
Färganalys av Kaga kyrkas muralmålningar, Östergötland
Nord, Anders G. et al
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2016_177 
Fornvännen 2016(111):3 s. 177-183
Ingår i samla.raa.se



Fornvännen 111 (2016)

Färganalys av Kaga kyrkas muralmåningar,
Östergötland

Av Anders G. Nord, Kate Tronner, Elin Lundmark och Misa Asp

Nord, A.G., Tronner, K., Lundmark, E. & Asp, M. 2016. Färganalys av Kaga kyrkas
muralmålningar, Östergötland. (Analysis of pigments from the murals in Kaga
Church, Östergötland). Fornvännen 111. Stockholm.

Chemical analyses have been undertaken of murals in Kaga Church, Östergötland
county, Sweden. According to tradition, the church was completed in 1137. In the
early 13th century, the walls were decorated with Romanesque murals, now visible
only in the attic due to the later insertion of stone vaults. Among the pigments
found were ultramarine and vivianite. The latter is a rare iron phosphate mineral,
which partly seems to have undergone chemical changes. The presence of these
unusual and expensive pigments accords with the fact that members of the royal
Sverker dynasty lived near Kaga. It is also close to Linköping Cathedral and the
monastery at Vreta. Further pigments identified in the Romanesque murals were
green earth, iron oxides, carbon black, malachite, gypsum and plattnerite (the lat-
er probably transformed from minium). Under the vaults, the church has Gothic
murals from the 15th century. Here we found green earth, iron oxide and gypsum.
We also identified chromium oxide and barium sulphate ‒ traces of recent
“improvements” of the paintings.
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Kaga kyrka ligger i Östergötland, 5 km nordväst
om Linköping, och har nyligen avhandlats i dessa
spalter (Tagesson 2007). Enligt en tradition in-
vigdes kyrkan under kung Sverker den äldres
regeringstid, möjligen år 1137 (Nisbeth 1986).
Flera av Sverkerättens medlemmar hade tidvis
egendomar i denna trakt (Tollin 2002). Kyrkans
muralmålningar härrör från två olika tidsepoker.
De äldre, som anses vara de mest intressanta, ut -
görs av en svit romanska målningar från början
av 1200-talet, men de befinner sig dessvärre i ett
fragmentariskt skick. På grund av valvslagningen

på 1400-talet är utsmyckningen nu nästan enbart
synlig på kyrkans vind. På kyrkvinden torde dock
de flesta pigmenten vara original. Det finns re-
tuscherade lagningar, men målningarna förefal-
ler relativt orörda av sentida bättringar. Motiv
och utförande varierar starkt, vilket försvårar en
bedömning av ålder och upphovsmän.

Många konsthistoriker har ingående diskute-
rat dessa intressanta målningar (t.ex. Cnattingius
1959; Borelius 1965; Ahlstedt Yrlid 1969; Nis-
beth 1986). Aron Borelius anser att tre olika målar-
mästare varit verksamma, medan övriga förfat-
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Fig. 1. Kaga kyrka. 1200-talsmålning av Sankt Olof
med en ängel, uppe på vinden på långhusets östvägg.
Foto Bengt A. Lundberg, Raä. —Kaga Church. 13th
century mural of St. Olaf with an angel, in the attic on
the eastern wall of the nave.

Fig. 2. Kaga kyrka. 1200-talsmålning av biskop och
knäböjande kvinna, uppe på vinden på långhusets
sydvägg. Foto: Bengt A. Lundberg, Raä. —Kaga
Church. 13th century mural of a bishop and a kneel-
ing woman, on the south wall of the nave.
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tare begränsar sig till två. Målningarnas stil anty-
der påverkan från Tyskland. Korets målningar
återger kända motiv såsom Kains offer, Barna-
morden i Betlehem och Kristi intåg i Jerusalem.
Bland långhusets målningar identifieras otvety-
digt Sankt Olof med en ängel på varje sida (fig. 1).
Andra motiv är mer svårtolkade. På en målning
återges tre okända munkar eller diakoner, alla med
en bok som attribut. En intressant bild föreställer
ett kvinnligt helgon med krona intill en liten knä-
böjande gestalt samt två nästan utplånade äng-
lar. Inger Ahlstedt Yrlid (1969) har övertygande
bevisat att helgonet torde föreställa Sankta Kata-
rina av Alexandria. En ännu mer svårtolkad bild
föreställer en biskop och en knäböjande kvinna
(fig. 2). Bilden anses föreställa två historiska per-
soner och en intressant tolkning har presenterats

av Ahlstedt Yrlid. Enligt denna skulle kvinnan
vara drottning Katarina Sunesdotter, som 1243
bortgiftes med kung Erik Eriksson. Bilden kan
möjligen visa hur Katarina efter Eriks död vigs
till nunna av ärkebiskop Jarler. I samband med
valvslagningen under 1400-talet tillkom en svit
med sengotiska målningar. Bland motiven märks
apostlar, profeter, Simson och lejonet (fig. 3),
scener ur Johannes döparens liv samt en berömd
målning av helgonet Kakukylla (fig. 4), där hon
blir angripen av råttor (Åmark 1935). I en liten
byggnad intill kyrkan visas sedan 2014 en utställ-
ning med fotografier av alla målningar jämte
förklarande texter. 



Fig. 3. Kaga kyrka. 1400-talsmålning av Simson
dödande ett lejon, på långhusets sydvägg. Foto:
Staffan Gustavsson, Linköping. —Kaga Church. 15th
century mural of Samson and the lion, on the south
wall of the nave.

Fig. 4. Kaga kyrka. 1400-talsmålning av Sankta Kaku-
kylla attackerad av råttor, i valvet ovanför predik-
stolen. Foto: Staffan Gustavsson, Linköping. 
—Kaga Church. 15th century mural of St. Kakukylla
attacked by rats, on the vault above the pulpit.

Provtagning och pigmentanalys
Försiktig provtagning från målningarna har gen-
omförts av projektgruppens konservatorer i sam-
band med pågående konserveringsarbeten. Samt-
liga provtagningsställen fotograferades digitalt
och dokumenterades noggrant. Pigmenten har
analyserats med ett svepelektron-mikroskop (Hi-
tachi S–4300), utrustat med en s.k. EDX-enhet
för mikroröntgenanalys (SEM/EDX). Ytterst små
provmängder erfordrades. Projektgruppens kemis-
ter har utfört analysarbetet på Naturhistoriska
Riksmuseets laboratorium (Avd. för Geoveten-
skaper). Resultaten har sammanställts i tab. 1. 

Bland de äldre målningarnas pigment påvi-
sades bland annat ultramarin samt vivianit, det
senare ett sällsynt mineral med den ungefärliga
kemiska sammansättningen Fe (PO ) ∙8H O.3 4 2 2
Förekomsten av dessa dyrbara pigment antyder
att Kaga var en rik socken, vilket även bekräftas
av det faktum att kung Sverker den äldre (regent
omkring 1130–1150) och hans ätt tidvis varit bo- 
satta i närheten av den då nybyggda kyrkan. Kaga

är dessutom beläget en halvmil från biskopssta-
den Linköping och bara några kilometer från
Vreta kloster. Andra vanligt förekommande pig-
ment på de romanska 1200-talsmålningarna är
grönjord, järnoxid, kol (sot), malakit, gips och
plattnerit (troligen omvandlad från blymönja). I
kyrkorummets 1400-talsmålningar påvisades grön-
jord, järnoxid och gips, samt de betydligt moder-
nare pigmenten kromoxidgrönt och bariumsul-
fat, tillkomna vid en sentida »bättring» av mål-
ningarna.

Diskussion och slutsatser
Projektgruppens deltagare har under många år
undersökt och analyserat färger på målningar från
vitt skilda tidsperioder. Bland annat har färgspår
på runstenar analyserats (Tronner et al. 2002).
Tyngdpunkten har dock legat på undersökningar
av medeltida kyrkomålningar, och hitintills har
bemålningar i 33 kyrkor analyserats (t.ex. Nord
& Tronner 2011; Nord et al. 2015; 2016). Detta
material kan med fördel användas vid en jäm-
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Placering Huvudmotiv Provtagningsställe Prov Analysresultat

V L Os Sankt Olof + Vänstra ängelns vingspets. B-1 Gips, kol (sot), lite 
Vinden, två änglar (fig. 1) Mörkgrå. plattnerit, spår av järn
långhusets Bårdens kantlinje, röd. 1 Järn(III)oxid, sandkorn
östvägg

V L On Trol. S:ta Vänstra ängelns dräkt. B-3 Gips, mycket kol (sot), 
Vinden, Katarina av Gråbrun. spår av järn och koppar
triumfbågs- Alexandria, en Mittersta mannens hand. 7 Gips, spår av järn och koppar
väggens knäböjande Vit.
nordsida mindre gestalt Trolig bakgrund t.v. i 11 Gips, sandkorn, vivianit 

samt fragment scenen. Varmt gulgrön. (mineral; järn(II)
av två änglar ortofosfat-oktahydrat)

Trolig dräktdetalj i mitten 12 Ultramarin, sandkorn
av scenen. Blå.

V L No Ordenshelgon Mittersta mannens dräkt. B-2 Vivianit, sandkorn
med bibel Ljust olivgrön.
i handen Bakgrund. Grovrivet 10 Gips, vivianit

olivgrönt pigment.

V L So Biskop + Kvinnans dräkt. 2 Grönjord
Vinden, knäböjande Ljust olivgrön.
långhusets kvinna (fig. 2; Bakgrund. Ljusblå. 3 Vivianit
sydvägg jfr Ahlstedt Detalj av bård. 8 Gips, sandkorn, malakit, 

Yrlid 1969) Ljusgrön. spår av järn

V K Nv Jesu födelse Bakgrund, krubba. Klarblå. 6 Ultramarin

V K Sv Kristi intåg i Dräktfragment t.v. 9 Gips, sandkorn, atakamit, 
Jerusalem i scenen. Kallt grön. spår av järn

KR L N Oidentifierade Vänstra mannens dräkt. KR-1 Gips, kromoxidgrönt, barium-
personer Grön. sulfat (sentida ”bättringar”)

Dito. Grön. KR-3 Grönjord

KR L S Simson och lejonet Lejonets man. KR-2 Gips, caput mortuum
(fig. 3) Violett färg (en violettröd järnoxid)

Tabell 1. Prover och analysresultat. Kalk finns i alla prover och anges inte i tabellen. Förkortningar: V = prov från
vinden (1200-talet), KR = prov från långhuset nere i kyrkorummet (1400-talet). L=Långhus, K=Kor, väder-
streck anges med versal, del av väderstreck med gemen.
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förelse med resultaten från Kaga kyrka. Två pig-
ment, som identifierades i Kaga kyrka, är av sär-
skilt stort intresse: ultramarin och vivianit. Ana- 
lyserna gjordes enbart med kvalitativ och kvanti-
tativ mikroröntgenanalys; materialet var alltför
litet för att medge analys med röntgendiffrak-
tion. Ultramarin (från mineralet lapis lazuli) häm-
tades under medeltiden från Afghanistan och var
därför mycket dyrbart. Detta pigment har tidi-
gare påvisats av oss i sakrala målningar utförda un-
der perioden 1100‒1450 i följande kyrkor: Garde,
Mästerby (Gotland), Sireköpinge, Vä, Hofterup,
Stora Köpinge (Skåne) samt i Vendels kyrka (Upp-
land). Under senmedeltid har ultramarin kom-
mit att ersättas av det betydligt billigare pigmen-
tet azurit, ett basiskt kopparkarbonat. Exempel-
vis tycks den namnkunnige måla ren Albertus
Pictor, i huvudsak verksam i slutet av 1400-talet,
aldrig ha använt ultramarin i sina muralmål-
ningar.

Vivianit är ett (vanligtvis) blått järnfosfat-
mineral med den ungefärliga kemiska samman-
sättningen Fe (PO ) ∙8H O. Atomförhållandet3 4 2 2
Fe:P i rent vivianit är således 3:2. Det användes
redan under medeltiden som pigment, men många
färgnyanser förekommer (jfr tab. 1). Vivianit är
uppkallat efter den engelske mineralogen John
Henry Vivian, som i början av 1800-talet fann
det i Cornwall och bestämde dess kemiska sam-
mansättning. Säkert har det under medeltiden
namngivits på något sätt. Som så ofta är fallet
med järnhaltiga mineral, kan den tvåvärda järn-

2+jonen (Fe ) delvis substitueras av andra liksto-
ra och tvåvärda metalljoner. Sålunda kan järn till
viss del ersättas av magnesium, mangan, kobolt,
koppar m.fl. (Strunz & Nickel 2001), varvid även
färgen ändras mellan ljusblått, mörkblått och
grönt. Dessutom kan färgen långsamt förändras
genom oxidation, så som ofta sker med blypig-
ment i kalkmålningar (t.ex. Giovannoni et al.

2+1990). Vad gäller vivianit kan Fe därvid oxi-
3+deras till Fe som är gult. Vid SEM/EDX-ana -

lyserna påvisades flera färgkorn med ett uppmätt
atomförhållande Fe:P som 1:1, vilket indikerar
den kemiska sammansättningen FePO4 (ett gult
ämne). En partiell omvandling av ursprungligen
blått vivianit skulle då ge en blandning av blått

och gult, d.v.s. grön färg. En sådan omvandling
har påvisats såväl på romanska muralmålningar
som i holländska 1600-talsmålningar (jfr Burg -
hammer & Riekel 2006; Scott & Eggert 2007).
Vad gäller Kaga kyrka kan således en ursprungli-
gen blå bakgrund, vilket enligt vår bedömning ur
ikonografisk synpunkt förefaller mest sannolikt,
senare ha blivit grön. Rent teoretiskt är det möj-
ligt att med hjälp av Mössbauerspektroskopi kvan-
tifiera järn med olika valenstal (cf. Nord & Tron-
ner 2014). Vad beträffar Kagas muralmålningar
var emellertid provmängderna alltför små för att
medge en sådan analys.

Vivianit är ett sällsynt mineral. Spridda mine-
ralfynd har i modern tid påträffats i Sverige, bl.a.
i Varuträsk. I Europa fanns under medeltiden
fyndplatser i Cornwall, Hagendorf (Bayern), Ser -
bien och Ryssland. Enligt författarnas erfarenhet
är detta mineralpigment ovanligt i svenska mural-
målningar, hittills bara påträffat i två andra kyr -
kor: 1200-talsmålningar i de gotländska kyrkorna
Bäl (blå färg) och Mästerby (grön färg). Tidigare
studier rörande proveniensen för medeltida färger
i svenska muralmålningar har visat att många
pigment tycks ha importerats från Tyskland
(t.ex. Nord et al. 2015). Man kan därför på goda
grunder anta, att vivianiten i Kaga kyrka torde
härstamma från Tyskland. 

Bland de övriga pigmenten, som påvisats i de
senromanska målningarna i Kaga kyrka, är samt-
liga vanligt förekommande i svenska medeltida
väggmålningar, möjligen med undantag av det
rödvioletta pigmentet Caput mortuum, en järnoxid.
Grönjord, malakit och plattnerit, det senare tro- 
ligen bildad sekundärt genom oxidation av bly -
mönja, förekommer i nästan alla svenska medel -
tida muralmålningar som vi tidigare har under-
sökt. Malakit och blymönja var under medelti-
den vanliga pigment; de torde ha importerats från
kontinenten. De sandkorn vi ofta funnit i Kagas
kyrkmålningar har säkerligen blandats in i kalk-
slammet vid bemålningen. Sand och gips på träf-
fades i flera färgprov. Gips kan bildas genom in-
verkan av svavelhaltiga luftföroreningar på kalk,
men detta har sannolikt inte skett i dessa mål-
ningar. I stället har sand och gips av någon orsak
av siktligt tillförts putsen. Kromoxidgrönt och
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ba rium-sulfat påvisades i de sengotiska 1400-
talsmålningarna. De härstammar naturligtvis från
sentida »bättringar» av målningarna, eftersom
dessa pigment introducerades först på 1800-talet.
Moderna pigment har för övrigt påträffats i hälf -
ten av de 33 medeltida kyrkor vi hittills under-
sökt. I några kyrkor påvisades till och med titan-
vitt, som först på 1930-talet började användas som
pigment. Vi har även i några kyrkomålningar
funnit syntetiska organiska pigment inom grup-
perna azo-färgämnen och phtalocyanider. 
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Även till professor Ulf Hålenius på Naturhis-
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Summary

The Medieval church of Kaga is near Linköping
in Östergötland Province, Sweden. This region
was quite wealthy during the Middle Ages; the
Sverker royal dynasty originated here, and both
the rich Cathedral of Linköping and the monas-
tery of Vreta are near Kaga. The church was built
in the early 12th century. In the early 13th, its
walls were decorated with Romanesque murals.
In the 15th century, vaults were inserted and new
Gothic-style murals were painted on the lower
part of the church walls under the vaulting. The
upper parts of the Romanesque ones however
survive in the attic.

Most art historians agree that two masters
where involved with the Romanesque murals.
They show biblical events including the sacrifice
of Cain and scenes from the life of Christ. A
female figure depicts Saint Catherine of Alexan-
dria. St. Olaf is also illustrated, flanked by two
angels. Another scene with a bishop and a kneel-
ing woman has proved more difficult to inter-
pret. It has been suggested that the woman might
be the Swedish queen dowager Katarina in the
act of becoming a nun.

We analysed pigments from the murals with
a Hitachi S-4300 scanning electron microscope
equipped with a LINK/Oxford unit for X-ray
microanalysis. On the early murals in the attic we
found ultramarine and vivianite. The latter is a
rare iron phosphate mineral, which seems partly
to have undergone chemical changes since its
application to the wall. The presence of these un-
usual and expensive pigments agrees with the fact
that Kaga was in a wealthy region. Further pig-
ments identified were green earth, iron oxides,
carbon black, malachite, gypsum and plattnerite
(the latter probably transformed from minium,
lead tetraoxide).

The Gothic murals under the vaults mainly
show events from the life of St. John the Baptist.
There are also paintings of Samson and the lion,
and St. Kakukylla being attacked by rats. Among
the pigments green earth, iron oxide and gypsum
were found, in addition to chromium oxide and
barium sulphate – traces of recent “improvements”
of the murals.
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