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Madonnabilder från Västra Ed i Småland 
och från Skänninge 

Beskrivningar, utdrag ur konserveringsrapport och kommentar 

Av Peter Tångeberg 

Vid Historiska museets medeltidsavdelning har två 
smärre restaureringar av polykrom träskulptur ut
förts; två madonnabilder som vanställts genom rampo-
nering av ansiktenas målning, avsiktligt eller genom 
tidens tand, har lappats ihop och återställts på ett sätt, 
som gör dem njutbara för ögat och mer lämpade för 
museets utställning, där de intar framträdande plat
ser. Det är inte brukligt och i princip knappast önsk
värt att komplettera luckorna i en medeltidsskulpturs 
fragmentariska polykrom!, men i de aktuella fallen 
var skadorna av den arten, att de försvårade eller 
omöjliggjorde en rättvis uppskattning av i övrigt väl
bevarade konstverk. Dessutom behövde ingen tvekan 
råda, hur de uppståndna skadorna skulle repareras. 
Inget konstmuseum ställer ut äldre målningar på 
panna eller duk med iögonenfallande skador. De re

noveras pä ett sätt, som respekterar de ursprungliga 
partierna och låter dessa komma till sin rätt genom att 
förenas till ett harmoniskt helt, sedan luckor och sår 
diskret och känsligt fyllts ut. Det är en sådan restaure
ring madonnabilderna från Västra Ed och Skänninge 
nu underkastats. 

I samband med restaureringen har konservator 
Peter Tångeberg gjort en undersökning av bildernas 
sammansättning och polykrom! med intressanta re
sultat. På begäran av medeltidsavdelningen har dessa 
iakttagelser, som synes förtjänta av vidare spridning, 
sammanställts för publicering i Fornvännen jämte ett 
utdrag ur konserveringsrapporten, som berör den 
gjorda kompletteringen av bildernas karnation. 

Aron Andersson 

Madonna från Västra Ed, Småland 
(Statens Historiska Museum inv. 22567). Fig. 1-2. Ek och lind (?). H. 128 cm 

(Vänster och höger i beskrivningarna sett 
från åskådaren.) 

Sammansättning 

Maria, barn och stol är skurna i ett stycke. 
Stocken är urholkad på ryggsidan. Marias 
vänstra underarm och hand var separat 
snidad och fästad med en tapp eller dym
ling, cirka 23 mm, samt limmad. Marias 
högra hand är separat snidad och fogad 
vid handleden. Kristusbarnets båda armar, 
den vänstra från skuldran, den högra från 
armbågen, är separat snidade och fastade 
med dymlingar och järnspikar med stora 
huvuden. Spikarna torde vara sekundära. 
Ryggsidans urholkning är över Marias 
nacke ner till skuldrorna täckt med en ek-
platta, som är skulpterad för att passa till 

huvudets form. Plattan är fästad med järn
spikar. Över själva ryggen och täckande 
stolens sits finns en cirka 8 mm tjock plan 
platta av lind (?), bestående av två brädor, 
vertikalt sammanfogade. Denna platta är 
fästad med moderna skruvar. Stolens ur
holkning är öppen. 

Förlorade och skadade delar av snideriet 
Marias vänstra underarm saknas. Tappen 
(eller dymlingen) för dennas fästande är 
avbruten. Kristusbarnets båda uppsträckta 
fingrar på vänster hand är avbrutna. — 
Tronstolen torde ha haft sidostycken; hål 
på stolens sidor kan vara märken efter 
fästning. — Både Maria och barnet har in
tagningar på huvudena som tyder på att de 
burit kronor. 
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Större sprickor 

På Marias huvud löper en lodrät spricka 
över vänstra sidan. — Den plana ryggplat
tan har flera vertikala sprickor löpande 
från plattans nedre del uppåt. 

Ytor, omsnidning 

Skulpturens ytor tycks ursprungligen ha 
varit relativt jämnt bearbetade. Urholk
ningen i ryggen är utförd med ett kraftigt 
håljärn. — Flera delar av skulpturen har 
tydliga spår efter ett smalare håljärn. Samt
liga dessa ytor bedöms härröra från en 
senare omsnidning. Ytor som har spår 
efter denna bearbetning är följande: I en 
lakun på vänstra sidan av Marias hals finns 
horisontala spår efter håljärn. På Marias 
hår på vänster sida mot nacken förekom
mer vertikala och horisontala snidningar 
med ett liknande järn. Vid hårets fall över 
vänstra skuldran har även ett grövre verk
tyg, förmodligen yxa eller bila, kommit till 
användning. De ganska grovt och summa
riskt skurna flätorna härrör likaså från 
omsnidningen, och har framställts genom 
att den ursprungliga ytan skurits ned mel
lan flätorna. Partierna mellan flätorna är 
på framsidorna (över överarmarna) rela
tivt jämnt bearbetade, men järns med den 
vänstra bakre flätan är det grova snideriet 
med håljärn åter synligt. — Ytan på Marias 
panna är jämnt bearbetad. — Hela bröst
partiet ned till mantelns slag över knäna är 
omskuret. I synnerhet på bröstets sidor är 
snideri med håljärn tydligt. — På Kristus
barnets hår är ursprungligen runda lockar 
beskurna, vilket kan iakttagas framförallt 
över vänstra tinningen. 

Pergament, linneväv 

Fogar och sprickor är ursprungligen över
klistrade med pergamentstycken. Sådana 
pergamentremsor förekommer över fogen 
vid Marias högra handled, på en flik av 
manteln över höger arm samt på en hög 
veckas nedanför högra knäet, här möjligt
vis täckande en ursprunglig spricka. — 
Remsor av linneväv förekommer på flera 
ställen: vertikalt över klänningen på brös
tet, strax till höger om en (tänkt) mittlinje. 

Fogarna för Kristusbarnets armar är täckta 
med linneväv. På ryggen är övergången 
mellan ekplatta och lind(?)platta klistrad 
med ett större stycke linneväv. Remsor lö
per härifrån över fogen vertikalt nedåt ett 
stycke över ryggen. Insidan av denna fog 
är likaså klistrad med linnevävsremsor. — 
Samtliga linnevävsklistringar bedöms som 
sekundära. 

På Marias hjässa finns inget spår efter 
uppspänning i »Schnitzbank». 

Polykromi 

1. Övermålningar. Det är tvivelaktigt om 
den nu synliga bemålningen överhuvudta
get är utförd under medeltiden. Den har 
genomgående karaktären av oljefärg och 
gör ett även för senmedeltiden osannolikt 
intryck. — På vissa ställen har färgen run
nit in över angränsande färg. I synnerhet 
karnationerna har en tydlig, grov pensel
profil. På karnationerna är delvis två skikt 
synliga i målningen; det förefaller dock 
som om båda skikten härrör från samma 
målningstillfälle. — Över skador på under
liggande polykromi ligger färgen direkt på 
träytan utan spår av grunderingsskikt. 

De omsnidade partierna har försetts 
med en tjock (i allmänhet överstigande 1 
mm) grundering, som slätat över den 
ojämnt bearbetade träytan. På vissa ställen 
ligger den nyare grunderingen över en 
äldre: i övergången mellan mantelns slag 
över knäna och den (omsnidade) klän
ningen är två polykromiskikt (i båda fallen 
grundering och färg) synliga. Detsamma 
gäller håret på både Maria och barnet. — 
På den bakre högra flätan är ett mindre 
stycke av den första (förmodligen ur
sprungliga) polykromin synlig. Detta 
stycke har samma yta (rött) som det första 
skiktets mantel. Flätan har sedan, liksom 
hela håret, grunderats på nytt och bemå
lats. Denna rest utgör ett entydigt bevis på 
att flätorna ursprungligen inte förekom
mit. — Såvitt kan iakttagas på brottytor vid 
skador är Marias och barnets ansikten helt 
nygrunderade utan spår efter den första 
polykromin. Av stilistiska skäl och efter 
snittspåren på träytan måste ansiktena be-
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dömas som omsnidade. - Endast på Mari
as högra hand är på handleden, nedre de
len, ett litet stycke av den första karnatio
nen synligt (jämför nedan). Denna yta är 
övergrunderad. Handen torde följaktligen 
vara oberörd av omsnidningen. 

Egendomligt är att inga spår efter över-
grundering finns på skulpturens nedre 
hälft. 

Omsnidningarna har karaktären av sent 
1400-talsarbete (av stilistiska skäl att dö
ma). De omsnidade partierna (ansikten, 
hår, Marias bröst) har försetts med en 
tjock, utslätande grundering. Över denna 
grundering, samt över hela den första be-
målningen och över felställen i denna 
(nakna träytor) på skulpturens nederdel är 
lagd en målning som inte har 1400-talska-
raktär, men som möjligtvis skulle kunna 
vara från 1500-talet. Man är benägen att 
dra slutsatsen, att även omsnidningarna är 
från 1500-talet, ehuru följande en äldre 
förebild. 

2. Den första, förmodligen ursprungliga poly
kromin. Grunderingen är i allmänhet tun
nare än 1 mm och har en rent vit ton. 

Metallpåläggningar 

Intet spår av glansförgyllning med rent 
guld har kunnat iakttagas. 
Oäkta guld, mattförgyllningsteknik. Marias 
klänning och förmodligen Kristusbarnets 
klänning är förgylld med oäkta guld. Me
tallfolien ligger på en orange grund och 
består av silver med en tunn guldhinna 
(Zwischgold?). Tonen är, bortsett från silv
rets svarta sulfidering, något rödaktig. Ut
förandet är i någon form av matt(-ol-
je?-)förgyllningsteknik. På barnets klän
ning är endast små spår av orange grund 
synliga. — På Marias skor förekommer 
samma slag av förgyllning. Guldytan har 
ornament i form av svarta streck. — Även 
Kristusbarnets hår har denna typ av för
gyllning. Om Marias hår har haft samma 
utförande är ovisst. På högra sidan, ett 
stycke ner över armen, strax invid rygg
plattan, kan ett stycke orange grund med 
spår av silver med guld iakttagas. På andra 
partier av håret på höger sida är (under 

Fig. 1. Madonnabild från V. Ed, Småland. Efter kon
servering. Foto Gabriel Hildebrand. - Madonna slal-
ue from V. Ed, Småland. After restoration. 

övermålningen) en slät yta i ockra ton syn
lig. Färgen kan möjligtvis härröra från s. k. 
anläggningsolja (för fästande av metallfo
lie), som vanligtvis har en pigmentering 
med ockra. 

Rött: Utsidan av Marias mantel är röd. Fär
gen är tvåskiktigt uppbyggd med en 
orange undermålning med en tunn lasyr i 
klart, ljust rött lack. Ytan är slät. 

Applikationer på manteln; bård 

Den intensivt röda manteln har varit för
sedd med applikationer i form av fyrpass, 
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Fig. 2 A. Madonnabild frän V. Ed, detalj av huvudet 
med luckor i polykromi på pannan och halsen, endast 
nedtonade i färg direkt på träytan i samband med 
äldre konservering. Foto före konservering 1974. Fo
to Peter Tängeberg. - Madonna statue from V. Ed, 
detail of head with gaps in lhe polychromy of fore-
heael and neck, only toned down in colour directly on 
lhe wooden surface in connection with an earlier res
toration. Photo before restoration, 1974. 

Fig. 2 B. Madonnabild frän V. Ed, detalj av huvudet 
efter konservering. Luckorna i polykromien utfyllda i 
nivå med det bevarade färgskiktet. Foto Gabriel Hil
debrand. - Madonna statue from V. Ed, detail of 
head after restoration. The gaps in the polychromy 
filled in to the level of the preserved coat of paint. 

som har en diameter på cirka 6 cm. Fyrpas
sen är tätt strödda över manteln med ett 
avstånd av cirka 2 cm mellan varje. De har 
varit plastiskt utformade och tillverkade av 
vax (med eller utan tillsatser). De är fastade 
direkt på grunderingen. Vaxskiktet, som 
har varit minst 2 mm tjockt, är målat med 
en ljust orange (ljusare än undermålning i 
tvåskiktigt rött) ton i etl förhållandevis 
tjockt skikt. Över denna yta ligger en tunn 
folie av ljus metall (förmodligen tenn) som 

har spår av guld, om i form av mycket tunn 
folie eller som guldlack (gul lasyr) är ovisst. 
Över denna yta finns spår av måleri i ljust 
rött lack. Kring vaxapplikationerna finns 
låga åsar bildade av färg, vilket visar att 
bemålningen (mantelns röda) skett efter 
applikationen. Fyrpassen har en målad in
ramning bestående av cirka 3-4 mm breda 
linjer i vitt. En egendomlighet är att 
guldspår förekommer delvis in över dessa 
linjer. »Förgyllningen» skulle att döma 
härav vara utförd efter det att ornamenten 
bringats på plats. 

Även mantelns bård torde ha haft appli
cerade, plastiskt gestaltade ornament. En 
färgas, motsvarande den som förekommer 
i anslutning till fyrpassen, förekommer 
längs med hela sömmen bildande en 3-4 
cm bred bård. Några spår av applikatio
nerna har inte kunnat iakttagas. Längs 
med bården löper en vit linje av samma 
slag som runt omkring fyrpassen. 

Grönt: Mantelns foder är grönt. Färgen är 
ljus och ytan slät. 

Blått: Klänningens foder. Endast spar-
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samma, starkt nedsmutsade rester före
kommer vid fotplattan. Färgen förefaller 
vara ljus och bestå av endast ett skikt. 

Karnationer: Att döma av det lilla fragmen
tet på Marias högra handled är karnatio
nerna ljust rosa. Röda pigment är tydligt 
synliga i stereomikroskopet vid 40 gångers 
förstoring. Färgskiktet är tunt och ytan 
slät. 

Övriga bemålningar: På stolens sidor finns 
rester av ljust röd färg, som ligger på en 
mycket tunn grundering. 

Den plana ryggplattan är svagt rödfär
gad utan grundering. Den röda färgen fö
rekommer under linnevävsremsorna. I det 
röda är utsparat runda ornament med cir
ka 6 cm diameter, som är brunaktigt måla
de. Man kan anta att plattan är ursprunglig 
och att bemålningen på ett enkelt sätt avser 
att framställa mantelns mönster. 

Tillstånd för den första polykromin 

Den första polykromin är i större utsträck
ning endast bevarad på skulpturens nedre 
hälft, men även här förekommer talrika 
skador. Inget av de applicerade fyrpassen 
är bevarat i sin helhet. Endast ett par små 
fragment är bevarade på högra sidan. I 
stereomikroskopet är uppbyggnaden tyd
ligt synlig. Fyrpassen är eljest endast synli
ga genom åsar i den röda färgen och den 
vita grunderingen innanför åsarna. Den i 
vitt målade inramningen kring fyrpassen 
är synlig i skador på övermålningen. — 
Stora delar av mantelns röda är bevarade 
och synliga vid talrika skador i övermål
ningen. Övriga färger förekommer endast 
som fragment eller är synliga vid ett fåtal 
skadeställen i övermålningen. 

1 T. ex. i Lucca-Ms, 800-talet (?), Heraclius, 900-talet 
(?); i det för kännedom om de nordiska teknikerna sä 
viktiga Strassburger-Ms. (omkr. 1400) finns två, var
andra mycket lika, tillvägagångssätt beskrivna. Guld
grundens röda färg utgörs av blymönja och röd (ar
menisk) bolus; även i Liber illuministarius (det s. k. 
Tegernsee-Ms) från 1400-talet finns oljegrunden be
skriven. Se: E. Berger, Quellen und Technik der Fresho-, 
Oel- und Temperamaterei des Mittelalters, 1912, ny uppl. 
Walluf bei Wiesbaden 1973, s. 13, 14, 185-186 (nr 
76-78), 188 (nr 87-88), 195-196; jfr också s. 122 och 
131 (Cennini, Bologneser-Ms). 

Retuscher utförda 1974 
De omfattande lakunerna på Marias och 
barnets ansikten fylldes med vaxkitt (be
stående av gult bivax, blekt bivax, Keton-
harts N, karnaubavax, krita, kaolin och oli
ka färgpigment, främst titanvitt). Dessa 
kittningar lades över tidigare retuscher, 
som utförts direkt på träytorna. Intoning 
av kittningarna utfördes med Ketonharts 
N som bindemedel. 

Kompletteringarna kan lätt avlägsnas 
med lacknafta eller toluen. 

Kommentar till 1300-talspolykromin 
Som framgår av beskrivningen är stora de
lar av skulpturen omskurna: Marias över
kropp och både Marias och barnets ansik
ten och hår. Den nedre hälften av skulptu
ren är dock orörd av omsnidningen. Tack 
vare detta kan skulpturen dateras till 
1300-talets förra del. 

Att döma efter de rester av en första 
bemålning, som finns bevarade under 
övermålningar på de orörda delarna, har 
skulpturen en gång haft en rik och i flera 
avseenden märklig polykromi. 

Avsaknaden av glansförgyllning (dvs. 
med agatstenar eller djurtänder polerat 
bladguld fästat med lim på en röd, gul eller 
vit bolus- eller polimentgrund) och rent 
guld är ovanligt för denna tid. Stora guld
ytor, som på mantlar och klänningar, är på 
1300-talet vanligtvis utförda med guld av 
hög renhetsgrad (s.k. dukatguld) i glans-
förgyllningsteknik, medan oljeförgyllning
en (även kallad mattförgyllning; bladgul
det, som i denna teknik inte går att polera, 
fästes med en oljeblandning) tillämpades 
på hår och på olika ornament, ytor med 
fina detaljer som inte var lämpliga att pole
ra. Endast på skulpturer av sten eller på 
skulpturer som var avsedda att stå utom
hus var det vanligt med oljeförgyllning på 
stora ytor. 

Oljeförgyllningen var känd i Europa 
under hela medeltiden. Tillvägagångssät
tet finns beskrivet redan i tidiga källor.1 I 
överensstämmelse med dessa källor och 
med iakttagelser som kan göras på en rad 
medeltida skulpturer, ligger guldet på en 
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orange, oljehaltig grund. Ofta kan ytterli
gare ett oljehaltigt skikt i ockra ton iaktta
gas direkt under metallfolien. (Ännu idag 
är det vanligt att man färgar den s. k. an
läggningsoljan med ockra oljefärg.) Foli
erna är på dessa oljeförgyllningar ofta be
tydligt tunnare än de är på glansförgyllda 
partier, där poleringen krävde en viss 
tjocklek. 

I flera medeltida källor finns angivet oli
ka metoder att framställa ersättning för det 
äkta guldet. Det finns två huvudprinciper 
för detta: dels infärgning (exempelvis med 
saffran) av ljusa metallfolier (silver eller 
tenn), dels det s.k. »Zwischgold», som till
verkades av silverfolie, på vilket ett ytterst 
tunt guldskikt hamrades.2 Användandet 
av oäkta guld kan ingalunda i alla avseen
den hänföras till sparsamhetsåtgärder. 
Dels var det ett medel att åstadkomma en 
enhedig yta över en hel skulptur, därige
nom att den rena metallglansen dämpades 
och genom ett färgat lack eller en fernissa 
kunde ges samma yta som målade partier. 
Dels var det ett sätt att åstadkomma varia
tioner i de olika gyllene partierna både i 
ton och ytstruktur. I synnerhet under 
sengotiken, då stora, ofta till varandra an
gränsande ytor var förgyllda, var varia
tionsmöjligheterna viktiga.3 

Otvivelaktigt har det oäkta guldet i 
många fall använts som en ersättning för 
att spara det dyrbara dukatguldet. Mörka 
partier av sulfiderat Zwischgold kan ofta 
iakttagas på undanskymda eller dolda de
lar av skulpturer eller altarskåp. En del 
medeltida källor, i vilka användandet av 
äkta guld uttryckligen föreskrivs, ger också 
tydliga belägg för att Zwischgold och andra 
guldimitationer brukade användas av spar-
samhetsskäl.4 

På gotiska skulpturer förekommer 
Zwischgold i oljeförgyllningsteknik ofta på 
hår, vilket också är fallet på Västra Ed-
Madonnan. Förbryllande är dock, att detta 
material även använts på Marias klänning. 
Rester av denna förgyllning finns endast 
bevarade på den del av klänningen, som är 
synlig nedanför manteln. Man kan dock 
förmoda att klänningen i sin helhet, alltså 

även över bröstet, har haft samma ut
förande. 

Förekomsten av tvåskiktigt rött är ovan
lig på 1300-talet. De tvåskiktiga färgerna 
uppträder vanligtvis först på 1400-talet 
och används under sengotiken nästan un
dantagslöst för att framställa röda och grö
na ytor. På 1300-talsskulpturerna kan man 
som regel iakttaga ganska ljust röda (san
nolikt cinnober) ytor i ett enda täckande, 
slätt skikt. På en madonnaskulptur från 
1300-talet i Kungs-Husby kyrka (Uppl.) 
förekommer ett tvåskiktigt rött uppbyggt 
av en ljusröd, täckande undermålning med 
en djupt röd lasyr på mantelfodret. (Skulp
turen är av sten, men har en polykromi, 
som är helt jämförbara med samtida trä
skulpturer). På en pietå från Rhenlandet 
(Munstereifel), från omkring 1350 före
kommer på bänken ett tvåskiktigt rött, 
men detta är uppbyggt utan färgkontrast 
mellan undermålning och lasyr.5 

Mantelns fyrpassornament överens
stämmer stilistiskt med dateringen till 
1300-talets förra del. Ett mönster av detta 
slag torde knappast vara att förvänta från 
1400-talet. Närmast kommer mönstret 
målningen på en sittande Sankt Nikolaus-
skulptur från Köln (Erzbischöflisches 

2 Guldlack, »goldvarw-firnis», jfr Berger, a.a., s. 14, 
41 och 188 (nr 88): »Wiltu aber ein änder gold varwe 
maehen damit man mag silber zin bli vergiilden — wo 
man si dar iiber strichet so schinel sie als vin gold . . ». 
— Zwischgold, jfr: H. Huth, Kunstbrr und Werkstatt der 
Spätgotik, 1925, ny uppl. Darmstadt 1967, s. 97, not 
108. 

3 Willemsen antar att användandet av »guldlasyr» pä 
silver på romanska träskulpturer i vissa fall är att 
förstå som en strävan att åstadkomma en enhetlig yta. 
E. Willemsen, Kommentar; Farbige Bildwerke des Miltcl-
alters im Rheinland, Diisseldeirf 1967 (Gesamt kala log 
von H. P. Hilgers und E. Willemsen), s. 27 och 28. -
På madonnan från Appuna (omkr. 1200) i Statens 
Historiska Museum förekommer guldlasyr på äkta 
btadguld. Bullinger antar att användandet av Zwisch
gold på altarskåpet från Leiggeren (omkr. 1420, 
Schweizer. Landesmuseum) uteslutande tjänar syftet 
att åstadkomma variationer i förgyllningen: T. Bul
linger, Der Leiggerer Altar, Dissertation Alberl-Lud-
wigs-Universität zu Freiburg i Br., Urbach 1974, s. 
179 och 244. 

4 Huth, a.a., s. 97-98, not 116, »Verfälschungen». 
5 Willemsen, a.a., s. 95 och plansch 13. 
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Diözesanmuseum) från omkring (före) 
1350. På helgonets mässhake är tätt sittan
de, stora fyr pass i rader framställda. Fyr
passen har en mörkröd färg och i vart och 
ett är en heraldiskt stiliserad örn fram
ställd. Mönstret är strängt symmetriskt 
med ornamenterade fyllningar i grönt mel
lan fyrpassen. (Tekniskt är tillvägagångs
sättet ett helt annat: på en försilvrad grund 
är laserande färg målad, i vilken ornamen
ten tecknats genom att färgen med stor 
precision skrapats bort ned till silvergrun
den.) Fyrpassen på Västra Ed-Madonnan 
är mindre strängt anordnade, men över
ensstämmer annars genom sin storlek 
och rikliga förekomst. Ytterligare en paral
lell är de vita inramningarna kring fyrpas
sen, på Sankt Nikolaus-skulpturen fram
ställda genom bortskrapning av lasyr fär
gen, på madonnan målade. Vita, målade 
inramningar kring ornamentbårder före
kommer dock även på Sankt Nikolaus-
skulpturen (mässhakekorset).6 

På madonnan från Västra Ed har fyrpas
sen varit plastiskt utförda. De har legat 
som ett par mm tjocka upphöjningar på 
mantelns intensivt röda yta. Troligtvis har 
de haft plastiskt gestaltat mönster av något 
slag. På samma sätt antas mantelns bård ha 
varit framställd. 

Plastiskt utformade ornament som app
licerats på klädedräkter är inte ovanligt på 
1300-talet. (Det gäller här att skilja mellan 

6 Willemsen, a.a., s. 88-89 och plansch 12-13. - En 
träskulptur från omkr. 1350 i Mariakapellet i domen i 
Halberstadt har tätt strödda, stora runda ornament 
både över mantel och klänning. Avbildad hos: W. 
Pin der, Die deutsche Plastik des vierzehnten Jahrhunderts, 
Leipzig 1925, nr 35. 
7 Ornamenten på pielå i Wetzlar behandlade av M. R. 
von Wesendonk, Zur Fassung der Pietä in Wetzlar, 
1COM, Amsterdam 1969, s. 2 -3 ; ornamenten anges 
bestå av »grå kritmassa». - Willemsen, a.a., s. 94 
(Munstereifel). Pietä Röttgen avbildad i Pinder, a.a., 
nr 58. Ornament i Schweizer. Landesmuseum avbil
dat hos T. Brachert, Die Techniken der polychromierten 
Holzshulptur, Maltechnik-Restauro, 3, 1972, fig. 31. 
8 Det s. k. Tegernsee-Ms (Liber illuministarius), Ber-
ger, a.a., s. 194: »von dem Stanniol» . . . 
• M. Broekman-Bokstijn m. fl., The Scientific Exami
nation of the polychromed Sculpture in the Herlin 
Altarpiece, Studies in Conservation, 15:4, 1970, s. 
388-392. 

sådana ornament, som tillverkats separat 
och sedan på ett eller annat sätt klistrats på 
skulpturen, och sådana som är plastiskt 
gestaltade i grunderingen; i vårt fall har vi 
att göra med påklistrade ornament). 

Från mitten av 1300-talet förekommer 
påklistrade, breda ornamentbårder exem
pelvis på vesperbilderna i Bonn (»Pietä 
Röttgen», Landesmuseum), Wetzlar och 
Munstereifel, liksom i form av enskilt or
nament på en pietå i Zurich (Schweizer. 
Landesmuseum). Dessa bårder har rikt or
namenterade mönster, som upprepar sig. 
De enskilda applikationsstyckena är tydligt 
synliga och det råder inget tvivel om, att 
dessa gjutits eller pressals med en massa i 
en form och sedan klistrats på skulpturer
na. I samtliga dessa fall består själva mas
san dock uppenbarligen till största delen av 
animaliskt lim samt krita eller gips.7 

Två huvudtyper förekommer vad gäller 
den massa, som sådana ornament är till
verkade av: dels gips eller krita med anima
liskt lim, med eller utan tillsatser för 
att göra massan smidig, dels vax, even
tuellt med tillsatser av harts och blyhal
tiga pigment, för att göra vaxet hårdare. 

Förekomsten av applikationer utförda i 
vax tycks vara en sällsynthet på 1300-talet. 
Att det i detta fall rör sig om vax är utom 
allt tvivel. Vaxet tycks också sakna tillsatser 
för att göra det hårdare: det är mjukare än 
det täckande färgskiktet i orange. 

Tillvägagångssättet för tillverkning av 
plastiska ornament är bl. a. känt från ett 
sydtyskt manuskript från 1400-talet. Detta 
recept ger också en hänvisning beträffande 
tennfoliets funktion: I en med det önskade 
ornamentet graverad form (metall eller 
trä) trycks tennfolie (stanniol), över vilken 
sedan själva massan pressas. Massan består 
av krita och lim samt »pech» (troligtvis 
harts). Tennfolien gjorde det möjligt att 
lyfta ut ornamentet ur formen utan att det 
bröts sönder.8 

Från sengotiken finns flera exempel på 
applikationer, som består av vax (eller vax 
och harts) med ett förstärkande skikt av 
tenn eller färg.9 Det rör sig främst om den, 
särskilt i Sydtyskland ofta förekommande 
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s.k. »pressbrokaden». Denna imitation av 
brokadtyger är utförd i form av någon mm 
tjocka »kakor» som gjutits i en graverad 
form. Styckena kunde skäras till för att 
passa olika delar av skulpturen. Vaxytan 
(förstärkt med tennfolie eller färg) förgyll
des i oljeförgyllningsteknik och målades 
med olika laserande färger. »Pressbroka
den» utfördes även med lim-kritmassor.10 

Tillvägagångssättet för framställningen 
av ornamenten på madonnan från Västra 
Ed kan vara följande: i en med ornament 
graverad form trycktes ett stanniolblad. På 
detta målades ett skikt med oljefärg inne
hållande blymönja. Över detta hälldes 
smält vax. Sedan vaxet stelnat lyftes orna
mentet med hjälp av stanniolbladet ut och 
klistrades på skulpturen. Blymönjeskiktet 
bidrog till att göra ytan hårdare och att 
fästa stanniolbladet vid vaxet. Sedan or
namentet bringats på plats målades man
teln i rött (de delar som inte var försedda 
med ornament), antingen bara det första, 
täckande skiktet, eller också båda skikten. 
Härefter förgylldes applikationerna, kan
ske med »guldfärg» direkt på den ljusa 
tennytan. Fyrpassen försågs med orna
ment målade i röd lasyr och en inramning 
målades med vita linjer. 

Slutsatser 

Förekomsten av applicerade ornament ut
förda i vax och av tvåskiktigt rött på en 

skulptur från 1300-talet är anmärknings
värd. En näraliggande slutsats vore att 
hänföra hela denna polykromi till 1400-
talet, då liknande applikationer ofta före
kommer och tvåskiktigt rött är regel. Or
namentens form (tätt sittande, stora fyr
pass) talar dock mot en datering till 
1400-talet. 

Mattförgyllning på stora ytor är en 
egendomlighet för 1300-talet men skulle 
vara helt överraskande att finna på en 
1400-talsskulptur. 1300-talets glansför
gyllningar ligger ofta på färglös bolus. På 
1400-talet spelar den ofta starkt röda bolu-
sen en viktig roll, genom att den skimrar 
igenom guldet, liksom också kontrasten 
mellan till stark glans polerat guld och mat
ta ytor. På 1300-talet är denna kontrast
verkan i allmänhet inte utvecklad. 

Med förbehåll för de misstag, som kan 
ha begåtts på grund av polykromins frag
mentariska förekomst och de ofullkomliga 
undersökningsmetoderna, tyder iakttagel
serna på att vi här har att göra med en 
mycket intressant och ovanlig polykromi. 
Den överraskar oss kanske bara därför att 
kunskaperna om de medeltida skulpturer
nas färgläggning ännu är frapperande 
knappa. Iakttagelserna ger en antydan om 
vikten av att inventera och noggrannt un
dersöka vårt rika bestånd av medeltida po
lykrom träskulptur. 

Madonna i skåp från Skänninge stadskyrka 
(Statens Historiska Museum inv. 19531). Fig. 3-5 

1. Skulptur. Ek och furu. H. 120 cm 

Ursprunglig sammansättning 

Tronstolen har separat snidade, med arki
tekturornament rikt smyckade sidostyc
ken, som är fastade med dymlingar vid den 
i ett stycke med madonnan snidade stolen. 
På sidostyckenas utsidor är profilerade de
lar fastade med dymlingar. Under Marias 
fotplatta, som är snidad i ett stycke med 
figuren, finns ytterligare en platta, fästad 
vid den övre dels med dymlingar, dels med 

järnspikar. Bakom denna platta (dvs. un
der stolen) ansluter en platta av furu, fäs
tad på liknande sätt. Marias urholkade 
rygg är täckt med en platta, som är fästad 
med kraftiga dymlingar. Plattan är delvis 
skulpterad och på så vis anpassad till själva 
figuren. Över stolens baksida är två plana 

10 Förekomst, utseende och teknik, se; E. Oellerman, 
Zur Imitation lextder Strukturen in der spätgotischen Fass
und Flachmabvrei, 24. Amtsbericht des Bayer. Ländes-
amtes f. Denkmalpflege, Miinchen 1966. (Teknik s. 
I72-174)-Brachert , a.a., s. 174-176. 
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brädor av furu vågrätt fastade med järn
spikar med stora huvuden. 

Mariabilden i övrigt är med följande un
dantag snidad i ett stycke: Stolens vänstra 
sida är anstyckad (lodrät fog cirka 5 cm 
från sidostyckets insida); Marias vänstra 
hand, tappad och limmad; Kristusbarnets 
högra hand, endast limmad. 

Förlorade och skadade delar av snideriet 

Marias vänstra hand; avbruten tapp åter
står. Kristusbarnets högra hand; Kristus-

Fig. 3. Madonnabild från Skänninge. Efter konserve
ring 1974. Foto Gabriel Hildebrand. - Madonna stat
ue from Skänninge. After restoration, 1974. 

barnets vänstra stortå, avslagen. Stolens 
vänstra sidostycke, främre fialens krönande 
korsblomma skadad och bakre fiälen av
bruten ungefär mitt på; stolens högra si
dostycke, bakre fialens krönande kors
blomma skadad. 
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Större sprickor 

Lodrätt över armbågen på Kristusbarnets 
vänstra arm löper en cirka 8 mm bred, 
genomgående spricka, varigenom den i ett 
stycke med Maria snidade underarmen är 
skild från barnet. Lodrätt över Marias 
högra handled löper en cirka 10 mm bred 
spricka. I övrigt ett flertal mindre spric
kor samt ursprungliga, utspanade sprickor 
(se nedan). 

Utspåning, uppspänning, ytor 

Sprickor, som förekommit redan vid tid
punkten för snidandet, har spanats och 
klistrats över med remsor av linneväv. 
En del av dessa sprickor har vidgats, så 
att spånorna blivit lösa. Fogar har också, 
dock inte genomgående, försetts med dy
lika remsor. Linneväv förekommer även 
på partier där inga utspanade sprickor 
eller fogar kan iakttagas, såväl på djupa 
som höga delar av snideriet. De kvar
varande polykromiresterna finns i myc
ket stor utsträckning på linneväv, vilket 
visar hur denna bidrar till polykromins 
beständighet. Man kan inte anta, att öv
riga partier på skulpturen varit klädda 
med väv, som sedan gått förlorad. Något 
tydligt system i anbringandet av linne
väv kan inte fastställas. 

I Marias huvud finns ett kraftigt hål, 
diam. 4 cm, 19 cm djupt. Hålet torde ha 
varit försett med en nu förlorad tapp och 
härröra från uppspänningen i en 
»Schnitzbank». (I hålet fanns åtta koppar
mynt, varav ett från 1633, en 1/12 skilling 
från 1812, tre 1/4 skilling från 1821-1824, 
tre 1/6 skilling från 1830-1831 samt en 
knapp av ben. Från skåpet torde ett mind
re stycke linneväv med rester av grun
dering och förgyllning härröra, liksom tre 
träfragment med gotiska näsor, vilket allt
sammans fanns i huvudets hål). 

På ursprungligen limmade ytor (fogar 
för händer) är med ett vasst verktyg kor
sande linjer ristade. 

Ytorna visar tydliga spår efter olika 
sniderijärn, håljärn och flatjärn. Slipning 
eller annan finbearbetning av träytan kan 
inte iakttagas. 

Ursprunglig polykromi 

Grunderingen har varierande tjocklek, på 
vissa ställen överstigande 1 mm. Färgen är 
mycket svagt gulaktig. På Marias ansikte 
var grunderingens yta tydligt ljusgul (syn
ligt på partier där färgskiktet saknades). På 
plattan över Marias rygg är håret, som fal
ler ner över ryggen, plastiskt framställt en
dast i grunderingen. Grunderingen är slät 
och jämn, slipspår kan ej observeras. 

Metallpåläggningar 

1. Glansförgyllning: Marias klänning, Kris
tusbarnets klänning, bård på Marias man
tel. Bolus är tämligen tunt påstruken och 
har en ljust röd ton. På ett välbevarat parti 
mellan Marias högra hand och Kristus
barnets högra fot är spår efter ett täm
ligen spetsigt poleringsverktyg synligt. Fo
lierna utgörs av guld av hög renhetsgrad. 

2. Mattförgyllning (förmodligen oljeförgyll
ning): Marias och Kristusbarnets hår, fi-
alernas huvar, strävbågar. På håret är för
gyllningen lagd på orange, ganska slät 
grund. Guldet har en rödaktig ton och 
torde ha en lägre halt av rent guld. På vissa 
partier (Marias hår) är en gul lasur över 
metallen synlig. På arkitekturornamenten 
har grunden en kallt rosa ton och en mat
tare yta. Metallpåläggningen innehåller 
silver (jämför nedan). 

3. »Zwischgold», som består av silverfölie, på 
vilken ett mycket tunt guldskikt hamrats. 
Silvret har sulfiderat och den svarta färgen 
dominerar dessa partier. Zwischgold före
kommer både i glansförgyllnings- och 
mattförgyllningsteknik. Det kan vara svårt 
att skilja denna typ av ersättning för det 
äkta guldet från en annan, som består av 
ljusa metallfolier (silver, tenn), som försetts 
med olika slag av gult lack. Zwischgold i 
glansförgyllningsteknik förekommer på 
rundstav på tronstolen, på sidostyckenas 
insidor samt på fialernas nedre (taberna-
kel-)delar. I mattförgyllningsteknik före
kommer Zwischgold (eller annan metallpå-
läggning innehållande huvudsakligen sil
ver) på fialernas huvar samt på strävbågar. 
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4. Silver i glans förgyllningsteknik förekom
mer på Marias diadem. Om detta ur
sprungligen haft utseendet av silver eller 
varit försett med någon form av lack eller 
lasur kunde inte fastställas. 

Färger 

Vitt: Marias mantel. Målad efter det att 
bårderna förgyllts. Mycket tydlig pensel-
profil, glänsande yta. 

Blått: Marias mantelinsida, käl på tronsto
len. Färgen utgörs av azurit på mörk-
grå-svart undermålning. Pigmentet är 
grovkornigt (pigmentkornen tydligt syn
liga i stereomikroskop vid 10-40 gångers 
förstoring) och tjockt pålagt. Ingen pen
selprofil kan iakttagas. 

Rött: Marias klänningsfoder, Kristusbarnets 
klänningsfoder. Färgen består av orange 
undermålning och över detta ett skikt av 
förhållandevis ljust och klart rött lack, som 
är till en del täckande (ej utpräglad lasur-
färg). Delvis tydlig penselprofil. 

Grönt: Dyna, fotplatta. Tunn, laserande 
färg. Om undermålning av annan karaktär 
förekommer på dynan kunde inte faststäl
las. Ytan är ganska slät. På fotplattan är 
färgen tvåskiktigt uppbyggd med ett lase
rande skikt på en ljusare undermålning. 

Karnationer: Grundtonen är ljust gråaktig. 
Kinder är rosa med mycket fint fördrivna 
övergångar vått-i vått. Rosa fördrivningar 
förekommer även på andra partier, t. ex. 
på öronen. Färgen är i vissa partier påförd 
genom ströppling (eller också har man 
»stött» med en flat rundpensel i den redan 
påförda, alltjämt våta färgen). Detta tillvä
gagångssätt har dels bidragit till att åstad
komma de mjuka övergångarna, dels givit 
ytan en lätt kornighet. Ströppling före
kommer även på partier utan rosa höj
ningar, t. ex. på Marias panna och hals. På 
alla delar av karnationen är pen sel förin gen 
tydligt synlig. - Läpparna är mycket ljust 
röda. Ögonbryn är markerade med skarpa 
penseldrag i en något laserande mörkock
ra ton. Kring ögonen är med stor preci
sion och fina penseldrag streck tecknade, 

som markerar ögonlock och veck i en kallt 
rosa ton. Ögonlockens insidor är markera
de med bredare, mörkt röda (åt caput mor
tuum i tonen) streck. Med samma färg är 
näshål framställda. Näsvingarna är marke
rade med streck i ljus, kallt rosa ton. Ögon-
vitor är mycket ljust grå. Ögonvrår (på Ma
ria) är markerade med små, ljusröda 
streck, som två och två bildar formen av ett 
»liggande V» med spetsarna riktade mot 
respektive ögonvrå på båda sidor av ögo
nen. Iris är bruna med kraftiga svarta kon
turer. Pupiller är svarta. — Karnationen 
har mycket högegen glans. — Övergången 
mellan hud och klänning är markerad med 
en mörkröd (åt caput mortuum i tonen) 
linje. En liknande linje löper ett stycke ned 
på klänningen. 

Övriga färger: Tronstolens sidor är målade i 
purpur av olika nyanser. Färgen förefaller 
bestå huvudsakligen av vitt och ett rött 
lack, men även blå pigment torde före
komma. På plana ytor är genom rent måle
ri plastiska fönsterindelningar och fasade 
ramar framställda. 

Plattan över Marias rygg är målad dels 
med ljusgul färg (i tonen ungefär som nea-
pelgult) vid övergången till det förgyllda 
håret, dels med rödbrun färg (i tonen 
ungefär som bränd terra di Siena). Dessa 
ytor har tydlig, grov penselprofil och 
bindemedlet gör ett fett (oljefärgs-)in-
tryck. Nedre delen av ryggen har omålad 
grunderingsyta. - Brädorna över stolens 
baksida är målade i en brunröd färg av 
mager karaktär på en tunn grundering. 

Skador på polykromin 

Betydande delar av polykromin har gått 
förlorade. Påfallande välbevarade är, om 
man bortser från skyddade, djupt liggande 
partier samt partier, där polykromin ligger 
på linneväv, karnationer, tronstolens pur
pur samt dynans gröna, färger som har 
karaktären av feta bindemedel. I överens
stämmelse med denna iakttagelse är, att 
även matt- (förmodligen olje-)förgyllda 
partier (hår) är relativt välbevarade. — De 
känsliga blå ytorna, där bindemedlet ut-
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Fig. 4 A-B. Madonnabild frän Skänninge, detaljer av from Skänninge, details of head before restoration, 
huvudet före konservering. Ansiktets karnation starkt Carnation of face badly soiled and with big gaps, 
smutsad och med svåra luckor, framför allt viel näs- particularly at tip of nose. 
spetsen. Foto Peter Tångeberg. - Madonna statue 

Fig. 4 C-D. Madonnabild från Skänninge, detaljer berg. - Madonna statue from Skänninge, details as 
som föreg. Under konservering. Foto Peter Tånge- in foregoing. At the time of restoration. 
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görs av vattenhaltigt lim, är svårt skadade, 
dels genom att själva azuritskiktet nötts 
bort, så att den mörkgrå-svarta undermål
ningen blivit synlig (t. ex. på Marias krage), 
dels genom att dessa ursprungligen matta 
ytor absorberat fett. 

Övermålningar har endast observerats på 
blå ytor, där en blank, finpigmenterad 
grönaktig färg förekommer på flera stäl
len. 

Konserveringsskador förekommer över hela 
skulpturen. De utgörs dels av mekanisk 
åverkan, dels av främmande material som 
absorberats av olika färgskikt eller lagt sig 
som en hinna över dessa, och sålunda or
sakat ett vanställande av de ursprungliga 
ytorna. En tredje typ av konserveringsska
dor är deformering av färgskikten. 

Mekaniska skador består huvudsakligen 
av borrade hål, som gjorts för att möjliggö
ra tillförseln av fixeringsmedel. Sådana hål 
förekommer över hela skulpturen men 
framträder särskilt tydligt på Marias pan
na, högra delen. - De bruna, ojämna be-

Fig. 4 E-F. Madonnabild från Skänninge, detaljer 
som föreg. Efter avslutad konservering. Foto Gabriel 
Hildebrand. - Madonna statue from Skänninge, de
tails as in foregoing. After completion of restoration. 

läggningar som finns över hela skulpturen 
bedöms härröra från överskott av (vatten
haltigt, animaliskt lim?) fixeringsmedel. På 
ett parti (Marias högra armbåge, vid baksi
dan), där denna ytbeläggning är särskilt 
starkt koncentrerad, kan iakttagas, att den 
är spröd, och att den vid sin torkning 
åstadkommit spänningar, som sprängt 
bort delar av det originala ytskiktet. Den 
bruna beläggningen var särskilt starkt fram
trädande på karnationerna. — Vid ett tidi
gare konserveringstillfälle har uppenbar
ligen vax (eller någon blandning inne
hållande vax) använts som fixeringsmedel. 
Rester av överflödigt fixeringsvax förekom 
på olika ställen över hela skulpturen. Även 
de blå ytorna har fixerats med vax, varför 
man har att räkna med en ganska stark 
förändring av dessa ursprungligen matta 
limfärgsytor. — Deformeringar förekom-
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Fig. 5 A-C. Madonnabild från Skänninge, detalj av 
barnets huvud, före, under och efter konservering. 
A-B foto Peter Tängeberg. C foto Gabriel Hilde
brand. — Madonna statue from Skänninge, detail of 
Child's head, before, during and after restoration. 

mer på partier, där färgskiktet varit för 
stort i förhållande ull träkärnan, som en 
följd av att denna genom torkning krympt. 
Vid nedläggandet av de stora blåsor, 
som härvid bildats, har de enskilda färg-
styckena delvis kommit att ligga över var
andra. Denna typ av skada är särskilt 
framträdande på Marias vänstra kind. — 
På en del andra ställen på figuren före
kommer söndertryckta blåsor, där de olika 
färgstyckena inte är fastade i sina ur
sprungliga positioner. — En annan typ 
av deformation har uppstått i samband 
med nedläggning av blåsor med vatten-
haltigt fixeringsmedel: vattnet har mjukat 
upp grunderingen, varvid ytan deforme
rats vid netryckning av blåsan. Denna 
typ av skada förekommer framför allt på 
de mycket vatten känsliga glansförgyllda 
ytorna. 

Övriga mekaniska skador och beläggningar: På 
Marias ansikte är färgskiktet borta på flera 
ställen. Mest iögonfallande var en lång
sträckt dylik skada över vänstra kinden. 
På ögonen förekommer avskrapningar av 
färgskiktet, på pannan rispor. — Förutom 
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den bruna beläggningen, som antas härrö
ra från tidigare limfixering, finns i för
djupningar över hela figuren varierande 
tjocka lager smuts. Denna nästan svarta 

smuts är mycket hård och torde ha fixerats 
i samband med fästandet av lös polykromi 
med lim. 

2. Skåp 

Baldakin Ek. H. 188 cm (+28), 
br. 85 cm 

Konstruktion 

Dorsalen består av tre brädor, cirka 27 mm 
tjocka, som är sammanfogade med dym
lingar. En cirka 28 cm hög sockel (eller 
predella) saknas. Märken efter denna finns 
dels i form av ristningar och hål för dym
lingar på dorsalen, dels genom polykro-
mins begränsning nedåt. Predellan är av
bildad på en teckning från 1864 av P. A. 
Säve (Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 
första delen, Stockholm 1864). 

Baldakinen består av ett rektangulärt tak, 
43x 86 cm, som är fästat med grova järn
spikar och kraftiga, fyrkantiga dymlingar 
vid dorsalen, ungefär kant i kant med 
dennas övre avslutning, som är ojämn. På 
detta tak finns på framsidan och på kortsi
dorna en fris bestående av snidade kors
blommor och näsor fastade med dymlingar 
och järnspik. Baldakinens framsida och 
vardera kortsidan har en rundbåge med 
spets. I hörnen finns strävpelare på profi
lerade konsoler, de främre strävpelarna på 
hängkonsoler. På strävpelarna har funnits 
fialer. Ovanför bågarna finns spetsbåge-
fönster med masverk (trepass och näsor). 
Bågarnas insidor (nedåt) är fyllda med rikt 
masverk. Bågar med käl, spetsbågefönster 
och ramar med käl kring dessa samt insi
dornas masverk är skurna i ett enda stycke, 
med undantag av bågarnas anfanger, som i 
alla fyra hörnen är fogade vid bågarna. 
Utanpå rundbågen har funnits ytterligare 
en, säkerligen profilerad båge, som varit 
limmad vid huvudbågen. Denna yttre båge 
har förmodligen gett rundbågens spets 
uppåt en avslutning med en eller flera 
korsblommor. Strävpelarna är separat sni
dade, liksom konsolerna. Sammanfog-

ningarna har utförts med limning och med 
dymlingar, delvis snett införda. Baldaki
nens främre hörn har geringsfog. 

Ytor 

Dorsalens brädor har spår efter verktyg, 
förmodligen hyvel. Dessa spår består av en 
svag nedbuktning mellan låga åsar. Brä
dorna är hyvlade efter sammanfogningen. 
- På baldakinen har limmade ytor korsan
de linjer ristade med ett vasst verktyg. — På 
vänster sidas båge kan ristningar, som 
förmodligen är markeringar för inpass-
ning av den yttre bågen iakttagas. På den 
krönande korsblommefrisen finns tydliga 
ristningar för att markera formen för sni
deriet. 

Förlorade och skadade delar 
Baldakinens vänstra krönande korsblom
mefris saknas helt. På framsidans kors
blommefris är tre korsblommor avbrutna 
vid skaftet. Övriga, med undantag av tredje 
från höger, har översta bladet avbrutet. På 
högra korsblommefrisen är alla översta 
bladen avbrutna. Samtliga strävpelare 
och konsoler saknas utom främre vänstra. 
Samtliga fialer saknas. Höger sidas båge 
saknas med undantag av en liten del. Mas
verk och spetsbågefönster saknas på höger 
sida. På vänstra sidan saknas bågens an
fang vid dorsalen. Samtliga yttre, profile
rade delar av bågarna saknas. Masverk och 
spetsbågefönster skadade i varierande om
fattning; bäst bevarad är vänstra sidan. 

Gångjärn, linneväv 

Skåpet har haft dörrar, som nu saknas. 
Dörrarna har varit upphängda på gång
järn, som är försänkta och fastade vardera 
med fem spikar. Den ojämna ytan har 
gjorts slät med grunderingen. Nedre hög-
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ra gångjärnet är överklistrat med linne
väv, vilket inte tycks ha varit fallet med alla. 
Vid nedre v. gångjärnet finns en rest 
av linneväv. — Fogarna på dorsalen är 
klistrade med linnevävsremsor, 3-3,5 cm 
breda. Remsorna slutar cirka 45 cm ovan
för ryggplattans nedersta del (cirka 18 cm 
ovanför den nu försvunna predellan). 
Över den vänstra fogen saknas väv på en 
cirka 50 cm lång sträcka, ungefär från mit
ten av glorian nedåt. 

Ursprunglig polykromi 

Hela dorsalen ned till predellans ovansida 
är grunderad till en tjocklek av cirka 1 mm. 
På samma sätt är baldakinens korsblom
mefriser, strävpelare och konsoler grun-
derade. På baldakinernas utsidor är kälarna 
tunt grunderade, medan spetsbågar och 
masverk saknar vit grundering (jämför 
nedan). Takets insida är mycket tunt 
grunderad; insidorna saknar grundering. 

Metallpåläggningar 

1. Glansförgyllning: Glorian är glansförgylld 
med guld av hög renhetshalt. Bolus är tunt 
påstruken och har en ljust rödaktig ton. 
Den förgyllda ytan är behandlad med olika 
verktyg: 

1. puns, diam. 2,5-3 mm, grunt skålfor-
mad 

2. puns, större punkt, storlek ungefar 
som knappnålshuvud förekommer bl. a. 
som kontur kring bokstäver 

3. puns, diam. 5 mm, ringformad 
4. rader av mindre punkter, bl. a. som 

fyllning i bokstäver 
5. rader av små, rektangulära avtryck, 

förmodligen åstadkomna med ett tand
hjul; strålar är framställda på detta sätt 

6. linjer dragna med ett spetsigt verktyg, 
förmodligen fästat i en passare 

2. Mattförgyllning (förmodligen oljeförgyll
ning): förgyllda ornament på bårder efter 
dorsalens kanter är utförda med schablon. 
Folierna innehåller silver (Zwischgold?), 
som har mörknat. 

3. Mattförgyllning: på spetsbågar och mas
verk förekommer en förgyllning med röd

aktig ton. Träytorna har en rödaktig 
grundstrykning med fett bindemedel. An
läggningsoljan har en mörkockra ton. Me
tallen innehåller förmodligen silver. 

4. Mattförgyllning: på dorsalens blå ytor är, 
förmodligen med hjälp av schablon, sex-
uddiga stjärnor anbringade. Bindemedlet 
torde vara vattenhaltigt. Guldet har låg 
renhetshalt. Stjärnorna har en diameter på 
cirka 34 mm. 

5. Zxvischgold i glansförgyllningsteknik: före
kommer på strävpelare. 

6. Silver: de krönande korsblommefriserna 
har metallpåläggning med gråaktig ton. 
Röd bolus går inte att iakttaga, men ytan 
förefaller polerad. 

Blått: Dorsalens hela yta, med undantag av 
den förgyllda glorian och bårderna längs 
kanterna, är struken med ljust grå färg 
med typisk limfärgskaraktär (matt yta). 
Partier, som sedan målats blå, har ytterli
gare målning i mörkare grå färg, som ut
gör undermålningen för azurit. Icke synli
ga partier (bakom skulpturen) har endast 
den första, ljusgrå strykningen. Azurit har, 
liksom på skulpturen, stora pigmentkorn 
och är relativt tjockt påförd. — Käl på bal
dakinen har azurit, utan undermålning di
rekt på tunt grunderingsskikt. 

Rött: Bården efter dorsalens kanter är 
uppbyggd i tre skikt: ljust orange under
målning täckt av en ljust röd lasyr. På den
na finns i samma bredd som schablonor
namenten en mörkare röd lasyr. Ytan är 
slät. 

Den del av baldakinens tak, som skjuter 
ut utanför sidorna, är ljust röd i en tunn, 
laserande färg på en tunn vit grundering. 
Baldakinsidornas insidor är målade i ljust 
rött av mager karaktär direkt på träytorna. 
— Takets insida är brunrött på en tunn vit 
grundering. 

Polykromins tillstånd 
Polykromin är bevarad överallt, där den 
ligger på remsor av linneväv. Bårderna, 
vars lasyrer har olje- eller hartshaltiga bin
demedel, är välbevarade. — Stora delar av 
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azuritpartierna är förstörda av vaxfixe-
ringar. Skillnaden mellan obehandlade 
och vaxade partier är mycket tydlig. 

Konservering och restaurering 1974 
Fixering. Fixering av lös polykromi utför
des med Acronal 300 D (BASF). Flagning-
ar på icke tidigare behandlade ytor kunde 
fixeras med Acronal utan förändring av 
ytkaraktären. - Ett försök att med hjälp av 
en elektrisk värmespackel korrigera de
formeringen på Marias vänstra kind lyc
kades inte. 

Rengöring. Ytlig smuts (damm) avlägsnades 
med toluen och lacknafta. Härvid kunde 
även överflödigt vax från tidigare fixe
ringar avlägsnas. Ett återställande av de 
vaxfixerade azuritpartiernas limfärgska
raktär var inte möjligt. — Karnationernas 
bruna beläggningar kunde inte avlägsnas 
med några organiska lösningsmedel. En 
vaxemulsionspasta som gjorts svagt alkalisk 
(cirka 1 % ammoniak) avlägsnade dock re
lativt lätt beläggningarna. Detta putsnings-
arbete kontrollerades under stereomikro
skopet och inga angrepp på originalytan 
kunde fastställas. För att undvika strapat-
sering av originalytan utfördes inte puts-
ningen 100%-igt, äldre, svag smutsbelägg
ning lämnades i stort sett oberörd av be
handlingen. 

Retuscher. Lakuner på Marias och Kristus
barnets ansikten samt på barnets vänstra 
hand fylldes med vaxkitt (sammansatt av 
gult bivax, blekt bivax, Ketonharts N, kar-
naubavax, krita, kaolin samt olika färg
pigment, huvudsakligen titanvitt). Retu
scher utfördes med Ketonharts N (BASF) 
som bindemedel, delvis på undermålning 
med akvarell. — Övergången mellan origi-
nalyta och vaxkittning har lämnats svagt 
synlig. Retuscherna är i allmänhet något 
ljusare än originalet. Kompletteringarna 
kan mycket lätt avlägsnas med lacknafta 
eller toluen. — Den höga glans som karna
tionerna uppvisar kan betecknas som 
egenglans; den har uppstått vid lätt av-
torkning med sämskskinn. Originalytorna 

har inte försetts med någon form av nytt 
ytskydd (fernissa eller vax). 

Utvärdering. Genom putsningen av ansik
tena blev fina detaljer i måleriet synliga, 
som tidigare var mer eller mindre täckta av 
den bruna beläggningen. Samma typ av 
beläggning förekommer över hela skulp
turen i varierande omfattning. Det vore 
givetvis utomordentligt angeläget att befria 
alla ytor från brun beläggning och fixerad 
smuts. 

För beskrivningarna av den tekniska 
uppbyggnaden har inga andra hjälpmedel 
stått ull förfogande än ett stereomikro
skop. För ett exakt fastställande av pigment 
och bindemedel skulle provtagning vara 
nödvändig. 

Kommentar till polykromin 
Madonnaskåpet från Skänninge är en för
nämlig och ganska tidig representant för 
den typiska nordeuropeiska sengotiska po
lykromin. Det program för det polykroma 
gestaltandet, som möter oss här, kom att 
bestå förvånansvärt oförändrat hela år
hundradet ut och ett stycke in på 1500-
talet. 

Färgschemat är sparsamt: det domineras 
av guld, blått och rött, på Skänningema-
clonnan även av vitt. Stora variationer finns 
i ytstrukturerna, och kontraster mellan 
glänsande och matta, korniga och släta ytor 
spelar en stor roll. Färgerna bringas till 
högsta intensitet genom den tvåskiktiga 
uppbyggnaden med tunna, blanka lasyrer 
över ljusare, täckande undermålning. 
Även guldet får sin verkan genom en två-
skiktig uppbyggnad, genom att den varma, 
röda bolusgrunden ofta skimrar igenom 
det polerade guldet. Spelet mellan olika 
nyanser och ytstrukturer är också rikt ut
vecklat i olika förgyllningstekniker. 

Dessa förfinade effekter uppnådde den 
götiske skulpturmålaren genom ett mycket 
noggrant val av sitt material. Han kunde 
konsten att riva de olika färgpigmenten till 
varierande grad av finhet odi att välja bin
demedlet, lim, tempera eller olja, alltefter 
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det avsedda resultatet. Även penselföring-
en varierades medvetet. 

Olika förgyllningstekniker har kortfattat 
berörts i kommentaren till madonnan från 
Västra Ed. Som framgår av beskrivningen 
uppvisar Skänningemadonnan en stor ri
kedom på olika förgyllningstekniker. Fö
rekomsten av Zwischgold på arkitekturde
lar är mycket vanlig på lubeckska träskulp
turer från 1400-talet. Man måste föreställa 
sig, att dessa ytor ursprungligen varit ljusa
re än de som är förgyllda med dukatguld 
(silvret har skimrat igenom det mycket 
tunna guldskiktet), och att denna skillnad i 
ton bestämt valet av metallfolie. 

Djupa partier på skulptur och skåp, 
mantelfoder och käl, har nästan alltid blå 
färg under denna tid. Här har den domi
nerande kontrasten skapats: glänsande 
guldytor och djupt blå, sandigt matta ytor. 
Den blå färgen består (uppenbart undan
tagslöst under gotiken) av azurit, ett basiskt 
kopparkarbonat, som förekommer som 
mineral på flera ställen i Europa. Detta 
färgpigment har en del mycket speciella 
egenskaper, som har en avgörande bety
delse för hur det kan användas: om pig
mentet är fint rivet förlorar det sin intensi
tet och får ett vitaktigt utseende. Om det 
binds i olja eller om det fernissas eller över-
laseras blir det mörkt och stumt. Det är 
ganska genomskinligt och får sin rätta ver
kan först i tjocka lager på en mörk grund. 
Av dessa anledningar förekommer azurit 
under gotiken i form av stora pigmentkorn 
bundna i animaliskt lim (eller annat vat-
tenhaltigt bindemedel) på en mörk un
dermålning. Det är svårt att måla med en 
sådan färg, och man måste föreställa sig att 
den påförts i flera lager över den mörkgrå 
undermålningen. Ytorna försågs inte med 
någon form av fernissa. 

De typiska tvåskiktsfärgerna, rött och 
grönt, kan man så gott som alltid påträffa 
på sengotiska skulpturer. Ytorna är släta, 
ibland blanka. De röda färgerna består av 
en täckande undermålning, vanligtvis av 
cinnober, och lasyrer av organiskt lack. 
Dessa lasyrer kan variera starkt i färgto
nen, från ljust röda till nästan violetta." 

Ibland innehåller även det laserande skik
tet cinnober. Som påpekats i beskrivning
en, är det övre skiktet i röda partier på 
Skänningemadonnan förhållandevis ljust 
och har en viss täckkraft. Detta tyder på att 
det kan innehålla cinnober. 

De gröna färgerna består av olika kop
parföreningar, ofta blandade med något 
gult pigment.12 

Som bindemedel för lasyrerna måste 
man föreställa sig oljor och hartser. 

Den gula färg som man, vanligtvis myc
ket sparsamt, påträffar på nordeuropeiska 
skulpturer från denna tid, har en ljus ton, 
närmast påminnande om neapelgult. Av 
analyser som utförts på andra håll framgår 
att denna färg består av en bly-tennför
ening.13 På Skänningemadonnan före
kommer den på ryggplattan. 

Den vita färgen, som på Skänningema
donnan spelar en framträdande roll, är sä
kerligen blyvitt, möjligtvis bruten med nå
got annat pigment. Den förekommer med 
en tydlig penselprofil, vilket man måste 
räkna med är medvetet utfört. 

En viktig roll spelar penselföringen i 
karnationen på Marias ansikte. Stropp-
lingen (som innebär att färgen »stötes» 

" De eirganiska rékfa färglacker, som förekom under 
medeltiden, är utförligt behandlade hos: D. V. 
Thompson, The Material and Techniques of Medieval 
Painting, London 1936, ny uppl. 1956, s. 108-123. Jfr 
också; T. Bullinger, Der Leiggerer Altar im Schweizer-
Landesmuseum, Dissertation Albert-Ludwigs-Universi-
tät zu Freiburg i. Br., Urbach 1974, s. 208. Del röda 
lacket på altarskåpet, som är frän omkr. 1420, antas 
utgöras av kermeslack, som framställdes ur extrakt 
från hiss. M. Broekman-Bokstijn m. fl., The Scienlific 
Examination of the Polychromed Sculpture in the 
Herlin Altarpiece; Studies in Conservation, 15: 4, 1970, 
s. 382. 
12 Malakit, som är ett mineral kemiskt närbesläktat 
med azurit samt kopparacelat (spanskgrönt) e>ch kop-
parrecinat. De senare färgerna påvisade på Notkeal-
taret i Ärhus domkyrka. Se: M. Larsen, Ärhus dom-
kirkes hajallertavle - en farveundersegelse, Meddeb-l-
ser om konservering, 9, 1970, s. 16. Jfr även Thompson, 
a.a.,s. 160-161 och Bullinger, a.a., s. 213-214, Broek-
man etc., a.a., s. 304, H. Kiihn, Verdigris and Cop
per Resinate, Studies in Conservation, 15: 1, 1970, s. 12. 
13 Framför allt av H. Kuhn, Lead-tin-Yellow, Studies 
in Conservation, 13: 1, 1968, s. 7. - Jfr också Bullinger, 
a.a., s. 217. 
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med en pensel i stället för att »dras») ger 
en mycket speciell, mjukt kornig yta. En 
liknande ytbehandling har iakttagits på an-

M K.-W. Bachmann m.fl., The Conservation and 
Technique of the Herlin Allarpiece (1466), Studies in 
Conservation, 15:4, 1970, s. 354 och 365, fig. 49, samt 
E. Oellermann, Zur Imitation lextder Strukturen in der 
spätgotischen Fass- und Fhchmalerei, 24. Amtsbericht 
des Bayer. Landesamtes fur Denkmalpflege, Miin
chen 1966,s. 162, not 8. 
15 Det är vid sådana studier givetvis viktigt att jämföra 
undersökningsresultaten med de bevarade recept
samlingarna, målarhandböckerna och traktaten från 
medeltiden. - Jfr publikationer av A. Raft, Et forseg 
att bringe Århus hejalters maleteknik ind i en histo
risk og geografisk sammenhsng, Meddelelser om kon

servering 10, 1971, s. 26-40; samt Bullinger, a.a., som 
ganska konsekvent gör jämförelser med källskrifterna 
vid refererandet av de teknologiska undersökning
arna av altarskåpet från Leiggeren (omkr. 1420). 
Bullinger visar också på den intressanta omständig
heten, att de färger som man påträffar i skulptur-
måleriet är färre än vad som man utifrån känne
dom om måleritraktaten och verkstadsböckerna 
skulle vänta sig. - Av intresse är diskussionen om 
möjligheterna att dra slutsater ur dessa jämförelser. 
Bullinger, a.a., s. 197 och 238-240. 

siktet på en liibecksk skulptur från 1470-ta-
let, madonnan i Tuna kyrka, Söderman
land. Samma metod att framställa kar na
tion förekommer på altarskåpsfigurer från 
1466 av Friedrich Herlin i Sankt Jakobs
kyrkan i Rothenburg, o.d. T. samt på en 
Katarinaskulptur från 1400-talet ur Hans 
Multschers verkstad i Landsberg am 
Lech.14 Tillvägagångssättet är ingalunda 
allmänt, ofta har avsikten varit att åstad
komma absolut glatta karnationer. 

De exempel som här nämnts visar vilken 
avgörande roll den polykroma behand
lingen av skulpturerna spelade och med 
vilken rikedom av konstnärliga uttrycks
medel de är utförda. Vid konserveringen 
av dessa konstverk är det nödvändigt att ta 
hänsyn till de olika ytstrukturerna. För att 
kunna utföra detta arbete på riktigt sätt, är 
det nödvändigt att skaffa ingående kun
skaper om de material, som den medeltida 
konstnären och hantverkaren arbetade 
med. Dessa kunskaper kan endast fås ge
nom ett fördjupat studium av de bevarade 
föremålen.15 

Two Madonna Statues from Västra Ed and from Skänninge 

Two statues of the Virgin in the collections 
of the Museum of National Antiquities 
have recently been restored. The badly 
damaged colouring of the faces has 
been patched up in order to make the 
statues suitable for the exhibition rooms. 
In connection with this restoration, Peter 
Tångeberg has made some interesting 
observations as to the structure and poly
chromy of the two Virgins. 

The statue from Västra Ed (figs. 1-2) is 
carved in oak, height 128 cm. The original 
statue seems to date from the early 14th 
century, but there are marks of extensive 
recarving towards the end of the Middle 
Ages. Thus the faces of Mother and Child, 
the curly hair of the Virgin as well as her 
dress in front down to the knees have been 
remodelled. The present colouring may be 
post-medieval. The recarved parts have 

been covered with a new gesso ground, 
and both recarving and colouring seem to 
date from the 16th century. However, 
there are sufficient remnants of the ori
ginal colouring to allow of a reconstruction 
of the 14th century state of polychromy, 
which was of a rare and interesting kind. 
Most characteristic is the application pat
tern of the mantle: big quatrefoils, model-
led in wax, covered with gilding and out-
lined in white. Patterns of a similar kind 
are known in contemporary statues abroad 
(cf. note 6), also executed in application {cf 
note 7), but this is an exceptionally early 
example of wax application, otherwise 
hardly known before the 15th century. A 
medieval recipe for making application 
ornaments is known {cf note 8), and sever
al techniques have been used {cf note 10). 

The statue from Skänninge is a Lubeck 
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work from the early 15th century, carved 
in oak, height 120 cm, and still preserving 
its original colouring (figs. 3^4), a fine and 
early example of the typical late Gothic 
polychromy in Northern Europé. The 
author makes a detailed description of the 

very refined technique of colouring. An 
advanced researchwork in the varied tech
niques of polychromy in Sweden's rich he
ritage of medieval wooden sculptures is 
most urgently desired as a basis for correct 
restoration work now and in the future. 
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