jerzy Miskowiak (2018). Däremot har ingen litteratur om hennes måleriteknik eller 

materialanvändning gått att finna under denna studie. 

 

1.3 Problemformulering 

Oljemåleri som har utförts på pappersmaterial har ofta vissa bevarandemässiga problem, 

eftersom oljan från färgen kan orsaka nedbrytning om den absorberas av pappret (Banou, 

Alexopoulou & Singer 2015, ss. 29–31). Denna problematik har störst risk att uppstå om 

pappret inte har fått någon preparering före bemålningen, eftersom oljan då kan tränga in i 

pappret lätt och obehindrat. I fallet med Studie av en kvinna så är det okänt om pappret har en 

preparering eller ej, inga säkra slutsatser kunde dras av endast okulär och mikroskopisk 

undersökning. Det primära underlaget i papper är i princip helt dolt av färglagret på framsidan 

och av det sekundära underlaget på baksidan, vilket gör det mycket svårt att dra slutsatser om 

dess tillstånd enbart genom optiska undersökningsmetoder.  
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Ytterligare en problematisk faktor angående Studie av en kvinna är att kartongen som utgör 

dess sekundära underlag tycks vara väldigt skör och missfärgad. Detta kan tyda på att det har 

en hög syrahalt, vilket skapar en ökad nedbrytning i materialet (Tse 2007, s. 14). Om så är 

fallet finns det en risk att syran i kartongen även påverkar det primära underlaget i papper 

negativt. Detta problem är svårt att åtgärda då exempelvis avsyrning genom immersion, vilket 

är en vanlig metod inom papperskonservering (Zervos 2015, s. 2864), inte är möjlig att 

använda för oljemålningar på pappersunderlag. Vattnet skulle få pappret att expandera och 

krympa, vilket kan orsaka stora spänningar i färgskiktet med följden att sprickor och bortfall 

uppstår (Banou, Alexopoulou & Singer 2015, s. 34). Kartongen i det sekundära underlaget är 

dessutom tunn och kan inte ge målningen tillräckligt stöd för att kunna hanteras på ett säkert 

sätt. I nuläget skulle hantering utan ett externt stöttande underlag troligtvis resultera i rörelser 

och spänningar i både det sekundära och primära underlaget, vilket i sin tur riskerar att orsaka 

skador i färgskiktet.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

- Vilka material består det primära och sekundära underlaget av? Har det primära 

underlaget av papper någon preparering eller grundering? 

 

- Vad finns det för skador, nedbrytning och bevarandemässig problematik hos 

målningen och dess underlag? 

 

- Vilka konserveringsåtgärder är lämpliga att utföra för att bevara målningen? 

 

1.4 Syfte och målsättning 

Syftet med denna studie är att utvinna information om material och tillstånd hos målningen 

Studie av en kvinna. Studien syftar även till att insamla kunskap om bevarandemässig 

problematik samt möjliga konserveringsåtgärder för oljemålningar utförda på 

pappersunderlag. Informationen som framkommer ska slutligen användas till utformandet av 

ett åtgärdsförslag för konservering av målningen Studie av en kvinna.  

 

Studiens målsättning är att bidra till en ökad kunskap om oljemåleri på papper, i synnerhet 

kring dess materiella egenskaper, bevarandemässiga problematik samt konservering. En 

förhoppning är att studien dessutom ska kunna bidra till en ökad förståelse för Elisabeth 

Jerichau-Baumanns konstnärskap, målerimetod och materialanvändning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast undersöka och dra slutsatser kring målningen Studie av en kvinna av 

Elisabeth Jerichau-Baumann. Målet med studien är att undersöka och ta fram ett 
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åtgärdsförslag för denna specifika målning, inte att utforma generella riktlinjer för 

konservering av oljemåleri på papper. Det åtgärdsförslag som utformas i slutet av denna 

studie är endast en rekommendation, inga aktiva konserveringsåtgärder kommer utföras som 

en del av studien. 

 

Jämförelser av materialanvändning och utförande hos Studie av en kvinna i relation till andra 

verk av Elisabeth Jerichau-Baumann kommer inte att utföras i denna studie. Detta på grund av 

att tidigare tekniska undersökningar av Jerichau-Baumanns verk inte har gått att finna under 

arbetet med denna uppsats, och alltså saknas material att jämföra med. Ett danskt museum 

som innehar målningar av Jerichau-Baumann har kontaktats med frågor om hennes 

måleriteknik, samt om bakgrund och tillkomst för målningen Studie av en kvinna, men inget 

svar har inkommit. 

 

Den analytiska undersökningen kommer främst att fokusera på målningens primära och 

sekundära underlag i pappersmaterial, då färgskiktet är i gott skick och de största riskerna för 

målningens bevarande bedöms vara underlagets nedbrytning. Av denna anledning kommer 

färglagrets innehåll och sammansättning inte analyseras i den här studien. Analysmetoderna 

som används syftar främst till att undersöka underlagens material, preparering och tillstånd, 

då detta bedöms vara mest relevant för att besvara frågeställningarna kring objektets 

bevarande. 

 

1.6 Metod 

En okulär undersökning har utförts av målningen för att utvinna information om dess tillstånd, 

material och uppbyggnad. Denna undersökning utfördes av mig under praktikperioden på 

Nationalmuseum hösten 2020, kompletterande okulära undersökningar av målningen har inte 

varit möjliga att utföra med anledning av den rådande coronapandemin. 

 

Litteraturstudier har använts för att samla in viss information rörande Elisabeth Jerichau-

Baumanns konstnärskap, men främst angående oljemåleri utfört på pappersunderlag som 

material och metod. Informationen som insamlats om oljemåleri på papper behandlar 

historiken bakom metoden, typer av pappersmaterial som användes under 1800-talet, vanliga 

bevarandemässiga problem hos materialet, och möjliga konserveringsmetoder.  

 

Även mikroskopiska och kemiska analyser av prover från målningens primära och sekundära 

underlag, samt färgskikt har utförts. Detta för att utvinna information underlagens 

uppbyggnad och material, grad av nedbrytning, och syrahalt. Färgsnitt från proverna av 

målningens färgskikt analyseras mikroskopiskt för att undersöka om pappersunderlaget har 

någon form av preparering eller grundering. Proverna från de båda underlagen analyseras 

genom mikroskopisk fiberanalys, mätning av pH värde, samt mikrokemiska analysmetoder 

för att undersöka eventuellt innehåll av lignin, stärkelse och protein.  
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1.7 Teoretisk referensram 

Vid utformandet av ett åtgärdsförslag för målningen har jag främst använt mig av det 

teoretiska och etiska perspektivet som presenteras av Salvador Muñoz Viñas (2005) i 

Contemporary Theory of Conservation.  

 

Enligt Muñoz Viñas (2005, s. 175) utgår samtida konserveringsteori från att syftet med 

konservering inte bör vara att upptäcka objektens sanna natur, utan istället att förstärka de 

betydelser eller värden de har för människor. Han beskriver vidare hur dessa värden kan vara 

av olika karaktär, och delar in dem i tre huvudsakliga kategorier efter en modell som 

utformats av Michalski (1994, se Muñoz Viñas 2005, ss. 63, 175). De tre kategorierna utgörs 

av vetenskapligt värde, till exempel dess värde som forskningsmaterial, socialt symboliskt 

värde som berör större grupper av människor, och sentimentalt symboliskt värde för mindre 

grupper eller enskilda individer. Muñoz Viñas (2005, ss. 179–181) diskuterar vidare att 

konservering som baseras på föremålets värde måste ta i beaktning alla möjliga värden som 

föremålet kan ha för samtliga grupper som berörs av konserveringen. Han poängterar även att 

konservering har potential att öka och förstärka vissa av föremålets värden, men att detta ofta 

sker på bekostnad av andra värden. Som ett exempel på detta kan det ofta vara svårt att bevara 

ett föremåls ursprungliga funktionalitet samtidigt som man bevarar hela dess 

ursprungsmaterial med historiskt värde, då funktionalitet kan vara omöjligt att uppnå utan att 

vissa delar byts ut. Muñoz Viñas kommer därför till slutsatsen att konservering inte bör 

utföras som ett ändamål i sig, utan istället ska ses som ett verktyg för att bevara och förstärka 

de betydelser och värden som ett föremål har för människor (Muñoz Viñas 2005, s. 213). 

 

Även Chris Caples (2000, ss. 64–65) text om begreppet minimum intervention i boken 

Conservation Skills: Judgement, Method and Decision Making har använts. Enligt honom har 

begreppet innebörd genomgått flera förändringar i definition, men att det trots det fortfarande 

är svårt att tolka dess egentliga innebörd. Han skriver: “The problem with minimum 

intervention is that it is not a complete statement. The minimum intervention to achieve 

what?” (Caple 2000, s. 65). För att begreppet ska bli meningsfullt måste det alltså först anges 

vad det slutgiltiga syftet och målet med konserveringen är, för att därefter kunna undersöka 

vad som skulle vara de minsta möjliga åtgärderna för att uppnå detta mål. Muñoz Viñas 

(2009, s. 49, 56–57) instämmer med Caples slutsatser i artikeln Minimal Intervention 

Revisited, och tillägger även att begreppet i praktiken är mycket svårt att förhålla sig till, då 

inga ingrepp någonsin kan sägas vara helt minimala. Han bedömer att den egentliga principen 

som begreppet försöker förmedla är att konservering ska innebära så stor ökning som möjligt 

av de värden som önskas bevaras, samtidigt som det tillfogar så liten skada som möjligt till 

övriga värden som föremålet i fråga kan ha. Muñoz Viñas (2005, s. 56–57) föreslår därefter 

begreppet balanced meaning-loss som ett alternativ till minimum intervention, vilket enligt 

honom bättre skulle reflektera denna innebörd. 
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2. Målningen ”Studie av en kvinna” 

Målningen som undersöks i denna studie har titeln Studie av en kvinna och är utförd av 

Elisabeth Jerichau-Baumann. Under 2019 köptes målningen in av Nationalmuseum i 

Stockholm, där den har fått inventarienumret NM 7526 (Nationalmuseum 2021). Inga 

uppgifter har under denna studie gått att finna angående datum eller ort för målningens 

tillkomst, och inga uppgifter har heller hittats angående tidigare konserveringsåtgärder. 

 

Följande undersökning av målningen Studie av en kvinna utfördes av mig som en del av min 

praktik på Nationalmuseums målerikonservering under hösten 2020. Undersökningen 

utfördes okulärt samt med mikroskop, viss undersökning med UV-lampa utfördes även av 

färglagret. Med anledning av Corona-pandemin har det inte varit möjligt för mig att utföra en 

kompletterande undersökning av målningen på plats, och på grund av detta är samtliga 

uppgifter i detta kapitel inhämtade under perioden för praktiken. 

 

2.1 Beskrivning 

Målningen avbildar en kvinna i halvbild mot en mörkgrå bakgrund, hon har långt brunt hår 

som är utsläppt över ryggen. Kvinnan är naken bortsett från ett vitt tyg som är svept runt 

hennes midja och vänstra överarm. Händerna är korsade över bröstet och kroppen är vriden i 

en svag halvprofil. Huvudet är vänt mot betraktaren men något nedböjt, hennes blick är sänkt. 

Ljuset faller in från höger i bilden och ger tydliga men mjuka skuggor. 

 

Målningen är utförd i olja på ett primärt underlag av papper, som fästs vid ett sekundärt 

underlag av kartong. Den sekundära kartongen är relativt tunn och tycks vara uppbyggd i 

lager av flera sammanfogade pappersark. Målningen är beskuren till en oval form med måtten 

71,5 x 56,8 cm. Denna beskärning har troligtvis utförts efter att målningen blivit färdigställd, 

då färgskiktet på de flesta ställen går kant i kant med pappret. Övre, nedre samt höger sida av 

pappret har dock kvar raka kanter i mitten, vilket möjligen kan vara papprets originalkanter. 

Dessa skulle om så är fallet kunna ge information om papprets ursprungliga storlek. Det 

primära och det sekundära underlagens kanter överensstämmer oftast, vilket kan tyda på att 

pappret redan blivit fäst vid kartongen vid det tillfälle de beskars. I kanterna förekommer ett 

flertal retuscher och övermålningar som även sträcker sig över på det sekundära underlaget, 

vilket indikerar att de utförts efter att pappret monterades vid kartongen.  

 

Genom endast okulär undersökning har det ej gått att fastställa huruvida det primära 

underlaget i papper har någon preparering eller grundering. Oljefärgen har påförts med pensel 

i tunna och jämna lager, utom i det vita tyget där färgen har applicerats mer pastost med stora 

och tydliga penseldrag. Färglagret är opakt i figuren, medan bakgrundens färgskikt är tunnare 

och lämnar strukturen hos det bärande underlaget är svagt synligt. Målningens färglager 

antyder att figuren har målats först och därefter bakgrunden. I vissa mellanrum mellan figur 

och bakgrund syns vad som möjligen kan vara en mörk underteckning. 
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Fig. 1. Elisabeth Jerichau-Baumann, Studie av en kvinna, okänt årtal. Olja på papper uppklistrat på kartong, 71,5 

x 56,8 cm. Inventarienummer NM 7526, Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum. 
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Fig. 2. Målningens baksida, sekundärt underlag av kartong synligt. Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum. 
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2.2 Skadebild 

Följande skadebedömning är utförd efter okulär undersökning, samt med hjälp av 

undersökning av färglagret med UV-ljus. 

 

2.2.1 Sekundärt underlag 

Det sekundära underlaget i kartong är åldrat och gulnat. Kartongen är dessutom tunn och ger 

inte pappret tillräckligt stöd, vilket får till följd att målningen behöver förvaras plant på en 

stödskiva för att kunna hanteras och förflyttas. Baksidan av kartongen har ett flertal mindre 

skrapmärken och svarta färgfläckar (Fig. 2). Kartongen är även skör och dess lager 

delaminerar i kanterna, vilket har orsakat flagningar och bortfall. Ett flertal revor finns i 

kartongens kanter som sträcker sig genom samtliga av målningens lager (Fig. 3). På baksidan 

har dessa revor täckts med bitar av tryckkänslig tejp av två olika typer (Fig. 2). Fem bitar 

förekommer av en bred tejp med gulaktig pappersbärare, som tycks vara en form av 

maskeringstejp. Två bitar förekommer också av en smalare tejp med lätt transparent 

pappersbärare, vilken liknar kirurgtejp. Det är okänt vilken typ av adhesiv som de båda 

tejpsorterna innehåller.  

 

 

Fig. 3. Reva i målningens kant. Kartongens lagerstruktur är synlig. 

 

 

2.2.2 Primärt underlag 

Tillståndet hos det bärande pappersunderlaget är svårt att bedöma, då det är dolt mellan 

färglagret och det sekundära underlaget. Pappret har ett antal mindre bortfall i kanterna, samt 

ett större bortfall i målningens vänstra mittkant, som ersatts med en ifyllnad av papper. 

Papprets kanter har även ett antal revor som ofta korresponderar med revorna i det sekundära 

underlaget i kartong, men det finns även ett fåtal revor i pappret som inte har någon 

motsvarighet i kartongen. 
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2.2.3 Färgskikt 

Färgskiktet är i relativt gott skick men har ett fåtal tunna sprickor, intryckningar, flagningar 

och bortfall, i synnerhet i kanterna. Har ett antal revor i och bortfall i kanterna som 

korresponderar med revor och bortfall in underliggande lager. Äldre retuscher och kittningar 

förekommer, i synnerhet i kanterna, vilka är synliga i UV-ljus (Fig. 4 & 5). Ytan har en 

fernissa som är tunn i målningens mitt men blir tjockare ut mot kanterna. Detta, i kombination 

med att vita bomullsfibrer kan hittas i fernissan, kan tyda på att fernissan tidigare har 

reducerats. Visst ytsmuts förekommer. 

 

   

Fig. 4. Retuscherat område i målningens nederkant i naturligt ljus. 

Fig. 5. Retuscherat område i målningens nederkant i UV-ljus. 

 

 

2.3 Utförda åtgärder 

Under praktiken på Nationalmuseum utförde jag följande konserveringsåtgärder på 

målningen, efter inrådan från min handledare. 

 

Målningens yta rengjordes försiktigt med torra polyuretansvampar (Deffner & Johann 2021) 

för att avlägsna ytsmutset. Sprickor och flagnande områden i färgskiktet konsoliderades med 

en svag störlimslösning, se Bilaga 1. Områden som konsoliderats med störlim. Känsliga 

områden vid sprickor och revor i färglagret säkrades därefter med remsor av japanpapper som 

fästes med vetestärkelseklister (Fig. 6), se Bilaga 2. Områden som säkrats med japanpapper 
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och vetestärkelseklister. Gammalt vitt kittmaterial vid ett bortfall i nedre kanten avlägsnades 

så långt det var möjligt med hjälp av mikroskop och fina tandläkarverktyg. En tillfällig 

förvaringslåda tillverkades åt målningen för säker förvaring, dock ej lämplig för 

långtidsförvaring (Fig. 7 & 8). 

 

Inga aktiva konserveringsåtgärder utfördes på det primära eller sekundära underlaget under 

praktikperioden. 

 

     

Fig. 6. Framsidessäkring av färglagret med japanpapper och vetestärkelseklister. 
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Fig. 7. Målningen i sin förvaringslåda, efter utförda konserveringsåtgärder. 

 

 

 

Fig. 8. Förvaringslådan stängd. 
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3. Litteraturstudie 

 

3.1 Elisabeth Jerichau-Baumann: Historisk översikt 

Elisabeth Jerichau-Baumann föddes som Anna Maria Elisabeth Baumann den 27 november år 

1819 i Warszawa i Polen. Hennes familj var välbärgad och båda föräldrarna hade rötter i 

Tyskland. När Elisabeth var 19 år försökte hon komma in på Berlins konstakademi för att 

studera måleri, men nekades. Istället blev hon antagen som privatelev på Konstakademien i 

Düsseldorf, där hon studerade mellan 1838–1844. Hennes två examensmålningar såldes till 

bra priser, och tack vare detta kunde hon sedan ge sig ut på en studieresa till Rom (Miskowiak 

2018, ss. 11–12). Under 1800-talet var det vanligt att konstnärer gjorde denna typ av resor i 

studiesyfte, och Rom var ett mycket populärt mål för konstnärer som ville studera konsten 

från antiken och renässansen, eller måla det vackra landskapet (Björk 2007, s. 38). Under sin 

vistelse i Rom träffade Elisabeth den danske skulptören Jens Adolf Jerichau, och de gifte sig 

1846. Vid 1849 flyttade paret till Köpenhamn då Jens Adolf hade blivit utnämnd till professor 

vid den Kungliga danska konstakademien. Elisabeth och Jens Adolf skulle få nio barn 

tillsammans, vilka Elisabeth ofta avbildade i porträtt (Miskowiak 2018, s. 12, 30–47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Elisabeth Jerichau-Baumann, ca 1861–1862. 

Foto: Rudolph Striegler (1816–1876). 

 

Jerichau-Baumann blev även snabbt en eftertraktad porträttmålare, med beställare inom både 

det danska kungahuset, aristokratin, och andra högt uppsatta kretsar. Bland de kända personer 

vars porträtt hon målat återfinns till exempel bröderna Grimm, författaren H. C. Andersen, 

skådespelerskan Johanne Luise Heiberg, och drottning Louise av Danmark, vilka samtliga 

även var goda vänner till Jerichau-Baumann (Miskowiak 2018, ss. 12–13, 54–55, 120–124, 

130–135). Elisabeth hade dock vissa problem med att vinna erkännande som konstnär i 
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Danmark. Detta var till stor del eftersom hon där ofta betraktades som tysk, vilka man såg på 

med misstänksamhet efter det Slesvig-holsteinska kriget och den danska nationalism som det 

gett upphov till (Miskowiak 2018, s. 12). I ett försök att öka sin popularitet målade hon därför 

en rad målningar som anspelade på dansk nationalism, däribland målningen Danmark från 

1851 (Fig. 10), vilken föreställer Moder Danmark som en ung blond kvinna med ett 

beslutsamt ansiktsuttryck, bärandes vikingasmycken, ett svärd och den danska flaggan. Denna 

målning blev mycket populär och kopierades flitigt, och bidrog till att hon slog igenom hos 

den danska allmänheten (Miskowiak 2018, ss. 13, 90–93). Trots detta möttes hon fortfarande 

av stor kritik från nationalistiska konstkretsar och hon nådde betydligt större framgångar på 

den europeiska konstmarknaden, där hennes målningar var mycket eftertraktade. Under åren 

skulle hon komma att vinna ett flertal internationella priser för sina målningar, bland annat en 

utmärkelse på Parissalongen 1861 och medalj på världsutställningen i Wien 1873 (Miskowiak 

2018, ss. 13–14). 

 

Under sin karriär gjorde Elisabeth många resor utomlands för att måla och hämta inspiration. 

Resorna kunde gå till olika delar av Europa, men hon besökte även Egypten och Turkiet där 

hon målade porträtt av befolkningen (Fig. 11) (Miskowiak 2018, s. 13, 185, 191). Hon målade 

bland annat flera porträtt av kvinnor ur harem, en plats dit som hon som kvinna fick tillträde 

till skillnad från manliga konstnärer (Kuehn 2010, s. 258). Elisabeth beskrev flera av sina 

resor i boken Brogede rejsebilleder från 1881, och hon författade även böcker om sin uppväxt 

och sina barn. Den 31 juli 1881 avled Elisabeth Jerichau-Baumann av lunginflammation, 61 

år gammal (Miskowiak 2018, ss. 15–16). 

 

   
 

Fig. 10. Elisabeth Jerichau-Baumann, Danmark, 1851. Olja på duk, 149 x 119 cm. Ny Carlsberg Glyptotek. 

Public domain, via Wikimedia Commons. 

Fig. 11. Elisabeth Jerichau-Baumann, En ægyptisk pottesælgerske ved Gizeh, ca 1876–1878. Olja på duk,  

92 x 114 cm. Statens Museum for Kunst. Public domain, via Statens Museum for Kunst.  
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3.2 Oljemåleri på papper 

 

3.2.1 Historisk översikt 

Pappersmaterial började som tidigast att användas som underlag för oljemåleri på 1600-talet, 

och då vid utförandet av oljeskisser eller modelli. Skisserna utfördes ofta för att utforska olika 

möjliga kompositioner inför större verk, modelli var ofta mer polerade än skisserna och 

användes för att visa upp en tilltänkt komposition för konstnärens mecenat eller kund (Banou, 

Kaminari, Moutsatsou, Alexopoulou & Singer 2010, s. 1). Från senare hälften av 1600-talet 

kommer även de första landskapsstudierna som utförts med olja på papper, till exempel 

Salvator Rosas Wooded bank with figures från ca 1660 (Bower 2002, s. 16). Under 1700-talet 

ökade metoden att måla med olja på papper eller kartong i popularitet, i samband med att fler 

konstnärer började utföra landskapsstudier utomhus (Bower 2002, s. 16; Banou et al. 2010, s. 

1). De papper som då användes för oljemåleri var oftast ursprungligen tillverkade för andra 

ändamål, såsom skriv- eller omslagspapper. Dessa papper kunde sedan ges en preparering av 

konstnären själv, eller bemålas helt utan någon preparering alls. Under 1800-talet, i takt med 

att utförandet av oljeskisser på papper vann ytterligare popularitet, började dock leverantörer 

av konstnärsmaterial sälja papper och kartonger som var specifikt avsedda och preparerade 

för att användas till skissande i olja (Bower 2002, ss. 16–17). Exempel på sådana leverantörer 

var bland annat Goupil & Co (Fig. 12) och Winsor & Newton (Fig. 13) (Goupil & Co 1857, s. 

12; Winsor & Newton 1895, s. 23). 

 

En anledning till att papper och kartong blev populära som underlag för landskapsstudier var 

att de väger lite och är praktiska att ta med sig, då flera papper enkelt kunde bäras med i 

samma målarskrin vid måleri utomhus (Monrad 2016, ss. 3–4; Katlan 1999, s. 25; Banou et 

al. 2010, s. 1). Kartong var dessutom ett rigitt och väldigt absorberande material, vilket gav 

fördelen att färgen fick en kortare torktid och konstnärerna då kunde arbeta snabbare om 

kartongen var opreparerad eller hade en absorberande grundering (Bower 2002, s. 16; 

Gunnarsson 1989, s. 23).  

 

I Danmark gjorde praktiken att måla oljeskisser på pappersunderlag entré på 1820-talet, men 

blev betydligt mer vanligt förekommande på 1830-talet. Även där var metoden vanligast 

förekommande vid utförandet av skisser och landskapsstudier. Praktiken blev dock allt mer 

ovanligt i landet efter 1800-talets mitt, tills den slutligen dog ut då den nya generationens 

konstnärer inte använde sig av den (Monrad 2016, ss. 3–4, 7). 
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Fig. 12. Kartonger och papper för skisser i olja. Bild ur katalog för konstnärsmaterial från Goupil & Co, 1857. 

Public domain via Internet Archive. 

 

Fig. 13. Kartonger och papper för skisser i olja. Bild ur katalog för konstnärsmaterial från Winsor & Newton, 

1895. Public domain via Internet Archive. 

 

 

3.2.2 Pappersmaterial under 1800-talet 

Flera olika typer av papper och kartong användes av konstnärer för oljemåleri under 1800-

talet. Som tidigare nämnt kunde dessa antingen var speciellt tillverkade och preparerade för 

just oljemåleri, eller vara tillverkade i annat syfte, såsom för skrivande, tecknande, eller som 

omslagspapper. Dessa papper kunde då antingen ges en preparering och grundering av 

konstnären själv, eller bemålas helt utan någon form av preparering för att inte minska 

papprets förmåga att absorbera färgen (Bower 2002, ss. 16–17; Gunnarsson 1989, s. 23). 

 

Fram till mitten av 1800-talet tillverkades de flesta papper i Europa av återvunnen lump av 

linne och hampa, men även bomullsfibrer förekom sedan dess tillverkning hade effektiviserats 

i och med uppfinnandet av bomullsgin-maskinen i slutet av 1700-talet. Under 1800-talet 

ökade dock efterfrågan av papper kraftigt, vilket möttes genom en större användning av rena 

växtfibrer för papperstillverkning, och slutligen ledde det även till utvecklandet av metoder 
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för att tillverka papper av träfibrer (Erhardt & Tumosa 2005, s. 152; Rischel 2016, s. 66; 

Nyström, Friis, Knutsson & Palmsköld 2021, s. 243). De tidigaste metoderna för att tillverka 

papper av trä började användas vid 1800-talets mitt och innefattade endast mekanisk 

bearbetning av träfibrerna, vilket dock gav upphov till papper med ganska dålig hållbarhet. 

Snart utvecklades även kemiska metoder för bearbetning av fibrerna, med vilka man kunde 

avlägsna en stor del av de ämnen som påverkade papprets hållbarhet negativt, såsom lignin 

(Erhardt & Tumosa 2005, s. 152). Under tillverkningen gavs pappret ofta tillsatser i form av 

en limning för att isolera pappret och reglera dess uppsugningsförmåga. Historiskt sett bestod 

denna limning av gelatin, ibland i kombination med alun. Under 1800-talet uppkom dock nya 

metoder för limning, såsom med en blandning av alun och kolofoniumharts (Erhardt & 

Tumosa 2005, ss. 151–152, 154; Nyström, Friis, Knutsson & Palmsköld 2021, s. 245). Även 

blekning med klor förekom efter grundämnets upptäckt i slutet av 1700-talet (Erhardt & 

Tumosa 2005, s. 152). 

 

En av de tidigaste formerna av kartong, som även var den vanligast förekommande under 

1800-talet, var så kallade pasteboards. Pasteboards var kartonger som tillverkades genom att 

flera pappersark laminerades på varandra med någon typ av adhesiv, ofta stärkelseklister eller 

ett animaliskt lim, och kartongen pressades därefter samman under högt tryck (Bower 2002, s. 

17; Jaques 1999, s. 3). Det var vanligt att tillverkare använde sig av papper av lägre kvalitet 

eller återvunnet papper till pasteboard-kartongens mitt, för att sedan laminera kartongens 

yttersidor med papper av högre kvalitet. Under 1800-talet kunde pasteboards tillverkas 

maskinellt, men det förekom även att konstnärer tillverkade sina egna pasteboards genom att 

själva klistra samman ett flertal pappersark till önskad tjocklek (Bower 2002, s. 17; Jaques 

1999, s. 3). 

 

En annan typ av kartong som blev tillgänglig för konstnärer under det sena 1800-talet var 

pasteless board, även kallad couched board (Bower 2002, s. 18; Jaques 1999, s. 3). Detta var 

en kartong som, precis som den tidigare nämnda pasteboard-kartongen, var uppbyggd av flera 

lager sammanpressade pappersark. Skillnaden mellan dessa var dock att en pasteless board 

tillverkades helt utan användning av adhesiv för att fästa pappersarken vid varandra, istället 

sammanfogades arken direkt efter att de tillverkats, när de fortfarande var våta. Dessa 

pressades och fick sedan torka samman till en tjockare. Pasteless boards tillverkades främst 

för att användas vid akvarellmålning, men det finns även fall där de har använts vid skissande 

med olja (Bower 2002, s. 18). 

 

Ännu en typ av kartong som var ett populärt underlag för oljeskisser under 1800-talet är 

millboard. Enligt Bower (2002, s. 18) har begreppet millboard en viss problematik då det ofta 

har använts som en generell term som innefattar flera olika typer av kartonger, däribland 

pasteboards och pasteless boards. En äkta millboard tillverkas dock genom att ett enda tjockt, 

solitt pappersark får passera mellan tunga metallrullar under högt tryck, vilket resulterar i att 

kartongen får en mycket hård yta. Millboard-kartonger kunde tillverkas av varierande kvalitet, 

där millboards av lägre kvalitet ofta bestod av återvunnet papper och mekaniskt bearbetade 
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träfibrer, medan de av högre kvalitet kunde tillverkas enbart av fibrer från hampa och lin 

(Bower 2002, ss. 18–19; Jaques 1999, s. 2). 

 

Oljemåleri på som utförts på duk är uppbyggt i flera tydliga lager. Det första steget är 

vanligtvis att duken förlimmas, traditionellt sett med ett animaliskt lim, för att isolera och 

skydda den från de övriga färglagren. Därefter appliceras en grundering för att underlätta 

adhesionen av färglagret, samt för att ge underlaget önskad textur och kulör. Ovanpå denna 

grundering påförs själva färgskiktet som sedan kan skyddas under ett lager fernissa, vilket 

även ger färgerna mättnad och ytan en jämn glans (Banou, Alexopoulou & Singer 2015, s. 29; 

Becklén & von Hofsten 1999, s. 186; Canadian Conservation Institute (CCI) 2017a). 

Oljemåleri på papper har en uppbyggnad som liknar den hos oljemåleri på duk, med liknande 

lager och material. Detta är dock inte alltid fallet, då det även tycks vara vanligt 

förekommande att konstnären har låtit bli att applicera förlimning och/eller grundering, i 

synnerhet när det gäller landskapsstudier (Banou, Alexopoulou & Singer 2015, s. 29; 

Gunnarsson 1989, s. 53). En möjlig förklaring till detta kan vara att konstnärerna uppskattade 

ett opreparerat pappers absorptionsförmåga, då detta tillät dem att arbeta snabbare utomhus 

vid utförandet av friluftsstudier (Bower 2002, s. 16; Gunnarsson 1989, ss. 23, 53). 

 

3.2.3 Problematik hos materialet 

Enligt Banou, Alexopoulou och Singer (2015, s. 30) så orsakas nedbrytning av oljemåleri på 

pappersunderlag huvudsakligen av underlagets åldrande och nedbrytning, eller av spänningar 

som förekommer mellan målningens olika lager. Dessa spänningar uppstår då målningens 

lager reagerar i olika grad på förändringar i omgivningens temperatur och relativa 

luftfuktighet, vilket över tid kan leda till att skador såsom sprickbildning, delaminering och 

färgbortfall uppstår (Millard et al. 2011, s. 163; Banou, Alexopoulou & Singer 2015, s. 30; 

Becklén & von Hofsten 1999, s. 186). Även underlagets nedbrytning kan ha de långsiktiga 

följderna att färglagret spricker och flagnar, då även detta kan skapa spänningar i målningens 

lager. När pappersmaterial åldras bryts cellulosakedjorna i fibrerna ned, vilket orsakar att det 

gulnar samt förlorar mekanisk styrka och blir skört (Guild 2020). Denna nedbrytning sker 

främst genom oxidation eller sur hydrolys, vilka ökar om omgivningens temperatur och 

relativ luftfuktighet (RH) är hög (Kosek 2004, s. 14; Zervos 2010; Björdal, L. 1999, s. 145). 

Även papprets innehåll och tillverkningsmetod har en stor påverkan på dess hållbarhet. Hårt 

bearbetade fibrer, såsom i mekaniskt bearbetad trämassa, blir kortare och bryts därmed ned 

snabbare. Limning med alun och kolofoniumharts samt flera av de kemiska 

bearbetningsprocesser som var vanliga under 1800-talets andra hälft innebar dessutom att 

syrahaltiga ämnen tillfördes till pappret utan att helt kunna avlägsnas (Erhardt & Tumosa 

2005, ss. 152, 154–155). Dessa syror agerar då som katalysator för hydrolys, vilket leder till 

ökad nedbrytning och ett snabbare åldrande av pappret (Tse 2007, s. 14). Även blekning med 

klor, som började användas i slutet av 1700-talet, kan påverka hållbarheten negativt. På grund 

av problemen som orsakas av dessa tillsatser, så har papper som producerades under 1800-

talet ofta problem med hög grad av nedbrytning (Erhardt & Tumosa 2005, ss. 152, 154–155). 
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Kombinationen av materialen oljefärg och papper kan även i sig innebära problematik för 

målningens bevarande, då oljan kan orsaka en ökad nedbrytning hos pappersunderlaget. Detta 

är främst ett problem om underlaget saknar grundering eller preparering när det bemålas, 

eftersom oljan från färgen då obehindrat kan tränga in i pappret. Där torkar oljan sedan till en 

polymer som fyller upp papprets porer och binder sig till dess fibrer. Detta leder till att 

papprets mekaniska egenskaper förändras samt att missfärgning kan uppstå, och det finns 

även indikationer på att oljan orsakar en ökad nedbrytningshastighet hos cellulosan i pappret 

genom oxidation. De områden som penetrerats och missfärgats av olja uppvisar ofta minskad 

mekanisk styrka och får lättare revor och bortfall, något som dessutom tycks förvärras om 

pappret innehåller träfibrer. (Banou, Alexopoulou & Singer 2016, ss. 2, 7–9; Banou, 

Alexopoulou & Singer 2015, s. 31). 

 

Problemen relaterade till pappers absorption av olja är generellt sett mindre förekommande 

hos tjockare papper och kartonger, då oljan ofta inte klarar att penetrera underlagets tjocklek. 

Papprets porositet spelar också en roll för mängden olja som absorberas (Banou, Alexopoulou 

& Singer 2016, ss. 2, 5). Kartonger som är uppbyggda av flera lager av pappersark, såsom 

pasteboards och pasteless boards, har dock en tendens att delaminera när de åldras. Detta 

innebär att de kemiska eller mekaniska bindningar som fäster arken vid varandra släpper, 

vilket kan få till följd att kartongen förlorar stabilitet och får plandefekter, problem som i 

längden även kan påverka färglagrets stabilitet (Banou, Alexopoulou & Singer 2016, s. 3; 

Bower 2002, s. 1) 

 

3.2.4 Konservering 

Enligt Banou, Alexopoulou och Singer (2015, s. 29) har målningar utförda i olja på 

pappersunderlag historiskt sett, och även i nutid, ofta behandlats av konservatorer på ett sätt 

som inte tar hänsyn till föremålets specifika materiella egenskaper, utan hanterats på samma 

sätt som måleri på duk. De hävdar att detta är problematiskt, och att metoder som kombinerar 

kunskaper från pappers- och målerikonservatorer är nödvändiga för att kunna behandla och 

bevara dessa målningar på ett bra sätt, där hänsyn tas till både färglagrets och underlagets 

tillstånd och bevarande. Vikten av att känna till målningens uppbyggnad och lager poängteras 

också, då exempelvis avsaknad av grundering eller förekomst av vattenkänslig preparering 

kan orsaka att målningen har en ökad känslighet för fukt. Generellt sett bör omfattande 

vattenbaserade behandlingar undvikas, då det kan orsaka svällningar hos pappersunderlaget 

som i sin tur orsakar spänningar och skador i färglagret. Det finns även en risk att behandling 

med vatten missfärgar underlaget, eller framkallar ytterligare kemisk nedbrytning hos redan 

åldrat papper. Om färglagret eller fernissan behöver rengöras med lösningsmedel bör det 

därför vara i gelform, för att minimera eventuell spridning av lösningsmedel till underlaget 

(Banou, Alexopoulou & Singer 2015, ss. 33–34). 
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Den fortsatta kemiska nedbrytningen av papper går att minska genom lämplig förvaring, då 

oxidation och hydrolys ökar i förhållanden med höga temperaturer och högt RH (Banou, 

Alexopoulou & Singer 2016, s. 8; Kosek 2004, s. 14). Inom papperskonservering är det 

vanligt att behandla papper med fukt eller genom immersion i vatten för att urlaka ämnen som 

är syrahaltiga eller på annat sätt skadliga, och på så sätt minska papprets fortsatta nedbrytning 

(Zervos & Alexopoulou 2015, s. 2864). En sådan behandling är dock olämplig för 

oljemålningar på papper, då pappersunderlagets expansion och kontraktion i kontakt med 

vatten kan leda till att skador uppstår hos färglagret (Banou, Alexopoulou & Singer 2015, ss. 

30, 32, 34). En alternativ avsyrningsmetod utan omfattande behandling med vatten eller fukt 

presenteras av Millard et al. (2011, ss. 167–168), där oljemålningar på pappersunderlag 

avsyras genom behandling med en inert, icke-vattenhaltig lösning innehållande partiklar av 

magnesiumoxid. Magnesiumoxiden reagerar då med papprets innehåll av fukt och bildar 

magnesiumhydroxid, vilket inleder en avsyrande process. Banou, Alexopoulou och Singer 

(2015, s. 34) argumenterar dock för att fler studier behöver utföras angående denna typ av 

behandling, då det finns en risk att basiska ämnen i kontakt med oljan i pappret kan orsaka att 

förtvålning uppstår, vilket skulle kunna påverka stabiliteten hos färgskiktet.  

 

Oljemålningar utförda på tunnare papper har ibland monterats vid sekundära underlag, 

exempelvis i kartong, träpannå, eller duk på kilram, för att ge målningen ökad rigiditet 

(Millard et al. 2011, s. 162; Banou 2010 ss. 2–3). Det förekommer även att konservatorer, 

eller ibland även konstnärerna själva, har monterat oljemålningar utförda på papper vid en 

duk på kilram i syfte att öka dess värde, då måleri på duk ofta har värderats högre än måleri 

på papper (Banou, Alexopoulou och Singer 2015, ss. 33–34; Monrad 2016, s. 6). Dessa 

sekundära underlag kan dock ibland vara nedbrutna och syrahaltiga, vilket kan påverka det 

primära pappersunderlagets bevarande negativt genom migration av syrahaltiga ämnen 

(Kosek 2004, s. 18; Millard et al. 2011, s. 165). I sådana situationer har det förekommit att 

konservatorer avlägsnar målningarnas sekundära underlag och ersätter dem med nya. Millard 

et al. (2011, ss. 166–168) beskriver ett sådant tillvägagångssätt, där sekundära underlag i 

kartong avlägsnas från oljemålningar på papper på mekanisk väg, med hjälp av skalpeller 

samt små mängder fukt för att mjuka upp adhesivet. Målningarna monterades därefter vid nya 

sekundära underlag av syrafri kartong. Detta utfördes genom att av hängslen av japanpapper 

fästes vid målningens baksida med vetestärkelseklister, sedan veks runt och fästes på samma 

sätt vid det nya underlagets baksida (Fig. 14).  
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Fig. 14. Illustration av hur hängslen av japanpapper kan användas för att fästa en oljemålning på papper vid ett 

nytt sekundärt underlag. 

 

 

Japanpapper är även ett vanligt material vid lagning av revor inom papperskonservering, 

vilket även är applicerbart på revor i underlaget hos en oljemålning på papper. Det finns flera 

olika typer av japanpapper med varierande tjocklek, och det är därför viktigt att välja ett 

papper med lämpliga egenskaper för åtgärden som planeras (Ash & Nicholson 1984, s. 2). 

Revlagning kan utföras genom att japanpappret rivs till önskad storlek och fästs över revan 

med ett adhesiv, vanligen vetestärkelseklister eller metylcellulosa (Zervos & Alexopoulou 

2015, s. 2880). Ytterligare en vanlig åtgärd inom papperskonservering som även är relevant 

för konservering av oljemåleri på papper är avlägsnandet av tryckkänslig tejp. De flesta icke-

arkivbeständiga typerna av tryckkänslig tejp har adhesiv som vid åldrande blir allt svårare att 

avlägsna och skadar pappret genom oxidation (Smith, Jones, Page & Peck Dirda 1984, ss. 

102–103). Flera olika metoder kan användas vid borttagning av tejp, men för att avgöra vilken 

metod som är lämplig i ett enskilt fall behövs dock kunskap om tejpens ålder och innehåll, 

och även om underlagets karaktär. Det är dock viktigt att avlägsna både tejpens adhesiv och 

bärare, vilket är den film som adhesivet är fäst vid och som vanligen består av plast, papper 

eller tyg. Om endast bäraren avlägsnas så orsakar det att adhesivets kontakt med syret i luften 

ökar, vilket får följden att en ökning även uppstår av oxideringen som leder till underlagets 

nedbrytning (O'Loughlin & Stiber 1992, ss. 280, 284; Smith, Jones, Page & Peck Dirda 

1984). 
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Oljemålningar bör förvaras i klimat med stabil temperatur och RH, då stora fluktuationer i RH 

kan orsaka spänningar i målningens lager som leder till att skador uppstår (Becklén & von 

Hofsten 1999, s. 192; CCI 2017b). Ett högt RH bör undvikas då detta accelererar 

nedbrytningen i pappret, och om den relativa luftfuktigheten överstiger 65% finns det 

dessutom en risk för att mögelangrepp uppkommer (Björdal, L. 1999, s. 151; Guild 2020; 

Zervos 2010). Den relativa luftfuktigheten bör dock inte heller tillåtas sjunka under 35%, 

eftersom målningens preparering, grundering och färglager då blir skört och riskerar att 

spricka (CCI 2017a). En vanlig rekommendation för förvaring av oljemålningar är ett RH på 

ca 50% (Becklén & von Hofsten 1999, s. 192; CCI 2017b). Låga temperaturer saktar ned 

oxidationen hos papper, men kan även innebära att målningens material blir sprödare och 

lättare får sprickor och skador (Kosek 2004, s. 14; CCI 2017b; Becklén & von Hofsten 1999, 

s. 192). Den rekommenderade temperaturen för förvaring av måleri är mellan 16–25°C (CCI 

2017b). Exponering för damm, luftföroreningar och ljus kan öka papprets nedbrytning, och 

målningens utsatthet för dessa bör därför minimeras (Kosek 2004, s. 14; Björdal, L. 1999, s. 

146; Guild 2020). 
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4. Analysmetoder 

Eftersom icke-invasiva analysmetoder saknades vid provtillfället, togs pappers- och 

färgprover från målningens kanter i anslutning till lakuner och sprickbildning i färgskiktet. 

Fem prover togs sammanlagt från målningen, vilka numrerades 1–5. Prov 1–3 är prover av 

färglagret med underlag, tagna från olika platser på målningen. Prov 4 togs från målningens 

primära underlag av papper, och prov 5 togs från det sekundära underlaget av kartong. För 

illustration över de områden på målningen som proven togs från, se Bilaga 3. Områden för 

provtagning. 

 

Analysmetoderna fokuserar främst på att undersöka det primära och det sekundära 

underlagets material, preparering och tillstånd, vilket tidigare nämnts under rubriken 1.5 

Avgränsningar. Ingen närmare undersökning har därför utförts av färglagrets material och 

uppbyggnad. 

 

4.1 Färgsnitt med underlag 

En mikroskopisk undersökning av färgsnitt från målningen färgprover med underlag utfördes. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det primära pappersunderlaget hade fått 

någon form av preparering innan färglagret påfördes.  

 

Detta utfördes genom att proverna av målningens färgskikt med underlag (prov 1–3), gjöts in 

i Technovit 2000 LC akrylharts som därefter härdades med blått ljus i en Technotray Power 

light polymerisation unit (Kulzer Mitsui Chemicals Group 2021). De ingjutna färgproverna 

våtslipades därefter tills en genomskärning av färglagren blev synlig. Färgsnitten 

observerades därefter med ett Leica S9D stereomikroskop (Leica Microsystems 2021a), samt 

med ett Leica DM2700 P polarisationsmikroskop (Leica Microsystems 2021b). Resultatet av 

undersökningen av färgsnitten presenteras under rubriken 5.1 Analys av färgsnitt. 

 

4.2 Fiberidentifikation 

En mikroskopisk undersökning utfördes av fibrerna i proverna från det primära underlaget i 

papper och det sekundära underlaget i kartong. Syftet med undersökningen var att kunna 

identifiera vilka typer av fibrer som de båda underlagen var uppbyggda av, då den 

information som framkommer kan leda till slutsatser om underlagens tillstånd och ålder.  

 

Provbitarna från de båda underlagen placerades på var sitt objektglas. En droppe vatten 

tillsattes och proverna bearbetades försiktigt med en spatel för att separera fibrerna. Ett 

täckglas placerades över fiberproverna och de observerades med ett Leica DM2700 P 

polarisationsmikroskop (Leica Microsystems 2021b). Resultatet av fiberanalysen presenteras 

under rubriken 5.2.1 Fiberidentifikation. 
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4.3 Test av pH 

Mätningar av syrahalten hos proverna från det primära underlaget i papper och det sekundära 

underlaget i kartong utfördes med en platt pH-elektrod för ytmätning. Det pH-värde som 

uppmäts kan ge en indikation om materialets generella tillstånd, då en hög syrahalt i papper 

accelererar nedbrytning genom hydrolys (Tse 2007, s. 14). 

 

Små provbitar från båda underlagen placerades på var sin keramikplatta och en droppe 

avjoniserat vatten tillsattes till dem med en pipett. Provbitarna bearbetades försiktigt med en 

glasstav för att snabbare lösa sig i vattendroppen, och proven fick därefter stå ett tag för att 

lösa sig i vattnet. Två pH-mätningar utfördes av respektive prov, det första efter att 30 

minuter passerat och det andra efter 40 minuter. Mätningarna utfördes med en HI-1413B 

Glass Bodied Flat pH Electrode (Hanna Instruments 2021a) för mätning av yt-pH som 

kopplats till pH-mätaren HI-2211 pH/ORP Meter (Hanna Instruments 2021b), enligt metoden 

som beskrivs av Tse (2007, s. 9). pH-mätarens precision testades genom mätning av två 

buffertlösningar av kända pH-värden. Buffertlösningarna som användes hade pH 7,01 samt 

4,01. Resultatet av pH-mätningen av underlagen samt buffertlösningarna presenteras under 

rubriken 5.2.2 Test av pH. 

 

Det är möjligt att resultaten som utvinns av detta test inte är helt representativa för hela 

underlagen, då det endast är små provbitar som undersöks. Provernas storlek samt mängden 

vatten som använts för att lösa proverna är inte heller exakt uppmätta, vilket kan påverka 

resultatets tillförlitlighet. Testresultaten kan dock användas som en indikation på om 

underlagen är syrahaltiga eller ej, och därigenom ge en ungefärlig bild av deras tillstånd, 

vilket är undersökningens syfte. 

 

4.4 Mikrokemiska analysmetoder 

Små prover från det primära underlaget i papper och det sekundära underlaget i kartong 

analyserades genom mikrokemiska spot-tester, för att undersöka deras innehåll av lignin, 

stärkelse och protein. Resultaten från dessa tester kan ge viktig information om underlagens 

innehåll och komposition, samt ge svar på frågor om objektets nuvarande tillstånd. Denna 

information kan sedan användas vid utformandet av åtgärdsförslag som är lämpliga för 

materialet (Mayer 1990, s. 1). 

 

4.4.1 Test för lignin 

För att undersöka de båda underlagens innehåll av lignin utfördes ett Floroglucinol spot-test. 

Små prover av de båda underlagen placerades på var sitt objektglas och täcktes med en droppe 

floroglucinol. Täckglas placerades ovanpå proven, och reaktionen observerades därefter med 

ett Leica S9D stereomikroskop (Leica Microsystems 2021a). Om provet färgas rött eller 

magenta vid kontakt med floroglucinol påvisar detta att lignin är närvarande, färgens 
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intensitet kan indikera mängden lignin. Prover utan, eller med mycket litet lignininnehåll 

förblir ofärgade eller antar en gulaktig ton (Mayer 1990, ss. 12–13). Resultatet av detta test 

presenteras under rubriken 5.2.3 Test för lignin. 

 

4.4.2 Test för stärkelse 

Underlagens innehåll av stärkelse undersöktes genom ett Jod/Kaliumjodid spot-test. Små 

prover av underlagen placerades på objektglas och täcktes med en droppe av en lösning av jod 

och kaliumjodid (KI/I2). Täckglas lades därefter över proven, och dess reaktion observerades 

med ett Leica S9D stereomikroskop (Leica Microsystems 2021a). Prov som innehåller 

stärkelse kommer att anta en svart eller djupt blå färg, medan prover som saknar stärkelse 

istället får en brun eller gul färg (Mayer 1990, ss. 26–27). Resultatet av detta test presenteras 

under rubriken 5.2.4 Test för stärkelse. 

 

4.4.3 Test för protein 

Ett så kallat biuretprov utfördes för att undersöka de båda underlagens proteininnehåll. Små 

prover från underlagen placerades på var sitt objektglas, och täcktes med en droppe 2% 

kopparsulfat. Proven fick därefter stå i ca 5 minuter, innan även en droppe 5% 

natriumhydroxid tillsattes och reaktionen observerades. Om en lila eller violett färg uppstår är 

detta en indikation på att proteiner förekommer, en ljust blå färg innebär ett negativt resultat. 

Detta prov är dock inte känsligt för mycket små mängder av protein, så ett negativt resultat 

kan inte helt utesluta förekomst av protein (Mayer 1990, ss. 31–32). Ett kontrolltest utfördes 

även med ett tredje prov bestående av gelatinpulver, vilket vid ett fungerande test bör 

generera ett positivt resultat för protein. Resultatet för testet av underlagens proteininnehåll 

samt kontrollen presenteras under rubriken 5.2.5 Test för protein. 
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5. Resultat av analys 

 

5.1 Analys av färgsnitt 

Mikroskopbilderna av färgsnitten fick repor vid slipningen och blev därför svårtydda. 

Störningarna från reporna hade kunnat minskas genom applicering av vätska och ett 

objektglas på tvärsnittsytan före mikroskopering, så att ytan och mikrosprickorna mättas. På 

grund av tidsbrist så utfördes dock inte detta.  

 

 

Fig. 15. Prov 1 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 

 

 

 

Fig. 16. Prov 1 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 

 

 

 

Fig. 17. Prov 2 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 
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Fig. 18. Prov 2 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 

 

 

 

Fig. 19. Prov 3 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 

 

 

 

Fig. 20. Prov 3 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 

 

 

I både prov 1 och prov 3 är ett mörkt gråblått färglager synligt ovanpå ett underlag av papper. 

Ovanpå färglagren kan man på vissa ställen se ett tunt och ojämnt lager fernissa. Hos prov 1 

(Fig. 15 & 16), och även till viss grad hos prov 3 (Fig. 19 & 20), kan ett mycket tunt brunt 

skikt mellan underlaget och färgskiktet anas. För att säkert kunna fastställa detta hade dock en 

ny undersökning och fotografering med mikroskop behövt utföras, vilket det tyvärr inte fanns 

tid till under detta uppsatsarbete. 

 

I prov 2 (Fig. 17 & 18) är ett tydligt beige lager synligt mellan underlaget i papper och ett 

ganska tjockt vitt färglager. Det är mycket svårt att urskilja om ett tunt brunt lager även 

förekommer ovanpå underlaget hos detta prov. Även hos detta prov finns ett tunt och ojämnt 

lager fernissa applicerat ovanpå färglagret. 
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5.2 Analys av primärt och sekundärt underlag 
 

5.2.1 Fiberidentifikation 

Den mikroskopiska fiberanalysen av provet från det primära underlaget i papper (prov 4) 

visar att dess fibrer är mycket korta och fragmentariska (Fig. 21). Detta kan indikera att 

fibrerna har blivit hårt bearbetade vid produktionen av pappret vilket har lämnat dem korta 

och känsliga för ytterligare nedbrytning (Erhardt & Tumosa 2005, s. 154). Trots deras korthet 

uppvisades det hos flera av fibrerna en vriden form, vilket är typiskt för bomullsfibrer (Fig. 

22, 23 & 24) (McBride 2002). 

 

    

Fig. 21. Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Fragmentariska fibrer, möjligtvis bomull. Leica 

DM2700 P (200x förstoring). 

Fig. 22. Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Möjlig bomullsfiber (se pil). Leica DM2700 P (200x 

förstoring). 

 

 

    

Fig. 23 & 24. Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Möjliga bomullsfibrer (se pilar). Leica DM2700 P 

(200x förstoring). 
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Även provet från det sekundära underlaget i kartong (prov 5) visade sig innehålla många korta 

och fragmentariska fibrer vid den mikroskopiska undersökningen. En majoritet av fibrerna är 

tycks vara skadade och har ofta vassa och flisiga ändar (Fig. 25). Flera av dessa fibrer har 

även tydliga porer, vilka är typiska för mekaniskt eller kemiskt bearbetade träfibrer (Fig. 27 & 

28) (Ilvessalo-Pfäffli 1995, s. 35; Björdal, C. 1999, s. 117). Mekaniskt bearbetade träfibrer är 

ofta kortare och mer skadade, samt har ett högre lignininnehåll än kemiskt bearbetade 

träfibrer (McBride 2002; Erhardt & Tumosa 2005, s. 152). Ett fåtal fibrer förekom även som 

uppvisade tydliga ”leder” vilket identifierar dem som någon form av bastfiber, möjligtvis lin 

eller hampa (Fig. 26) (McBride 2002; Ilvessalo-Pfäffli 1995, ss. 295, 336–339). 

 

    
Fig. 25. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Fragmentariska fibrer, troligtvis trä. Leica DM2700 P  

(200x förstoring). 

Fig. 26. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Bastfiber med tydliga leder (se pilar), möjligen 

hampa eller lin. Leica DM2700 P (200x förstoring). 

 

    
Fig 27 & 28. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Träfibrer med synliga porer (se pilar). Leica 

DM2700 P (200x förstoring). 
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5.2.2 Test av pH 

Resultaten från pH-mätningarna av målningens båda underlag samt kontrollösningarna 

presenteras i tabellerna nedan. 

 

 

Tabell 1: pH-test av prover från målningens underlag. 

Prov Uppmätt pH efter 30 min Uppmätt pH efter 40 min 

Primärt underlag 

(papper) 
4,68 4,89 

Sekundärt underlag 

(kartong) 
3,79 3,92 

 

 

Tabell 2: pH-test av kontrollösningar. 

Prov Uppmätt pH 

Buffert pH 7,01 7,11 

Buffert pH 4,01 4,33 

 

 

Resultatet av kontrollmätningen av buffertlösningarna indikerar att mätmetoden ger relativt 

tillförlitliga svar, men att mätningarna kan ge värden som är ca 0,1–0,3 enheter högre än 

provernas verkliga pH-värde. 

 

 

5.2.3 Test för lignin 

Provet från det primära underlaget i papper visade ingen reaktion vid kontakt med 

floroglucinol, därför är det troligt att det inte innehåller något lignin (Fig. 29 & 30). Provet 

från det sekundära underlaget i kartong uppvisade dock en tydligt djupröd färg, vilket 

indikerar att en stor del av dess fibrer troligtvis innehåller lignin (Fig. 31 & 32). 
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Fig. 29. Fiberprov från det primära underlaget i papper före test med floroglucinol. 

Fig. 30. Fiberprov från det primära underlaget i papper efter test med floroglucinol, ingen reaktion uppstod. 

 

 

    

Fig. 31. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong före test med floroglucinol. 

Fig. 32. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter test med floroglucinol, kraftigt röd färg uppstod 

hos hela provet. 
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5.2.4 Test för stärkelse 

Provet från det primära underlaget i papper uppvisade ett flertal svarta mindre fläckar i 

kontakt med jod/kaliumjodid-lösningen, vilket tyder på att det innehåller spår av stärkelse 

(Fig. 33 & 34). Provet från det sekundära underlaget i kartong uppvisade ingen sådan 

reaktion, och innehåller därför troligtvis inte stärkelse (Fig. 35 & 36).  

 

    

Fig. 33. Fiberprov från det primära underlaget i papper före test med jod/kaliumjodid-lösning. 

Fig. 34. Fiberprov från det primära underlaget i papper efter test med jod/kaliumjodid-lösning, ett flertal mindre 

svarta fläckar uppstod. 

 

    

Fig. 35. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong före test med jod/kaliumjodid-lösning. 

Fig. 36. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter test med jod/kaliumjodid-lösning, ingen reaktion 

uppstod. 
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5.2.5 Test för protein 

Både provet från det primära underlaget i papper (Fig. 37) och provet från det sekundära 

underlaget i kartong (Fig. 38) producerade en klart ljusblå färg under biuretprovet. Detta 

indikerar att inget av proverna innehåller några större mängder protein, även om små mängder 

kan förekomma och inte ge utslag i provresultatet. Kontrollprovet med gelatinpulver gav en 

tydlig mörk violett färg som indikerar proteininnehåll, vilket visar att testmetoden fungerar 

för att påvisa stora proteinmängder (Fig. 39).  

 

 

    

Fig. 37. Fiberprov från det primära underlaget i papper efter utfört biuretprov, ljusblå färg uppstod. 

Fig. 38. Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter utfört biuretprov, ljusblå färg uppstod. 

 

 

 

Fig. 39. Kontrollprov innehållande gelatinpulver efter utfört biuretprov, mörkt violett färg uppstod. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Material 

Under denna studie blev det tydligt att källor och tidigare undersökningar som behandlar 

Elisabeth Jerichau-Baumanns målerimetoder och materialval är svåra att finna. Därför har 

möjlighet inte funnits att jämföra resultaten från denna undersökning med material och 

utförande hos andra verk av Jerichau-Baumann.  

 

I fiberanalysen av det sekundära underlaget i kartong bedömdes majoriteten av fibrerna som 

undersöktes vara träfibrer, av vilka vissa kan identifieras som sådana med genom sina tydligt 

synliga porer. Detta bekräftas ytterligare av att kartongen gav ett positivt resultat för lignin 

vid testet med floroglucinol. Fibrerna var dessutom ofta skadade och fragmentariska, vilket i 

kombination med det höga innehållet av lignin tyder på att träfibrerna har bearbetats 

mekaniskt. Detta utesluter dock inte att även kemisk bearbetning av fibrerna kan ha 

förekommit, men för att ta reda på det krävs ytterligare analyser för att identifiera eventuella 

rester av kemikalier i kartongen. Förekomsten av träfibrer visar dessutom att kartongen med 

stor sannolikhet är tillverkad vid 1800-talets mitt eller senare, då träfibrer inte användes vid 

papperstillverkning tidigare än så. Vid fiberanalysen kunde även vissa bastfibrer identifieras 

hos kartongen. Dessa är troligtvis hampa eller lin, då dessa fibrer var vanligt förekommande 

vid papperstillverkning under 1800-talet. Det är alltså sannolikt att kartongen har tillverkats 

av en blandning av mekaniskt bearbetade träfiber, och lump av lin eller hampa.  

 

Den okulära undersökningen av det sekundära underlaget i kartong visade att det har en tydlig 

lagerstruktur, vilket indikerar att det är tillverkat genom sammanfogning av flera enskilda 

pappersark. Kartongen gav dock negativa resultat vid test för både stärkelse och protein, 

vilket tyder på att varken stärkelseklister eller ett animaliskt lim har använts för att 

sammanfoga pappersarken. Det mest troliga är att kartongen är av typen pasteless board som 

fogats samman utan adhesiv, men det är även möjligt att det rör sig om en pasteboard med ett 

adhesiv utan innehåll av stärkelse eller större mängder protein. Då testet för protein inte var 

känsligt för förekomsten av små mängder, kan det inte uteslutas att ett adhesiv med små 

mängder protein har använts.  

 

Fiberanalysen av det primära underlaget i papper indikerade att pappret till största del består 

av bomullsfibrer. Fibrerna var generellt sett korta och fragmentariska, vilket tyder på att de 

har bearbetats hårt vid tillverkningen. Pappret gav dessutom ett negativt resultat vid testet för 

lignin, vilket är en stark indikation att träfiber inte förekommer. Negativt resultat gavs även 

vid testet för protein, vilket talar emot att pappret ska ha fått en limning med ett animaliskt 

adhesiv. Däremot gavs ett positivt resultat vid testet för förekomst av stärkelse, vilket kan ha 

flera olika möjliga orsaker. Stärkelse kan ha ingått i papprets limning, eller i en preparering 
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som gavs till pappret innan det bemålades. Det är även en möjlighet att stärkelseklister har 

använts för att fästa pappret vid det sekundära underlaget i kartong. 

 

Analysen av färgsnitten visade att det hos prov 2 (som togs från det vita färglagret i figurens 

nederkant) fanns ett tydligt beige lager mellan underlaget och färglagret, som saknades hos 

prov 1 och 3 (vilka var tagna från olika platser i målningens bakgrund). Detta lager är mest 

troligt en undermålning som endast applicerats på figuren i målningen, eller eventuellt en 

grundering som inte påförts jämnt ut i målningens alla kanter. Hos prov 1 och 3 kunde dock 

ett tunt brunt lager anas mellan underlaget och färglagret, vilket skulle kunna vara en 

preparering eller förlimning av pappret. Då pappret har visat positiva resultat för stärkelse är 

det möjligt att detta är ett preparerande lager av stärkelseklister, men ytterligare 

undersökningar krävs för att detta ska kunna fastslås säkert. 

 

Från endast de uppgifter som framkommit ur analysen av underlagens material är det svårt att 

avgöra om den sekundära kartongen är original och fästes vid målningen av konstnären själv, 

eller om den har tillkommit vid ett senare tillfälle. Innehållet av träfibrer indikerar att 

kartongen är tillverkad vid 1800-talets mitt eller senare, men då Jerichau-Baumann var en 

verksam konstnär fram till sin död 1881 så varken styrker eller bestrider detta att kartongen 

skulle vara original. Det primära underlaget i papper har dock vissa revor som inte 

förekommer hos kartongen, vilket kan indikera att kartongen har fästs vid målningen vid ett 

senare tillfälle och alltså inte är en del av originalmaterialen. För att helt säkert fastslå detta 

krävs dock vidare analyser av pappret och kartongens innehåll. Ett möjligt tillvägagångssätt 

kunde även vara att analysera de mörka färgfläckarna på kartongens baksida, och jämföra 

dem med färgen och de pigment som användes till själva målningen. 

 

6.2 Tillstånd 

Målningens tillstånd bedöms överlag vara stabilt, inga omfattande sprickbildningar, 

delamineringar eller bortfall kan upptäckas hos färglagret. Ett fåtal tunna sprickor, 

intryckningar, flagningar och bortfall förekommer dock, i synnerhet i målningens kanter, men 

dessa bedöms i nuläget inte utgöra någon risk för färglagrets stabilitet då de har konsoliderats 

och säkrats. Vissa retuscher och övermålningar förekommer, men dessa är koncentrerade till 

områden i målningens kanter och bedöms inte störa helhetsbilden av motivet. Det största hotet 

mot färglagrets stabilitet bedöms vara de båda underlagen, då de inte är rigida nog för att 

målningen enkelt ska kunna hanteras utan att stora rörelser och spänningar uppstår hos de 

olika lagren. Dessa spänningar kan med tiden leda till att sprickbildning och delaminering 

uppstår hos färglagret, eller att ytterligare revor skapas i underlagen.  

 

Hos målningens båda underlag förekommer dessutom vissa större revor och bortfall som 

sträcker sig hela vägen genom färglagret. Dessa revor har täckts med två olika sorters 

papperstejp på baksidan av det sekundära underlaget i kartong, men denna tejp riskerar att 

med tiden oxideras och bidra till nedbrytning av underlaget. Kartongens lager delaminerar 
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dessutom i kanterna och flagningar och bortfall förekommer, vilket indikerar att det är sprött 

och nedbrutet. Kartongen har även en gulnad färg med flera repor och färgfläckar på 

baksidan. Det primära underlaget i papper är helt dolt mellan kartongen och färglagret och är 

därför mycket svårt att tillståndsbedöma okulärt.  

 

Mätningen av underlagens pH-värden gav resultatet att det primära underlaget i papper har ett 

pH-värde på 4,68–4,89, och att det sekundära underlaget i kartong har ett pH-värde på 3,79–

3,92. Kontrollmätningen av buffertlösningarna visade att resultaten sannolikt är tillförlitliga, 

även om de kan ligga ca 0,1–0,3 enheter över det faktiska värdet. Mätningarna ger alltså en 

tydlig indikation att båda underlagen är syrahaltiga, och att det sekundära underlaget i kartong 

har högst syrahalt av dessa två. Kartongens syrahalt kan möjligen vara orsakad av eventuella 

sura restprodukter från kemisk bearbetning av träfibrerna, eller av andra skadliga ämnen som 

tillsatts under tillverkningen. Flera olika orsaker är tänkbara, och för att fastslå något säkert 

krävs att ytterligare analyser utförs av kartongens innehåll. Syrahalten hos det primära 

underlaget i papper har troligtvis påverkats av det sekundära underlagets syrahalt, men detta 

utesluter inte att pappret även kan innehålla skadliga tillsatsämnen som orsakar nedbrytning. 

Ytterligare en möjlighet är att olja från målningens färglager kan ha absorberats av det 

primära underlaget, och då orsakat en ökad oxidation och förändringar av papprets mekaniska 

egenskaper, så som presenteras i kapitlet 3.2.3 Problematik hos materialet. Dock har 

undersökningen av målningens material indikerat att pappret troligen har isolerats med en 

preparering, och därför bedöms absorptionen av olja vara relativt låg. Det är alltså sannolikt 

att oljan från färglagret i detta fall inte har någon större påverkan på målningens bevarande, 

men för att säkert kunna fastställa detta krävs det att vidare undersökningar utförs angående 

papprets innehåll och eventuella preparering. 

 

6.3 Åtgärdsförslag för konservering 

Vid utformandet av ett åtgärdsförslag för en oljemålning utförd på papper är det viktigt att ta 

hänsyn till alla materiella egenskaper som föremålet bär på. Föremålet kan inte enbart ses och 

konserveras som antingen en oljemålning eller ett pappersföremål, utan kunskaper från både 

måleri- och papperskonservering behöver användas. Innan åtgärder utförs är det dessutom 

viktigt att reflektera över vilka möjliga värden som föremålet i fråga bär på, och vilka av 

dessa värden som är mest önskvärda att bevara eller förstärka genom konservering. Detta 

eftersom föremål kan bära på flera olika typer av värden, och att konservering har potentialen 

att förstärka vissa av ett föremåls värden med följden att andra värden minskas, enligt Muñoz 

Viñas resonemang som presenteras i kapitlet 1.7 Teoretisk referensram. 

Konserveringsåtgärderna som används bör därför väljas så att de bevarar de värden som 

bedöms vara viktigast, samtidigt som så lite skada som möjligt tillfogas dess övriga värden. 

 

Hos målningen Studie av en kvinna kan två huvudsakliga värden iakttas. För det första har 

målningen ett konstnärligt och konsthistoriskt värde, som kan skyddas genom bevarandet av 

färgskiktet som bär målningens bild. Målningen innehar även vetenskapliga värden i sitt 
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material, eftersom det skulle kunna användas som källa till historisk och vetenskaplig 

information genom analys och undersökning. Det viktigaste av dessa värden bedöms här vara 

det konstnärliga värdet som är beroende av färglagrets bevarande, då målningens motiv har 

varit det huvudsakliga syftet med dess tillkomst. Färglagret och motivet kan dessutom bära på 

viktig historisk information om Elisabeth Jerichau-Baumanns liv och måleriteknik.  

 

En metod för att öka färglagrets stabilitet kan vara att avlägsna det lignin- och syrahaltiga 

sekundära underlaget i kartong och istället fästa pappersunderlaget vid ett nytt underlag i 

syrafri kartong. En möjlig metod för detta beskrivs i kapitlet 3.2.4 Konservering. Denna 

åtgärd skulle förhindra att det primära pappersunderlaget påverkas negativt av kartongens 

syrahalt, och får till följd att den kemiska nedbrytningen av pappret minskas. Detta skulle på 

så sätt minska risken att färglagret påverkas negativt av ett instabilt underlag. Dessutom 

kunde ett rigitt underlag i syrafri kartong ge målningen ökad stabilitet och förhindra att 

spänningar och skador uppstår hos pappret och färglagret vid hantering. Dock skulle ett 

avlägsnande av det sekundära underlaget i kartong innebära att mycket information om 

målningen och dess historia går förlorad. Utöver det skulle ett avlägsnande av det sekundära 

underlaget även innebära ett stort ingrepp på målningen, vilket medför en risk att ytterligare 

skador uppstår hos målningens färglager. Då målningens färglager i nuläget tycks vara stabilt 

och i gott skick trots de nedbrutna underlagen, så bedöms en så omfattande och destruktiv 

åtgärd varken vara nödvändig eller lämplig för denna målning. 

 

Istället bör en konserveringsåtgärd väljas som uppnår målet att bevara de värden hos 

målningen som bedöms vara mest viktiga, men som samtidigt har så lite negativ inverkan som 

möjligt på målningens övriga värden. Detta enligt Caples och Muñoz Viñas resonemang som 

presenteras i kapitlet 1.7 Teoretisk referensram. För denna målning är det alltså lämpligt att 

undersöka en metod som uppnår målet att bevara färglagrets stabilitet, samtidigt som det 

orsakar minsta möjliga skada på målningens möjlighet att förmedla historisk information. En 

lämplig metod för att uppnå detta kan vara att låta det sekundära underlaget i kartong vara 

kvar, men att ändå tillverka ett nytt underlag till målningen i rigid syrafri kartong. Det nya 

underlaget fästs då vid baksidan av det sekundära underlaget i kartong, för att öka målningens 

stabilitet och möjlighet att hanteras. En möjlig metod för att montera målningen vid det nya 

underlaget kan vara genom att flikar av kraftigt japanpapper fästs vid baksidan av målningens 

sekundära underlag i kartong med vetestärkelseklister, eller eventuellt ett starkare adhesiv om 

nödvändigt. Flikarna viks sedan runt och fästs på baksidan av det nya underlaget i syrafri 

kartong, enligt metoden som beskrivs i kapitlet 3.2.4 Konservering. Genom denna åtgärd får 

målningen ökad stabilitet samtidigt som dess material bevaras. Det nya underlaget är 

dessutom möjligt att enkelt avlägsna om undersökningar skulle behöva utföras av målningens 

baksida i framtiden.  

 

För att minska den fortsatta oxidativa nedbrytningen hos det sekundära underlaget i kartong 

bör bitarna av tejp som fästs vid dess baksida avlägsnas. Innan dess bör dock ytterligare 

undersökningar utföras av de båda tejpsorterna för att identifiera deras ålder och typ av 
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adhesiv. Därefter kan metoder väljas som är lämpliga och säkra för just de material som de 

olika tejpsorterna innehåller. Det är dock viktigt att både tejpens adhesiv och bärare 

avlägsnas, då oxidationen kan öka om rester av adhesivet lämnas kvar utan skyddet från 

bäraren. Revorna i kartongen kan därefter stabiliseras genom lagning med ett kraftigt 

japanpapper som fästs med vetestärkelseklister eller metylcellulosa, enligt metoden som 

tidigare nämnts i kapitlet 3.2.4 Konservering. 

 

Som en åtgärd för att minska syrahalten hos målningens underlag skulle en avsyrning med en 

icke-vattenhaltig lösning innehållande partiklar av magnesiumoxid kunna övervägas, såsom 

beskrivs i kapitlet 3.2.4 Konservering. Avsyrning genom immersion i vatten bör inte utföras 

på grund av de risker det skulle innebära för färglagrets stabilitet. Dock skulle en behandling 

med en icke-vattenhaltig lösning innehållande magnesiumoxid också kunna innebära risker 

för målningen om pappret har absorberat olja från färglagret. Detta eftersom en förtvålning då 

skulle kunna uppstå mellan oljan och hydroxiden som bildas under behandlingen. Fler studier 

av de långsiktiga effekterna av denna typ av behandling och hur den påverkar papper med 

oljeinnehåll krävs innan det kan fastställas om denna metod är lämplig att använda. Tills dess 

bör metoden inte användas för denna målning, då riskerna bedöms vara för stora.  

 

Preventiv konservering och god förvaring är viktig för målningens fortsatta bevarande. 

Målningen bör förvaras i ett stabilt klimat med låga fluktuationer i RH och temperatur. En 

lämplig miljö för målningen har ett RH runt 50% och en temperatur mellan 16–25°C, även 

om de lägre temperaturerna i skalan är att föredra då det saktar ned papprets oxidation. 

Eftersom det sekundära underlaget i kartong är skört och nedbrutet är det lämpligt att förvara 

målningen liggande, så att trycket fördelas jämnt över underlaget. En ny förvaringslåda för 

långtidsförvaring bör tillverkas i syrafria och inerta material, som skyddar målningen från 

stötar, damm, luftföroreningar och ljus.  
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7. Sammanfattning 

I denna uppsats utförs en undersökning av en porträttmålning i olja på ett bärande underlag av 

papper, som klistrats upp på ett sekundärt underlag av kartong. Målningen har titeln Studie av 

en kvinna och är utförd av den polsk-danska konstnären Elisabeth Jerichau-Baumann (1819–

1881). Sedan 2019 tillhör målningen Nationalmuseums samling. 

 

Undersökningen utfördes i syfte att utvinna information om målningens material och tillstånd, 

för att slutligen kunna utforma ett lämpligt förslag för dess konservering. Som metod för att 

uppnå detta användes litteraturstudier, okulär undersökning av målningen samt mikroskopiska 

och kemiska analysmetoder. Analysmetoderna har innefattat undersökning av färgsnitt, 

mikroskopisk fiberidentifikation, test av pH, samt mikrokemiska tester för lignin, stärkelse 

och protein hos underlagen. 

 

Frågeställningarna som har använts under studien har varit följande: 

- Vilka material består det primära och sekundära underlaget av? Har det primära 

underlaget av papper någon preparering eller grundering? 

- Vad finns det för skador, nedbrytning och bevarandemässig problematik hos 

målningen och dess underlag? 

- Vilka konserveringsåtgärder är lämpliga att utföra för att bevara målningen? 

 

Resultaten av de analytiska undersökningarna indikerar att det sekundära underlaget i kartong 

består av en blandning av träfibrer och lump, troligtvis av hampa eller linne. Det primära 

underlaget består troligtvis till största del av bomullsfibrer. Båda det primära och sekundära 

underlagets fibrer var korta och fragmentariska, vilket tyder på att de har bearbetats hårt vid 

papperstillverkningen. Kartongen i det sekundära underlaget är troligtvis av typen pasteless 

board, eller möjligtvis pasteboard som sammanfogats med ett adhesiv som inte innehåller 

stärkelse eller större mängder protein. 

 

Den mikroskopiska analysen av färgsnitten visade att det hos provet från det vita färglagret i 

målningens nederkant finns ett tydligt beige lager mellan underlaget och färglagret, vilket 

saknas hos färgproverna från bakgrunden. Detta kan tyda på att det beigea lagret är en 

undermålning som endast förekommer hos figuren, eller möjligtvis en grundering som inte 

har applicerats jämnt ut i målningens kanter. Det är även möjligt att pappersunderlagret har en 

preparering, då ett tunt brunt lager var synligt mellan underlag och färgskikt hos färgproverna 

från bakgrunden. Mikrokemisk analys visade att det primära underlaget i papper innehåller 

stärkelse men gav negativt resultat för protein, vilket kan tyda på att en preparering med 

stärkelseklister finns. Andra möjliga förklaringar till närvaron av stärkelse kan dock vara 

limning vid papperstillverkningen, eller att stärkelseklister kan ha använts för att fästa pappret 

vid kartongen.  
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Okulär undersökning visade att det sekundära underlaget i kartong är nedbrutet, delaminerar 

och flagnar i kanterna, samt har vissa revor som sträcker sig genom målningens alla lager. 

Kartongen är dessutom för tunn för att målningen ska kunna hanteras på ett säkert sätt utan 

extern support. Bitar av tejp av okänd typ och ålder har fästs vid kartongens baksida. Utförda 

pH-mätningar visade att båda underlagen var syrahaltiga, men att det sekundära underlaget i 

kartong hade högst syrahalt av de två. Trots detta bedöms målningens färglager vara stabilt 

och i relativt gott skick, med endast ett fåtal sprickor och bortfall som till största del 

förekommer i målningens kanter.  

 

Ett förslag för konservering av målningen har utformats, vilket innefattar att ett nytt underlag 

i rigid syrafri kartong tillverkas och fästs vid baksidan av målningens sekundära underlag i 

kartong med hjälp av flikar av japanpapper och stärkelseklister. Detta skulle öka stabiliteten 

hos målningen och göra den mer lätthanterad. Tejpen som är fäst vid kartongens baksida bör 

avlägsnas fullständigt för att undvika att den orsakar ytterligare nedbrytning. Undersökningar 

bör utföras för att identifiera tejpens ålder och adhesiv, för att kunna komma fram till en 

lämplig och säker metod för dess avlägsnande. Revorna i kartongens baksida bör lagas med 

japanpapper och vetestärkelseklister eller metylcellulosa. Avlägsnande av det sekundära 

underlaget i kartong, eller avsyrning av underlagen genom immersion eller med icke-

vattenhaltiga avsyrningslösningar rekommenderas inte, då riskerna det skulle innebära för 

målningens stabilitet bedöms vara för stora.  

 

Målningen bör förvaras i ett stabilt klimat utan större fluktuationer i relativ luftfuktighet (RH). 

En miljö med ett RH runt 50% och en temperatur mellan 16–25°C rekommenderas. 

Målningen bör förvaras liggande i en låda tillverkad av syrafria och inerta material som är 

lämpliga för långtidsförvaring. 
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på kartong, 71,5 x 56,8 cm. Inventarienummer NM 7526, Nationalmuseum. Foto: Anna 
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Fig. 2: Målningens baksida, sekundärt underlag av kartong synligt. Foto: Anna Danielsson / 
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Fig. 3: Reva i målningens kant. Kartongens lagerstruktur är synlig. 
 

Fig. 4: Retuscherat område i målningens nederkant i naturligt ljus. 
 

Fig. 5: Retuscherat område i målningens nederkant i UV-ljus. 
 

Fig. 6: Framsidessäkring av färglagret med japanpapper och vetestärkelseklister. 
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Fig. 8: Förvaringslådan stängd. 
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på duk, 92 x 114 cm. Statens Museum for Kunst. Public domain, via Statens Museum for 

Kunst. 
 

Fig. 12: Kartonger och papper för skisser i olja. Bild ur katalog för konstnärsmaterial från Goupil 

& Co, 1857. Public domain via Internet Archive. 
 

Fig. 13: Kartonger och papper för skisser i olja. Bild ur katalog för konstnärsmaterial från Winsor 
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Fig. 14: Illustration av hur hängslen av japanpapper kan användas för att fästa en oljemålning på 

papper vid ett nytt sekundärt underlag. 
 

Fig. 15: Prov 1 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 
 

Fig. 16: Prov 1 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 17: Prov 2 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 
 

Fig. 18: Prov 2 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 19: Prov 3 färgsnitt. Leica S9D (50x förstoring). 
 

Fig. 20: Prov 3 färgsnitt. Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 21: Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Fragmentariska fibrer, möjligtvis bomull. 

Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 22: Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Möjlig bomullsfiber. Leica DM2700 P 

(200x förstoring). 
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Fig. 23: Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Möjliga bomullsfibrer. Leica DM2700 P 

(200x förstoring). 
 

Fig. 24: Fiberprov från det bärande underlaget i papper. Möjliga bomullsfibrer. Leica DM2700 P 

(200x förstoring). 
 

Fig. 25: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Fragmentariska fibrer, troligtvis trä. 

Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 26: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Bastfiber med tydliga leder, möjligen 

hampa eller lin. Leica DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 27: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Träfibrer med synliga porer. Leica 

DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 28: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong. Träfibrer med synliga porer. Leica 

DM2700 P (200x förstoring). 
 

Fig. 29: Fiberprov från det primära underlaget i papper före test med floroglucinol. 
 

Fig. 30: Fiberprov från det primära underlaget i papper efter test med floroglucinol, ingen reaktion 

uppstod. 
 

Fig. 31: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong före test med floroglucinol. 
 

Fig. 32: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter test med floroglucinol, kraftigt röd 

färg uppstod hos hela provet. 
 

Fig. 33: Fiberprov från det primära underlaget i papper före test med jod/kaliumjodid-lösning. 
 

Fig. 34: Fiberprov från det primära underlaget i papper efter test med jod/kaliumjodid-lösning, ett 

flertal mindre svarta fläckar uppstod. 
 

Fig. 35: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong före test med jod/kaliumjodid-lösning. 
 

Fig. 36: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter test med jod/kaliumjodid-lösning, 

ingen reaktion uppstod. 
 

Fig. 37: Fiberprov från det primära underlaget i papper efter utfört biuretprov, ljusblå färg uppstod. 
 

Fig. 38: Fiberprov från det sekundära underlaget i kartong efter utfört biuretprov, ljusblå färg 

uppstod. 
 

Fig. 39: Kontrollprov innehållande gelatinpulver efter utfört biuretprov, mörkt violett färg uppstod. 

 

 

Tabeller 

 
Tabell 1: pH-test av prover från målningens underlag. 

 

Tabell 2: pH-test av kontrollösningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Områden som konsoliderats med störlim 

 

 

Bilaga 1. Områden som konsoliderats med störlimslösning är utmarkerade på målningen med rött.  

Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum. 
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Bilaga 2. Områden som säkrats med japanpapper och vetestärkelseklister 

 

 

Bilaga 2. Områden som säkrats med japanpapper och vetestärkleseklister är utmarkerade på målningen med gult. 

Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum. 
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Bilaga 3. Områden för provtagning 

 

 

Bilaga 3. Områden för provtagning utmarkerade på målningen. Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum. 

 


