Konservering och analys av Riddaren med Falken/S:t Bavo
Reseberättelse och projektbeskrivning
Malin Borin

Bild 1. ”Riddaren med Falken / St Bavo” Rembrandt van Rijn, 1660-tal, olja på duk
Foto efter konservering

Konservering och analys av Riddaren med Falken/S:t Bavo

Rembrandt van Rijns målning Riddaren med falken/S:t Bavo har under perioden 20082010 varit för konservering och analys på The J. Paul Getty Museum i Los Angeles. Tre
lager tidigare fernissor, samt övermålningar, avlägsnades. Ett omfattande retuscheringsarbete utfördes, samt nyfernissning av målningen. Som målerikonservator vid Göteborgs
konstmuseum (GKM), målningens hemort, deltog jag i arbetet under två veckor i december 2008. Resa och vistelse finansierades genom Sixten Strömboms stipendiefond samt
Syskonen Bothéns stiftelse. Denna reseberättelse kommer, förutom att beskriva konserveringsarbetet, även beröra projektet som helhet.
Bakgrund
Under de senaste två decennierna har ett särskilt intresse för Riddaren med falken uppkommit, bl.a. från The Rembrandt Research Project (RRP) samt Statens Museum for
Kunst (SMK) i Köpenhamn. På SMK finns en målning, Korsriddaren, som man idag tror är
en förberedande skiss till riddaren på GKM. Bevaringschef Jörgen Wadum på SMK inledde
en diskussion med chefskonservator Mark Leonard vid Getty Paintings Conservation,
kring ett forsknings- och konserveringsprojekt. Ett projekt som sedermera kom att till
stor del finansieras av Getty’s Paintings Conservation Council.

Inför konserveringen
Frågan kring huruvida fernissan skulle
avlägsnas eller ej från Riddaren med
falken var omdiskuterad. Detta eftersom
det ofta påtalats från publikt håll att
målningen var alltför mörk och svår att
tyda. Vidare gav fernissan ett mjölkigt
intryck. Flera Rembrandtkännare,
däribland Ernst van de Wetering från
RRP, hade också uttryckt en önskan om
att rengöringsfrågan borde lyftas fram.
Frågan var dock hur stor del av det
mörka intrycket som fernissan stod för?

Bild 2. Foto före konservering i UV-ljus
Mörka partier visar övermålade områden
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Färgsnitt från målningen analyserades av Karen te Braake på Instituut Collectie Nederland (ICN) och visade att det rörde sig om tre lager fernissor, med smuts emellan. Bilder
tagna i IR- samt i UV-strålning visade även de på en kraftig, nedbruten naturhartsfernissa samt omfattande övermålningar. Enligt Mark Leonard har man endast i enstaka fall
hittat rester av originalfernissa i Rembrandts målningar. Med tanke på hans pastosa måleri, samt enorma produktion, dras slutsatsen att Rembrandt möjligen kan ha lämnat
sina målningar ofernissade1.

Bild 3. Detalj före konservering
symmetriskt ljus

Bild 4. Detalj efter konservering
symmetriskt ljus

Konserveringen
Utifrån de inledande analyserna var det påtagligt att arbetet med retuscheringen skulle
komma att bli ansenligt. De omfattande övermålningarna och synligt slitage efter tidigare
rengöring, antydde att måleriskiktet var mycket skadat, vilket under konserveringens
gång visade sig stämma (se bild 5). Det fanns även större välbevarade partier.
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Korrespondens med Mark Leonard GKM diarienr: 1407/10
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Avlägsning av fernissan
Enligt Mark Leonard, som utförde huvuddelen av arbetet, var avlägsningen av fernissa
och övermålningar relativt okomplicerad, ”straightforward”, då originalmåleriet var väl
oxiderat. Fernissa samt övermålningar avlägsnades med en lösningsmedelsblandning av
1/3 isopropanol, 1/3 aceton samt 1/3 isooktan.
Retuschering
Min vistelse på Getty infann sig i ett skede av konserveringen då Mark Leonard avlägsnat
fernissorna samt initierat retuscheringen. På målerikonserveringen på Getty använder
man endast Gamblin® Conservation Colors2, vars åldersegenskaper är väl utforskade3.
Man späder färgerna endast med isopropanol, även om mättnaden blir större med aromatiska kolväten. För att uppnå större mättnad tillsätts istället mer bindemedel. Mark
Leonards urval ur Gamblins serie till sin palett återfinns i bilaga.

Mitt arbete med Gamblin Colors i samband med retuscheringen av Rembrandts måleri,
som har så djupa mättade kulörer, kantades av vissa frågetecken. Hur uppnår man de
djupa jordfärgerna? På vilket sätt skiljer sig Gamblin Colors från pigment i ett bindeme4

del som väter bra och ger kulörerna mättnad?

Jag utförde på Getty ett antal uppstrykningsprover (se nästa sida) Proverna visade att de
flesta av Gamblins kulörer, som valts ut för jämförelsen, var något ljusare än motsvarande pigment rivna i dammar, flera av dem var även opaka med en mjölkig karaktär.
Utseendet påminner om färg med fyllmedel, men så ska det enligt tillverkaren inte förhålla sig. De mörka umbror i originalmåleriet som behövde retuscheras fick ersättas av
andra kombinationer ur Gamblins serie.

Mörka jordfärger erhölls med:
•

Dragons Blood + Indian Yellow + Ivory Black

•

Transparent Earth Yellow + Ivory Black

•

Transparent Earth Orange + Ivory Black

Genom att endast lösa färgerna i isopropanol, och tillsätta mer bindemedel för mättnad,
så blev retuscherna i viss mån väl byggande. Detta kan tala för en användning av inte så
flyktiga lösningsmedel i vissa situationer.
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Retuscheringsfärg baserad på urea-aldehyd-harts Laropal A-81
De la Rie et al (2000)
4
Dammarharts valdes då den även används till retuschering i många svenska
konserveringsateljéer
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Gamblin® Conservation Colors test panel

Malin Borin 2008

Gamblin cadmium yellow medium
Dammar + cadmium yellow medium

pigment

Gamblin titanium white
Dammar + titanium white pigment
Gamblin yellow ochre
Dammar + yellow ochre light pigment
Gamblin alizarin permanent
Dammar + alizarin crimson pigment
Gamblin burnt sienna
Dammar + burnt sienna pigment
Gamblin viridian
Dammar + viridian pigment

All paint-outs have
one matte and one
saturated side

Gamblin raw umber
Dammar + raw umber pigment
Gamblin burnt umber
Dammar + burnt umber pigment
Gamblin ivory black
Dammar + bone black
Gamblin prussian blue
Dammar + prussian blue
Gamblin cobalt blue
pigment
Dammar + cobalt blue pigment
Laropal A-81 + pigment (bone black + raw umber)
Gamblin mix of ivory black, dragons blood and indian yellow
Dammar + kassel pigment
Laropal A-81 + kassel pigment
Dammar + pigment (bone black + burnt umber)
Gamblin mix of transparent earth yellow and ivory black
Gamblin transparent earth orange
Gamblin mix of transparent earth orange and ivory black
Gamblin transparent earth yellow
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Bild 5. Detaljbild som visar ett skadat parti i färgskiktet efter avlägsning av övermålningar och
innan retuschering

De mest slitna partierna var mycket krävande att retuschera. De för ögat tydligaste
bortfallen samt de mest slitna delarna, på åsarna av krackelyrernas kanter, prickades i
under förstoring. De minsta bortfallen, samt de jämnt slitna partierna, lämnades i huvudsak orörda. Slutresultatet visar betydligt mer av originalmåleriet, men ger också ett något mer ”slitet” uttryck. Tidens tand är påtagligare efter konservering, samtidigt har kulörerna och kontrasterna i måleriet, samt det ”ljus inifrån” som Rembrandt eftersträvade,
lyfts fram.
Nyfernissning
Den nya fernissa som tillförts målningen är en kolvätehartsfernissa, Regalrez®1094. Den
appliceras i många tunna lager, vilket ger det bästa utseendet5. Efter första skiktet, som
tillförs med stomp för att tränga in i måleriet och mätta kulörerna, så anläggs övriga
skikt med spray i 25%-ig lösning i Shellsol D-38. Kolvätehartserna anses vara de stabilaste syntethartsfernissorna6, men det är troligt att de på grund av sin låga molekylvikt
kan bli oflexibla och sköra med tiden7. För att undvika detta rekommenderas tillsats av

5

Leonard, M. (1990)
Nicolaus, K. (2000)
7
Whitten, J. Proctor, R. (1998)
6

6

mjukgörare, Kraton G, samt UV-skyddsmedel, Tinuvin 2928. På Getty används dock
fernissan utan dessa tillsatser. Mark Leonard menar dels att de föremål som de arbetar
med aldrig utsätts för UV-strålning, dels hyser han en skepsis mot alla typer av additiver
till rena syntethartser. Mark menar att de i praktiken aldrig sett några synliga tecken på
att fernissorna skulle bli spröda med tiden9. Fernissan introducerades 1993, så en
invändning här kan vara att tidsperspektivet för dessa iakttagelser är relativt kort. Reversibiliteten för Regalrez®1094 över tid är enligt forskningen mycket god, då den inte
visar tendenser till korsbindning och lätt löses i alifatiska kolväten10.
Analys av målningens uppbyggnad
Frågor som berör vem ”riddaren” egentligen föreställer har till viss del belysts ytterligare
genom detta projekt. När övermålningarna avlägsnats kunde tydligt skönjas att mannen
haft en annan dräkt, med en röd mantel, i ett tidigare skede av målningens uppbyggnad.
Vidare syns på röntgen en underliggande vit krage. Denna beklädnad syns på andra målningar från tiden som föreställer helgonet St Bavo, vilket stödjer den teori som utvecklats av Björn Fredlund, att mannen inte är greve Floris V av Holland utan St Bavo11.

Bild 6. Grafisk rekonstruktion av en tidigare dräkt

Bild 7. Detalj av röntgenbild som visar kragen
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Vidare analyser har visat att målningen ”Korsriddaren” på SMK kan vara en skiss till
”Riddaren med Falken/St Bavo”12. Linnedukens struktur visar att dukarna är tagna ur
samma rulle och kompositionen i grunderingsfärgen knyter målningarna till Rembrandts
verkstad13. Den röda färgen i hatten på båda männen har i analyser utförda på ICN visat
sig ha samma komposition av pigment (se bild 8-9).

Bild 8 och 9. Detaljbilder som visar ”Korsriddaren” och ” ”Riddaren med Falken / St Bavo”.
Hattarnas röda färg innehåller bland annat färgämnet cochenille.

Uppföljning av projektet
”Riddaren med Falken/St Bavo” hänger nu åter i samlingarna på Göteborgs konstmuseum, och mottagandena efter konserveringen har varit mycket positiva. I samband med
att ”riddaren” installerades i samlingarna har jag sammanställt ett bildspel som berättar
om projektet (se bild 10). Bildspelet visas fram till januari 2010. Vidare har jag hållit
föreläsningar för allmänheten, samt för konstmuseets vänner. Tack vare att jag genom
generösa stipendier har haft möjlighet att delta i projektet, samt kunnat ägna en del tid
åt sammanställning av material, så kommer en tydligare och mer användarvänlig dokumentation museet och allmänheten tillhanda.
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Bild 10. Bildspelet, som på detta foto just visar en rekonstruktion av Rembrandts arbetsram

2010-11-23
Malin Borin
Målerikonservator
Göteborgs konstmuseum
malin.borin@kultur.goteborg.se
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Bilaga
Mark Leonards palett Gamblin Colors
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