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In the spring of 1978, The Central Board of National Antiquities carried out 
a survey of the damage on paintings and painted and gilded objects in certain 
Swedish churches (55 churches in Uppland, Småland and Västergötland). 
The results were even more depressing than the worst fears had anticipated: 
almost 90 % of all early objects painted on wooden bases were established to 
bc in need of conservation. 

Peter Tångeberg, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Tek
niska institutionen, östra Ägatan 35 B, S-753 22 Uppsala, Sweden. 

De katastrofala följderna av att Sverige sedan 
en längre tid praktiskt taget saknar utbild
ningsmöjligheter för konservatorer inom fler
talet föremålskategorier börjar alltmer upp
märksammas. Men det är inte bara utbild
ningen av konservatorer som är eftersatt i 
landet. Sverige har på många sätt stått utan
för den intensiva utveckling, som under de 
senaste decennierna skett internationellt inom 
konserveringsteknik och kulturminnesvård. 
Följderna av detta framträder nu med för
krossande tydlighet, vad det gäller tillståndet 
för vissa kyrkliga inventarier. 

Föreliggande rapport och kommentarer be
rör endast en del av det uppdämda vård
behovet, måleri på olika grundmaterial, var
vid tonvikten lagts vid det medeltida materia
let. Ett sådant urval kan motiveras, eftersom 
det i landet bevarade medeltida måleriet på 
träskulptur och altartavlor å ena sidan utgör 
ett omfattande, internationellt sett unikt be
stånd, å andra sidan är en materialkategori, 
som är ytterst känslig och ömtålig och nu i 
snabb takt och förödande omfattning förstörs. 

En inventering i ett urval av kyrkor (55 
kyrkor i Uppland, Småland och Västergöt
land) som utförts av Riksantikvarieämbetet 

under våren 1978 ger ett konkret underlag 
för bedömning av skadornas karaktär och 
omfattning. För organiserandet av åtgärder 
i syfte att rädda en del av det undergångs-
hotade beståndet torde konkreta kunskaper 
av detta slag vara nödvändiga. 

Medeltida måleri på trä 

Med måleri på trä avses ytbehandling på 
skulpturer, snickerier och tavlor. Denna be
handling är resultatet av skilda aktiviteter, 
bl. a. grundering, förgyllning och måleri. Ett 
medeltida altarskåp består av snickerier, 
skulpturer och tavlor. Samtliga delar är 
målade och förgyllda i olika tekniker. När det 
gäller medeltida skulptur i trä är det motive
rat att i första hand tala om måleri, eftersom 
en omålad träskulptur var otänkbar för me
deltidens människor, och så gott som alla 
allvarliga skador på denna typ av föremål 
uppträder i måleriskiktet. (Ett undantag ut
gör träföremål i de gotländska kyrkorna, på 
vilka angrepp av skadeinsekter, "mask", är 
vanligt. Detta torde sammanhänga med att 
hög luftfuktighet ofta råder i gotlandskyrkor
na, vilket är en livsbetingelse för de träätande 
larverna.) 
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Medeltida träskulpturer i Europa 
Av det stora antal altartavlor, altarskåp, hel
gonskåp, triumfkrucifix och andra målade 
och förgyllda träföremål, som fanns i de 
europeiska kyrkorna vid medeltidens slut, har 
det allra mesta gått förlorat. På kontinenten 
förstördes en väsentlig del av dessa föremål 
av bildstormar i samband med reformationen. 
Som en följd av förändrade stilideal förinta
des ytterligare stora delar av den medeltida 
konsten under de följande århundradena. I 
Frankrike förekom bildstorm även i samband 
med revolutionen på 1700-talet. Förstörelse 
under 1900-talets krig är för vissa delar av 
Europa betydande. 

Samtidigt som församlingarna av olika an
ledningar gjort sig av med sina medeltida 
kultbilder, har det även förekommit aktiva 
försök att bevara dem. I katolska länder har 
exempelvis vissa bilder eller skulpturer genom 
århundradena varit föremål för speciell vörd
nad, vilket i sin tur medfört omsnidningar 
och ett flertal övermålningar. 1800-talets in
tresse för medeltiden yttrade sig ofta i en 
aktivitet i form av både omsnidningar, ny
målningar och övermålningar. Resultaten av 
dessa aktiviteter uppfattar vi i dag ofta som 
en form av förstörelse. 

Inställningen till de medeltida konstverken 
under olika tider har för vissa delar av Euro
pa lett till att så gott som all träskulptur helt 
förintats. Detta gäller framför allt England, 
men även Frankrike, Holland och Belgien är 
fattiga på denna typ av konstverk. Det är 
framför allt i de tyskspråkiga länderna och i 
Skandinavien, som medeltida träskulptur och 
altarskåp bevarats i någon större omfattning. 

Det svenska materialet 

Bland de skandinaviska länderna äger Sve
rige det ojämförligt största beståndet av me
deltidsskulptur. Reformationens förlopp inne
bar inte förstörelse av medeltida konstverk i 
någon större omfattning. Av olika anled
ningar, inte minst ekonomiska, bevarades in
redningen i de svenska medeltidskyrkorna mer 
eller mir. ure orörd. Trots att mycket gått för
lorat under slutet av 1700- och under 1800-
talet, äger Sverige idag en huvuddel av 
Europas bevarade medeltida altarskåp och 

träskulptur (Thordeman 1964). I de svenska 
kyrkorna finns över 2 500 föremål av detta 
slag bevarade, en siffra som knappast över
träffas av någon annan stat i dag (Norberg 
1941 s. 17). 

Om man ser till det svenska materialets 
konstvetenskapliga betydelse, bör det fram
hållas, att medeltidens alla epoker, från 1100-
talet och till 1520-talet, finns representerade 
och med verk från ett flertal konstområden: 
engdsk-norska, franska, nederländska och 
olika tyska som exempelvis westfaliska rhen
ländska, sachsiska, mecklenburgiska, schle
siska, ostpreussiska. När det gäller de sen
medeltida flamländska altarskåpen från Ant
werpen, Mecheln och Briissel, är ett över
raskande stort antal bevarat i svenska kyrkor. 

Medeltida helgonbilder har som regel va
rit placerade i skåp, som upptill avslutats 
med rikt ornamenterade baldakiner och varit 
försedda med dörrar med målad framställ
ning. Detta arrangemang förekom redan un
der den romanska tiden. På kontinenten är 
det ytterst sällsynt att sådana skåp bevarats, 
medan de i Sverige finns bevarade i bety
dande antal från 1200-talet till medeltidens 
slutskede. 

När det gäller bevarade ursprungliga yt
behandlingar intar det svenska materialet en 
i det närmaste unik ställning. Troligtvis kan 
man ingen annanstans i världen studera ett 
så rikt material av skulpturmåleri från medel
tidens alla skeden som i Sverige. De på kon
tinenten bevarade skulpturerna har meren
dels förlorat sin ursprungliga målning. De 
har inte bara i stor omfattning övermålats i 
sen tid utan även utsatts för avsiktlig av-
tvättning av måleri och förgyllning. Dess
utom utsattes skulpturerna på kontinenten 
för restaurerande åtgärder tidigare än de 
svenska. Man bemödade sig om att avlägsna 
övermålningar, vilket ofta fick förödande 
resultat. Olika sekundära ytbehandlingar i 
form av lackering och femissning, dvs. ett 
vanställande av den ursprungliga ytkarak-
tären, är vanligare på kontinentens medel
tidsskulptur. 

Gotlands berömda 1100-talskrucifix (Hem
se, Älskog m. fl.) torde representera det bäst 
bevarade skulpturmåleri, som finns från den-
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na epok överhuvudtaget. Samtidigt hör den
na grupp av konstverk, i vilken även Viklau
madonnan ingår, till det yppersta av bevarad 
träskulptur i Europa från denna tid. Ett 
annat verk, som internationellt sett hör till 
sin epoks förnämligaste skapelser, är S:t 
Göransgruppen i Stockholms storkyrka. 

Altarskåp 

I de svenska kyrkorna finns mer än 350 hela 
och cirka 130 fragmentariska altarskåp (Nor
berg 1941 s. 17). Detta är utomordentligt 
höga siffror. I materialet finns hela den nord
europeiska produktionen av altarskåp repre
senterad, tidsmässigt och geografiskt. Av de 
äldsta altarbilderna, de s. k. retablerna från 
1300-talet, finns de flesta bevarade i Sverige, 
framför allt på Gotland. De flamländska 
altarskåpen har redan nämnts och som sluten 
grupp saknar de motstycke i denna omfatt
ning i något annat land. En betydande d d av 
den bevarade nordtyska altarskåpsproduk
tionen finns i svenska kyrkor. 

Ytbehandlingens uppbyggnad 
Ytbehandling, dvs. all behandling skulpturer, 
snickerier och tavlor utsatts för, sedan bild
huggare och snickare avslutat sina arbeten, 
var tekniskt sett relativt enhetlig genom hela 
medeltiden. Träytorna försågs med ett ca 1 
mm tjockt lager av grundering (ofta kallad 
kredering), som består av pulvriserad krita 
och lim, som tillverkats av animaliska pro
dukter (ben, horn, hudar ) . Först i detta, 
klart vita och ganska hårda skikt, skedde den 
avslutande plastiska bearbetningen: ytorna 
slipades mycket omsorgsfullt, fina detaljer 
skulpterades och mönster graverades. I 
många fall finns plastiska former framställda 
enbart i kritgrunden (fig. 4 ) . Samtidigt som 
kritgrunden gav skulpturen dess avslutande 
plastiska form eller åstadkom de eftersträvade 
släta ytorna på snickerier och tavlor, tjänade 
den som underlag för måleri och förgyllning. 
För måleriet utgör grunderingen det vita 
underlag, som ger färgerna intensiv lyster, 
samtidigt som den hade som funktion att 
göra den yta, som skulle målas eller för
gyllas, så sugande, som var önskvärt. Den 
cirka 1 mm tjocka grunderingen är en förut

sättning för utförandet av den dominerande 
ytbehandlingen på medeltida skulpturer och 
altarskåp: glans- eller polimentförgyllningen. 
Förgyllningen utfördes i flera olika tekniker, 
med olika grader av glans och i skilda, genom 
bl. a. olika legeringar åstadkomna, varieran
de nyanser i det tunna bladguldet. Ofta för
sågs de glansförgyllda ytorna med punsering-
ar, som bildar rika mönster och ornament'. 

Inom måleriet på såväl skulpturer som 
tavlor och snickerier, användes en rik varia
tion av tekniker. Mycket medvetet och ytterst 
förfinat arbetade de medeltida hantverkarna 
med olika ytor. En d d ytor gjordes helt glat
ta och starkt glänsande, andra sandartat 
matta och komiga. Dessa variationer åstad
kom man genom att använda olika binde
medel, alltefter de olika pigmentens krav och 
de yteffekter man önskade uppnå. För ett 
bestämt parti på en medeltida skulptur är 
d d därför inte enbart färgtonen som är viktig 
utan även ytan: matt eller glänsande, kornig 
eller slät. 

De pigment som användes var till största 
delen oorganiska, dels härrörande från mine
ralriket, dels syntetiskt framställda. Vissa 
färger, som exempelvis mörkt röda, utgjordes 
av organiska läcker med härkomst från växt-
och djurriket. 

Bindemedlen utgjordes av animaliskt lim, 
hartser och oljor, alltså olika organiska äm
nen. 

Tekniskt sett har vi att göra med en 
komplex uppbyggnad: på ett underlag av trä 
finns flera skikt med olika egenskaper och 
bestående huvudsakligen av skilda organiska 
ämnen. 

Skadeorsaker 

Det är framför allt de organiska ämnena som 
skadas. T rä är ett starkt hygroskopiskt mate
rial, som reagerar på den omgivande luftens 
fuktighet med omedelbara rörelser i form av 
svallning och sammandragning. Även de 
animaliska l immema är starkt hygroskopiska 
och reagerar i sin tur på luftfuktigheten. Vid 
stark uttorkning förlorar de dessutom sin 
klibbkraft och sålunda sin funktion som lim. 
Organiska ämnen är begärliga för vissa in
sekter och mikroorganismer. Ljusbestrålning 
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Fig. 1. Altarskåp från Björklinge kyrka, Uppland, från 1400-talets slut. Kraftig blåsbildning p. g. a. 
ogynnsamma klimatförhållanden. Skadorna uppkomna efter år 1962. Foto Peter Tångeberg. — Reredos 
from Björklinge Church, Uppland, dating from the end of the 15th century. Heavy blistering due to 
unfavourable dimatic conditions. The damage has arisen since 1962. 

har en nedbrytande verkan på organiskt ma
terial, vilket i allmänhet yttrar sig tydligast i 
form av mycket kraftig blekning av de orga
niska färglackerna. Oljorna genomgår lång
samma kemiska processer, varvid färgernas 
karaktär och utseende förändras. Hartserna 
genomgår med tiden en förändring som ytt
rar sig i bl. a. sprödhet och färgförändringar. 
O m man betänker, att de flesta äldre föremål 
vid något tillfälle, oftast flera gånger, utsatts 
för någon form av konservering, varvid 
främmande material tillförts, i allmänhet 
även det organiskt, som har sin egen åldrings
process och sitt sätt att reagera på olika fak
torer i omgivningen, inser man, att skade
bilden för denna typ av föremål är mycket 
komplicerad. 

Skadornas karaktär är beroende av kom
binationer mellan främst tre faktorer: 

1. Inneboende förutsättningar i själva före
målet (material och deras naturliga ned
brytning). 
2. Påverkan utifrån (klimat, angrepp, åver
kan e t c ) . 

3. Tillförandet av nya material i samband 
med åtgärder för att reparera, konservera 
eller på annat sätt förändra föremålets till
stånd. 

Inomhusklimatet 

Det finns flera faktorer som ger upphov till 
skador. Av dessa är det emellertid nästan all
tid en enda, som förorsakar omfattande och 
mycket svåra skador: förändringar i det kli
mat, i vilket föremålen bevaras. Förändringar 
i temperatur, även starka och ganska plötsliga 
sådana, tycks träföremål ganska väl kunna 
klara. Det är förändringar i den relativa luft
fuktigheten, som förstör de målade träföre
målen. Den relativa luftfuktigheten är be
roende av temperaturen. Vid låg temperatur 
kan en hög fuktighet hållas, men när kall 
luft värms, sjunker fuktigheten hastigt. 55 % 
relativ luftfuktighet vid + 18°C anses världen 
över som idealiskt museiklimat. Vid denna 
luftfuktighet befinner sig trä och annat orga
niskt material i jämvikt, dvs. träet kan inne
hålla en vattenmängd, som varken förorsakar 
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svallning eller krympning. När våra kyrkor 
vintertid uppvärms till omkring + 2 0 ° C 
(ibland förekommer ännu högre tempera
turer) och ingen extra befuktning sker, kan 
den relativa luftfuktigheten sjunka till om
kring 30 % eller ännu lägre. Den torra luften 
strävar efter att ta upp vatten och tar det 
där det finns, exempelvis ur träföremål, som 
då krymper mycket kraftigt. Den skadebild 
som uppstår är våldsam flagning av färg
skikten eller höga blåsor, som undan för 
undan leder till att färg och förgyllning fal
ler bort. Trätavlor, snickerier och även skulp
turer kan få kraftiga sprickor. 

Det är den moderna uppvärmningstekni
ken som orsakat de ojämförligt största och 
mest omfattande skadorna på äldre träföre
mål. Föremålen klarade sig bra århundraden 

igenom, så länge kyrkorna inte uppvärmdes. 
De klarade sig också under den tid då strål
ningen från en vedddad kamin var enda 
uppvärmningen. Det är under de senaste 
par dpcennierna, som en våldsam och för
ödande förstörelse skett. 

Den enda lösningen på detta problem är 
en förändring i uppvärmningstekniken. Kon
servatorn kan förhindra fortsatt substansför
lust och mer eller mindre tillfredsställande 
återställa föremålen utseendemässigt. Upp
fattningen om ett föremåls utseende är i sin 
tur beroende av kunskaper. Ett återställande 
till ett tillstånd som rådde innan skadornas 
uppträdande är givetvis inte möjligt att göra. 
Skadorna på föremålen är alltid definitiva. 

Konservering och restaurering 
Ofta råder mycket oklara föreställningar om 
vad en konservering eller restaurering inne
bär. Vanligtvis föreställer man sig någon 
form av återställande. Anledningen till at t en 
konservering företas är att förändringar in
träffat i originalsubstansen, som ändrat den 
ursprungliga ordningen i föremålet, vilket vi 
vanligtvis uppfattar som skador. För att för
hindra att skadorna fortskrider, och att de 
delar som blivit lösa (t. ex. färg, förgyllning) 
inte går förlorade, måste nytt material till
föras föremålet, material som på något sätt 
fäster samman de delar som separerat. Appli
cerandet av detta material innebär ofta an
vändandet av vatten eller värme och tryck. 
Själva processen kan därigenom förorsaka 
ytterligare rubbningar i originalsubstansens 
sammansättning. 

Vissa principer för arbete med skadade 
föremål av det här slaget måste föreligga. 
Vid varje hantering av de skadade och myc
ket känsliga föremålen måste varje form av 
substansförlust rigoröst undvikas. Medeltida 
träföremål med skador i form av blåsor och 
flagningar är så känsliga, att de inte går att 

Fig. 2. Detalj av altarskåp från Knutby kyrka, 
Uppland. De vita partierna är skador på poly
kromin som uppstått genom dammtorkning. Foto 
Peter Tångeberg. — Detail of reredos from Knutby 
Church, Uppland. The white areas indicate 
damage to the polychrome caused by dusting. 
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ta i, lyfta eller flytta. Detta innebär, att det 
inte är möjligt att t. ex. plocka ut figurerna 
ur ett altarskåp, utan att särskilda åtgärder 
vidtas. Varje form av transport är otänkbar 
utan sådana speciella åtgärder. Vidare måste 
målet vid varje behandling vara, inte bara 
att varje form av substansförlust undviks, 
utan även att ursprungskaraktären hos före
målets olika ytor förblir oförändrad. Det har 
ovan påvisats, hur den medeltida mästaren 
medvetet arbetat med olika ytkaraktärer un
der användande av tekniskt sett olikartade 
material. En korrekt behandling av dessa 
olika ytor förutsätter både historiskt-estetiska 
och tekniska kunskaper. Varje konservering 
måste föregås av en undersökning av objek
tet i fråga, varvid det gäller att bilda sig en 
föreställning både om ytornas ursprungliga 
utseende och egenskaper och om den speci
fika skadekaraktären för varje sådan yta. En 
sådan undersökning leder många gånger 
fram till, att man inte generellt kan använda 
samma fixeringsmedel (för fästande av lös 
färg) över alla ytor på ett medeltida altar
skåp eller ens på en och samma träskulptur. 
Det finns inga standardmedel för behandling 
av detta slag. 

Fixering av lösa färgskikt 
Det är huvudsakligen tre olika typer av fixe
ringsmedel som kommit till användning i 
samband med moderna konserveringar: 

1. Animaliskt lim ("snickarlim" e t c ) . 
2. Vax (bivax, mikrokristallinskt vax, vax-

hartsblandningar). 
3. Konsthartsdispersioner. 

Vid fixering av lös färg och förgyllning, 
som utförts före omkring 1950, tycks i all
mänhet olika former av animaliskt lim ha 
kommit till användning. Ofta har man varit 
tvungen att punktera eller skära upp färg-

Fig. 3. Mariaskåp från Ärentuna kyrka, Uppland, 
från 1400-talets slut. De vita fläckarna utgör bort
fallen polykromi; definitiva och irreparabla sub
stansförluster. Foto Peter Tångeberg. — Madonna 
shrine from Ärentuna Church, Uppland, dating 
from the end of the 1 Sth century. The white 
flecks indicate where the polychrome has fallen 
away: definitive and irreparable loss of material. 

skikten för att erhålla en tillfredsställande 
penetrering av fixeringsmedlet. Fixeringsmed
let består av mer eller mindre koncentrerat, 
uppvärmt limvatten. Metoden är förbunden 
med stora risker: den förhållandevis långa 
tid, som åtgår innan vattnet avdunstat, för
orsakar lätt en uppmjukning av grunderingen, 
som yttrar sig i deformering av färgskikten, 
när dessa läggs på plats eller när limmet tor
kar. Limvattnet skadar också lätt sådana 
ytterst vattenkänsliga ytor som glansförgyll
ningar. O m limlösningen är för stark, upp
står kraftiga spänningar vid torkningen, som 
senare resulterar i att färgskikten sprängs loss 
och slutligen faller av. O m ytorna är smutsiga 
eller belagda med damm och så svårt skada
de, att ingen rengöring kan ske före fixe-
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Fig. 4. Detalj av föregående fig. Korgens flätverk 
är skulpterat i grunderingen. Foto Carl-Henrik 
Eliason. — Detail of previous figure. The basket's 
weave is sculptured into the chalk ground. 

ringen, innebär detta att smutsen och dam
met fästs med limvattnet. Det torkade limmet 
är enbart lösligt i vatten, som många ytor 
dock inte tål. Detta innebär att det inte finns 
någon möjlighet att rengöra sådana ytor efter 
fixeringen. Alla dessa typer av skador är van
liga på föremål, som konserverats med lim. 
Dessutom är animaliskt lim ett näringsrikt 
ämne med förhållandevis snabb nedbrytning. 
Det finns emellertid utomordentligt fint ut
förda limfixeringar. Framför allt har meto
den kunnat innebära fixering utan föränd
ring av karaktären hos de olika ytorna. 

På 1950-talet introducerades vax som fixe
ringsmedel. De stora riskerna med användan
det av vatten kunde man därvid undvika 
(Dahlén 1953 s. 111 f.). Vaxet smältes med 
hjälp av varmluft, värmespatlar eller IR-
bestrålning. Vaxets sammansättning kan an
passas, så att man erhåller önskad smältpunkt 

och viskositet. För många typer av skador 
har vax visat sig vara ett lämpligt fixerings-
medel. 

På de ursprungligen matta ytorna åstad
kommer vaxet emellertid en obotlig förstö
relse. Det är framför allt de blå ytorna som 
skadas. Under gotiken utgör skulpturernas 
blå ytor en dominerande kontrast till det 
blankpolerade guldet. I den klassiska gotiska 
skulpturpolykromin växlar glansförgyllda ytor 
på mantelutsidor och klädnader med dräk
ternas blå foderytor. De blå ytorna var alltid 
matta och korniga. Det blå pigment, som 
kommit till användning, utgörs av azurit 
(basiskt kopparkarbonat, ett mineral som på 
tyska även kallas Bergblau). Detta mineral 
måste behandlas på ett speciellt sätt, för att 
komma till sin fulla rätt som färgpigment: 
det måste malas till förhållandevis grova 
korn och det måste blandas med lim som 
bindemedel. Mineralet har ett ljusbrytnings-
index, cirka 1,7, som ligger förhållandevis 
nära oljornas ljusbrytningsindex, cirka 1,5. 
Detta innebär, att pigmentet har mycket då
lig täckförmåga i feta bindemedel. När lim 
används som bindemedel försvinner vattnet 
vid torkningen, och de enskilda pigmentkor
nen hålls samman av det torkade lim, som 
finns kvar på kornens ytor. Mellan kornen 
finns luft. När oljan torkar sker ingen sådan 
dunstning, utan kornen omges av oljan. Ett 
pigments täckförmåga är beroende av hur 
ljuset bryts, när det passerar från pigment
kornet till omgivande medium. Förhållandet 
kan uttryckas så, att ju större skillnaden 
mellan pigmentets och omgivningens ljus
brytningsindex är, desto bättre täckförmåga. 
O m azuritkorn med ljusbrytningsindex cirka 
1,7 omges av luft med ljusbrytningsindex 1,0, 
har de bättre täckförmåga, än när de omges 
av olja med ljusbrytningsindex 1,5. 

Även vax har ljusbrytningsindex cirka 1,5. 
Användandet av vax för fixering innebär att 
luftrummen mellan pigmentkornen fylls med 
vax. Pigmentens täckförmåga minskas och 
därmed avtar den blå färgens intensitet starkt. 
På medeltiden målades azurit på svart eller 
grå undermålning, även den utförd med ma
gert bindemedel. De vaxbehandlade ytorna 
blir betydligt mörkare, bl. a. för att den 
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Fig. 5. Detaljer av 1300-talskrucifix från Husby-Sjuhundra kyrka, Uppland; polykromi från 1400-talet. 
Skador uppkomna p. g. a. felaktigt utförd limfixering. Foto Peter Tångeberg. — Detail of 14th century 
crucifix from Husby-Sjuhundra Church, Uppland; polychrome from 15th century. Damage caused by 
incorrect fixing with animal glue. 

mörka undermålningen nu syns igenom de 
dåligt täckande pigmentkornen. Den matta 
ytkaraktären går förlorad. I allmänhet går 
det inte att på tillfredsställande sätt extra
hera vaxet och återställa den ursprungliga 
färgtonen, intensiteten och ytkaraktären. (Jfr 
Thompson 1936, s. 133 f.) Denna form av 
förstörelse av blå färgytor är tyvärr mycket 
vanlig på det svenska materialet. 

Ytor som målats med feta färger (oljor och 
hartser som bindemedel) och förgyllda ytor 
kan många gånger framgångsrikt behandlas 
med vax för att fixera lösa skikt. Avgörande 
för en framgångsrik behandling är då vaxets 
sammansättning och uppvärmningsmetoden. 
Föremål med mycket stora och uppspruckna 
blåsor, där alltså delar av färg och förgyll
ning ligger som lösa stycken, kan i allmänhet 
inte utan risk för substansförlust behandlas 
med varmluft. I sådana fall innebär arbete 
med termostatiskt reglerade värmespatlar 
med utbytbara, olikformade spetsar samt med 
IR-värmebestrålning den enda säkra arbets
metoden. 

För att komma ifrån farorna och nack
delarna med såväl limfixeringar som vax-
fixeringar har konservatorerna tvingats söka 
andra material. Sedan 1950-talet har olika 
konsthartsdispersioner allmänt kommit till 
användning utomlands. En dispersion består 
av mycket fina partiklar av ett konstharts, 
fördelat i vatten. När vattnet avdunstar för
binder sig partiklarna med varandra, varvid 
en film bildas. Det är främst olika PVA- och 
akrylhartser, som använts för detta slag av 
arbeten. Produkterna kan variera mycket 
starkt, beroende på vilken kemisk förening 
de är baserade på, och vilka tillsatser av olika 
medel som skett för att uppnå önskad visko-
sitet, främst s. k. mjukgörare. Dispersionerna 
kan efter filmbildningen ha mycket skilda 
egenskaper vad gäller viskositet, beständig
het, limförmåga och löslighet. Många plaster 
tenderar till att genomgå långsamma kemiska 
förändringar, varvid de långa kedjemoleky
lerna binds samman med varandra även på 
tvären, s. k. cross-linking. En sådan kemisk 
struktur yttrar sig i att plasten blir mer svår-
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löslig i organiska lösningsmedel. 
Av ovanstående framgår, att man inte utan 

vidare kan ange några generella egenskaper 
hos plasterna. Vid användandet av disper-
sioner gäller därför största omsorg vid valet. 
Det finns möjligheter att objektivt pröva 
vissa egenskaper hos plasterna och att åtmin
stone inbördes gruppera dem vad gäller be
ständighet, löslighet etc. 

I det praktiska användandet har det visat 
sig att man med hjälp av dispersionerna kan 
undvika de förändringar av ytor och struktu
rer, som såväl lim- som vaxfixeringar kan ge 
upphov till. Vid användandet av framför allt 
akrylhartsdispersioner kan man med svaga 
lösningsmedel, som inte påverkar de medel
tida färgerna, avlägsna alla överflödiga res
ter av fixeringsmedlet. Därigenom föreligger 
möjligheter till fullständig rengöring av ytor
na efter fixeringen. Vid valet av dispersion 
är det viktigt att ta hänsyn till snabbheten i 
filmbildningen (torktiden). Vid för snabb 
torkning kan fixeringsmedlet inte penetrera 
tillräckligt djupt i alla håligheter, vid för 
långsam filmbildning finns risk för att vattnet 
i dispersionen mjukar upp grunderingsskiktet, 
och liknande deformeringar, som vid använ
dandet av limvatten, kan uppstå. Även i 
detta avseende har akrylhartsdispersioner vi
sat sig fördelaktiga. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att det inte 
är fråga om ett principiellt ställningstagande 
för den ena eller andra metoden. En korrekt 
undersökning av de skadade skiktens och 
ytornas uppbyggnad och egenskaper samt 
skadornas karaktär måste i varje enskilt fall 
bestämma valet av lämpligt fixeringsmedel. 

Konserveringssituationen 
Den grundinställning, som innebär att all 
hantering och behandling av skadade föremål 
bestäms av ingående kunskap och resultatet 
av noggranna undersökningar, är tyvärr inte 
så självklar hos oss, som den borde vara (jfr 
Hallström 1970 s. 103—104). Utomlands har 
en sådan grundinställning till problematiken 
växt fram genom parallell utveckling inom 
skilda forskningsområden och under intensivt 
samarbete mellan dessa (jfr Koller 1978 s. 
81 L) . Den historiskt-estetiska forskningen 

har beskrivit och tolkat de konstnärliga ut
trycksmedlen. Den naturvetenskapliga forsk
ningen har genom olika analysmetoder fast
ställt den materiella uppbyggnaden av före
målen. Kemister och fysiker har också bi
dragit till att ta fram de material, som har 
de bästa egenskaperna för användning vid 
konservering. Konservatorerna har utvecklat 
metoderna för en riktig behandling av före
målen. Denna utveckling, som i princip gäl
ler hela konserveringsområdet, har framför 
allt skett efter sista världskriget. När det 
gäller konservering av medeltida måleri på 
trä, har Tyskland kommit att leda utveck
lingen, vilket förklaras av att andra före
gångsländer på konserveringsteknikens om
råde inte bevarat material av detta slag i 
samma betydande omfattning. 

De kunskaper inom olika områden, som 
krävs för att behandla de medeltida före
målen på ett riktigt sätt, är så omfattande, 
att en specialisering blivit nödvändig. Detta 
gäller givetvis även andra områden inom 
målerikonserveringen. Det är därför i dag 
regel utomlands, att konservatorer är verk
samma inom specialområden, som exempel
vis måleri på trä, tavdmåleri , måleri på puts 
etc. Utbildningstiden för en målerikonserva
tor är runt om i världen 5—7 år. 

Svenska förhållanden 

Det torde inte vara någon överdrift att påstå, 
att Sverige stått utanför denna utveckling. I 
vårt land har det inte förekommit någon 
organiserad, fullständig utbildning till konser
vator inom här aktuella områden. Dagens 
situation är sådan, att det inte ens föreligger 
möjligheter till en första, orienterande ut
bildning. 

Eftersom Sverige stått utanför den utveck
ling, som dock skett internationellt, finns här 
i landet inga traditioner, vare sig när det 
gäller föremålens korrekta behandling eller 
den riktiga bedömningen av resultatet av 
företagna konserveringsåtgärder. Det ovan 
skisserade, nödvändiga samarbetet mellan 
historisk forskning, naturvetenskaplig under
sökning och konserveringsteknik saknas. För
utsättningarna för att utföra nödvändiga ana
lyser av föremålen liksom prövning av de nya 
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material, som konservatorn oundvikligen 
måste söka, saknas. 

Konserveringsverksamheten i Sverige byg
ger på en äldre tradition, där konservatom 
mer eller mindre ensidigt är hantverkare. Stor 
mångsidighet förväntas av de konservatorer, 
som idag är verksamma i de svenska kyrkor
na: konservatorn skall kunna utföra eller i 
varje fall leda konserverings- och restaure
ringsarbeten på puts (kalkmålningar), på 
måleri på trä från skilda epoker, måleri på 
duk, han skall kunna utföra förgyllningar, 
vara verksam vid ny- eller ommålningar av 
snickerier, färgsätta interiörer osv. Denna 
mångsidighet utesluter den fördjupning som 
krävs, för att erhålla den nödvändiga färdig
heten på varje område. Den kunskap och de 
rutiner, som krävs för att utföra en noggrann 
undersökning av föremålen och en utförlig 
dokumentation, både av ursprungliga ma
terial, deras uppbyggnad och aktuella till
stånd och av sekundärt företagna åtgärder 
och använt material, finns inte utvecklad. 
Oftast kan ingående tekniska undersökningar 
av föremålen, som är av utomordentlig be
tydelse även för den konstvetenskapliga forsk
ningen, göras just i samband med konserve
ringsarbeten. Utförandet av såväl undersök
ningar som dokumentationer och konserve
ringsåtgärder kräver inte bara omfattande 
kunskaper utan också en kvalificerad utrust
ning. 

På den kulturminnesvårdande sidan är en 
kraftig förstärkning nödvändig för att en 
riktig bedömning av de åtgärder, som skall 
utföras, liksom en korrekt kontroll av arbetet 
under och efter utförandet skall kunna ske. 
I dagens situation föreligger en stor godtyck
lighet på detta område. 

Skadeinventeringen 

I det föregående har redogörelsen för skador 
och därmed sammanhängande frågor ute
slutande tagit hänsyn till medeltida material. 
Tekniskt sett är problematiken ungefär den
samma för måleri och förgyllning på trä 
även från senare epoker. Detta gäller både 
materialens uppbyggnad och skadebilden. 

Den på våren 1978 företagna skadeinven
teringen har i de undersökta kyrkorna i stort 

sett berört allt måleri från medeltiden t. o. m. 
1800-talet. Måleriet har delats in i tre hu
vudkategorier med hänsyn till olika grund
material: måleri på trä, på väv (tavlor, "olje
målningar") samt på puts (kalkmålningar). 
Undersökningarna har i första hand gällt just 
måleriet på de olika grundmaterialen. För
ändringar i grundmaterialet, t. ex. rörelse i 
trä, yttrar sig i form av skador på måleriet. 
Mindre sällan är själva grundmaterialet an
gripet, framförallt när det gäller trä. 

Urvalet av kyrkor 

Totalt undersöktes 55 kyrkor och 712 objekt. 
Kyrkorna i tre kontrakt undersöktes: Norun
da, Uppland, 19 kyrkor, 273 objekt; Kinne-
vads och Norrvidinge, Småland, 14 kyrkor, 
191 objekt; Kinne, Västergötland, 22 kyrkor, 
248 objekt. 

Urvalet av kyrkor eftersträvade dels en 
viss geografisk spridning, dels en tidsmässig 
fördelning av objekten från medeltiden till 
1800-talet. I Upplandskyrkorna är framför 
allt de medeltida objekten väl representerade, 
men även 16- och 1700-talen. I kyrkorna i 
Västergötland överväger objekt från 16- och 
1700-talen, medan 1800-talet är starkt repre
senterat i Smålandskyrkorna. 

Urvalet av objekt 

Undersökta objekt har varit exempelvis kalk
målningar, tavlor, nummertavlor, prediksto
lar, bänkar, orgelfasader, altaruppsatser, al
tarskåp, träskulpturer etc. Föremålen har i 
allmänhet bara redovisats en gång. Detta 
gäller även så sammansatta föremål som 
exempelvis medeltida altarskåp, som kan be
stå av flera tavlor, ett stort antal skulpturer 
samt ramar och snidade ornament. Vid en 
samling av begravningsvapen från 1600-
talet har emellertid varje vapensköld redo
visats för sig (Björklinge kyrka, 33 stycken). 
Siffrorna mellan de olika epokerna kan där
för inte utan vidare jämföras med varandra. 

Redovisning av skador 

Redovisningen har skett i tabellform. I prin
cip har endast skador, som kan förväntas leda 
till substansförlust noterats och förts in i ta
bellerna. Detta innebär att äldre, redan åt-
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Tabell över skador på de undersökta objekten, fördelade efter bottenmaterial, epok och bevarad ytbehand
ling. — Table of the extent of damage on the examined objects, subdivided according to base mate
rial, epoch and surviving surface treatment. 

1000—1599 

AA 
1 2 3 

11 7 

8 7 

Aa 
1 2 3 

5 1 24 

B 
1 2 3 

5 1 1 

C 
1 2 3 

1 2 8 T 
V 
P 

1600—1799 

AA 
1 2 3 

115 41 23 
5 11 18 
1 3 5 

Aa 
1 2 3 

39 13 12 

1 

B 
1 2 3 

13 17 18 

C 
1 2 3 

7 35 21 
2 

T 
V 
i' 

1800—1899 

AA 
1 2 3 

22 16 37 
1 15 19 

Aa 
1 2 3 

2 

B 
1 2 3 

2 8 5 

C 
1 2 3 

13 20 61 

Bottenmaterial — base material 

T trä (altarskåp, predikstolar etc.) 609 objekt 
wood (altar-pieces, pulpits etc.) 

V väv (oljemålningar på duk) 71 objekt 
canvas (oil paintings on canvas) 

P puts (kalkmålningar) 32 objekt 
plaster (wall paintingss) 

712 objekt 
Epok — epoch 
1000—1599 
1600—1799 
1800—1899 

83 objekt 
404 objekt 
225 objekt 

712 objekt 

Bevarad ytbehandling — surviving surface treat
ment 

(målning, förgyllning, polykromi — painting, gild-
ing, polychrome) 
AA. Ursprunglig eller eljest epoken tillhörig yt
behandling som är bevarad i stor eller betydande 
omfattning. — Original surface treatment or that 
which otherwise dates to the same epoch, which 
survives to a great or significant extent. 
Aa. Ursprunglig eller eljest epoken tillhörig yt

behandling som är bevarad i mindre omfattning, 
eller ingen ytbehandling alls bevarad. — Original 
surface treatment or that which otherwise dates to 
the same epoch, which survives to a less significant 
extent or not at all. 
B. Sekundär ytbehandling, utförd före 1900. — 
Secondary surface treatment applied before 1900. 
C. Ytbehandling i allmänhet utförd efter 1900, för 
vissa äldre objekt även 1800-tal. — Surface treat
ment generally applied after 1900, for certain older 
objects even during the 1800's. 

Skador — damage 

1. Akuta och omfattande skador som lett eller 
hotar att leda till betydelsefulla substansförluster 
och som kräver omedelbara konserveringsåtgärder. 
— Acute and considcrable damage which has led 
to or threatens to lead to significant material loss, 
and which requires immediate conservation. 
2. Skador i mindre omfattning som dock kräver 
konserveringsåtgärder. — Less extensive damage 
which however requires conservation. 
3. Inga skador iakttagna eller åtgärder anses inte 
påkallade. — No damage observed, or conserv
ation not considered to be called for. 

gärdade skador och substansförluster ej be

aktats i detta sammanhang. Detta kan även 

uttryckas så, att endast tillstånd, som anses 

kräva någon form av konserveringsåtgärder, 

noterats som skador. I övriga fall har objek

ten betecknats med: "utan anmärkning". I 

samband med skaderedovisningen är det gi

vetvis av vikt att fastställa omfånget av be

varat originalmåleri. Vidare bör påpekas, att 

skador, som iakttages på sekundär målning 

(övermålning) givetvis även kan beröra un

derliggande, ursprunglig målning. I tabeller

na redovisas endast skadorna på den sekun

dära målningen, dvs. skador på det synliga 

skiktet. 

Kommentar 

Medeltida måleri på trä är endast represen

terat i kyrkorna i Norunda kontrakt i Upp

land. De förhållandevis fåtaliga medeltida 

Fornvännen 74 (1979) 



124 Peter Tångeberg 

träföremålen i de undersökta kyrkorna i Små
land och Västergötland saknar bevarad origi-
nalbemålning. 

Mängdmässigt är de medeltida föremålen 
en liten grupp, totalt 83 objekt av 712, 66 
av 609 träföremål. Flera av föremålen utgörs 
emellertid av stora altarskåp. 

Av 33 medeltida träföremål i Norunda 
kontrakt i Uppland har 18 stycken ursprung
lig ytbehandling bevarad i stor omfattning. 
Av dessa 18 föremål är inget oskatt. 11 styc
ken har mycket allvarliga skador. 12 stycken 
av dessa 33 föremål har ursprunglig ytbe
handling bevarad i ringa omfattning eller 
saknar helt ytbehandling. Av dessa är ett 
mindre och två allvarligt skadade. Nio är 
oskadade, men dessa utgörs av föremål, som 
så gott som helt saknar ytbehandling. Slut
ligen är tre föremål nymålade; dessa är oska
dade. 

10 stycken av de 33 medeltida träföremå
len i Norunda kontrakt utgörs av altarskåp 
med mer än en skulptur. Flertalet av dessa 
skåp har allvarliga skador. En del av altar
skåpen är extremt välbevarade, t. ex. Tensta 
och Skuttunge, men uppvisar nu tillsammans 
med de övriga omfattande och delvis mycket 
svåra skador. 

Träföremålen från 16- och 1700-talen ut
görs huvudsakligen av predikstolar, altarupp
satser och begravningsvapen. Av 354 under
sökta träföremål i alla tre kontrakten hade 
179 stycken ursprunglig ytbehandling beva
rad i större omfattning. 115 av dessa föremål 
var svårt skadade och sammanlagt 156 i be
hov av konservering (87 %) och endast 23 
stycken oskadda. Till de svårt skadade före
målen hör exempelvis den förnämliga orgel
fasaden i Bälinge, Uppland, och den enhet
ligt utförda, rika inredningen i Västerplana 
kyrka i Västergötland. 

En mycket stor del av de undersökta ob
jekten från 1800-talet utgörs av småländska, 
ofta enhetligt utformade kyrkoinredningar 
med stora altartavlor, ofta med arkitektoniskt 
utformade ramar, nummertavlor, prediksto
lar, bänkar, läktarbarriärer och orgelfasader. 
Hälften av dessa föremål är ommålade och 
nyförgyllda i modern tid. Av sammanlagt 186 
träföremål hade 75 ursprunglig ytbehandling 

bevarad i större omfattning. Av dessa 75 ob
jekt hade 38 stycken skador och var i behov 
av konservering, dvs. 50 %. 

Sammanfattning i siffror och procent 
Av sammanlagt 609 träobjekt har 272 ur
sprunglig ytbehandling bevarad i större om
fattning. Av dessa är 212 i behov av konser
vering, vilket innebär 78 %. 

Av de äldsta träföremålen (medeltiden 
t. o. m. 1700-talet), har 197 stycken ursprung
lig ytbehandling bevarad i större omfattning. 
Av dessa är 174 i behov av konservering, vil
ket innebär 88 %. 

Erfarenheter från kyrkor i andra delar av 
landet, som visserligen inte konsekvent inven
terats på motsvarande sätt, ger intryck av, att 
resultatet av den nu utförda skadeinvente
ringen är representativt för hela landet. Vi 
måste således räkna med, att en stor del av 
våra kyrkliga inventarier uppvisar skador av 
den grad och omfattning, som inventeringen 
anger. 

En antydan om, vilka enorma arbetsinsat
ser som krävs, för att hejda det nu pågående 
förfallet, ger den nödvändiga arbetstiden för 
konserveringen av ett enda altarskåp. Kon
serveringen av ett medelstort nederländskt 
altarskåp omfattade 1977—78 ca 750 arbets
timmar, dvs. omkring 5 månader. 

Om man betänker det extremt höga an
talet altarskåp och medeltida träskulpturer, 
som bevarats i landet, och därtill lägger det 
stora beståndet av träföremål från senare 
epoker i form av predikstolar, altarupp
satser, begravningsvapen etc. blir bilden verk
ligen katastrofal. Och då är bara en del av 
landets konserveringsbehov belyst: i kyrkorna 
bevarat måleri på trä. I denna situation står 
vi mer eller mindre oförberedda och orusta
de, troligtvis ensamma i hela Europa i vår 
avsaknad av konservatorsutbildning och orga
niserad konserveringsverksamhet. 

De nödvändiga åtgärderna för att rädda 
en del av det återstående beståndet av må
leri från äldre tider inskränker sig inte bara 
till att sörja för utbildning av konservatorer 
utan innefattar även uppbyggandet av verk
städer och ateljéer. Givetvis måste även för
utsättningar för ett fortbestånd skapas på de 
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platser, där föremålen är uppställda. Idag 
tycks många gånger de mest elementära kun
skaper om sådana förutsättningar saknas. 
Detta gäller inte bara uppvärmningsfrågor
na. Det är inte ovanligt, att medeltida före
mål dammtorkas med våta trasor i samband 
med städning av kyrkorna! De glansförgyllda 
ytorna tål inte en enda sådan avtorkning 
utan att ta obotlig skada. Idag förorsakas 
också betydande förstörelse på grund av 
olämplig hantering och magasinering av in
ventarierna i samband med restaurerings-
och byggnadsarbeten i själva byggnaderna. 
Det är alltför vanligt, att konservering av in
ventarierna endast sker i samband med och 
samtidigt som sådana omfattande byggnads
arbeten. En mindre lämplig tidpunkt kan 
man knappast föreställa sig. 

Det borde vara dags, att klart och tydligt 
se situationen sådan den är: när det gäller 
medeltidskonsten har vi i landet en mycket 
stor och viktig del av det bevarade europeiska 
kulturarvet. Detta arv är vi på god väg att 
förlora. Mycket omfattande och definitiva 
förluster har skett bara under de senaste par 

decennierna. Mycket kraftfulla initiativ är 
nödvändiga för att rädda en del av den nu 
starkt hotade och mycket svårt skadade åter
stoden av detta rika material. 
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Damage on painted objects in Swedish churches — a report on the 
situation and restoration pinciples 

The medieval painted wood (especially 
sculpture) preserved in Swedish churches, is 
considered to be the most extensive collect
ion of such material in Europé. As a conse-
quence of modern heating techniques, con
sidcrable destruetion of these painted objects 
has taken place during the last decades. 
Damage has also arisen as a result of inade-

quate restoration in the past. A special survey 
carried out in the spring of 1978 of a seledion 
of churches has established the presence of 
damage on all examined medieval wooden 
objects with surviving original paint. The 
situation is extremely serious — not least 
because Sweden lacks both training for resto-
rers and organised conservation activity. 
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