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Rekonstruksjon av maleriet ”Frugte og Bær” av Nikolaes van 

Gelder 

Artikkelen er basert på studentoppgaver i emnet KONS 3002 Praktiske og visuelle ferdigheter, med bidrag 

fra Lise Chantrier Aasen, Mie Mustad, Linn Solheim, Terje Syversen og Hedvig Navelsaker.  Redigert av 

Terje Syversen og Hedvig Navelsaker. Første gang trykket i Norske Konserves 2/2008. Redigert for andre 

gang av Hedvig Navelsaker den 29. januar 2011 for publisering på UiO sine nettsider. 

Våren 2008 ble kurset ”Praksis i historiske malingsteknikker” holdt for konserveringsstudentene 

på malerilinjen ved IAKH. Kursholder var Renate Woudhuysen fra Hamilton Kerr instituttet i 

Cambridge. Ved å rekonstruere fikk studentene en innføring i 1600-tallets additive 

oljemalingsteknikk, med de tre trinnene: undermaling, modellering og ”retusjering”. 

Nasjonalgalleriet stilte for anledningen stillebenet ”Frugte og bær”, et oljemaleri av den flamske 

maleren Nikolaes van Gelder (1620-1677), til disposisjon. Rekonstruksjonene ble basert på 

Renate Woudhuysens visuelle undersøkelse av maleriet og Arie Wallerts bok Still lifes: 

techniques and style fra 1999.  

Paul Woudhuysen kurset studentene i riving av pigmenter til riktig kornstørrelse og konsistens. 

Linoljen som ble benyttet inneholdt blymonoksid for at malingen skulle tørke fortere. Blandingen 

ble brukt til alle pigmentene. Noen pigmenter ble tilsatt ytterligere tørkemidler for at malingen 

skulle tørke hurtig nok for en lagvis malingsstruktur. Siccativ de Haarlem ble derfor blandet i 

beinsort og lasurpigmentene. I noen fargeområder ble det også tilsatt harpiks i bindemiddelet. 

Blandingsforholdet var 120 gram kolofonium i 60 gram linolje.  

Underlag og preparering av lerretet 

Rekonstruksjonene ble utført på snorspent linlerret, en typisk 1600-talls oppspenningsteknikk for 

malerier. Lerretene som ble brukt til rekonstruksjonene var limdrenket og grundert. Den rødbrune 

grunderingen består av linolje iblandet rød jord, blyhvitt og vinsort. Halve grunderingen var malt 
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over med blyhvitt - som en imprimatura. Grunderingen skal primært tjene to formål - å fungere 

som isolasjonslag og gi overliggende malingslag grunnfarge og tekstur. Under overføring av 

motivet ble de lyse delene i komposisjonen avtegnet med kull på den hvite imprimaturaen. Dette 

fordi en slik 1600-talls maleteknikk utnytter grunderingens farge og refleksjoner i relativt stor 

grad. I følge Renate Woudhuysen er det stor forskjell mellom denne måten å male på og 1800-

talls imitasjoner med tykkere strøk.  

Undermaling  

Bakgrunnen ble malt inn som et tynt, nærmest laserende strøk med vinsort, slik at den røde 

grunderingen skinner gjennom og skaper fargedybde. Det var vanlig også på 1600-tallet å male 

skygger og mørke partier gjennomskinnelige og de lyse områdene mer opake. Visuelle 

undersøkelser av det originale motivet avslørte en sort undermaling i glasset og de blå druene. 

Undermalingen ble derfor malt i ett med bakgrunnen i disse områdene.  

Jordbærene og porselensbollen ble avtegnet på den hvite imprimaturaen for å oppnå en luminøs 

effekt. Jordbærene ble grundert med et tynt lag sinober som ga en intens, gulrød nyanse, mens 

bollen ble malt som to flate elementer; en mørkere oval innside og en lysere utside. Bollens 

undermaling består av blyhvitt, vinsort, grønn jord og blytinngult. Undermalingen for de grønne 

druene består av ren malakitt, mens sitronen har fått en blanding av malakitt og gul oker. De 

opake undermalingene ble stort sett utført ved å utpensle oljefargene med flate strøk til homogene 

fargeflater. Dette fungerer som et grunnlag for de etterfølgende malingslagene hvor form og 

tekstur ble modellert frem. 

Modellering  

I modelleringslaget ble de flate formene fra undermalingen tilført dybde, form og volum med lys 

og skygger. Stofflighet ble tilført gjennom manipulering av fargene og med ulike 

påføringsteknikker. Noen farger ble emulgert med vann og egg, eller kritt. Den førstnevnte 
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teknikken, tempera grassa, ble ifølge Renate Woudhuysen benyttet i senmiddelalderen og 

ungrenessansen av blant andre Cimabue og Giotto. Tilføyelse av harelim medførte at fargene 

stivnet og tørket raskere. En slik emulsjon gir en lett konsistens som opprettholder pastose 

teksturer, slik at malingen ikke siger etter at den er påført lerretet. Sitronskallet fikk sin knudrete 

tekstur ved at tempera grassa ble lagt på i små prikker med en stiv korthåret pensel. Skallet ble 

malt i blytinngult og indisk gult. For å skape en følelse av et saftig sitronkjøtt, ble et tynt lag med 

oker, blytinngult og blyhvitt scumblet over den grønnlige undermalingen.  

Til modelleringen av druene ble en ”velaturateknikk” (uklart medium effekt) benyttet. Det vil si 

at en lys farge legges som et gjennomskinnelig lag over en mørkere tone slik at fargeområdet 

fremstår kjølig. Blytinngult ble brukt i underkant av de grønne druene for å illudere transmittert 

lys. Imitasjon av det reflekterte lyset ble malt som tynne strøk i blyhvitt - også for å skape 

duggbelegget som er karakteristisk for druer. Den samme fremgangsmåten ble benyttet i de blå 

druene. Det transmitterte lyset ble malt i ren sinober, mens indigo og blyhvitt ble benyttet i 

lysrefleksjonene. Morellene ble også bygget opp etter samme prinsipp. Sinober blandet med litt 

organisk rødt (Madder) ble malt som flate silhuetter før sinober og napoligult ble lagt i 

morellenes underkanter. Jordbærene ble modellert med sinober, vinsort og organisk rødt. Til de 

lyse områdene ble det iblandet napoligult.  

Glasset ble modellert i tynne, laserende strøk i indisk gult. Den gulgrønne fargen som oppstod av 

sort underlag og gul modellering ble dempet med organisk rødt. Blytinngult og blyhvitt ble så 

brukt for å skape refleksjoner i glasset. På denne måten kom glassets volum og form frem. 

Formen til bollen ble modellert frem med en blanding av grønn jord, indigo, blyhvitt og 

blytinngult. Duken fikk et tynt strøk med indigo. Maling ble så trukket fra i de lyse områdene ved 

at penselen ble dyttet fremover. De mørke delene av foldene fikk beholde et tykkere strøk av 

blåfargen.  

Tinntallerkenen ble modellert i to omganger. Første strøk ble utført som en lavering, med vinsort 
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i varierende tykkelser over hvit imprimatura. Tinntallerkenen ble ”oljet ut” med sort pigment og 

modellert med blyhvitt for å forsterke formen. Ferskenen på tinntallerkenen ble malt vått-i-vått. 

Først ble organisk rødt malt i laserende strøk i skyggen, deretter ble et tynt lag av gul oker og 

napoligult ”scumblet” over det lyse partiet slik at den hvite imprimaturaen skinte gjennom. 

Bordplaten ble malt med beinsort, gul oker og sinober. Dette ble malt i varierende tykkelse, slik 

at den sorte undermalingen utgjør skyggen i bordkanten.  

”Retusjering” 

Som den avsluttende fasen i dette tretrinnssystemet ble det foretatt en ”retusjering” der detaljene 

ble påmalt som siste hånd på verket - for å perfeksjonere illusjonen av tredimensjonal form. 

Glassets høylys og refleksjoner ble malt i henholdsvis blytinngult og blyhvitt. De mørkeste 

partiene i glassets ytterkanter og vablene i stetten ble ”retusjert” med en blanding av beinsort, olje 

samt kolofonium for å forsterke formen med en dypere nyanse. Bollen ble lasert innvendig med 

indigo for å gi inntrykk av volum og dybde. Mønsteret på porselenet ble så malt i ren ultramarin. 

Høylyset på kanten ble påført svært tykt med en blyhvit tempera grassa. Dette forsterket 

illusjonen av form. 

De grønne druene ble lasert med en blanding av sort, indisk gult og grønn jord. Blå druer ble 

lasert med organisk rødt. Deretter ble det lagt høylys på både de blå og de grønne druene med 

blyhvitt. Det ble også lagt en mørk lasur i skyggene på sitronen med en blanding av sort, indigo 

og indisk gult. Detaljer i fruktkjøttet ble utført med blyhvitt og blytinngult. Ferskenen fikk den 

”semskede” overflaten ved påføring av lasur som så ble ”scumblet” med en blanding av 

blytinngult og blyhvitt. Speilrefleksjonene i tinntallerkenen til de ulike fruktene ble malt som 

retusjeringer vått-i-vått. Verdigris og oker ble benyttet til refleksjonene av de grønne druene. 

Metallglansen ble forsterket med en velatura i blyhvitt og indigo som ble ”scumblet” over 

undermodelleringen. 

Jordbærenes frø ble malt på som små streker. Høylys og stilker i oker og blytinngult ble tilført 
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morellene. Årene i bladene ble malt i blytinngult og verdigris. Bladenes markhuller ble så 

modellert. Bordplaten ble marmorert med sinober og blyhvitt blandet med grønn jord og kritt. Til 

slutt ble de mørkeste områdene i draperiet lasert med beinsort revet i olje og kolofonium.  

Pigmentdistribusjon og lagstruktur 

Skjema laget av Terje Syversen og Hedvig Navelsaker, med hovedvekt på Terje Syversens 
notater. 

U = undermaling   M = modelleringslag   R = ”retusjering”   L = lasur

 Moreller Blad Glass Bolle Sitron Grønne 

druer 

Blå 

druer 

Tinnfat Bakgrunn Draperi Fersken 

Blyhvitt 

 

UR 
 MR UMR MR MR MR UMR U R R 

Blytinngult  R MR  UMR MR M  R   R 

Napoligult M    M   R   UM 

Gul oker     UM   R U  U 

Indisk gul  MR M  ML L      

Sinober  MR M     M R    

Organisk rødt L  M    L R   UML 

Grønn jord    UM  L      

Malakitt  U   U U      

Verdigris  MR      R    

Indigo    ML L  M R  UML  

Ultramarin    R        

Vinsort M UM U U L L U UM U M  

Bensort, olje og 

kolofonium 

  R       R  
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Fotografier 

 

1: Fremgangsmåte Riving av gul oker med 

linolje. 

 

2: Underlag og preparering av lerretet 

Snorspent linlerret med rødbrun grundering og 

hvit imprimatura. 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 

3: Undermaling  Undermalingen til maleriets 

motiv har blitt malt inn, av Linn Solheim. 

 

4: Modellering Tempera grassa brukt til 

sitronskallet, av Mie Mustad. 
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5: Modellering Velaturateknikken benyttet til 

modellering av druene, av Hedvig Navelsaker. 

 

6: Modellering Refleksjonen i glasset skaper 

volum og form, av Linn Solheim. 
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7: Retusjering Retusjering av druer og glass gir 

en illusjon av tredimensjonal form. Linn 

Solheims rekonstruksjon. 

 

8: Rekonstruksjon versus original ”Frugte og 

Bær” av Nikolaes van Gelder. 
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9: Rekonstruksjon versus original 

Rekonstruksjon, av Terje Syversen. 

 

 


