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Förord

De härliga muralmålningarna av Albertus Pictor och andra 1400-talsmästare har genom tiderna givit karaktär åt kyrkorna, väckt besökar
nas intresse och stämt till eftertanke. Vilka hot är målningarna utsatta
för och hur skall färgskikten kunna bevaras? Riksantikvarieämbetet
har på senare tid förstärkt sina insatser för dessa frågor. Det är ett
inspirerande tvärvetenskapligt samarbete mellan antikvarier, konser
vatorer och kemister.
En grundförutsättning för ett framgångsrikt bevarande av kalkmål
ningar är att man i detalj känner till uppbyggnaden av färgskikten
med de pigment och bindemedel som använts. Nyare instrument som
svepelektronmikroskop har kunnat ge viktig tilläggskunskap. Den
föreliggande boken har tyngdpunkten på materialvetenskapliga under
sökningar för några av landets viktigaste sviter av kalkmålningar.
Stockholm i maj 1996
Ulf Lindborg
Chef för institutionen för konservering, RIK

Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till Dr Tim Padfield och Dr Jens
Glastrup vid Nationalmuseets Laboratorium i Brede och till Prof. Dr
Karl-Ludwig Dasser (Köln) och Dr Erhard Jägers (Bornheim), vilka
samtliga har hjälpt oss med avancerade bindemedelsanalyser. Vi vill
också tacka Prof. em. Einar Mattsson och Dr Ulf Lindborg för värde
fulla diskussioner och för kritisk granskning av vårt manuskript.
Författarna
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Sammanfattning
Anders G. Nord

Denna rapport beskriver färgundersökningar av senmedeltida kalk
målningar i fyra svenska kyrkor. Tre av dessa, Härkeberga, Täby och
Härnevi, samtliga i Uppland, är målade i slutet av 1400-talet av
Albertus Pictor och hans verkstad. Målningarna i den fjärde kyrkan,
Risinge gamla kyrka i Östergötland, gjordes ca 70 år tidigare av en
okänd mästare, den s.k. Risingemästaren.
Omkring 170 prover har tagits för färgpigmentanalys. De analysera
des med hjälp av svepelektronmikroskop med mikroröntgenanalysator, genom røntgendiffraktion, och i vissa fall med konventionella våt
kemiska metoder och röntgenfluorescensspektroskopi. Följande pig
ment är allmänt förekommande: sot (kol), kalk, blymönja, blytenngult, olika ockrafärger, järn(III)oxid, malakit, atakamit, och azurit.
Mindre vanliga är bensvart, blyvitt, massicot, cinnober, caput mortuum och ett rött organiskt färgämne, Rotholz-Lack (bresilia-rött).
De målade gestalternas ansikten, händer och fötter har med största
sannolikhet från början haft en rosa färgton. I en del fall antyder påvi
sade spår av bly att färgen ursprungligen kan ha utgjorts av en bland
ning av små mängder blymönja i mycket kalk, mönjan nu delvis
omvandlad till mörk blydioxid. Man får dock inte utesluta möjlig
heten att ansikten och händer kan ha varit bemålade med något orga
niskt, nu helt nedbrutet, färgämne med rosa kulör. Varken ultramarin
eller guld påvisades i någon av kalkmålningarna.
Blypigmenten blyvitt, massicot/litharge och blymönja har på kalk
grund vanligen helt eller delvis omvandlats genom långsam oxidation
till blydioxid, som kan vara svart, gråsvart eller mörkbrun. Sådana
färgförändringar är mycket vanliga i samtliga kyrkor. Det är också
anmärkningsvärt, att det tidigare förhållandevis ovanliga färgämnet
atakamit, en kopparhydroxidklorid, i dessa kalkmålningar tycks vara
vanligare än det sedan länge välkända gröna pigmentet malakit. Som
en kuriositet kan nämnas förekomst av gula fläckar av kopparvanadat
i sex gröna färgprover.
Bindemedelsanalyser med (främst) GC-MS, dvs. separation med gaskromatograf följd av fragmentering och analys med masspektrometer,
visade att i ungefär hälften av alla undersökta prover förutom kalk
fanns rester av något eller några organiska bindemedel. I kalken fanns
7

ofta också en låg halt av gips, kanske avsiktligt tillsatt för att ge ett
bra underlag för målningen.
Undersökningarna har som ovan nämnts klarlagt flera tidigare obe
kanta fakta vad gäller pigment och bindemedel i senmedeltida kalk
måleri. Dock är problematiken kring blypigmentens omvandling till
blydioxid med olika kulörer och förekomsten av kopparvanadat något
som ytterligare behöver utredas. Lämpliga objekt i form av kyrkor
med medeltida kalkmålningar undersöks nu preliminärt med tanke på
fortsatta studier inom detta intressanta område.
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English summary
Anders G. Nord

The present report describes results of studies of mural paintings from
the late Middle Ages in four Swedish churches. Three of these, all in
the district of Uppland (Härkeberga, Täby and Härnevi) were painted
at the end of the 15:th century by Albertus Pictor and his workshop.
The fourth, the Old church at Risinge in Östergötland, was painted
about seventy years earlier by an unknown artist, called “the Master
of Risinge”.
About 170 small pieces from the mural paintings have been sampled
for chemical analysis of pigments. We utilized a scanning electron
microscope equipped with a unit for X-ray microanalysis, X-ray diff
raction technique, and in some cases conventional wet chemical tests
and X-ray fluorescence spectroscopy. The following pigments are fre
quently occurring: soot (carbon black), lime, minium (red lead), leadtin yellow, various ochre pigments, iron(III) oxide, malachite, atacamite, and azurite. Less common are bone black, lead white, massicot,
cinnabar, caput mortuum, and a red organic pigment (Rotholz). It
seems reasonable to assume that the painted persons’ faces, hands and
(occasionally) feet originally have been painted with some pink
colour. This may have been a mixture of small amounts of minium in
lime, in which the former compound partially has slowly been trans
formed into dark lead dioxide. However, the possible use of an orga
nic pigment, now deteriorated and very difficult to trace, must not be
dismissed. It should also be stressed that neither ultramarine nor gold
was identified in any of the churches.
Lead pigments like lead white, minium or massicot/litharge in calca
reous paintings tend to oxidize slowly to form lead dioxide (plattnerite), which may be black, greyish black, or dark brown. This discolou
ration is commonly observed in the four churches. Apart from this, it
is remarkable that the copper hydroxide chloride atacamite, earlier
only rarely observed in mural paintings, was more frequently occur
ring than malachite in the four churches here investigated. The presen
ce of yellow patches of copper vanadate in six samples of green colour
was another remarkable observation.
Organic binding media were examined by means of GC-MS, i.e.
separation with a gas chromatograph followed by fragmentation and
9

analysis with a mass spectrometer. About half of the samples so ana
lysed revealed remains of one or more organic constituent which may
have acted as binding medium. We also observed, that the lime quite
often contained low amounts of gypsum, which may have been inten
tionally added to the lime to improve its quality as a basis for mural
painting.
As shown above, the investigations summarized in the present
report have revealed new facts on pigments and binding media in
mediaeval mural paintings. Some problems are still unsolved, e.g. the
oxidation of lead pigments to lead dioxide of varying colour, and the
mystery of the yellow copper vanadate. We aim at continued studies
of mediaeval mural paintings, and are now looking for further suit
able objects to investigate.
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1 Inledning
Anders G. Nord

Våra medeltida kyrkor utgör en mycket betydelsefull del av vårt
oskattbara kulturarv. Detta gäller naturligtvis inte bara själva kyrko
byggnaderna, utan även interiörerna. Många kyrkor har vackra sen
medeltida kalkmålningar på väggar och valv. Dessa är ofta utförda
några århundraden efter själva kyrkans tillkomst. Målningarna är nu
mer eller mindre väl bevarade. Flera olika skadefaktorer kan ha or
sakat synlig förstöring av målningarna. Fukt i väggarna är exempelvis
ett vanligt och mycket allvarligt problem. Fukten medför att målning
arna förstörs, och den utgör en grogrund för skadliga mikroorganismer.
Kyrkans oregelbundna uppvärmning innebär att väggarna och interiö
ren utsätts för kraftiga temperaturväxlingar, särskilt på vintern då
byggnaden kanske bara värms upp några dagar per månad. På inner
väggarna och i valvet avsätts sotpartiklar från brinnande ljus och i
äldre tider även från vedeldade kaminer. I enstaka fall kan andra
antropogena skadefaktorer inverka, till exempel luftföroreningar, eller
överdrivet stor användning av salt för att på vintern ta bort is och snö
runt kyrkan. Salthalten är ofta påfallande hög intill en kyrkas ingång
ar, och detta salt liksom andra salter från mark eller murverk kan
orsaka allvarliga skador. Sammantaget medför alla dessa skadeor
saker, att kalkmålningarna kan flaga, eller på annat sätt skadas.
Pigmenten kan kemiskt omvandlas till ämnen med helt andra kulörer,
eller blekna bort under århundradenas lopp. Organiska färger såsom
växtfärger i textilier och på väggmålningar bleks av solljus och luft
syre.
För att reducera ovan nämnda skador har Riksantikvarieämbetet
påbörjat flera olika projekt. Ett av dessa omfattar en undersökning av
kyrkornas kalkmålningar. Det är självklart, att behövliga konserve
ringar underlättas, om man har kännedom om pigmentens och binde
medlens kemiska sammansättning. Syftet med föreliggande rapport är
att beskriva, vilka ämnen som påträffades vid vår analys av ca 170
färgprover från kalkmålningar i fyra kyrkor: Flärkeberga, Täby,
Härnevi och Risinge gamla kyrka (Sankta Maria). Resultaten är av
värde inte bara vid konserveringsarbetet utan även för konsthistori
ker, antikvarier, kemister och andra yrkesgrupper. Under arbetets
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gång har Härkeberga och Täby kyrkas målningar konserverats av
Lars Göthberg och hans medarbetare.
Även tidigare har en del färgprover från svenska medeltida kalkmål
ningar analyserats (se följande kapitel). Riksantikvarieämbetets ana
lysenhet förfogar numera över moderna, avancerade analysinstru
ment, med vilka det är möjligt att analysera ytterst små korn med en
helt annan noggrannhet än tidigare. För analys av delvis nedbrutna
organiska bindemedelsrester saknar vi adekvat utrustning, men vi har
erhållit värdefull hjälp med analys av ett tiotal prover från två utom
stående laboratorier, nämligen från Mikroanalytisches Labor i
Bornheim (Prof. Dr. Dasser, Dr. Jägers) och från Nationalmuseet i
Brede, Danmark (Dr. Tim Padfield, Dr. Jens Glastrup).
Denna rapport inledes med en introduktion till medeltida kalkmale
ri. Därefter följer en kort beskrivning av pigment, bindemedel och
kemiska analystekniker. Resultaten av våra pigmentanalyser beskrivs
sedan för en kyrka i taget, varefter ett separat avsnitt behandlar resul
taten av bindemedelsanalyserna. Därefter följer ett avsnitt om måleri
tekniska iakttagelser gjorda i samband med konservatorsarbeten i
Härkeberga och Täby kyrkor. Boken avslutas med en sammanfattan
de diskussion.
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2 Medeltida kalkmålningar
-en introduktion
Åke Nisbeth

Konstnären och fornforskaren Nils Månsson Mandelgren var en av de
första som på allvar intresserade sig för Sveriges medeltida kalkmål
ningar. Han engagerade sig i bevarandet av två av vara märkligaste
medeltidskyrkor - Södra Råda i Värmland och Risinge i Östergötland
- och han gjorde en storartad insats för att sprida kunskapen om dessa
och andra medeltida kyrkor även utanför Sverige. Han ombesörjde
själv framställandet och utgivandet av ett stort litografiskt plansch
verk, ”Monuments Scandinaves”, tryckt i Paris 1862 och dedicerat till
den franske kejsaren Napoleon III. Mandelgren hade i sina yngre år
(1838-1842) studerat för den danske professorn i konsthistoria Niels
Lauritz Höyer. Samtidigt lärde han sig av konservatorn Jens Peter
Möller, också han verksam i Köpenhamn, konserveringsteknik och
målningsrestaurering. De sistnämnda kunskaperna fick han relativt
sällan användning för under sin fortsatta verksamhet. Hans kanske
främsta insats på detta område var friläggningen och restaureringen
av de romanska målningarna i Bjäresjö kyrka i Skåne, ett arbete som
påbörjades 1852 (Gustafsson 1993). Tråkigt nog har målningarna res
taurerats ytterligare en gång under 1800-talet, dessutom mycket hård
hänt, varför det inte längre är möjligt att avgöra hur Mandelgren
behandlat de frilagda målningarna. Han skrev också ned sina iakt
tagelser av målningstekniken och han lät en apotekare (B. Lindman i
Stockholm), analysera färgprover från Bjäresjö (och Lackalänga), i
första hand för att söka fastställa vilket bindemedel som använts.
Apotekarens slutsats - att man använt en vaxemulsion eller att mål
ningarna gnidits in med vax eller vaxfernissa - var med visshet fel
aktig. Färganalyserna kan dock anses vara i allt väsentligt korrekta.
Resultatet av färgundersökningarna publicerades i Svenska Forn
minnesföreningens tidskrift 1875 (Mandelgren 1875). Mandelgren
kan således ta åt sig äran att vara den förste som intresserat sig för
kalkmåleriets teknik och att vara den förste i Sverige som arbetat
”tvärvetenskapligt” på detta område genom att anlita en apotekare
för analyserna.
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Ungefär trettio år senare - 1904 - kom Otto Rydbecks doktorsav
handling ”Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor”(Rydbeck 1904),
som innehåller ett längre avsnitt om målningsteknik. Även Rydbeck
sökte naturvetenskaplig hjälp för färg- och bindemedelsanalyserna.
Han vände sig till fil dr Mats Weibull, laborator i kemi vid Alnarps
lantbruksinstitut, som fick prover från Västra Tommarps och
Vallkärra kyrkor. Dennes pigmentanalyser gav i allt väsentligt samma
resultat som de analyser Mandelgren beställt. Bindemedelsanalyserna
gav inga säkra resultat. En obetydlig mängd fett som Weibull fann i
proverna från Västra Tommarp ansåg han, med all rätt, snarare här
röra från smuts (rök från vaxljus) än från ett bindemedel. För
Vallkärras del ansåg han att bindemedlet var kalk.
De undersökta målningarna var alla från romansk tid. Det dröjde
länge innan något motsvarande intresse kom att ägnas åt det gotiska
måleriets teknik. Visserligen konstaterade åtskilliga forskare, att färg
erna i många av dessa målningar delvis förändrats. Det var en slutsats
som var lätt att dra när man såg att detaljer i en målning som rimligt
vis bör ha varit röda, t.ex. en ljuslåga eller en kardinals dräkt, nu var
svarta eller mörkt bruna. Inte förrän på 1940-talet lät man dock ana
lysera en serie färgprover, majoriteten hämtade från Albertus Pictors
målningar i Härkeberga i Uppland, för att fastställa färgstofferna och
därmed de ursprungliga färgerna. Analyserna utfördes vid Riks
antikvarieämbetets tekniska avdelning, bl.a. genom spektralanalys,
och resultaten publicerades, genom Agnes Geijer, i katalogen till en
utställning på Statens historiska museum 1949 (Geijer 1949). Tyvärr
har det hittills inte varit möjligt att återfinna analysprotokollen, varför
man måste nöja sig med de kortfattade uppgifter som ingår i katalogen.
De färgstoffer som identifierades var blymönja (och möjligen cinnober) för rött (blymönjan har mestadels svartnat), caput mortuum
(järnoxid) för brunt - brunrött, en icke identifierad kopparfärg för
grönt, en annan kopparfärg för blått, samt en blyfärg för gult, som
också den ofta hade svartnat. Ljusockra i olika nyanser hade använts
för gult medan kimrök använts bl.a. till konturer. Man ansåg att blyvitt använts för glansdagrar och modellering. Några försök att fast
ställa bindemedlet gjordes ej. Man torde ha antagit, med stöd av
bland annat Theophilus ”Schedula diversarum artium” från
1100-talet, en av de få bevarade medeltida handledningarna i bland
annat målningsteknik (Theophilus 1979), att bindemedlet varit kalk
vatten. Man konstaterade också i katalogtexten att ytterligare under
sökningar var önskvärda för att vinna större säkerhet i frågor där ana
lysernas resultat inte varit någorlunda entydiga. Genom rekonstruk
tioner i full skala och på ett underlag som skulle motsvara originalens
kalkputs sökte man också skapa en föreställning om målningarnas
ursprungliga helhetsverkan. Analysernas resultat användes av Erik
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Lundberg i hans monografi över Albertus (Lundberg 1961). De färg
lagda svart-vita bilder som där ingår kan dock knappast betraktas
som trovärdiga rekonstruktioner. Katalogens uppgifter har legat till
grund för flera sammanfattande framställningar av kalkmåleriets tek
nik (Nisbeth 1963 och Nisbeth 1969 för att nämna två exempel).
Det skulle komma att dröja innan de kompletterande undersökning
ar som Agnes Geijer och hennes medarbetare ansåg nödvändiga
genomfördes för att ge bättre möjligheter att fastställa målningarnas
ursprungliga uppbyggnad. Genom av konservatorer insända prov har
Riksantikvarieämbetets kemister under åren kunnat hjälpa till med att
analysera ett flertal färgprover, analysresultat som dock sällan publi
cerats på grund av bristande resurser. Ett undantag är målningarna i
Ängsö kyrka i Västmanland, där en hel serie prover analyserades i
samband med målningarnas friläggande 1972 och publicerades tio år
senare (Nisbeth 1982).
Vad som aktualiserade en förnyad och grundligare undersökning av
Albertus målningar var den rengöring av målningarna i Härkeberga
som inleddes 1990 genom konservator Lars Göthberg, Tullinge, och
med Åke Nisbeth som kontrollant. Det blev då möjligt att ta en
omfattande serie prover, som kunde väljas bl.a. med utgångspunkt
från behoven att komplettera och kontrollera 1940-talets undersök
ningar och från en önskan att bättre förstå målningarnas uppbyggnad
och Albertus och hans medarbetares arbetssätt. Inte mindre viktiga
blev de prover som vi tog i Täby kyrka, också den i Uppland, i sam
band med kyrkans restaurering och målningarnas rengöring under
åren 1993-1994. Även i Täby var Lars Göthberg ansvarig konservator
och Åke Nisbeth kontrollant. Under 1995 togs ett mera begränsat
antal prover i Härnevi kyrka, även den med målningar av Albertus,
närmast för att komplettera och kontrollera en del av proverna från
Härkeberga och Täby. För att skaffa jämförelsematerial från en annan
målartradition togs dessutom 1994 en serie prover i Risinge gamla
kyrka i Östergötland.
Arbetena i Täby kom att besiktigas av professor Karl Ludwig
Dasser vid Fachhochschule Köln, ledare för konservatorsutbildningen
där. Genom professor Dassers förmedling kunde de laboratorie
resurser som står till denna skolas förfogande utnyttjas. Hjälp med
bindemedelsanalyser har också erhållits från Nationalmuseets Labora
torium i Brede i Danmark. Den allra största delen av analyserna har
dock gjorts vid Riksantikvarieämbetets analysenhet (Anders G. Nord
och Kate Tronner; se följande kapitel).
Inte heller dessa omfattande provtagningar och analyser, som i
detalj presenteras i det följande, räcker för att man exakt skall kunna
fastställa alla material och metoder i Albertus måleri. Ytterligare någ
ra kyrkor med målningar av hans verkstad behöver undersökas, i förs-
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ta hand Kumia, där valvmålningarna aldrig varit överkalkade. Mål
ningarnas uppbyggnad, från den första skissen till de sista penseldra
gen för att förtydliga konturer och volymer, behöver studeras mer i
detalj. Om undersökningarna sedan skall följas av ett nytt försök till
rekonstruktion av målningarnas ursprungliga utseende är tveksamt.
Att rekonstruera ett konstverk med en så komplex uppbyggnad som
Albertus bästa målningar visat sig ha, är ett mycket krävande uppdrag
där det inte räcker med materialtekniska och konsthistoriska kunska
per utan där det också krävs en förmåga till konstnärlig samstämmig
het mellan Albertus och den som skall göra rekonstruktionen. Det är
ännu för tidigt för att man skall våga sig på att göra ett nytt försök att
i detalj söka rekonstruera målningarnas ursprungliga utseende.
Några ord om Albertus verksamhet och då särskilt om målningarna
i Härkeberga och Täby behövs också som introduktion till redogörel
serna för analyserna och för de iakttagelser som konservatorer och
antikvarier kunnat göra under de senaste arbetena med målningarna.
Men först några ord om de fyra kyrkor varifrån de analyserade prover
na kommer.
Härkeberga kyrka har tillkommit i två etapper. Först, under
1300-talets början, byggdes långhusets och korets murar. Samtidigt
tillkom sakristian vid korets nordvägg. Sakristian har haft valv från
början medan kor och långhus välvdes först mot slutet av 1400-talet,
sannolikt omkring 1480. Valven är tre stjärnvalv av tegel av vilka det
över koret har den rikaste utformningen. Kalkmålningarna torde ha
tillkommit samtidigt med eller strax efter valvslagningen. Samtidigt
med valvslagningen byggdes ett vapenhus utanför långhusets sydportal. Även vapenhuset försågs med målningar. Kyrkan har förskonats
från mera genomgripande ombyggnader. Valvmålningarna i kyrkan
och i vapenhuset har således aldrig överkalkats eller restaurerats
(”bättrats”). Målningarna har bl.a. beskrivits av Sylwan (1899) och
Cornell & Wallin (1917, 1933, 1972).
En del fönster har förstorats medan östväggens tre höga, spetsbågia
fönster bevarats i oförändrat skick. Vid en restaurering 1935-1936
rekonstruerades två sydfönster i koret och vad som återstod av
väggarnas målningar befriades från senare tiders kalklager och kon
serverades utan större lagningar eller retuscher. En rengöring av
väggarnas målningar och det västra långhusvalvet, de mest nedsmut
sade av kyrkans målningar, genomfördes som redan nämnts
1990-1993 genom konservator Lars Göthberg.
Täby kyrka började byggas under senare hälften av 1200-talet. Då
tillkom korets och långhusets yttermurar. Något senare, under
1300-talet, byggdes sakristian vid korets nordvägg. Långhus och kor
försågs med kryssvalv av tegel med helstensribbor vid tiden kring eller
strax före 1400-talets mitt, efter en brand som efterlämnat ännu syn16

liga spår på kyrkans murar. Ungefär samtidigt torde vapenhuset utan
för långhusets sydportal ha tillkommit. Vapenhusets målningar, som
brukar föras till den s. k. Tierpskolan, torde ha tillkommit ungefär
samtidigt med eller något senare än bygget. Målningarna i kyrkan,
utförda av Albertus och hans verkstad, kan dateras till 1480-talet och
är således minst trettio år yngre än själva valven. Det vanligaste är
annars att Albertus målningar är i stort sett samtida med de valv som
bär dem. I Täby har han därför fått kalka väggar och valv på nytt
innan han kunnat påbörja sitt arbete. Valvens målningar har aldrig
överkalkats och liksom i Härkeberga förskonats från alla slag av
”bättringar”. Väggarnas målningar, som sargats av fönsterförstoring
ar och andra ingrepp i murverket, har däremot överputsats vid åtskil
liga tillfällen. Friläggningen av väggarnas målningar i samband med
en omfattande inre restaurering 1929 gav inte samma goda resultat
som i Härkeberga, som en följd av att det tunna kalklagret som mål
ningarna utförts på inte tålt överkalkningar och friläggningar.
Kyrkan i Härnevi torde ha uppförts omkring eller strax efter
1400-talets mitt. Omedelbart eller snart efter färdigställandet försågs
kyrkan med valv- och väggmålningar av Albertus verkstad.
Valvmålningarna har aldrig varit överkalkade, väggmålningarna frilä
des och konserverades 1956-1957 då också valvens målningar ren
gjordes. Albertus målningar dateras till 1480-talet. (Se vidare Nisbeth
1959).
Risinge gamla kyrkas äldsta delar härrör från sent 1100-tal eller
tiden omkring 1200. Den har senare utvidgats åt såväl öster som väs
ter för att vid tiden kring 1400 förses med tegelvalv. Kyrkans valvmål
ningar har aldrig varit överkalkade och de konserveringar de genom
gått har varit skonsamma mot målningarna. Mästaren till målningar
na är icke känd till namnet utan brukar benämnas Risingemästaren.
Hans läromästare, kallad Kapitelsalsmästaren efter sina målningar i
nunnornas kapitelsal i Vadstena kloster, var verksam under 1300talets sista årtionden, Risingemästaren troligen under 1400-talets förs
ta årtionden. Den götaländska målarskola, som utgår från dessa båda
målare, var verksam under hela 1400-talet och ett stycke in pa
1500-talet (se Nisbeth 1995).
Så till sist några ord om Albertus Pictor, Albert eller Albrekt målare,
som tillskrivits målningarna i såväl Härkeberga som Täby och
Härnevi. Signerade målningar av honom finns i Husby Sjutolft, Sala
landsförsamlings kyrka, Kumla, Kalmar och Ed. I de tre sist nämnda
kyrkorna känner vi signaturen endast genom äldre beskrivningar. I
Kumla (i Västmanland), där han enligt inskriften kallat sig ”pictore”
och pärlstickare, var målningarna daterade 1482, i Kalmar och Ed
(båda i Uppland) 1487. Målningarna i Sala har av stilistiska skäl date
rats till 1470-talets förra del. I en målningssvit i Floda i Söderman
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land, också den tillskriven Albertus, förekommer några vapensköldar
som visar att målningarna tillkommit omkring 1479.
Det finns också ett antal arkivaliska notiser som nämner Albertus,
främst från Stockholm. Där nämns han första gången 1473 när
”Albrict perlastyckare” gör arvsskifte med sina styvbarn - han hade
gift sig med deras mor Anna, änka efter Johan målare. Mellan 1479
och 1508 nämns han därefter i tio olika notiser i Stockholms stads
tänkeböcker, ömsom kallad målare, ömsom pärlstickare (dvs. brodör). Det sista år som han nämns är 1509 och det finns skäl att anta
att han dött detta år eller kort därefter. Hans änka levde ännu 1522.
Först på senare år har en notis i Arboga stads tänkeböcker på allvar
dragits in i diskussionen om Albertus och hans verksamhet (HeleniusÖberg 1992). Den meddelar att 1465 i februari hade ”Albrikt målare”
vunnit burskap i staden. En i början av 1950-talet frilagd målningssvit
i Lids kyrka i Södermanland, tyvärr hårdhänt restaurerad, innehåller
bl.a. bilden av en knäböjande man. På det tillhörande språkbandet
läses: ”..miserere mei Alberti pictoris huius ecclesie”( = ...förbarma
Dig över mig Albertus denna kyrkas målare). Lids målningar dateras
av stilistiska skäl till omkring 1470, dvs. till ungefär den tid då måla
ren Albrekt från Arboga bör ha varit verksam. Intressant är också att
några av de målningar, som brukar tillskrivas Albertus och föras till
hans tidigaste verksamhet, finns i kyrkor i Västmanland och Söder
manland, dvs. förhållandevis nära Arboga. Det ligger därför nära till
hands att anta att Albertus börjat sin verksamhet i Arboga och däref
ter, i början av 1470-talet, flyttat till Stockholm. Innan man med
bestämdhet kan säga att så skett måste dock en del viktiga detaljfrå
gor beträffande hans utbildning och de stilförändringar som kan avlä
sas i målningarna mera i detalj studeras.
Frågor som knappast går att besvara med säkerhet, i varje fall inte
med våra nuvarande kunskaper, gäller dels hans nationalitet, dels var
han fått sin utbildning. Majoriteten av dem som behandlat Albertus
anser det troligast att han varit tysk till börden - namnet ger åtminsto
ne en antydan om detta. Frågan om var han fått sin utbildning kan
inte diskuteras i detta sammanhang. Den kompliceras inte minst av
det förhållandet att Albertus också var verksam som pärlstickare och
således måste ha fått en utbildning även i detta yrke. För mera detalje
rade uppgifter om dessa och andra frågor om Albertus hänvisas i förs
ta hand till de skrifter av Henrik Cornell och Sigurd Wallin som pre
senterar hans målningar och diskuterar hans ställning i senmedeltidens
svenska konsthistoria (senast i Cornell & Wallin 1972). Hans beroen
de av grafiska förlagor - kopparstick och blockböcker, bland de sist
nämnda först och främst den s.k. Biblia pauperum - har framhållits av
åtskilliga forskare, något som lätt ger intrycket av osjälvständighet
från Albertus sida. Det är dock sällan som han mera slaviskt följer
sina förebilder och det finns skäl att mera i detalj studera hur han
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använder förlagorna och hur han förändrar dem (detta gäller inte
minst Biblia pauperum). Att närmare studera Albertus eget formspråk
och hans förhållande också till det samtida måleriet på trä, som vi
möter det t.ex. på altarskåpens dörrar, är en väsentlig forskningsupp
gift. Albertus målningar är avsedda att ses på långt håll och i svag
belysning, vilket framtvingar ett särskilt sätt att teckna och ett delvis
annat formspråk än i altarskåpens målningar. Inte minst de detaljstu
dier som kunnat göras i Täby och som resulterat i ett rikt bildmate
rial, och de tekniska analyser som presenteras i denna skrift, har enty
digt visat att Albertus inte var någon osjälvständig kopist utan en
målare med en egen stil, i form, i färg och inte minst i uttrycksfullhet.
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3 Pigment och bindemedel
Kate Tronner

och

Anders

G.

Nord

Människan har sedan urminnes tider använt färger till olika slags
dekorationer. I Lascaux-grottorna (södra Frankrike) och Altamiragrottorna (norra Spanien) finns ett flertal målningar med djurmotiv,
som är ca 20 000 år gamla. Pigmenten (färgämnena) i dessa målning
ar utgörs av jordfärger, krita och sot (se figur 3.1). Bindemedlet var
vanligen ett fettämne. Under de senaste tiotusen åren har ett otal
andra pigment och bindemedel kommit att användas. I det forntida
Egypten användes som pigment organiska växtfärger och olika mine
ral såsom ockra och umbra (figur 3.2), malakit och azurit (figur 3.3),
auripigment, spetsglans, osv. Man tillverkade även en del syntetiskt
färgpigment, till exempel egyptiskt blått, ett alkalikalciumkoppar(II)silikat.
Många av ovanstående pigment har också återfunnits i de antika
väggmålningarna i Pompeji och Herculaneum. Under de grekiska och
romerska epokerna introducerades naturligtvis även nya pigment,
t.ex. mineralet cinnober och en del syntetiska pigment (figur 3.4).

Figur 3.1. Sot användes redan under forntiden som ett svart pigment. (Till
höger syns syntetiskt framställt Caput mortuum, en järnoxid med mörk färg.)
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Figur 3.2. Två umbrapigment med olika nyanser.

Figur 3.3. Pigmenten azurit (t.v.) och malakit, två kopparhydroxidkarbonater.
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Figur 3.4. Cinnober och mönja, två pigment med stor lyskraft som användes
redan under forntiden.
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Exempelvis framställdes blyvitt, ett blyhydroxidkarbonat, av blyplåtar
och ättika, och mönja (blymönja) genom upphettning av blyvitt.
Romarna kallade mönjan för ”cerussa ustal”, dvs. bränt blyvitt. Ett
mycket använt grönt pigment, verdigris, framställdes genom inverkan
av vinättika på kopparplåtar. Verdigris omtalas bland annat av
Plinius den äldre och av läkaren Galenos. Det är ett basiskt eller neu
tralt kopparacetat. (Senare kom det också att kallas ”spanskgrönt”).
Det användes mycket på grund av sin vackra färg, dock ej till kalk
målningar eftersom det i alkalisk (basisk) miljö snabbt omvandlas till
blå kopparhydroxid eller svart kopparoxid.
Araberna var medeltidens ledande vetenskapsmän, och deras beva
rade alkemiska skrifter om färgtillverkning är av stort värde. Under
medeltiden tillkom flera pigment, till exempel blytenngult (figur 3.5).
Pigment och bindemedel använda i Europa under medeltiden har
bl.a. beskrivits av Floss (1973), Thompson (1994), Kühn et al. (1988),
och Knoepfli et al. (1990). Under de två senaste århundradena har
kemins landvinningar varit oerhört stora på alla områden, och detta
avspeglas naturligtvis också i tillverkningen av färgämnen.
Organiska pigment med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung har
använts sedan forntiden. De senaste århundradena har tusentals orga
niska pigment syntetiserats. Syntetisk indigo framställdes i början av
1900-talet av kemiindustrikoncernerna BASF och Hoechst, oberoende

Figur 3.5. Pigmenten massicot (längst t.v.), mönja och blytenngult.
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av varandra. Stor betydelse har de färgstarka och variationsrika phtalocyaninfärgerna, som år 1935 lanserades av Imperial Chemical
Industries, ICI.
Kännedom om pigmentens historia är nödvändig vid tolkning av
analysresultaten. Några exempel redovisas för vita och blåa pigment.
Krita (kalciumkarbonat) har använts som vitt pigment i flera tusen år.
Det första syntetiska vita pigmentet var blyvitt (jämför ovan). Tyvärr
är det mycket giftigt, och har numera trots sin stora täckande förmåga
i stort sett utgått som färgpigment. Detsamma gäller i viss utsträckning
också den orangeröda blymönjan. Zinkvitt (zinkoxid) var känt redan
under medeltiden, men då endast som ett medicinskt preparat. Som
pigment användes det först på 1830-talet. Om zinkvitt eller något
annat pigment från de senaste århundradena således påträffas i en
medeltida kalkmålning, kan man förmoda att det rör sig om en senti
da retuschering. Förutom zinkvitt har vi i en del retuscheringar i de
undersökta kyrkorna påvisat bariumsulfat (använt från omkr. 1800),
och titanvitt (introducerades omkring 1920). Dessutom har vi identifi
erat krom (III) oxid i några retuscheringar. I texten nedan avhandlas
dock endast de medeltida originalpigmenten.
Ett mycket tidigt använt blått pigment är mineralet azurit, ett kopparhydroxidkarbonat (se figur 3.3). Som tidigare nämnts tillverkades i
det forntida Egypten ett syntetiskt pigment kallat egyptiskt blått.
Detta har sedan använts under åtskilliga århundraden. Det enda full
komligt hållbara blåa mineral, som antikens och medeltidens konstnä
rer hade tillgång till, var ultramarin, ett silikatmineral (lapis lazuli
inom den mineralogiska sodalitgruppen) som bland annat bröts i
Afganistan, och som betingade ett oerhört högt pris. Detta pigment
beskrevs bland annat av Marco Polo i hans skifter. Under lång tid för
sökte man sedan syntetiskt tillverka detta komplext sammansatta
mineral, men detta lyckades först år 1828.
Andra syntetiska blåa pigment med stor användning under begrän
sade tidsperioder är smalt, ett av kobolt blåfärgat glaspulver (åtmin
stone från 1500-talet), koboltblått eller Thenardblått med den kemis
ka formeln CoA1204 (framställdes första gången år 1802), samt
Pariserblått (Preussiskt blått, Berlinerblått) från början av 1700-talet.
Den sistnämnda färgen har god hållbarhet, dock inte på kalkgrund.
Ytterligare några exempel på olika pigment visas i figur 3.6 och 3.7.
Alla pigment måste hållas samman och fästas vid underlaget med ett
bindemedel. Underlaget kan utgöras av sten, trä, duk, läder, papper,
metall, etc. Under forntiden använde man framför allt fettämnen och
vaxer. Under medeltiden tillkom betydligt fler bindemedel, till exem
pel torkande oljor, polysackarider såsom gummi arabicum, hartser,
lacker och fernissor, äggoljetempera, och olika limämnen, exempelvis
proteiner, såsom kasein. I kalkmålningar på sten är naturligtvis kalk
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Figur 3.6. Provburkar med olika pigment. Pigmenten används på analysavdel
ningen som provmaterial till de olika analysinstrumenten, samt som jäm
förelsematerial vid optisk mikroskopering.

det huvudsakliga bindemedlet. Underlaget belägges med en uppslamning av kalciumhydroxid i vatten (”släckt kalk"), som under inverkan
av luftens koldioxid långsamt hårdnar och omvandlas till kalciumkar
bonat. Kalkmaleri på murunderlag kan utföras på två olika sätt: ”al
fresco” eller ”al secco”.”Fresco” är det italienska ordet för ”färsk”,
och innebär att målningen blivit utförd på ännu ej härdad kalkputs.
Bindemedlet utgöres således av kalken som finns i putsunderlaget.
”Secco” betyder ”torr” på italienska, och innebär att målningen ut
förts på torr murputs. Bindemedlet är kalk, ibland uppblandad med
något organiskt ämne såsom kasein, limämne, äggtempera e.d. Norr
om alperna har kalktillsats i färgerna vid muralmåleri förekommit
under nästan hela medeltiden. Vad beträffar måleriteknik är det så,
att vissa pigment måste målas på ett speciellt sätt. En del pigment
omvandlas i den basiska kalkmiljön till ett annat ämne, i värsta fall
med en helt annan kulör. Exempel på detta är omvandlingen av ett
flertal ljusa blypigment till mörk blydioxid (se kapitel 5 och 8).
Växtfärger och animaliska organiska färgämnen bleks kraftigt av sol
ljus och luftsyre.
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Figur 3.7. Översiktsbild av traditionella pigment, samt ett kop
parpigment och ett organiskt gult pigment ”Schüttgelb", fram
ställt i laboratoriet efter ett äldre recept.
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4 Analysmetodik
Anders G. Nord

och

Kate Tronner

Analysarbetet börjar med besiktning och dokumentation av objekten,
vid vilken representanter för olika kunskapsgrenar bör vara närvaran
de: konservator, konsthistoriker, kemist, fotograf m.fl. Syftet med
undersökningen, provtagningsteknik osv. måste diskuteras, för att
man skall få ut så mycket information som möjligt av de efterföljande
kemiska analyserna, till exempel: Vad är det för pigment? Har färger
na omvandlats med tiden, och vad har i så fall orsakat denna
omvandling? Kan pigmentens ursprung bestämmas? Kan man säga
något om måleritekniken? Finns, förutom kalk, något annat binde
medel? Finns flera färgskikt?
Det är viktigt att använda rätt verktyg vid provtagningen. Man vill
självfallet inte skada objektet. Om möjligt utnyttjas små sprickor och
ojämnheter i målningen (se t.ex. Tronner 1984). Provmängden skall
vara tillräckligt men inte onödigt stor. Proverna skall förvaras i små
burkar med lock och etikett. Det är lämpligt att fotografera provtagningsstället och samtidigt anteckna relevanta detaljer. Färgflagor kan
med fördel före analysen gjutas in i en liten kub av plast. Dessa s.k.
färgsnitt slipas sedan ned och fotograferas för att ge en uppfattning
om målningens uppbyggnad (se t.ex. Christensen & Scharff 1985;
jämför figur 4.1).
En kort sammanställning av relevanta analysmetoder presenteras
nedan. Utförligare allmänna beskrivningar har publicerats av bl.a.
Ewing (1975) och Willard et al. (1988). Vi beskriver först de metoder,
som används för analys av oorganiska ämnen (dvs. de flesta pigment
i kalkmålningarna), därefter metoder för organiska ämnen såsom bin
demedel, växtfärger och andra organiska färgämnen.
Ett vanligt optiskt mikroskop är ett bra hjälpmedel för en prelimi
när undersökning. Färg och kristallform räcker ibland för att identifi
era ett pigment, se t.ex. Rutherford et al. (1975). Vissa pigment, t.ex.
bariumsulfat, fluorescerar i ultraviolett ljus (Larsson et al. 1991).
Enkla våtkemiska tester är många gånger användbara. Som exempel
kan nämnas påvisande av järn: provet behandlas med salpetersyra,
och en droppe av en vattenlösning av gult blodlutsalt tillsätts. En
intensivt blå färg (Pariserblatt) indikerar närvaro av järn. Många dyli
ka tester har beskrivits av Vogel (1979) och Feigl (1970).
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Figur 4.1. Färgsnitt fotograferat med 5OX förstoring. Prov från en bladslinga i
Täby kyrka, med järnoxidrött och malakitgrönt.

De hittills beskrivna metoderna är enkla och billiga, men de blir
ofta otillförlitliga om flera ämnen samtidigt är närvarande i provet.
För en säker identifiering måste modern analysteknik och moderna
instrument utnyttjas. Instrumenten skall handhas av kompetent per
sonal, som även hjälper till med tolkning av analysresultaten. För en
lekman kan metodiken förefalla svårbegriplig. En förenklad samman
ställning lämnas här nedan; se även Nord & Tronner (1991). Ett
svepelektronmikroskop (SEM) utrustat med en s.k. energidispersiv
mikroröntgenanalysator (EDS) är ett synnerligen lämpligt analysin
strument för mycket små provmängder, ofta räcker bråkdelar av ett
milligram (figur 4.2). En detaljerad bild med hög förstoring och
utmärkt skärpedjup kan erhållas på en bildskärm eller ett fotografi.

Figur 4.2. Svepelektronmikroskopet JEOL JSM-840A, med mikroröntgen
analysator enligt LINK/EDS, på Riksantikvarieämbetets analysenhet.
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Olika färgskikt, och t.o.m. olika strykningar med samma färg, kan
påvisas. EDS-analysatorn kan identifiera de flesta kemiska grundäm
nen (utom de allra lättaste), och en relativt noggrann kvantitativ ana
lys kan göras även på mycket små korn. Man kan också ”kartlägga”
olika grundämnens förekomst i ett färgsnitt, så kallad ”mapping”.
SEM/EDS-analysen är snabb och säker för oorganiska ämnen, t.ex.
oorganiska färgpigment, men sämre för organiska ämnen, eftersom de
lättaste grundämnena såsom kol och syre ej kan bestämmas kvantita
tivt. En annan nackdel är att spårämnen i halter mindre än 0,1% ej
kan detekteras. I detta fall kan i stället röntgenfluorescensspektroskopi (XRF) användas, men denna metod kräver större provmängder.
Båda metoderna är oförstörande, dvs. provet påverkas ej av analys
förfarandet. Såväl SEM/EDS som XRF finns på analysenheten vid
Riksantikvarieämbetet.
Alla analysproblem kan inte lösas med svepelektronmikroskopet.
Ett grönt pigment kan exempelvis med SEM/EDS ha visat sig innehål
la grundämnena koppar, kol och syre, men den otillräckliga nog
grannheten för de två lättare grundämnena gör det omöjligt att med
utgångspunkt från kemiska analyser skilja mellan exempelvis malakit
eller något annat kopparhaltigt färgämne. I detta fall är røntgendiff
raktion (XRD) en lämplig kompletterande analysmetod för kristallina
ämnen (se t.ex. Baker 1974). 1-5 mg av provet bestrålas under 1-3
timmar med röntgenstrålar. Härvid ger provet ett för varje ämne
unikt ”fingeravtryck” i form av ett diffraktionsmonster, som registre
ras fotografiskt eller elektroniskt. Denna relativt tidsödande metod
fungerar utmärkt för ett rent kristallint ämne, sämre för blandningar
av flera ämnen.
De nu beskrivna metoderna är användbara för oorganiska ämnen.
För organiska ämnen såsom bindemedel (torkande oljor, limämnen,
kolhydrater, vaxer, hartser, lacker, plaster etc.) och organiska färgäm
nen måste emellertid andra analysmetoder användas. Någon gång kan
enklare tester vara tillräckliga. Ett test på protein, t.ex. i ett animaliskt
limämne, kan utföras på följande sätt: Några milligram av provet förs
försiktigt ned i en glaskapillär. I rörets öppna ände placeras ett tunt
mjukt papper indränkt med en mättad lösning av paradimetylaminobenzaldehyd i isättika. Provet värms i en bunsenlåga. Ett protein
utvecklar därvid pyrrolångor, som färgar reagenset rosa (ref.
Schramm & Hering 1989; se även Johnson & Packard 1971; CiofoLuzzato &C Conti 1974; Martin 1977). Olika uppvärmningsförsök
under iakttagande av lukt, färgförändringar, sot, rök, etc. kan även ge
god vägledning, men man har sällan tillräckligt stora provmängder
för sådana försök (Burmester 1992). Exakt identifiering kan göras
med sofistikerade analysmetoder som FTIR (Fourier-Transform InfraRöd spektroskop!) eller GC-MS (gaskromatografi med masspektroskopi), se t.ex. Meilunas et al. (1990).
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Figur 4.3. Masspektrometer MAT-261 vid Laboratoriet för
Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

Utöver de nu beskrivna metoderna finns ytterligare avancerade tek
niker såsom transmissionselektronmikroskopi (TEM) och neutronaktiveringsanalys (NAA). Den senare metoden kan användas för
extremt små provmängder, och avslöjar spårämnen ned till (i bästa
fall) ett nanogram (miljarddels gram). Eftersom äldre pigment prak
tiskt taget alltid innehåller spårelement p.g.a. orena kemikalier och
brister i tillverkningsprocesserna, kan en NAA-analys ibland använ
das för att fastställa ursprunget.
Isotopundersökningar med masspektrometer (figur 4.3) av såväl
pigment som bindemedel kan ge värdefulla upplysningar rörande
ursprung och äkthet. Analyserna är komplicerade och dyrbara (se
t.ex. Faure 1977; Nord & Billström 1982). Metoden lämpar sig för
ett mindre antal grundämnen: kol, syre, svavel, bly, m.fl. Bly före
kommer naturligt i fyra stabila isotoper med masstalen 204, 206, 207
och 208. Förhållandet mellan dessa isotoper är tämligen likartat över
hela världen, men varierar något beroende på från vilken källa (gru
va) metallen härstammar. Blyet i ett pigment som blyvitt har därför
varierande isotopsammansättning beroende på råvarans ursprung.
Blyvitt från en Rembrandtmålning uppvisar således en annan isotop
sammansättning än blyvitt i en nyligen inköpt färgtub. Metoden har
bl.a. använts för att avslöja konstförfalskningar (Fleming 1975).
Med hänvisning till ovanstående beskrivningar vill vi understryka,
att tolkningen av analysresultaten måste göras av en kemist med spe
cialkunskaper inom det konsthistoriska området. Åldrade (nedbrutna)
bindemedel är synnerligen besvärliga att undersöka, liksom åldrade
organiska växtfärger o.d. Forskning inom detta område har pågått i
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ca 30 år, men fortfarande är många frågor olösta. Vad beträffar
undersökning av nedbrutna bindemedel har man kommit längst med
gruppen torkande oljor (ex. Mills 1966; Mills & White 1975;
Meilunas et al. 1990).
Även oorganiska pigment omvandlas med tiden. Exempelvis kan
blyvitt på en kalkvägg oxideras till gråsvart eller mörkbrun blydioxid
(se t.ex. kapitel 5 och 8). Äldre pigment är ofta orena, vilket naturligt
vis försvårar analyserna. Fukt, värme, solljus, mikroorganismer, luft
föroreningar, sot och annan smuts kan missfärga och påverka pig
ment och bindemedel. Goda materialtekniska kunskaper är således
nödvändiga i detta sammanhang.
Vid de kemiska analyser som beskrivs i denna rapport har vi använt
följande metoder: våtkemiska tester, uppvärmningsförsök, undersök
ning med optiskt mikroskop med tillförande fotografiutrustning,
svepelektronmikroskopi med mikroröntgenanalys (SEM/EDS), röntgenfluorecensspektroskopi (XRF), röntgendiffraktionsanalys enligt
Debye-Scherrer och Guinier, samt gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS).
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5 Pigmentanalyser
Anders G. Nord och Kate Tronner

De prover vi tagit från de fyra kyrkornas kalkmålningar utgörs oftast
bara av några enstaka korn, någon gång av en tunn flaga med färg
inklusive små rester av bindemedel. Färgerna är pålagda som ett
mycket tunt skikt. Analyserna utfördes så som beskrivits i kapitel 4.
Kalk (kalciumkarbonat; kakit) påvisades i praktiskt taget alla prover,
och dess närvaro påpekas inte såvida det inte finns något speciellt
skäl. Ofta fann vi små korn av kvartssand, fältspater etc. från murver
ket och kalkgrunden, samt smutspartiklar. I detta kapitel redovisas
endast resultat som berör analys av pigment. Samtliga resultat är sam
manfattade i fyra tabeller i slutet av denna rapport (i ett appendix).
Några specifika bindemedelsanalyser beskrivs i kapitel 6. En samman
fattande diskussion presenteras i kapitel 8.

Härkeberga kyrka
Tidigare har endast ett begränsat antal kemiska analyser av färgpig
menten i Härkeberga kyrka blivit utförda, och då enbart med spektralanalys (kapitel 2). Denna metodik ger ingen entydig identifiering,
eftersom i huvudsak endast tyngre metalliska grundämnen kan påvi
sas. Nutidens analysinstrument ger självfallet helt andra förutsättning
ar för exakta analyser av grundämnen och kemiska föreningar.
Författarna till denna skrift har totalt tagit mer än 60 färgprover i
Härkeberga kyrka, vilka har analyserats vid Riksantikvarieämbetets
analysenhet. Preliminära resultat har tidigare redovisats i interna rap
porter (se t.ex. Nord & Tronner 1992; Tronner & Nord 1993). Dessa
resultat samt kompletterande undersökningar sammanfattas nu i före
liggande publikation. En ritning över kyrkan visas i figur 5.1, efter
Kilström (1968). I samma publikation finns korta beskrivningar av
målningarna. Några typiska motiv visas i figur 5.2 och 5.3. Exempel
på EDS-analysspektra visas i figur 5.4 och 5.5.
I denna rapport är det naturligtvis intressant att referera till de tidi
gare citerade analysresultaten, publicerade av Agnes Geijer (1949) och
hennes medarbetare. Exempel på färgpigment, som använts av
Albertusskolan, har beskrivits i kapitel 2. I Geijers skrift omnämns
också, att mönja blandad med blyvitt ofta har omvandlats till andra
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Figur 5.1. Ritning över Härkeberga kyrka, med valvens och mål
ningarnas numrering utmärkta. Efter Kilström (1968).

ämnen. (Jämför den nedan beskrivna omvandlingen till blydioxid.) De
flesta ansikten, händer etc. på gestalterna, samt textslingor och vissa
andra bildfält är bemålade, eller har troligen varit det från början.
Våra egna analysresultat skall nu diskuteras. Vi kan då till att börja
med konstatera, att svarta originalfärger vanligen består av sot (trä
kol, kimrök eller bensvart), se tabell I i appendix. Detta är icke ovän
tade resultat; man har naturligtvis använt det som låg närmast till
hands. Det finns många svarta färger i kalkmålningarna, där sot
använts som pigment. Detta är vanligt i textbandens bokstäver och i
svarta konturer som markerar textbanden eller de olika målade figu
rerna. Gråa färger förekommer som bakgrundsfärger, i ansikten osv.
Färgen utgöres ofta av kalk blandad med något litet sot, framför allt
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Figur 5-2. Motiv från Härkeberga kyrka: Yttersta Domen; Kristusfiguren
med regnbågen (vid pilen), nu med delvis omvandlade färger. Bildfält 111:23.

på typiska bakgrundsfärgskikt. Det är dock rimligt att antaga, att
figurernas ansikten, händer och fötter från början haft en annan färg,
med största sannolikhet svagt rosa. Från början kan denna färgnyans
ha åstadkommits genom att små mängder blymönja rörts ut med
kalk. Mönjan har därefter långsamt omvandlats till den mörkare bly
dioxiden, vilket givit en grå färgskiftning (se nedan). Denna hypotes
verifierade vi i och med att vi fann spår av bly i gråa färgskikt, dock
icke alltid. Vi kan därför inte heller utesluta, att man använt något
organiskt (kanske vegetabiliskt) rosa färgämne för ansikten, händer
och fötter, vilket för länge sedan bleknat under inverkan av solljus,
värme, fukt etc. Det kan också ha försvunnit av andra orsaker, till
exempel rengöring.
Av helt andra orsaker än de ovan beskrivna, dvs. målning med mör
ka pigment, finns i Härkeberga en annan vanligt förekommande
mörk färg, nämligen mörkbrun eller gråsvart blydioxid. Färgpartier
med hög halt av blydioxid är mycket vanliga, och de förekommer ofta
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Figur 5.3. Ett annat känt motiv från Härkeberga: dansen
kring den gyllene kalven. Bildfält 111:17.

så ”malplacerat”, att man inser att det inte är frågan om en ursprung
lig färgnyans, utan ett resultat av en icke förutsedd kemisk omvand
ling. Blyoxider och blyvitt (blyhydroxidkarbonat; dvs. ett basiskt blykarbonat, som mineral benämnt hydrocerussit) var nämligen vanliga
senmedeltida färgpigment. Till denna pigmentgrupp hör (förutom bly
vitt) de gula pigmenten massicot och litharge, båda med kemiska sam
mansättningen PbO men med olika kristallstrukturer, samt orangeröd
blymönja (Pb304). Framför allt i basisk miljö såsom på kalkgrunder
oxideras dessa pigment med tiden delvis eller fullständigt till blydi
oxid (Pb02), vilken kan uppträda i olika kristallformer men här alltid
som ”plattnerit”, ß-Pb02. Denna blydioxid kan vara gråsvart, mörk
brun eller t.o.m. kolsvart, sannolikt beroende på kornstorlek och grad
av kristallinitet (jämför Giovannoni et al. 1990; Gmelin 1969; se även
kapitel 8). Omvandling av blypigment till blydioxid kan troligen även
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Figur 5.4. EDS-analysspektrum för ett prov från den
gråa bottenfärgen i regnbå
gen, i en målning förestäl
lande Yttersta domen. Färg
en utgörs av blydioxid, med
lägre halter av blytenngult
och malakit. (Kalk och
sandkorn m.m. från kalk
grunden framträder också.)

Figur 5.5. EDS-analysspektrum för en grön färg från
regnbågen (jämför föregåen
de bild). Den gröna färgen
utgörs av atakamit, en kopparhydroxidklorid.
Dess
utom finns mycket kalk,
kvartskorn och andra sand
korn från kalkgrunden.

ske under inverkan av mikroorganismer (Petushkova &C Lyalikova
1986).
I Härkeberga ser man effekten av den ovan nämnda oxidationen till
blydioxid på många ställen, t.ex. på väggen vid trappan upp till
orgelläktaren (västra traven på södra väggen; bildfält 111:26), ett frag
ment av framställningen av Jesse rot (se figur 5.6). Här har en
ursprungligen orangeröd färg av blymönja på mannens ärm bevarats
på den ”surare” träbjälken, men till stor del oxiderats till mörkbrun
blydioxid på den basiska kalkväggen ovanför. Liknande exempel kan
observeras på många andra av kalkmålningarna, exempelvis på
”regnbågen” i målningen på orgelläktaren som föreställer Yttersta do
men, under Kristusfiguren (se figur 5.2). I regnbågen finns två mörka
färgfält innehållande blydioxid med spår av pigmentet blytenngult.
Färgerna har naturligtvis varit annorlunda och ljusare från början.
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Figur 5.6. Mannen med den orangefärgade ärmen. Ursprungligen orangeröd
blymönjefärg har till större delen men ej hundraprocentigt omvandlats till
mörkbrun blydioxid på den basiska kalkgrunden, men är opåverkad på den
kemiskt sett surare träbjälken. (Jämför texten.) Bildfält 111:2. Foto Gabriel
Hildebrand.

Några andra exempel på mörkbrun blydioxid finns på Johannes glo
ria (östra korvalvet), på Moses brunsvarta mantel, vilken för övrigt
innehåller spår av icke omvandlad blymönja, som bruna färgfläckar i
målade blommor etc. Svart blydioxid finns också i Härkeberga kyrka,
till exempel i svarta vindruvsklasar, och i (numera) svarta konturer
omkring blomblad och blomrankor.
Brunröda, röda och orangeröda pigmentprover är sammanfattade i
tabell I i appendix. Brunröda färger är relativt vanligt förekommande
i Härkeberga kyrka. Färgämnet är oftast järn(III)oxid, dvs. Fe203, ett
vanligt förekommande mineralämne som användes som pigment
redan under forntiden. Den klarröda cinnobern (hexagonal kvicksilversulfid, HgS) påvisades i fyra av våra prover. I ren form har detta
dyrbara pigment nyttjats mycket sparsamt, och då bara i samband
med personligheter av högsta tänkbara dignitet enligt dåtidens upp
fattning. Det förekommer t.ex. i det röda såret i Kristusgestaltens fot,
och på Johannes Döparens mantel, som finns i södra korvalvet, här
anmärkningsvärt nog med spår av opåverkat blyvitt (bildfält 1:30).
Cinnober utblandad med det billigare pigmentet blymönja (mönja)
finns det också några exempel på: som ljusare brunröd färg på Kristus
mantel, och som röd färg på en träbjälke på korets sydvägg. Här har
mönjan inte oxiderats till den mörkare blydioxiden, sannolikt tack
vare organiska syror i trämaterialet som förhindrat oxidationen.
Vi har som ovan nämnts sett många exempel på, hur förhållandevis
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Figur 5.7. Blomranka med druvklasar. I vissa fall har druvklasarna orangeröd
färg av opåverkad blymönja, i andra fall har denna oxiderats till mörk bly
dioxid. Den brunröda randen nedtill på bilden innehåller ett helt annat pig
ment, nämligen järn(III)oxid. Bildfält III: 26.
”ljusa” blyoxidpigment har oxiderats till den betydligt mörkare bly
dioxiden. Även cinnober kan förändras genom en kristallin omvand
ling vid långvarig påverkan av ultraviolett ljus (solljus), så att det bil
das en svart modifikation av kvicksilversulfid, kallad metacinnabarit
(kubisk kristallsymmetri). Vi fann dock inte någon sådan omvandling
av kvicksilversulfid i Härkeberga kyrkas kalkmålningar.
Orangeröda färger innehåller vanligen blymönja, som av någon
anledning inte undergått den tidigare beskrivna åldringen till blydi
oxid. Färgen återfinns ofta på träbjälkar, vilka som tidigare påpekats
genom sin ”surare” karaktär haft en skyddande verkan på pigmentet
till skillnad från den basiska kalkgrunden. Men enstaka partier på
kalkgrund kan fortfarande vara orangeröda av opåverkad blymönja.
Organiska bindemedel eller andra ämnen kan tänkas ha haft en skyd
dande verkan mot oxidation från luftens syre.
I bredare bågar har Albertus Pictor med förkärlek använt en tjockstammig vinranka med blad och druvklasar. Ett slående exempel på
opåverkad blymönja fann vi på en del av dessa druvklasar. Vissa
delar av druvklasarna är emellertid helt svarta av blydioxid.
Användning av någon lasering kan ha orsakat denna skillnad i färg.
Några typiska brunröda eller röda färgnyanser finns avbildade i figur
5.7 (från kyrkans sydvägg; bildfält 111:26)
Beige och gula färger av mycket varierande sammansättning påvisa
des vid våra kemiska analyser (se tabell I i appendix). Någon gång
förekommer massicot (blyoxid med sammansättningen PbO) eller blytenngult, även ockrafärger (jordfärger) och blandningar av dessa.
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Figur 5.8. Gul ockrafärg i fältet ovanför skrinet, som en av de tre konungarna
överräcker till Jesusbarnet. Konungarna representerar de dåtida kända världs
delarna, dvs. Europa, Afrika och Asien. Den mellersta mannen, ”Afrika”, har
därför en mörkare (gråaktig) ansiktsfärg än de övriga (korets nordvägg, bild
fält I: 45).

Exempel på gul ockrafärg visas i figur 5.8 som ett gult färgparti på en
väggmålning på korets nordvägg (bildfält 1:45), som föreställer Heliga
tre konungars tillbedjan. Andra exempel på beige ockrafärger har vi
på beige stövlar, eller beigegult (”lejongult”) hår på olika mansperso
ner.
Blytenngult fann vi i blandningar med (nu omvandlad) blydioxid,
t.ex. i en grågul gloria i en otydlig målning på orgelläktaren till höger
om fönstret. Denna blandning finns även på en ”glansdager” på en
gulbrun stav, i andra grågula glorior, osv. (se tabell I i appendix).
Massicot och litharge i icke oxiderat, dvs. opåverkat, tillstånd är rela
tivt ovanliga pigment i Härkeberga kyrkas kalkmålningar. Vi fann
spår av massicot i ett gult färgfält i otydliga målningar på orgelläkta
ren, även blandad med blytenngult på en målad träbjälke. I dessa
senare färgprov har det ljusa pigmentet (PbO) således inte blivit oxi
derat till mörk blydioxid (Pb02).
En kuriositet vad gäller gul färg skall närmare diskuteras. På gröna
bladslingor finns ibland gula ”missfärgningar i form av fläckar med
en diameter av ca 3-10 mm (se t.ex. figur 5.9). Tre sådana prover från
Härkeberga kyrka analyserades med SEM/EDS, och alla visade sig
innehålla gult kopparvanadat, med för närvarande ej säkert fastställd
kemisk sammansättning. Självfallet är det intressant att spekulera om
varför detta gula ämne finns här. Intressant nog påvisades detta gula
ämne även i Täby och Risinge kyrkor, vilket beskrivs i de följande
avsnitten. För övrigt påvisade vi spår av vanadin, bundet i annan
form än i kopparvanadat, i ytterligare några färgprover (se nedan). Vi
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Figur 5.9. Gula fläckar
av kopparvanadat på
blågröna bladslingor.
Målning på en ribba i
orgelläktarens valv.

utförde olika kompletterande instrumentanalyser av det gula ämnet,
för vilka resultaten sammanfattas i kapitel 8.
Gröna och blåa färgprover är sammanställda i tabell I i appendix.
Ett under medeltiden vanligt grönt färgpigment är kopparhydroxidkarbonatet malakit, ett mineral med den kemiska sammansättningen
CuC03Cu(0H)2. Detta ämne kan också tämligen enkelt framställas
syntetiskt. Av nio undersökta gröna färgprover visade sig tre utgöras
av malakit. Dessa tre färgprover har tagits från en träbjälke i koret,
från gröna blad på ett träd, samt från en grön klädedräkt på en
mansperson i koret.
I sex andra gröna färgprover, med i stort sett samma färgnyans som
de ovan nämnda, utgjordes den gröna färgen i stället av en kopparhydroxidklorid, atakamit, med den kemiska formeln Cu2C1(OH)3.
Dessa senare färgprover togs bland annat från profeten Davids kläde
dräkt och mössa (bildfält 111:18; se figur 5.10). David är avbildad
under mannaregnet från himlen. Den latinska texten i textbandet
lyder i översättning: ”Änglabröd fingo människorna äta”. I den gröna
färgen från klädedräkten identifierades även spår av malakit. Vidare
identifierade vi atakamit i gröna akantusblad, i det gröna färgfältet i
den tidigare nämnda regnbågen i ”Yttersta domen” (se figur 5.2; bild
fält 111:23), samt i gröna fembladiga blommor och i gröna blomrankor.
Kopparhydroxidklorid förekommer som naturligt mineral, dock
med två tämligen likartade kristallstrukturer och egenskaper i övrigt.
Dessa kallas atakamit (med ortorombisk symmetri) respektive paratakamit, (monoklin kristallsymmetri). I tabell I i appendix och fortsätt
ningsvis anges ämnet för enkelhets skull alltid som ”atakamit”.
Mineralet är vanligt framför allt i Sydamerika, t. ex. i Chile, där det i
stora mängder bryts som en kopparmalm i Atacamaöknen vilken givit
mineralet dess namn. Däremot är atakamit ovanligt i Europa, där det
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Figur 5.10. Bild av profeten David och mannaregnet från himlen. Färgprover
från Davids dräkt och gröna mössa visade sig bestå av atakamit med spår av
malakit. Bildfält 111:18.

sporadiskt påträffas tillsammans med andra kopparhaltiga mineral.
Förekomst av detta ämne i kalkmålningar och hypotesen att det rör
sig om ett syntetiskt färgpigment har bl.a. diskuterats av Naumova et
al. (1990; 1994). Ursprunget för atakamit i Flärkeberga kyrka är
naturligtvis intressant. Eftersom detta ämne även påvisades av oss i de
andra här undersökta kyrkorna, hänskjutes diskussionen om eventu
ellt ursprung och förekomst till kapitel 8.
Det enda blåa färgpigment vi fann i Flärkeberga kyrkas kalkmål
ningar är azurit. Det är liksom malakit ett kopparhydroxidkarbonat, med den något annorlunda kemiska sammansättningen
2CuC03-Cu(0H)2. Det färgstarkare men betydligt dyrare pigmentet
ultramarin kunde vi således icke påvisa i Härkeberga. Ett bra exempel
på azurit återfinns i travé 32 (bildfält 111:32), som återger hur Delila
klipper Simsons hår (figur 5.11), Simsons blåa dräkt är här målad
med azurit. Andra blåa färgprover av azurit (tabell I) härrör från
Marias blåa mantel, från blå färg på en bjälke i koret, och från det
blåa regnbågsfältet som syns i figur 5.2.
Vita färger skall slutligen diskuteras. Självfallet är kalkgrundfärgen,
kemiskt sett tämligen rent kalciumkarbonat (kakit), den vanligaste
vita färgen. Såsom tidigare påpekats återfanns kalciumkarbonat i
praktiskt taget alla prover, från kalkgrunden eller från kalk inblandad
i samband med målningen. Vi analyserade några prover från rent vita
färgfält som referenser, nämligen från vita textband, fran malade
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Figur 5.11. Den blåa färgen från Simsons dräkt innehåller pigmentet azurit.
Bildfält 111:32. Foto Gabriel Hildebrand.

”draperiveck” på orgelläktaren, och från ett vitt regnbågsfält. I samt
liga fall påvisades i stort sett enbart kalciumkarbonat (kakit), inget
spår av blyvitt eller något annat vitt pigment. I kalken fanns ibland
låga halter av gips samt sandkorn av kvarts, fältspater m.m. Spår av
vitt, icke oxiderat blyvitt fann vi bara i ett enda fall, nämligen i låg
halt tillsammans med cinnoberrött på Johannes Döparens mantel
(bildfält 1:30).
En jämförelse med 1949 års resultat (Agnes Geijer och medarbeta
re) visar, att de tidigare påvisade pigmenten identifierades även i vår
undersökning, men dessutom har ett antal tidigare obekanta pigment
jämte kopparvanadat från originalmålningarna nu påvisats tack vare
användning av moderna analysinstrument. Dessa ämnen är: bensvart,
malakit, atakamit, azurit och blytenngult. Omvandlingen av ljusa bly
pigment till den betydligt mörkare blydioxiden har liksom tidigare
(Geijer 1949) påträffats många gånger. En fortsatt diskussion om
denna omvandling görs i kapitel 8.

Täby kyrka
Pigmentanalyser av ca 70 färgprover har utförts i samband med en
omfattande renovering av kyrkans interiör genomförd år 1993 under
ledning av konservator Lars Göthberg. En preliminär internrapport
av analysresultaten har tidigare sammanställts (Nord & Tronner
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Figur 5.12. Skiss över Täby kyrka, med takvalven och bildfälten utritade.
Efter Curman & Roosval (1950).

1993). Färgerna beskrivs nedan i samma ordning som för Härkeberga
kyrka, dvs. först de svarta färgerna. Valvbeteckningarna och målningsbeskrivningarna i presentationen är enligt Curman & Roosval
(1950). En schematisk ritning över kyrkan visas i figur 5.12. Alla
prover är sammanfattade i tabell II i appendix i slutet av rapporten.
Svarta, gråsvarta och mörkbruna färgämnen är vanligt förekom
mande i Täby kyrka. Sot har varit det naturliga pigmentet för att
åstadkomma svart färg. Ett exempel visas i figur 5.13 a, b från bildfält
111:5. Det är en del av en målning med bland annat en stor byggnad i
bakgrunden, framför vilken Elisa blivit hånad av gossar från Betel,
vilka sedan blir uppätna av två björnar. I detta prov påvisades för
utom sot spår av blydioxid. Från samma bildfält togs ytterligare ett
prov från svarta stenblock i målningens byggnad (sot), och från några
mörka löv på ett litet träd (sot med spår av gröna kopparhaltiga pig
ment).
Gråa färger har liksom i Härkeberga åstadkommits genom att blan
da ut litet sot med kalk. Vi verifierade detta genom analys av några
representativa färgprover, bland annat från bildfält 11:6, från den
svagt gråa bakgrunden (himlen) i målningen som föreställer hur
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Figur 5.13a,b. Detaljer från en målning föreställande
hur Elisa blivit hånad av två gossar från Betel, som
nu blir uppätna av björnar (bildfält 111:5). Den
mörkare björnen är målad med en variant av
järn(III)oxid kallad Caput mortuum, den ljusare med
en ockrafärg. I bakgrunden syns en kyrkobyggnad
med svarta partier (sot med spår av blydioxid).
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Figur 5.14. Abraham skall offra Isak i denna malning (bildfält 11:6).
Färgen i den flammiga manteln innehåller blymönja, delvis omvand
lad till blydioxid, samt cinnoberrött. Den olivgröna gräsmattan är
målad med en blandning av malakit och grönjord.

Abraham skall offra Isak (figur 5.14). Bildtexten, i översättning från
latin, lyder: ”Fadren offrar denne gosse, som förebådar Kristus Abraham.” Ett annat exempel är från den gråa bakgrunden i bildfält
111:2, som föreställer vandringen genom Röda havet, med Israels barn
på stranden.
Liksom i Härkeberga kyrka är gråsvart eller mörkbrun blydioxid
vanligt förekommande, en omvandlingsprodukt av något ljusare blyhaltigt pigment. Några karaktäristiska exempel på färgpartier med
hög halt av blydioxid skall presenteras. Bildfält 111:3 illustrerar dansen
kring den gyllene kalven, vilken befinner sig uppe på en stång med två
tända ljus. Här finns ett slående exempel på omvandling av blypig
ment (figur 5.15). De tidigare lysande ljuslågorna har nu blivit svarta
av blydioxid. Originalpigmentet var troligen gul massicot, eventuellt
utblandad med blyvitt. (Mönja omvandlas i och för sig också till bly
dioxid, men denna omvandling brukar sällan vara fullständig, utan
smärre rester av ursprunglig blymönja finns ofta kvar.) Ytterligare
exempel kan nämnas, t.ex. mellan valven II och III där (möjligen) bly
vitt, i blandning med gröna pigment (huvudsakligen atakamit) i schablonmålade gröna blomrankor, har oxiderats så att det nu framträder
mörka, nästan svarta, fläckar av blydioxid i målningarna. Bildfält 1:6
föreställer Kristus och Maria ”in aureola” (i en strålglans), omgivna
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Figur 5.15. Dansen kring guldkalven. Ett mycket känt motiv avbildat i bild
fält III.-3. De numera svarta ljuslågorna innehåller höga halter av blydioxid,
bildad genom omvandling av en ursprungligen klart lysande färg.
av fyra tillbedjande änglar. De nu mörkbruna änglavingarna innehål
ler höga halter av blydioxid (se figur 5.16).
Rödbruna, röda och orangeröda färger återfinns med samma pig
ment som i Härkeberga kyrka, dvs. järn(III)oxid, mönja eller cinnober. Exempel på den rödbruna färgen visas i figur 5.17. Färgnyansen
påminner om Falu rödfärg, och liksom i denna är det en järn(III)oxid
som utgör det rödbruna pigmentet. Pigmentet är tämligen vanligt
förekommande i Täby kyrka, bland annat i blomrankorna (jfr tabell
II i appendix). En mörkare variant av järn(III)oxid, kallad caput mortuum, finner vi hos den mörkare av de två björnarna i målningen med
Elisa och gossarna från Betel i bildfält III.-5 (se figur 5.13 a, b). Den
ljusare björnen är målad med en ockrafärg.
Det dyrare pigmentet cinnober (kvicksilversulfid) förekommer spar
samt i Täby kyrka. Ren cinnober fann vi i bildfält 11:7, i det droppan
de blodet från Goliaths öga och näsa (figur 5.18). I ett annat prov
från målat blod från ett avhugget huvud i bildfält IV:3, föreställande
Davids triumf, bestod dock ”blodet” enbart av blymönja med litet
omvandlad blydioxid. Bildtexten lyder i översättning: ”David, som
slog fienden, lovsjunges”. Av och till förekommer cinnober i kombi
nation med blymönja, varav det senare pigmentet delvis oxiderats till
blydioxid, t.ex. i Abrahams flammigt rödbruna mantel i bildfält 11:6
(figur 5.14). Spår av cinnober, i blandning med mönja och blydioxid,
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Figur 5.16. Maria och Kristus i ”strålglans” (aureola). Bildfält 1:6.

Figur 5.17. Rödbrun färg av järn(III)oxid, med spår av svart blydioxid och
grön malakit och atakamit. Det svarta fältet innehåller höga halter av bly
dioxid. Bildfält 111:2. Provtagning utförs av Lars Göthberg.
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Figur 5.18. Det sällsynta, klarröda pigmentet cinnober (kvicksilversulfid) har
bara sporadiskt påträffats i Täby kyrka. Här är ett exempel i form av drop
pande blod från Goliaths öga och näsa. Bildfält 11:7.

är icke ovanliga som röda färgspår i svarta partier på schablonmålade
blomrankor, exempelvis i bildfält 111:11. Generellt tycks blymönja,
vare sig den är blandad med cinnober eller ej, till övervägande del
men sällan fullständigt ha oxiderats till den betydligt mörkare bly
dioxiden (se tabell II i appendix). Som tidigare nämnts, kan även cin
nober svartna genom omvandling till metacinnabarit, men vi har
mycket få tydliga indikationer på denna omvandling.
Ett avvikande och synnerligen intressant prov utgörs av röda färg
spår på en stor vit krage tillhörande en profet (bildfält 111:11; figur
5.19). Det mikroanalytiska laboratoriet i Bornheim i Tyskland
(Naturwissenschaftliche Beratung bei der Erhaltung von Kunst und
Kulturgut) har genom professor Dassers förmedling undersökt de
röda färgspåren och funnit, att de innehåller ett organiskt pigment på
en grund av kalk och lermineral, troligen ”Rotholz-Lack” (bresiliarött), snarare än krapplack, kermes eller kochenill. Rotholz (från
indiskt rödträ) har fått sitt namn på grund av sin likhet med glödande
kol. Det kallades Lignum Brasilie, (eller Caesalpina brasiliensis), för
svenskat till ”bresilia”, och började användas i Europa på 1200-talet.
Det härstammar således inte från Brasilien, men man har funnit lik
nande träslag i detta land. Rester av någon torkande olja (organiskt
bindemedel) har för övrigt också påvisats i detta prov.
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Figur 5.19. Röda färgspår av ett organisk färgämne på den stora vita kragen.
Färgämnet är troligen Rotholz (bresilia-rött). Bildfält 111:11.

Enligt vår uppfattning finns även några andra färgfält med röda
färgspår, som i hög grad påminner om den ovan beskrivna kragens
färgspår. Detta gäller exempelvis rosaröda färgspår på en mansper
sons vita mössa i bildfält 11:4. I detta prov påvisades visserligen även
spår av blymönja och järn(III)oxid, vilka i och för sig är färgstarka
pigment, men likheten i färgnyans med föregående prov vid observa
tion i optiskt mikroskop är slående. Analys av organiska ämnen kun
de tyvärr ej utföras på dessa färgspår på grund av alltför liten prov
mängd.
Såsom tidigare påpekats har flera ursprungligen gula färger, starkt
lysande såsom i helgonens glorior, numera omvandlats till gråa eller
svagt grågula färger. Ett antal sådana prover från Täby kyrka under
söktes. Exempel på sannolikt använda ursprungliga gula pigment är
massicot, kanske blandad med blyvitt, vilka numera delvis oxiderats,
samt blytenngult och gulockra. De två senare pigmenten är stabilare
på kalkgrund och tycks vara opåverkade. Flera prover har tagits från
bildfält 1:6, med Kristus och Maria i (numera) gulgrå ”strålglans” (se
figur 5.16). Flär finns många pigment, förutom omvandlad blydioxid:
blytenngult, gulockra, spår av mönja, osv. Detta gäller även bildfält
1:5, vilket visar hur Maria bäres till graven av apostlarna (figur 5.20).
Bredvid kistan syns två judar, vars händer fastnat vid kistan, eftersom
de ville hindra begravningen. De numera gulgråa gloriorna i denna
bild innehåller spår av gulockra, bensvart, och spår av blyhaltiga pig
ment av olika slag och av blydioxid. Även i andra sammanhang än i
glorior uppträder denna gulgråa färgnyans. Mellan valv I och II finns
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Figur 5.20. Färgen i gloriorna runt apostlarna som bär Marias kista
har analyserats (bildfält 1:5). Gulockra, bensvart och flera olika blyhaltiga pigment återfinns nu i dessa från början klart lysande färg
er.

grågula färgstråk i bladslingor. Här påvisades pigmentet blytenngult,
ibland med lägre halter av blydioxid eller massicot.
I ett intressant färgprov fann vi gula fläckar på en grön färg, nämli
gen på evangelisten Matteus gröna mantel (bildfält 11:10; se figur
5.21). Det gula ämnet visade sig vara ett kopparvanadat, dvs. med
största sannolikhet samma egendomliga gula ämne som vi tidigare
identifierat i tre prover från Härkeberga kyrka. I övrigt är rena, klar
gula färger ovanliga i Täby kyrka. Det bör påpekas, att vi icke i något
prov från kalkmålningarna i Härkeberga eller Täby kyrkor funnit
spår av guld. Guld var naturligtvis synnerligen dyrbart, och har
endast återfunnits i ett fåtal svenska kyrkmålningar.
En del gulbruna eller beige ockrafärger analyserades också. En
typisk färg visas i figur 5.22 och 5.23 på en gulbrun stövel (ockra
färg), som bärs av en person i bildfält 11:5. Detta bildfält föreställer
kopparormen i öknen, en förebild till korsfästelsen. Ockrafärg påvisa
des också i ett beigegult fält på en dräkt från kistbärarna i bildfält 1:5
(figur 5.20), samt från kyrkofadern Gregorius gulbruna dräkt i bild54

Figur 5.21. Gula fläckar av kopparvanadat på evangelisten Matteus gröna
mantel. Bildfält 11:10.

fält 1:8, där vi för övrigt även fann spår av järn(III)oxid och sotpartik
lar.
Gröna färger är vanligt förekommande i Täby kyrkas väggmålning
ar, blåa färger däremot mer ovanliga. Gröna och blåa färgprover är
sammanställda i tabell II i appendix. Malakit, atakamit och azurit är
de vanligaste pigmenten i denna grupp. Grön jord påvisades i ett fåtal
prover, däremot aldrig ultramarin. Speciellt intressant är användning
en av azurit till schablonmönster i gröna dräkter, exempelvis i bildfält
1:10 som visar kyrkofadern Ambrosius som biskop, klädd i en grön
dräkt (figur 5.24), och i bildfält 11:9, i en målning med Ester och
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Figur 5.22. Den mellersta pilgrims
mannens dräkt har två blåa färgny
anser: den mörkare med hög azurithalt,
den ljusare blå består av azurit upp
blandad med mycket kalk. Bildfält 11:5.
Den beigebruna stöveln är målad med
ockrafärg.
Figur 5.23. Färgflaga från stöveln i fi
gur 5.22 fotograferad i optiskt mikro
skop med 70X förstoring.
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Figur 5.24. Grön färg från den helige Ambrosius mantel visade sig
innehålla malakit, med blå azuritkorn för att markera schablonen.
Bildfält 11:9.

Ahasverus, i drottningens gröna dräkt. Den gröna färgen består i båda
fallen av en blandning av malakit och atakamit.
Malakit identifierades i flera gröna bladslingor, ibland även blandad
med atakamit eller grönjord. I bildfält 11:6 med Abraham och Isak (se
figur 5.14) består den olivgröna marken i målningen av en blandning
av malakit och grönjord. Samma färgblandning har använts i bildfält
III:3 till marken under stången med den gyllene kalven.
Atakamit förekommer ofta tillsammans med malakit. Till schablon57

målade gröna blad mellan valven har däremot vanligtvis enbart atakamit använts. Ängelns gröna dräkt i bildfält 1:1 består likaledes
enbart av atakamit, medan de grågröna trädbladen i bildfält 11:6
utgörs av en blandning av atakamit och sot.
Såsom ovan nämnts har det blåa pigmentet azurit några gånger
använts till schablonmalning i gröna färgfält. Ren azurit förekommer
på en pilgrimsmans klarblåa dräkt i bildfält 11:5. Utblandad med kalk
har på samma dräkt en markant ljusare blå färg erhållits (figur 5.22).
Det är helt klart, att vita färger liksom i Härkeberga kyrka i huvud
sak består av kalk (kalciumkarbonat, kalcit). I kalken finns ofta en
del gips (se kapitel 6). En del prover har dock tagits, ibland med
andra syften än att studera pigmenten, t.ex. för en bindemedelsanalys

Figur 5.25. Spejarna med den stora vindruvsklasen. Bildfält 111:4.
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(se kapitel 6). Sålunda har vi tagit ett prov från bildfält 111:2, förestäl
lande vandringen genom Röda havet, från ett svagt grått bakgrundsfält (himmelen) uppe i valvet. Här påvisades kalciumkarbonat, med
en ytterst liten mängd sot. Sotet kan antingen vara avsiktligt påmålat,
eller en följd av nedsmutsning från vaxljus m.m.
Ett annat prov togs från kistbärargruppen i bildfält 1:5, från ett
grått fält intill den främre vänstra personens huvud (figur 5.20). Aven
här påvisades i stort sett bara kalciumkarbonat, med litet gips och
ytterst små mängder av några icke identifierade mineral. Detsamma
gäller ett prov taget från druvklasen från målningen med ”spejarna
med den stora druvklasen, en förebild till Kristi dop” (bildfält 111:4; se
figur 5.25). Druvornas ursprungliga färg är okänd; kanske har den
bestått av något nu helt nedbrutet organiskt färgäme. Vidare togs
prov från ett vitt fält över en textslinga (bildfält 11:4, där Josef kastas i
brunnen av sina elaka bröder), samt i bildfält 11:6 med Abraham och
Isak. Prover därifrån, tagna från en tom ”textruta’’ respektive från en
svagt gråaktig himmel, bestod likaledes av kalk med spår av sot.
I bildfält 11:6 (Abraham och Isak) gjorde konservator Lars Göthberg
ett intressant fynd i form av ett fasttorkat penselstrå. De intorkade
färgresterna på detta har nu analyserats. Vi fann då många olika
ämnen, bland annat kopparhydroxidkarbonater, ockrafärger och
någon zinkförening, förutom kalk, gips, kvarts och fältspatmineraler
från själva stenväggen. Zinkföreningen kan ha följt med något pig
ment som förorening (jfr kapitel 3).

Härnevi kyrka
Även i Härnevi kyrka, belägen ca en mil norr om Enköping, finns
kalkmålningar utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är en i stort sett
enhetlig byggnad från 1400-talets senare hälft. I figur 5.26 (efter
Nisbeth 1959) visas en plan över kyrkan. Sju prover har tagits för
kemisk analys (jfr tabell III i appendix).
Från en blomranka målad på en pelare vid kyrkans sydvägg (figur
5.27 och 5.28) undersöktes tre färgprover. Ett blågrönt skikt visade
sig bestå av malakit tillsammans med mångdubbelt högre halter av
kalk. Den klarblåa färgen var icke oväntat en blandning av azurit och
kalk. Färgen i den rosaröda blomrankan (figur 5.28) bestod av små
mängder järn(III)oxid utblandad med kalk. I detta senare prov fanns
återigen spår av den tidigare påträffade, ovanliga metallen vanadin,
dock okänt i vilken kemisk förening denna förekommer (ej kopparvanadat).
Från den vackra målningen av himmelsfärden på korets sydvägg
togs ett prov från den klarblåa färgen. Färgpigmentet är liksom tidiga
re azurit. Denna blå färg har bevarats helt intakt i kyrkan, och före59

Figur 5.26. Schematisk ritning över Härnevi kyrka (Nisbeth 1959).

kommer ofta i målningarna, vilket ger kyrkan en ljusare och luftigare
karaktär än de mörknade färgerna i exempelvis Härkeberga kyrka.
Den svarta, något flammiga mantel, som Sankta Apollonia bär (figur
5.29) , påminner mycket om motsvarande målade klädedräkter i
Härkeberga och Täby kyrkor. Även i detta prov finns låga halter av
blymönja, medan den svartaktiga blydioxiden dominerar, dvs. rester
efter omvandlad mönja.
Ett färgprov från Johannes Döparens brungula dräkt, på en mål
ning i västra sidan av kyrkans långhus, undersöktes kemiskt (figur
5.30) . Färgen bestod av en blandning av järn(III)oxid, ockrapigment
och kalk. Vårt sista prov från denna kyrka togs från ett vitt parti bak
om orgelläktaren. Detta innehöll praktiskt taget enbart kalk, dvs.
inget spår av gips, vilket vi ofta har funnit i Härkeberga och Täby
kyrkor.
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Figur 5.27. Orna
menterad
pelare
inne i Härnevi kyr
ka (sydväggen).

Figur 5.28. Detalj av blomrankan i föregående bild.
Provtagningställen för tre
prover markerade.
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Figur 5.29. Sankta Apollonia i en malning
på korets sydvägg. Den flammiga färgen
på manteln utgörs av blymönja och (nu
omvandlad) blydioxid.
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Figur 5.30. Johannes Döparen på en mål
ning i Härnevi kyrka. Den brungula man
teln är målad med en blandning av
järn(III)oxid och ockrafärger. Den svarta
färgen består av blydioxid.

Risinge gamla kyrka
Valvens figurscener är i Risinge gamla kyrka placerade i ”rundlar”
som omges av olika slags ornament i de fem takvalven (figur 5.31 och
5.32; jfr Nisbeth 1993, 1995). Målningarna är utförda av den så kal
lade Risingemästaren, verksam ca 70 år före Albertus Pictor. Mål
ningarna är också av en helt annan karaktär. Till bilderna finns flera
inskriptioner på latin. Färgerna går mest i brunt-svart-grått, med in
slag av svaga färger, bl.a. grönt och rosa. Vi har tagit 31 prover för
kemisk analys: sju prover från valv 1 (nordsidan), åtta från valv 2
(nordsidan), nio från valv 4 (nordsidan), fyra från valv 4 (sydsidan),

VALV B

VALV 1

VALV E

VALV Y

Plan av kyrkan.

0 I 2 3

<\

5

Figur 5.31. Ritning över Risinge gamla kyrka, med de fem val
ven. (Nisbeth 1993.)
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Figur 5.32. Översiktsfotografi av kyrkans interiör. Foto Gabriel Hildebrand.
och slutligen tre prover från valv 3 (nordsidan). Analysresultaten
redovisas kortfattat här nedan. De är sammanställda i tabell IV i
appendSix.
Svarta färger har, såsom vi tidigare sett, vanligen sot som färggivande pigment. Detta gäller exempelvis många detaljer i ornament, blomrankor och textband. I många målningar i kyrkan fann vi en ljusare,
gråsvart nyans, som består av en blandning av sot och kalk (se tabell
IV i appendix). Denna färgblandning återfinns i gråa färger på gördel
bågar, som ljusgrå färg runt en blomma, i en svartgrå mantel, osv. En
ljusgrå färg av sot och kalk påvisades också på en manspersons hand
(figur 5.33). Originalfärgen bör självfallet ha varit annorlunda, kan
ske rosa, möjligen från ett nu nedbrutet organiskt färgämne.
Liksom i Albertus Pictors målningar har många ljusa bly pigment i
Risinge kyrka under århundradenas lopp omvandlats till mörk bly
dioxid. Vi fann detta i flera olika färgprover, bland annat i en svart
grå färg runt en kotte, i de kolsvarta färgerna i figur 5.33, och i en
svartgrå färg på en valvbåge i valv 4 (figur 5.34). Blydioxid påvisades
även i en svart färg i en blomma. Här fann vi spår av den tidigare
omtalade, ovanliga metallen vanadin, dock okänt i vilken kemisk för
ening denna metall förekommer (ej i kopparvanadat). En kolsvart färg
från ett fält på kyrkans sydsida innehöll mycket höga halter av bly
dioxid, och i ett (nu) svartnat blad med ännu röda ”nerver” är den
mörka färgen åter orsakad av blydioxid.
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Figur 5.33. Provtagningställen för tre prover i
Risinge gamla kyrka (valv 2, nordsidan).

Fig. 5.34. Tre provtagningsställen på en valvbåge i valv 4.
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Figur 5.35. Svart-röd flammig mantel med litet mönja och
höga halter av blydioxid.
Bruna färger är vanliga i Risinge gamla kyrka. Ockrafärger i olika
nyanser har ofta använts. I valv 2 finns en mansgestalt med en brun
dräkt (figur 5.33). Den bruna färgen utgöres av järn(III)oxid med spår
av mörkockra. Samma pigmentblandning återfinns i ett brunt parti i
ett ornament (figur 5.34). I detta senare prov påvisades åter den ovan
liga metallen vanadin.
Rödbruna färger är också allmänt förekommande. Det vanligaste
pigmentet är järn(III)oxid, som vi bland annat fann i flera ornament
slingor i valv 1, som en rödbrun färg runt en kotte, som en rödbrun
”ranksvans”, och i textband i valv 4. I några fall orsakas den rödbru
na färgen av icke oxiderad (dvs. icke omvandlad) blymönja. Så var
fallet i ett färgprov från en blomkärna med röd kontur i valv 2 och i
röd färg från ett ”svartnande” blomblad i valv 3. En svartröd färg på
en ”flammig” mantel bestod av en blandning av mönja (låg halt) och
blydioxid (figur 5.35). Denna färgblandning har vi funnit flera gånger
tidigare; jämför tidigare avsnitt i detta kapitel.
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Figur 5.36. Rosa blomma och ornamentslingor i valv
4. Den rosa färgen orsakas av en blandning av
järn(III)oxid och kalk.
Rosa färger har vi flera exempel på i Risinge gamla kyrka. I figur
5.36, som visar blomornament i valv 4, har vi tagit prover från en
rosafärgad blomma respektive från närliggande rosa färgslingor.
Färgen orsakas av järn(III)oxid utblandad med höga halter av kalk.
Samma färgsättning finns också i valv 4, exempelvis ett rosa färgfält
under ett textband.
Gröna och blåa färger är inte så vanliga i Risinge gamla kyrka. Vi har
tagit ett fåtal prover, bland annat från ett grönt blad i valv 1, vilket vid
analys avslöjade höga halter av malakit. Atakamit fann vi däremot inte
i något grönt färgprov. I en gulgrön färg påvisades en blandning av ma
lakit och det i tidigare avsnitt omnämnda koppar-vanadatet. Även i en
liten gul fläck på ett grönt blad påvisades kop-parvanadat. EDS-analysspektrum för detta prov visas i figur 5.37.
Gula färger är ovanliga. Tyvärr saknar vi prover från de fåtaliga blåa
färgfälten. Färgnyansen i kombination med våra tidigare analysresultat
gör dock, att vi anser azurit vara det sannolika pigmentet.
Vita färger innehåller i stort sett enbart kalk (kalciumkarbonat).
Kalk återfinns för övrigt i praktiskt taget alla färgprover. Det är dock
anmärkningsvärt, att kalken nästan alltid åtföljs av lägre halter av
gips (kalciumsulfatdihydrat), vanligen 10-20 viktsprocent. Detta gäl
ler även i hög grad i Täby kyrka. Dessa iakttagelser diskuteras längre
fram (kapitel 6).
67

Figur 5.37. EDS-analysspektrum för en gul färgfläck på
ett grönt blad i valv 1. Förutom höga halter av kalk och
gips från kalkgrunden innehåller provet kopparvanadat,
malakit, kvarts, någon järnförening och spår av fosfor
föreningar.
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6 Bindemedelsanalyser
Anders G. Nord

och

Kate Tronner

I de kalkmålningar, som diskuteras i denna skrift, är det självfallet
kalk (kalciumkarbonat, kakit), som är det huvudsakliga bindemedlet
för pigmenten i målningarna. Emellertid har man vid studier av
medeltida kalkmålningar tidigare funnit, att ytskiktet ibland även
innehåller organiska bindemedel såsom limämnen eller kasein (protei
ner), polysackarider, äggoljetempera, torkande oljor osv. Dessutom
har vi själva observerat, att det ofta förekommer gips i kalkskikten.
Av dessa anledningar har ett urval av prover, för vilka provmängden
var tillräckligt stor, underkastats kompletterande kemiska analyser.
Resultaten redovisas i detta kapitel.
Med hjälp av reagenset para-dimetylaminobenzaldehyd har vi kun
nat påvisa förekomst av protein i ett begränsat antal prov (se kapitel
4). För att få noggrannare resultat med utnyttjande av avancerad ana
lysutrustning som vi själva saknar, har vi erhållit värefull hjälp från
två externa forskninglaboratorier:
1. Mikroanalytisches Labor, Naturwissenschaftliche Beratung bei der
Erhaltung von Kunst und Kulturgut, Hembergerstrasse 75, D-53332
Bornhein, Tyskland. Analyserna har förmedlats av professor KarlLudwig Dasser, Fachhochschule Köln, och utförts av Dr Erhard
Jägers, huvudsakligen med histokemiska och våtkemiska mikrometo
der för funktionella grupper i organiska molekyler. Resultaten redovi
sas nedan under beteckningen ”Bornheim”.
2. Nationalmuseets Laboratorium i Brede, Bevaringsafdelingen, Postboks
260, DK-2800 Lyngby, Danmark. Analyserna har utförts med GCMS av Dr Tim Padfield och Dr Jens Glastrup. Resultaten redovisas
nedan under beteckningen ”Brede”.
Resultaten är sammanfattade i tabell 6A.

Resultat från Härkeberga kyrka
Totalt analyserades fyra prover vid de utländska laboratorierna. Prov
H-4 hade tagits från Johannes Döparens mantel. Detta prov (jfr tabell
I i appendix) analyserades i Brede med GC-MS. En del organiska för
eningar, troligen smuts m.m. påvisades i prov H-4, dock i inget fall
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något organiskt bindemedel. Även prov H-13 undersöktes i Brede
med GC-MS. Här fanns inte heller indikationer på närvaro av kasein
eller torkande oljor, däremot erhölls en tydlig signal för erucasyra,
C21H41COOH, som troligen kan härröra från raps eller rovor, som på
något för oss obekant sätt har behandlats och blandats med färgen.
Syftet med detta har förmodligen varit att på basis av empiriskt funna
erfarenheter förbättra färgens bindemedelsegenskaper.
Ett prov (H-50) från en gul gloria i en målning på orgelläktaren i
Härkeberga kyrka analyserades av laboratoriet i Bornheim. Förutom
kalk och bly oxider påvisades en torkande olja, dessutom erhölls något
osäkra indikationer på förekomst av ett protein. Även ett prov från
”lejongult hår” (H-52) undersöktes vid samma laboratorium. Provet
bestod av en flaga med ett vitt, ett rött och ett gult skikt. Det vita
skiktet bestod av ren kalk. I det mycket tunna röda skiktet identifiera
des järn(III)oxid och spår av svarta pigment, dock inget organiskt bin
demedel. I det gula skiktet påvisades rester av en torkande olja.

Resultat från Täby kyrka
Ett prov från en ängels gröna dräkt (prov T-2) analyserades med GCMS i Brede. Härvid påvisades paraffinkolväten (alkaner), vilka kan ha
fastnat på denna takmålning tidigast under mitten av 1800-talet. Inga
proteiner eller torkande oljor fanns i detta prov. Ett annat prov från
kyrkofadern Ambrosius gröna mantel med schablontryck (T-4) under
söktes på samma sätt som föregående prov. Flera organiska bestånds
delar påvisades, bland annat azelainsyra, palmitinsyra och stearinsyra,
som antyder rester av en torkande olja, möjligen även kasein.
Dessutom fanns små mängder erucasyra (jfr prov H-13). Observerat
GC-MS-spektrum visas i figur 6.1.
Ytterligare några prov från Täby kyrka undersöktes. I ett målat fält
av olivgrönt gräs (T-13) påvisades med GC-MS (Brede) enbart eruca
syra, men i ett färgprov från Abrahams dräkt (T-18) erhölls inte något
spår av organiska bindemedel trots analyser med GC-MS. Prov T-19
undersöktes i Bornheimlaboratoriet. Här påvisades kalk, sotpartiklar,
samt något protein, dock utan möjlighet till en noggrannare specifika
tion. I prov T-26 påvisades på motsvarande sätt kalk, järnoxider, ock
rafärger m.m. men inget organiskt bindemedel (Bornheim). I prov
från ett annat gräsmattsgrönt färgfält (T-32) kunde Bornheimlabora
toriet fastställa förekomst av kalk, något kopparpigment, grönjord,
enstaka svarta pigment, samt ett (okänt) protein. Från den tidigare
omnämnda stora vita kragen med röda färgspår (prov T-36) kunde
röda organiska pigment identifieras, troligen Rotholz (bresilia-rött),
liksom rester av en torkande olja (Bornheim). Från de svarta löven på
ett litet träd (T-43) togs ett litet prov, i vilket Bornheimlaboratoriet
fann kalk och sotpartiklar, men inget organiskt bindemedel.
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Figur 6.1. Gaskromatografiskt spektrum för prov T-4 från Täby kyrka.
Förklaringar: l=azelainsyra, 2=palmitinsyra, 3=stearinsyra, E=erucasyra.

Resultat från Risinge kyrka
Endast två prover undersöktes. I det första, ett svartgrått färgprov
(R-4), erhölls inga signifikanta signaler med GC-MS (Brede). I det
andra (R-14) från en brun klädedräkt i en målning påvisades med
GC-MS fettsyror i ett mönster som antyder närvaron av delvis ned
brutet kasein.
En sammanställning av samtliga bindemedelsanalyser presenteras i
tabell 6A. Tabellen indikerar, att det inte finns någon tydlig trend vad
beträffar användningen av organiska bindemedel. I sex av de femton
proverna kunde över huvud taget inget organiskt bindemedel påvisas.
I de andra fallen är bilden oklar. Ibland finns det rester efter en delvis
nedbruten, torkande olja närvarande, andra gånger ett protein, van
ligtvis kasein. Någon enstaka gång finns svaga indikationer på före
komst av båda ämnesgrupperna samtidigt (t.ex. proverna H-50 och
T-4). Det är således svårt att uttala sig om syftet med de organiska
bindemedlen, om de använts litet godtyckligt, eller om ett behov
ibland varit särskilt påkallat.
Några andra analysresultat, som kan anses höra hemma i detta
avsnitt, är förekomsten av gips i vissa kalkmålningars ytskikt. Dessa
analyser utfördes med hjälp av svepelektronmikoskopi och röntgenfluorescensspektroskopi. Vi fann, att halten av gips i Täby kyrkas
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Tabell 6A. Sammanställning av de organiska bindemedelsanalyserna.
Lab= laboratorium, Br= analys utförd med GC-MS i Brede, Bo= ana
lysresultat från Bornheimlaboratoriet (jfr texten). Förkortningar:
+ entydigt påvisat, ? osäkert resultat, - finns ej i provet.
Prov

Lab.

H-4
H-13
H-50
H-52

Br
Br
Bo
Bo

T-2
T-4
T-13
T-18
T-19
T-26
T-32
T-36
T-43

Br
Br
Br
Br
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo

R-4
R-14

Br
Br

Torkande
olja
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kalkmålningar ofta är påfallande hög i ytskiktet. I de fall vi haft till
gång till provflagor (0,3-0,5 mm tjocka), uppvisade flagornas baksi
dor genomgående mycket låga gipshalter, medan halten av gips i
ytskiktet alltid var relativt hög, i 13 fall av 23 t.o.m. mycket hög.
Profilanalyser på svavel (gips = kalciumsulfatdihydrat, vilket innehåller
svavel i sulfatjonen) bekräftar, att svavlet (och därmed gipset) bara
återfinns i ett ca 0,05 mm tunt skikt närmast ytan. Målningarna i
Flärkeberga kyrka innehöll i ytskiktet betydligt lägre halter av gips.
Konservator Lars Göthberg anser, att målningarna i Täby kyrka är
bättre bevarade och lättare att rengöra än målningarna i Härkeberga
kyrka. Att gipsen skulle ha bildats genom reaktion mellan kalk och
luftföroreningar, så som ofta förekommer utomhus på kalkrik sten,
förefaller osannolikt. Det är naturligtvis möjligt, att Albertus Pictor
avsiktligt blandat in litet gips i kalken för att få ett bättre underlag,
som gör att färgen fäster bättre. Men varför finns i så fall inte gips i
alla målningar? Provmaterialet i FFärnevi kyrka var alltför litet för att
man skall kunna dra några slutsatser om gipsinnehållet. För Risinge
gamla kyrka gäller också, att kalken innehöll en del gips i ytskiktet,
ibland uppemot 10 viktsprocent. Men här är det enligt konservator
Lars Göthberg svårare att rengöra målningarna, dvs. ovanstående
relation mellan hög gipshalt och god hållbarhet för målningarna gäller
inte generellt. Förekomsten av gips i kalkskiktet är således ett intres
sant problem vad gäller målningarnas bevarandegrad.
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7 Måleritekniska iakttagelser
i Härke berga och
Täby kyrkor
Lars Göthberg

Kyrkobyggnadernas historik
Härkeberga och Täby kyrkor är båda två tornlösa och kalkade gråstenskyrkor. Täby kyrka är äldst och beräknas vara uppförd på 1250talet. Valvslagningen av de fyra kryssvalven är från 1450-talet, och
kyrkans väggar och valv målades således först under 1480-talet.
Härkeberga kyrka är uppförd under 1300-talet. Valvslagningen av
ett stjärnvalv i koret, ett dubbelkryssvalv och ett korsstjärnevalv i
långhuset gjordes omkring 1480 och kort därefter dekorerades kyr
kans väggar och valv.
Förändringar i kyrkorna gjordes i slutet av 1700-talet, då fönstren
förstorades, norrfönster togs upp, och väggarna ”vitlimmades”. Men
målningarna i valven fick stå orörda i båda kyrkorna, vilket vi skall
vara mycket tacksamma för idag. Kyrkorna har genomgått flera res
taureringar, och några gånger har även kalkmålningarna åtgärdats.
Härkeberga har rengjorts en gång, orgelvalvet två gånger. Täby kyrka
har rengjorts tre gånger under 1900-talet.
Tidigare åtgärder i form av putslagningar och fästningsarbeten av
löst sittade puts har vi kunnat se. På sydsidans valvkappor i Täby kyr
ka har dessa haft en horisontal spricka. Där har vi kunnat iakttaga
retuscheringar i färg, liksom vid mindre skrapmärken och små puts
lagningar. 1 övrigt har vi inte kunnat se att målningarna i valven för
bättrats med färg på något sätt. På väggarna som frilagts i början av
1900-talet har i stort sett ingen retuschering blivit utförd. Väggarnas
bårder och streck är delvis rekonstruerade.
I Täby kyrka finns i bågen över altarskåpet en rekonstruerad slingdekor, ordentligt skrafferad, så att man skall se att det inte är original.
Man bör på intet sätt känna sig lurad på äktheten, när man betraktar
målningarna i dessa kyrkor. De få reparationer och rekonstruktioner
som utförts är endast marginella.
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Måleriets material och teknik
Måleriet är utfört ”al secco”, dvs. målat med pigment och bindemedel
på en torr grund. Grunden för kalkmålningarna är likvärdig i de båda
kyrkorna. Väggarna är av gråsten med tegel kring fönstren. Valven är
slagna i tegel. Väggar och valv är överputsade med ett relativt grovt
kalkbruk, som följer underlagets ojämnheter. Ytterligare ett tunnare
kalkrikt skikt har påförts före målning. I Täby kyrka är detta skikt
betydligt tjockare, och har dålig vidhäftning till putsen, troligen bero
ende på skillnaden i tid mellan valvslagning och målning, som är
minst 30 år. Om målningarna i Täby kyrkas valv hade blivit överkal
kade, hade de inte gått att åter taga fram. Målningarna skulle i så fall
ha följt med överkalkningsskiktet vid en friläggning, då den naturliga
spjälkningen (brottytan) ligger mellan putsen och målningens grund
skikt. Härkeberga kyrkas valvmålningar skulle ha klarat sig något
bättre, men inte utan stora färgförluster. Man kan se detta problem
genom att studera resultatet som uppnåtts, när man tidigare försökt
frilägga väggarnas måleri i de båda kyrkorna.
I Täby kyrka har nästan inget väggmåleri gått att rädda. I
Härkeberga har det gått betydligt bättre, men mycket av fina detaljer i
måleriet har tyvärr gått förlorat. När vi arbetade med Härkebergas
kalkmålningar, visade det sig att dessa var bindemedelssvaga och
mycket känsliga att rengöra, medan Täbys kalkmålningar var mycket
starkt bundna och mindre känsliga att rengöra, då de även tålde
vatten. Varför denna skillnad? Vilket bindemedel kan ha använts?
Dessa kyrkors orörda valvmålningar har givit oss ett unikt tillfälle
att studera Albertus Pictors måleri och teknik efter 500 år.

Uppteckning av motiven
Teckning av bilderna har utförts med kol. Därefter har teckning och
målning utförts med pensel och färg. Man har inte alltid följt kolteck
ningen; därför kan denna ses på ett flertal ställen på sidan av det
målade. Vid felmålningar har detta korrigerats med en overkalkning.
En av de roligare ändringarna finns i Täby kyrka i bilden ”Dansen
kring guldkalven”. Där har man inte fått plats med den stående guld
kalven inom bildfältet, utan i stället med visst besvär och många
ändringar målat den liggande. De flesta dräkternas teckning är utförd
genom ristningar i den torra putsen. Att dessa är tecknade på detta
sätt kan bero på, att man inte med kolet ville smutsa de finare färger,
som dräkterna är målade med.
Schabloner har flitigt använts vid uppmålning av bårder och viss
dekorativ utsmyckning på ribbor, valv och sköldbågar, bakgrunder
och inte minst till de olika personernas dräkter. Schablonerna är troligen
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gjorda av blyplåt, där mönstret skurits ut. När man lägger plåten på
den ojämna muren, kan man lätt få den att forma sig efter ojämnheter
na, och erhålla de skarpa och fina kanterna, som är fallet i Täby.
Färgen har målats med pensel, rätt tjockt, inte ströpplats, som annars
är det vanligaste sättet vid schablonmåleri. Till mer invecklade deko
rativa kompositoner har upp till tre olika schabloner använts.
Variationer har även uppnåtts genom att man vridit eller vänt på
schablonen. Därför upplevs det schablonmålade mer levande och inte
på något sätt hårt och stereotypt som senare tiders användning av
schabloner kan göra.
Albertus Pictors måleri är mycket avancerat. Han har inte bara tagit
en kulör och färglagt det enskilda objektet, utan har för att skapa
volym utnyttjat olika toner av samma färg, samt även använt sig av
olika färger (pigment). Han tycks även ha målat något som kan liknas
vid ett slags skiktmåleri, till exempel druvklasarna i Härkeberga kyr
ka, där det finns flera röda druvklasar som inte överlaserats till skill
nad från de nu helt svarta, överlaserade druvklasarna, där volymen
helt har försvunnit. Lasyrerna måste, då de var nygjorda, ha givit kla
sarna ökat djup och bättre lyster. Många, nu mörka, dräkter och glo
rior m.m. kan vara målade på liknande sätt. En färgton som under
sökts är den nu grå bottentonen, som kan iakttagas i vissa bildfälts
bakgrunder, t.ex. himlar. Har ytan haft någon färg? Eller har den
enbart blivit grå? Med tanke pa Albertus Pictors textila bakgrund kan
något organiskt färgämne ha använts, som nu inte går att spåra.
Klaraste spåren av den grå bottentonen finns i orgelvalvet, sydöstra
svickeln, i Härkeberga kyrka. Där kan man se droppar, stänk och
spår av penseln på den ljusare ribban under en bild med grå bak
grund. Något entydigt svar har analyserna inte givit. Annars finns det
endast en bild med färgad bakgrund, även den i Härkeberga kyrka i
orgelvalvet, ”Nådastolen”, i valvet mot öster.

Färger
Röda färger
Vad vi nu vet, har de röda pigmenten cinnober och mönja använts,
vilka helt eller delvis har ändrat färg. Ett gott exempel på en oför
ändrad mönja kan ses i Härkeberga kyrka, i orgelvalvet, där en mans
dräkt delvis är målad på en träbjälke, där färgen inte förändrats så
mycket. De färger som nu uppfattas som röda är vanligen järnoxid
pigment, där den kallaste tonen benämns ”caput mortuum”; de ljusa
re är engelskt rött eller bränd terra. Tonerna på dessa färger varierar
efter bränningsgrad och ursprung.
Mycket spännande är en rosaröd färg, som använts till dräkter m.m.
Färgen finns endast kvar i de djupaste delarna i putsytan. Färgen har
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ibland benämnts som ”purpur”. Analysen visar, att det är en organisk
färg, vilket är mycket intressant, då vi letat efter någon anknytning till
Albertus textila verksamhet. Färgen är enligt bindemedelsanalys bun
den med olja. Färgen är målad på ett vitt kalkskikt, som nu i huvud
sak är det man ser.

Gula färger
Ockror i olika toner, ifrån ljusockra till mörkockra, ibland blandade i
kalk, är nu de gulaste färgerna man kan se. Använda i dekor, hår och
skägg, kläddetaljer, väskor och vissa arkitektoniska detaljer. Det har
dock funnits en gulare färg, som varit mer guldlik, och som nu kan
iakttagas som en brun-svart färg på glorior, vissa dräkter, och som
glansdagrar i hår och skägg, dryckeskärl m.m. Den gula färgen, som
oxiderat, skiftar mycket, och uppfattas som mörkbrun eller ljust brun
gul, ibland även som en vitaktig slöja. Analysen visar, att det är en
blyfärg, exempelvis massicot och blytenngult. Eventuellt kan en kom
bination av de olika gula blypigmenten ha använts, och varför inte
även blymönja, då den oxiderade färgen nu är så skiftande i ton.
Vad gäller de röda och gula färgerna, som oxiderats, kan man lätt
bildmässigt och med litet fantasi förstå vad som är vad. Men man
måste också beakta, att färgerna oftast har använts tillsammans, så en
nu mörk dräkt kan vara utförd med både cinnober, mönja, järnoxidrött, svart och vitt.

Gröna färger
Malakit (kopparhydroxidkarbonat), atakamit (kopparhydroxidklorid)
och grönjord är de tre olika gröna pigmenten som har använts enligt
de nu gjorda analyserna. Dessa gröna färger står fortfarande mycket
klara och rena, och tycks inte ha förändrat sig. Den gröna färgen är
med stor sannolikhet en blandning, där även kalk ingår, därför myck
et stabil.
Grönt förekommer mycket i båda kyrkorna, speciellt till ribbornas
bladverk och dekorativa mönster, till många dräkter m.m. Grönjord
är ett svagt grönt pigment, och har använts till vissa markpartier.

Blåa färger
Blåa färger finns i olika toner, från rödaktigt till grönaktigt blå, med
olika intensitet. Samtliga undersökta blåa färger har dock visat sig
vara azurit. Färgen förekommer på ribbor, dräkter m.m. Den blå fär
gen är i allmänhet mera skadad och fragmentarisk än den gröna. Den
har vanligtvis använts ren, utan inblandning av kalk, eller målats på
en speciell grund för att bättre komma till sin rätt och av denna anled
ning fått en sämre vidhäftning.
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Vita färger
Vit färg utgörs av kalk. Man kan se olika grader av vithet i måleriet;
troligen har olika kvaliteter av kalk använts. Den vitaste färgen kan
iakttagas på textband, några dräkter, ljusdagrar i ansikten, konturer
på dräkter, och ändringar i bottentonen, där det även finns en något
gulvitare ton.

Svarta färger
Svarta pigment består av kol från bränt ben eller trä (kimrök). Tonen
är oftast rätt likvärdig, oftast heltäckande, och har använts till kontu
rer, text m.m. Den förekommer sparsamt i måleriet.

Funderingar om måleriet
Målningarnas innehåll har beskrivits i många böcker och avhandling
ar. Teorierna är många, till exempel om vem som har malat vad, om
det är Albertus Pictor eller hans skola. Andra frågor gäller vilken kyr
kas målningar som är de äldsta, och hur lång tid det har tagit att göra
målningarna. Hur många medhjälpare har varit med vid arbetet?
Vilken tid på året har arbetet utförts? Vilken typ av ställningar har
man använt? Många andra frågor har också ventilerats. Jag har haft
vissa funderingar under arbetet, som jag nu tänker redovisa.
Målningsprogrammet måste ha gjorts upp mellan beställare och
konstnär, så att planen för de ikonografiskt olika bilderna var klar
och hade sin givna plats i valven, innan arbetet påbörjades. Det driv
na utförandet tyder på att en viss vana fanns hos målarna som skulle
utföra arbetet. Förlagor från ”Biblia Pauperum” har ju utnyttjats i de
båda kyrkorna, och även andra förlagor, ingenting var helt nytt för
konstnärerna. Det bör ha varit 4-6 personer, som har utfört arbetet,
varav 2-3 man som har arbetat med bilderna och 2-3 man med deko
ren. Någon kan ha arbetat med att riva och förbereda färgerna.
Arbetet måste ha utförts, då det var varmt i kyrkan, alltså under
sommartid med förskjutning mot hösten. En hel kyrkas målningar
blev troligen utförda under en säsong. Arbetet har säkerligen utförts
från enkla ställningar, då det inte är så högt i tak i dessa kyrkor. Jag
har själv, för många år sedan, arbetat ifrån enkla ställningar, som till
handahölls av församlingen. Ställningen var byggd av långa granspi
ror, med några enkla kryss-slag och med några plankor att stå på. I
högre kyrkor utnyttjades hål i väggen, där en bom kunde köras in och
en ställning byggas.
Frågor som betraktare ställer, är om man inte kan stryka över mål
ningarna med något ämne, som skulle skydda dem mot allt. De försök
som jag vet har utförts, har visat sig skada målningarna mer än de
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skyddat dem. Det bästa skyddet är att försöka förstå, vad felaktig
uppvärmning åstadkommit för skador. En av de största skadeorsa
kerna här i de mellansvenska kyrkorna är uppvärmningen, som svär
tar målningarna och tvingar fram upprepade rengöringar. Man kan
lättast förstå detta, om man betraktar ett ouppvärmt vapenhus, till
exempel som i Härkeberga och Härnevi kyrkor, där målningarna
fortfarande är klara och rena, och därefter studera det uppvärmda
kyrkorummets målningar. Skillnaden är uppenbar. Ett exempel på en
kyrka, vars målningar inte skadats av någon uppvärmning, är Risinge
gamla kyrka, som än idag står ren och klar.
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Våra kemiska undersökningar har visat, att det är ett tämligen
begränsat antal pigment som använts till dessa senmedeltida kalkmål
ningar. I första hand är det naturligt förekommande oorganiska
ämnen såsom sot eller bensvart till svarta färger, kalk till vita färger,
samt flera olika mineral: ockrafärger, järn(III)oxid, malakit, atakamit,
azurit, grönjord, cinnober m.fl. Några av dessa kan dock ha fram
ställts syntetiskt (se nedan), och helt klart är att exempelvis blyvitt,
massicot, blymönja och blytenngult har framställts i något alkemiskt
laboratorium. I enstaka fall påvisades spår av organiska färgämnen
(Rotholz; bresilia-rött). Kanske har användningen av dessa varit rela
tivt stor, men dess värre har sådana mindre hållbara pigment brutits
ned och bleknat bort under århundradenas lopp. Det är ju rimligt att
antaga, att gestalternas ansikten, händer och fötter ursprungligen varit
svagt rosafärgade och inte (som nu) ljusgråa.
En sammanställning av påträffade pigment i de fyra kyrkorna finns i
tabell 8A. Härav framgår, att cinnober använts mycket sparsamt, för
modligen på grund av det höga pris det betingade. Av samma skäl
saknas det blåa ultramarinet. Guld påträffades inte heller i någon av
de fyra undersökta kyrkornas kalkmålningar. Guld är över huvud
taget ovanligt i svenska kyrkmålningar, och denna dyrbara ”färg” lik
som ultramarin reserverades bara för de mest betydelsefulla personlig
heterna. Ofta har pigmenten använts rena, dvs. utom kalken, men
några blandningar tycks ha varit populära, till exempel blytenngult
och andra blypigment till gloriornas färger, eller järn(III)oxid i bland
ning med någon ockrafärg. Några ämnen, som vi i många fall har
identifierat i dessa kalkmålningar och vars förekomst har en intressant
bakgrund, skall diskuteras litet mer ingående. Detta gäller den mörka
blydioxiden (plattnerit), den gröna atakamiten, samt den egendomliga
förekomsten av gult kopparvanadat
I de undersökta kalkmålningarna finns i samtliga kyrkor en vanligt
förekommande mörk färg, nämligen mörkbrun, svart eller gråsvart
blydioxid (plattnerit, ß-Pb02, med tetragonal kristallsymmetri).
Blydioxidrika färgpartier är mycket vanliga, och de förekommer ofta
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Tabell 8A. Sammanställning av färger och pigment i de fyra kyrkorna
i Härkeberga (H), Täby (T), Härnevi (Hv) och Risinge (R).
Färg

Pigment

Förekomst (antal prover)
H

T

-

3

Svart
Svart
Svart
Grått

Enbart sot/kimrök
Sot + bensvart
Enbart bensvart
Sot + kalk

4
1

5
1

-

-

_

3

5

-

4

Svart
Gråsvart
Mörkbrun

(Blydioxid)
(Blydioxid)
(Blydioxid)

3
1

2

.

-

-

<N

R

- tt

Hv

5

1

-

Brunröd
Brunlila
Brun
Brun
Beige
Rosa

Järn(III)oxid
Caput mortu um
Mörkockra
Ockra + järn(III)oxid
Ljus ockrafärg
Järn(III)oxid + kalk

4

4
1
1
2
4
-

Orangeröd
Klarröd
Röd
Röd/brun 1
(flammig) J
Röd

Blymönja
Cinnober
Cinnober + blymön
Mönja + blydioxid +
ev. cinnober
Rotholz

Gul
Gul
Gul
Grågul
1
(“gloria”) /

Massicot (+ blydioxid)
Blytenngult
Kopparvanadat
Blydioxid + blytenngult,
ev. ockra el. massicot

2

Grön
Grön
Grön

Malakit (enbart)
Atakamit (enbart)
Atakamit + malakit

3
5
1

4
6
4

Olivgrön

Grönjord och malakit

-

2

-

Blå

Azurit

5

5

2

Vit
Vit

Kalk
Blyvitt (spår)

5
1

7

1

-

-
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-

2
3

-

4
.
-

1
1

5

3
2

2
2
1

4

1

-

2(?)

-

1
2
1

-

5

-

4
3
3

3

-

1
2

.
.

-

2
-

1

2

3

så ”malplacerat”, att man inser att den mörka färgen inte är en
ursprunglig färgnyans, utan följden av en icke förutsedd kemisk
omvandling. Blyoxider och blyvitt (blyhydroxidkarbonat; hydrocerussit) är vanliga senmedeltida färgpigment. I denna grupp finns, för
utom blyvitt, gul massicot (PbO med orthorombisk kristallsymmetri),
gul litharge (PbO med tetragonal kristallsymmetri), och orangeröd
blymönja (Pb304 med tetragonal kristallsymmetri). Framför allt i
basisk miljö såsom på kalkgrunder oxideras dessa pigment med tiden
till blydioxid (Pb02; vilken kan uppträda i olika kristallformer men
här alltid som plattnerit). Exempelvis oxideras blyvitt enligt den
kemiska reaktionen
2PbC03-Pb(0H)2 + 3/2 02(g) ->3 ß-Pb02 + 2 C02(g) + HzO,
vilken uppenbarligen gynnas av en basisk miljö. Plattneriten kan vara
gråsvart, mörkbrun eller t.o.m. kolsvart (jfr Giovannoni et al. 1990;
Gmelin 1969). Omvandling kan troligen även ske under inverkan av
mikroorganismer (Petushkova & Lyalikova 1986).
I Härkeberga ser man effekten av den ovan nämnda oxidationen till
blydioxid på många ställen, t.ex. på väggen vid trappan upp till orgel
läktaren (se figur 5.6). Här har en ursprungligen orangeröd färg av
mönja på en manspersons ärm bevarats på den ”surare” träbjälken,
men oxiderats till mörkbrun blydioxid på den basiska kalkväggen
ovanför. Liknande exempel kan observeras på många andra av kalk
målningarna, exempelvis på ”regnbågen” under Kristusfiguren på
orgelläktaren (figur 5.2). I flera motiv i Härkeberga och Täby kyrkor
förekommer målade druvklasar, de flesta numera gråsvarta.
Målningarna är gjorda på kalkgrund. Man kan dock fråga sig, varför
en del druvklasar fortfarande är orangeröda, av mönjefärg. Har nå
gon lasyr funnits med i bilden?
För vissa blypigment, till exempel blyvitt, kan man också tänka sig
en ombildning till svart blysulfid under påverkan av svavelväte eller
organiska svavelföreningar. Denna typ av omvandling är vanligt före
kommande i äldre oljemålningar, och icke så sällan en förklaring till
varför dessa har mörknat. I våra undersökta kalkmålningsprover
kunde vi dock aldrig påvisa några signifikanta halter av blysulfid.
Det är för övrigt anmärkningsvärt, att blydioxid uppvisar varieran
de färger. Ibland är den kolsvart, andra gånger gråsvart, och någon
gång mörkbrun. Några tänkbara förklaringar till dessa olika färger
har föreslagits i litteraturen och på internationella konferenser som
behandlar följande problem:
D Färgen kan bero på ursprungspigmentet; blyvitt, massicot och bly
mönja skulle således kunna leda till olika färger hos oxidationspro
cessens slutprodukt, blydioxid. Detta verkar mindre sannolikt, och vi
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har själva inte något statistiskt belägg för detta. För övrigt är ju ursprungsfärgen oftast okänd, och man kan bara gissa sig till vilken den
varit. Dock tycks mönja sällan ha omvandlats fullständigt till bly
dioxid, utan man ser vanligen kvarvarande spår av den klart orange
röda mönjefärgen.
1 Blydioxiden kan ha varierande kornstorlek, vilket skulle kunna
medföra olika färgnyanser. Detta kan vara en av flera tänkbara för
klaringar. Det är också väl känt, att kraftig mortling av ett starkt fär
gat ämne reducerar färgens intensitet.
! Varierande grad av kristallinitet på grund av kristalldefekter och
gitterstörningar (Schottky- eller Frenkel-defekter, dislokationer), in
lagrade främmande atomer, oordnad kristallstruktur m.m. kan påver
ka färgen. Sannolik förklaring; märkbar i andra sammanhang, till
exempel färgvariationerna observerade hos järn(III)oxid i Falu röd
färg, eller i den ännu mörkare varianten som kallas Caput mortuum.
D Små föroreningar i blydioxiden kan ge upphov till olika färger.
(Hör delvis samman med ovanstående förklaringar.)
□ Olika bindemedel i kalkgrunden kanske kan förändra färgen för
blydioxid. Tänkbart, men i så fall borde detta märkas även på andra
pigment.
Det måste sålunda konstateras, att problemet med blydioxidens olika
färgnyanser ännu inte fått någon definitiv förklaring.
Ett annat intressant fenomen är de egendomliga gula färgfläckarna
av kopparvanadat på gröna färgfält. Detta har vi påvisat i tre prov
från Härkeberga kyrka, ett prov från Täby kyrka, och två från
Risinge gamla kyrka, dvs. från olika epoker och från olika mästare.
Den gröna bakgrundsfärgen är malakit eller atakamit. Närvaron av
gult kopparvanadat är egendomlig av flera anledningar:
D Metallen vanadin är ganska ovanlig, och förekommer vanligen i
mineral innehållande järn eller titan.
□ Grundämnet vanadin påvisades först år 1831 av den svenske
kemisten Sefström. Vanadin har naturligtvis, i låga halter, förekommit
i föremål av järn eller andra metallföreningar alltsedan forntiden, men
det sena upptäcktsåret för grundämnet antyder att förekomsten av ett
gult kopparvanadat i svenska senmedeltida kalkmålningar knappast
kan ha varit avsiktlig.
Ü Den gula färgen avviker kraftigt från den gröna grundfärgen och
kan inte ha varit den ursprungliga färgen. Troligen har ett från början
grönt vanadinhaltigt ämne följt med den gröna färgen, och sedan
omvandlats till ett gult ämne.
Med s.k. punktanalys i svepelektronmikroskopet undersöktes tolv
utvalda gula korn av kopparvanadat från de tre Härkebergaproverna
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och från Täbyprovet. Atomförhållandet Cu:V varierade en del, från
att som lägst vara 2:1 upp till drygt 5:1. Vi observerade, att det gula
ämnet är ytterst finkornigt och oskiljaktigt uppblandat med de gröna
kopparhaltiga pigmenten i bladen, vilket för en del korn medfört en
för hög kopparhalt och därmed ett skenbart högre Cu:V-förhållande.
Kompletterande analyser utförda vid Lunds universitets kemiska insti
tution med hjälp av ett transmissionselektronmikroskop gav exaktare
analysvärden, och Cu:V-förhållandet tycks enligt dessa analyser ligga
nära 2:1. Röntgendiffraktionsdata registrerades med en Guinierkamera,
men vi har ej funnit tillräckligt god överensstämmelse med något i lit
teraturen beskrivet kopparvanadat. Slutligen erhölls elektrondiffrak
tionsdata med ett transmissionselektronmikroskop modell JEOL2000FX (HRTEM). De små kristallkornen sönderdelades av elektron
strålen efter bara några sekunder. Denna instabilitet indikerat före
komst av kristallvatten i ämnet. Ett erhållet diffraktionsmonster anty
der en hexgonal projektion av den kristallografiska enhetscellen, med
de ungefärliga cellparametrarna a = b = 5,21 A (0,521 nm).
De nu genomförda analyserna gav inte något entydigt svar. En möj
lig förklaring är att ett från början grönt kopparvanadatmineral vid
leveransen följt med det gröna pigmentet, och att detta okända mine
ral med tiden omvandlats till ett gult ämne. Som ovan nämnts avviker
den gula färgen så markant från den gröna, att det knappast kan ha
varit frågan om ett från början gult ämne. Några tänkbara koppar
vanadatmineral enligt den mineralogiska litteraturen är följande:
Turanit
Volbortit (Uzbekit)
Sylvanit
Stoiberit
a-Blossit
ß-Ziesit
Fingerit
McBirneyit

Cu5(0H)4(V04)2-2H20
Cu3(V04)2-3H20
CU3VS4

Cu5V2O10
a-Cu2V207
ß-Cu2V207
Cun02(V04)6
Cu3V208

Cu:V = 5:2
Cu:V = 3:2
Cu:V = 3:1
Cu:V = 5:2
Cu:V= 1:1
Cu:V= 1:1
Cu:V=ll:6
Cu:V = 3:2

Inget av dessa har ett Cu:V-förhållande omkring 2:1. Mineralet finge
rit ligger närmast i sammansättning, med Cu:V-förhållandet 11:6,
dvs. ca 1,83. Samtliga dessa mineral uppges i litteraturen som sällsyn
ta eller ”sparsamt förekommande”. Något ännu oidentifierat mineral,
nu omvandlat, är också tänkbart. Detta gör ett klarläggande av detta
problem och av en tänkbar ursprunglig fyndort synnerligen intressant.
Man kan naturligtvis också tänka sig, att ett mineralämne innehållan
de vanadin men ej koppar har reagerat med malakit eller atakamit i
den gröna bakgrundsfärgen, för att så småningom bilda de gula kristaller
na.
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Som ett annat kuriosum kan nämnas, att metallen vanadin i andra
ämnen än kopparvanadat påträffades i låga halter i en del färgprover,
exempelvis i ett rosafärgat prov i Härnevi, och i Risinge gamla kyrka
tillsammans med svart blydioxid eller en brun färg bildad genom
blandning av järn(III)oxid och ockra.
Det tredje ämnet, som skall behandlas här, är atakamit, en kopparhydroxidklorid (”basisk kopparklorid”) med den kemiska samman
sättningen Cu2C1(OH)3. Tidigare har man ansett, att alla gröna pig
ment i medeltida kalkmålningar var malakit, dvs. ett kopparhydroxidkarbonat. Thompson (1994) omnämner inte ens atakamit i sin bok,
och Kühn et al. (1988) nämner det bara i förbigående. Atakamit har
dock beskrivits som ett pigment redan av Terrace (1968), och något
senare av Van’t Hul-Ehrnreich & Hallebeek (1972). En noggrann
genomgång av den konserveringstekniska litteraturen visar, att ataka
mit har rapporterats som ett grönt pigment i ett tiotal fall. Speciellt
vanligt tycks det ha varit i Egypten (ex. Riederer 1974; LeFur 1990).
Även i templet i Aegina har atakamit identifierats (Riederer 1977).
Atakamit förekommer även i gamla asiatiska muralmålningar, till
exempel i Indien, Japan och Kina (ex. Purinton & Newman 1985;
Duang et al. 1987; Moffatt et al. 1989).
Atakamit har fått sitt namn efter Atacama-öknen i Chile. Det är
som naturligt mineral vanligt förekommande i de kopparrika mineralfyndigheterna i Sydamerika. Däremot är atakamit ganska ovanligt i
Europa, där det förekommer sparsamt tillsammans med andra kop
parmineral. I själva verket finns det två mycket närbesläktade former,
atakamit med ortorombisk kristallstruktur (Ö-Cu2Cl(OH)3) och paratakamit med monoklin symmetri (y-Cu2Cl(OH)3). För enkelhets
skull användes i denna rapport för båda dessa modifikationer beteck
ningen atakamit. Liksom malakit var det kanske möjligt att under
senare delen av medeltiden tillverka atakamit i ett alkemiskt ”labora
torium", och vi kan numera på goda grunder antaga, att den atakamit
vi funnit i de svenska kyrkornas kalkmålningar sannolikt är av synte
tisk art. Denna hypotes har för övrigt presenterats av några ryska för
fattare (Naumova, Pisareva & Nechiporenko 1990; Naumova &
Pisareva 1994). Man har ibland framkastat, att atakamit kan ha bil
dats genom omvandling av malakit, på liknande sätt som azurit kan
omvandlas till malakit eller tenorit (Hansen & Jensen 1991; Gutscher
et al. 1989). Mot detta talar det faktum, a tt grundämnet klor aldrig
observerats i de fyra undersökta kyrkornas kalkmålningar annat än i
samband med atakamit. För övrigt har vi även påvisat atakamit i
1200-talsmålningar i de gotländska kyrkorna i Mästerby, Källunge
och Garde (Tronner & Nord 1993a, b; Nord & Tronner 1993a).
Vi observerade inte någon omvandling av blå azurit till tenorit
(svart kopparoxid), vilket rapporterats av Gutscher (1989). Inte heller
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fick vi några tydliga indikationer på omvandlingen av cinnober till
den svarta metacinnabariten, men en sådan omvandling kan i och för
sig ha maskerats av en samtidig, betydligt mer omfattande, omvand
ling av mönja till mörk blydioxid.
Bindemedelsanalyserna antyder, att man i ungefär hälften av de
undersökta proverna förutom kalken använt sig av något organiskt
bindemedel som en extra tillsats. Det förefaller också sannolikt, att
gips ibland, kanske slumpmässigt snarare än avsiktligt, blandats med
kalken, för att ge en bättre och beständigare yta att måla på. Det är
självfallet av stort intresse att analysera ytterligare senmedeltida kalk
målningar i detalj, för att se om våra här erhållna resultat har generell
giltighet.
Våra kemiska analyser och undersökningar har bringat, klarhet i en
del viktiga spörsmål. Detta gäller exempelvis vilka pigment och binde
medel som använts i slutet av medeltiden, samt måleritekniska detal
jer och observationer. Dessa kunskaper har underlättat konserveringsarbetet och ökat kunskapen om senmedeltida målerimaterial.
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Appendix

Tabell I. Färgprover från Härkeberga kyrka.
Bf = Bildfält enligt Kilström fl968).

Prov

Provbeskrivning

Analysresultat

Svarta, gråa och mörkbruna färger

H-7
H-21
H-22 a
H-22 b
H-29
H-33
H-l

H-3 7

Svart färg på vit botten (bjälke SO)
Gråa färgstråk på gröna blad
Svartgrått streck som markerar figur (orgelläktaren)
Gråa draperiveck i taket
Otydlig grå bakgrundsfärg (orgelläktaren)
Prov från grått ansikte (orgelläktaren)
Mörkbrun färg på SÖ svickeln, södra ribban.
”Glansdager” på f.d. (?) gul färg
Brun färg i Johannes gloria, Ö korvalvet
Brunsvart färg i Moses mantel (korvalv SO)
Svarta vindruvsklasar med orangeröd färg under
(orgelläktaren), figur 5.7, Bf 111:26
Svart pigment i kanten av grön blomranka (orgelläktaren)
Gråaktig färg i ”innersta” regnbågsfältet (orgelläktaren),
figur 5.2, Bf 111:23
Som ovan, men från ett mörkbrunt fält i regnbågen

H-40

Mörkbrunt regnbågsfält

H-47
H-55
H-57

Mörkbrunt mittparti i blomma nära taket
Svart prov från druvklasar
Brun ärm på mannen i trappan till orgelläktaren,
figur 5.6, Bf 111:26

H-3
H-8
H-19 a,b
H-23
H-36

Trol. sot med litet bensvart
Sot (atakamit)
Sot
Kalk med något sot
Kalk med något sot
Kalk med något sot
Blydioxid
Blydioxid
Blydioxid med spår av mönja
Blydioxid med spår av mönja
Blydioxid
Blydioxid med spår
av blytenngult
Blydioxid med spår av
blytenngult och malakit
Blydioxid med spår
av mönja
Blydioxid
Blydioxid
Blydioxid med spår av mönja

Brunröda, röda och orangeröda färger

H-12
H-4
H-42
H-5
H-43
H-9
H-10
H-20
H-24
H-44
H-58
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Brunröd färg på ribba i koret
Röd färg i Johannes döparens mantel (korvägg S)
Rött sår på Kristusfigurens fot
Röd färg på träbjälke (koret, SO)
Kristus mantel: ljusare brunröd färg
Orange färg, druvklase på sköldbåge (koret)
Röd färg på ribba i koret
Orange färg på druvklasar (orgelläktaren),
figur 5.7, Bf 111:26
Rött pigment, orgelläktaren
D:o, mörkare, ytligare färgskikt
Mannen med orange ärmen (trapphuset),
figur 5.6, Bf 111:26

Järn(III) oxid
Cinnober, spår av blyvitt
Cinnober
Mönja och cinnober
Mönja och cinnober
Mönja
Mönja
Mönja
Mönja
Mönja, något blydioxid
Mönja

Gula och beigeaktiga färger

H-28
H-27

Gult pigment från otydlig gestalt på orgelläktaren
Gult prov på träbjälke (orgelläktaren)

Gulgrå gloria på västväggen t.v. om fönstret
Gul gloria i otydlig målning på orgelläktaren
t.h. om fönstret
”Glansdager” på gulbrun stav (orgelläktaren)
H-31
Prov från beige stövel (orgelläktaren)
H-30
”Lejongult” hår
H-52
Gul färg över Jesusbarnets skrin; målning på
H-54
korets nordvägg, figur 5.8, Bf 1:45
H-ll a, b Gul missfärgning på gröna blad (koret)
D:o i valv III (orgelläktaren), på ribba
H-25
Gul färg på gröna blad, trapphuset
H-35
H-34
H-50

Massicot och blydioxid
Troligen en blandning
av blytenngult och massicot
Blytenngult, blydioxid
Blytenngult, spår av
blydioxid
Blytenngult, blydioxid
Ockrafärg, samt spår av sot
Gulockra, spår av järn(III)oxid
Gulockra
Kopparvanadat
Kopparvanadat
Kopparvanadat

Gröna och blåa färger

H-6
H-51
H-53
H-48 a,b
H-17
H-39
H-45
H-46
H-49
H-2
H-13
H-18
H-26
H-41

Grön mantel på träbjälke i koret
Gröna blad på ett träd, taget från orgelläktaren
t.h. om fönstret
Grön färg på träbjälke
Grön mössa och dräkt på profeten David,
orgelläktarens sydvalv, figur 5.10, Bf 111:18
Grönt akantusblad i koret
Grönt regnbågsfält (orgelläktaren)
Ljusgröna blad i fembladig blomma, orgelläktaren
D:o, men mörkare grön färg

Malakit

Vitt textband i koret
D:o
D:o
Vitt prov från ansikten i taket
Vitt regnbågsfält
Vitt fält i textband

Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk

Malakit
Malakit
Atakamit med spår av
malakit
Atakamit
Atakamit
Atakamit, (bariumsulfat)
Atakamit, blydioxid,
(spår av BaS04)
Atakamit
Grön ranka t.v. om profeten David
Blå färg från Marias mantel (norra korvalvet uppe i taket) Troligen azurit
Azurit
Blå färg på en bjälke (korets SO vägg)
Azurit
Blå färg från Simsons dräkt, koret, figur 5.11, Bf 111:23
Azurit
Blå färg från Marias mantel
Azurit, spår av malakit
Blått regnbågsfält, det ”yttersta” färgskiktet,
och blydioxid
figur 5.2, Bf 111:22

Vita färger

H-14
H-15
H-16
H-32 a,b
H-38
H-56
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Tabell II. Färgprover från Täby kyrka.
Beteckning på bildfält (=Bf) enligt Curman & Roosval (1950). Valv I/II
betyder att provet är taget från en valvbåge mellan valven I och II.

Prov

Provbeskrivning

Analysresultat

Svarta, gråa och mörkbruna färger

T-40
T-42
T-43

Bf 111:5, svarta stenblock på kyrkobyggnad, figur 5.13
Bf 111:5, svart parti från kyrkobyggnad
Bf 111:5, mörka löv på ett litet träd

T-19 a
T-39 a
T-28

Bf 111:2, gråaktig färg i taket
Bf 11:6, ljusgrå himmel, figur 5.14
Bf 111:3, dansen kring guldkalven. Prov från svarta
ljuslågor, figur 5.15
Bf 1:6, mörkbrun flaga från en ängels vingar
Valv II/III, svarta fläckar på schablonmålade gröna
blommor
Bf 111:4, ljusgrå druvklase

T-3
T-17 a
T-27 a

Sot, spår av blydioxid
Sot
Sot samt något kopparpig
ment (malakit el. akatamit)
Kalk med spår av sot
Kalk med spår av sot
Blydioxid
Blydioxid
Blydioxid, spår av atakamit
Kalk med spår av järn
och koppar

Rödbruna, röda och orangeröda färger

T-20 a
T-41 a, b

T-18
T-34
T-7
T-8 a,b

Bf 111:2, rödbrun färg i bladslingor, figur 5.17
Bf 111:5, violettbrunt prov från den mörkare
björnen, figur 5.13a,b
Ljusare björnen
Bf 11:6, Abrahams flammiga rödbruna mantel
Bf 11:7, blod ur Goliaths öga, figur 5.18
Bf 11:4, rosaröda färgspår på vit mössa

T-33

Valv I/II, prov från bladslinga, röd färg med delvis
svarta områden
Bf 11:5, flammig rödbrun dräkt

T-37

Bf 111:11, röda färgspår i en svart schablonblomma

T-44
T-36

Bf IV:3, droppande blod från avhugget huvud
Bf III: 11, rosaröda färgspår på en profets vita krage,
figur 5.19

Järn(III)oxid
Järn(III)oxid
(Caput mortuum)
Ockrafärg
Cinnober, mönja, blydioxid
Cinnober
Mönja + organiskt ämne (?)
+ järn(III)oxid (?)
Mönja, blydioxid
Mönja, blydioxid, spår
av järn(III)oxid
Mönja, blydioxid, spår
av cinnober
Mönja, blydioxid
Rotholz

Gula, grågula och beige färger

T-21

Marias grågula gloria, Bf 1:6, figur 5.16

T-22

Brungrå ”strålglans” runt Maria och Kristus
Bf 1:6, figur 5.16
Beigegult fält i Bf 1:5, figur 5.20
Maria bäres till graven av apostlarna i Bf 1:5,
figur 5.20. Apostlarnas grågula glorior
Bf 1:5, annat grågult prov
Kyrkofadern Gregorius gulbruna dräkt Bf 1:8
Gulbrun stövel i Bf 11:5, figur 5.22, 5.23
Grågul färg i bladslinga, valv I/II
D:o

T-23
T-24 a,b
T-25
T-26
T-5
T-ll
T-12

T-14
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Gula färgfläckar på evangelisten Matteus gröna
dräkt Bf 11:10, figur 5.21

Blydioxid, spår av mönja
och blytenngult
Blydioxid, rester av
blypigment; ockra färg
Ockrafärg
Sot, bensvart, gulockra
Sot, gulockra
Ockrafärg
Ockrafärg
Blytenngult
Blydioxid, sot, spår av
massicot och malakit, bly
tenngult
Kopparvanadat

Gröna och blåa färger

T-4
T-31
T-13
T-32
T-10
T-20 b
T-29 a, b

T-17b
T-l
T-2
T-35
T-9 a,b,c
T-15
T-16

Bf 1:10, kyrkofadern Ambrosius gröna dräkt,
figur 5.24
Bf 11:12, gräsmatta under ett lejon, evangelisten
Lukas symbol
Bf 11:6, olivgrön mark på bilden med Abraham
och Isak, figur 5.14
Bf 111:3, prov från en gräsmatta (dansen kring guldkalven)
Valv I/II, grönt färgprov från bladslinga i sköldbåge
Bf 111:2, gröna bladslingor
Bf 11:9, drottningens gröna dräkt

Valv II/III, schablonmålade gröna blad
Bf 1:6, en ängels gröna mantel
Bf 1:1, nordligaste ängelns gröna dräkt
Bf 11:6, grågröna trädblad
Valv I/II, blått färgstänk intill grön, blå
och mörkbrun bladslinga
Bf 11:5, prov från den mellersta pilgrimsmannens dräkt,
klarblå färg, figur 5.22
Som ovan, ljusblått färgprov

Malakit, men azurit använt
till schablonmönster
Troligen malakit,
tunt målat
Troligen malakit och grön
jord
Malakit och grönjord
Malakit (mest), atakamit
Malakit och atakamit
Atakamit med spår av mala
kit. Blå azurit bildar ett
schablonmönster i dräkten
Atakamit
Atakamit
Atakamit
Atakamit och sot
Azurit, malakit
Azurit
Azurit med mycket mer
kalk än i prov T-15

Vita och ljusgråa färger

T-19b
T-23b
T-27
T-30
T-38
T-39b
T-6

Grå himmel i Bf 111:2.
Vitt fält i Bf 1:5
Prov från stora druvklasen i Bf 111:4, figur 5.25
Vitt fält över textslinga i Bf 11:4
Tom textruta i Bf 11:6
Ljusgrå himmel i Bf 11:6
Penselstrået från Bf 11:6

Kalk, spår av sot
Kalk med något gips
Kalk med något gips
Kalk med något gips
Kalk med något gips
Kalk med något gips
Kopparhydroxidklorider,
ockrafärger, zinkförening,
kalk, gips, kvarts, m.m.

Tabell III. Färgprover från Härnevi kyrka.
Prov

Provbeskrivning

Analysresultat

Hv-l
Hv-2
Hv-3
Hv-4
Hv-5
Hv-6
Hv-7

Blågrönt skikt från pelare
Blå färg på pelare
Rosaröd blomranka
Klarblå färg från himmelsfärden (himlen)
S:ta Apollonias rödbruna flammiga mantel
Johannes Döparens brungula dräkt
Vitt parti bakom orgelläktaren

Malakit, kalk
Azurit och kalk
Järn(III)oxid och kalk
Azurit
Blymönja med blydioxid
Järn(III)oxid, ockra
Kalk
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Tabell IV. Färgprover från Risinge gamla kyrka.
Prov

Provbeskrivning

Analysresultat

R-l
R-2
R-3
R-4
R-5

Valv I, nordsidan. Gul fläck i grönt blad
Grön färg från ovanstående blad
Kolsvart valvbåge
Svartgrå färg
Ljust blågrå färgnyans

R-6

Rödbrun färg

R-7
R-8
R-9
R-10
R-l 1
R-12
R-13
R-14
R-1S

Rödbrun färg från mitten av en kotte
Valv 2, nordsidan. Grå färg på en gördelbåge
”Blomkärna” med röd kontur (röda färgen)
Ljusgrå färg runt blomman enligt ovan
Gula och gröna färger uppe i valvet
Svartgrå färg från mantel, figur 5.33
Ljusgrå färg från en hand, figur 5.33
Prov från en brun klädedräkt, figur 5.33
Kolsvart färg under personen enligt ovan

R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

Valv 4, nordsidan. Rosa blomma, figur 5.34
Rosa färgslingor intill blomman enligt ovan
Svart färg på valvbåge, figur 5.34
Grå färg på valvbåge, figur 5.34
Mörkbrunt färgprov, figur 5.34

R-21
R-22
R-23

Olivgrön färg
Grön färg i en blomma
Svart färg i ovanstående blomma

R-24
R-25

Rödbrun ”raksvans”
Valv 4, sydsidan. Svartröd ”flammig” mantel, figur 5.35

R-26

Textband med nästan bleknad skrift

R-27
R-28
R-29
R-30

Skär färg under det svarta (ovan)
Prov på svart färg
Valv 3, nordsidan. Svart text i textband
Svartnat blad med röda ”nerver” (svarta färgen)

R-31

Röd färg från ovanstående blad

Kopparvanadat, malakit
Malakit
Blydioxid
Sot, kalk
Kalk med spår av (okända)
föreningar innehållande järn
Järn(III)oxid, spår av bly
dioxid
Järn(III)oxid
Kalk med något sot
Blymönja
Kalk och sot
Kopparvanadat, malakit
Sot och kalcit
Kalk, sot
Järn(III)oxid, ockrafärg
Blydioxid, spår av ämnen
med Fe och Cu
Järn(III)oxid och kalk
Järn(III)oxid och kalk
Blydioxid
Kalk och något sot
Järn(III)oxid, kalk,
mörkockra, m.m.
Grönjord (?)
(Retuschering)
Blydioxid; spår av vanadin,
järn, titan
Järn(III)oxid
Blydioxid, blymönja, spår
av järn(III)oxid
Järn(III)oxid, spår av
malakit och sot
Järn(III)oxid, kalk
Blydioxid m.m.
Sot
Blydioxid; spår av koppar
och järn
Blymönja, spår av blydioxid,
tenn, koppar
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