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son, K. 2017. Pigmentanalys av medeltida muralmålningar i sju norrlandskyrkor.
(Analysis of the pigments in Medieval murals in seven churches in northern Swe-
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The authors have sampled and analysed pigments from murals in seven Medieval
churches in the northern 2/3 of Sweden. These churches are, listed from south to
north: Trönö, Enånger, Hälsingtuna, Alnö, Liden, Grundsunda and Nederluleå.
The murals date from c. 1300–1550.

The analyses were performed with a Hitachi S-4300 scanning electron micro-
scope. The churches of Enånger and Alnö are richly decorated, and they also yield-
ed the most interesting results. In Enånger we identified ultramarine and yellow
volborthite, a rare copper vanadate mineral. In Hälsingtuna the infrequently used
mineral vivianite was found. Some of these churches were presumably important
sojourns for pilgrims en route along the coast of the Baltic Sea to Nidaros-Trond-
heim. The murals in the Old church of Nederluleå, 800 km north of Stockholm, are
generally attributed to the workshop of the renowned master Albertus Pictor, and
our pigment analyses support this. In Trönö, Liden and Grundsunda only fragmen-
tary murals survive.

Seven lead pigments were selected from four churches and analyzed with a mass
spectrometer to determine their lead isotope ratios. The lead pigments in Hälsing-
tuna, Grundsunda and Nederluleå originate in Germany, presumably the Harz or
Erzgebirge regions. Three lead pigments used at Enånger were found to be a mix-
ture of pigments from Germany and Sweden, in the latter case from the Bergslagen
region, where mines were worked quite early. This is the first time that we have
identified a Medieval lead pigment with a Swedish origin.
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Projektgruppens medlemmar har tidigare analy-
serat muralmålningar i ett fyrtiotal svenska medel-
tidskyrkor, framför allt i Mälardalen och på Got-
land (t.ex. Nord et al. 1996, 2011, 2015, 2016).
Norrland utgör till ytan större delen av vårt land,
men de medeltida kyrkorna är avsevärt färre där
än i södra Sverige. På Gotland finns 92 välbeva-
rade medeltidskyrkor som fortfarande används,
samt ett tjugotal kyrkoruiner. Uppsala ärkestift
har över hundra medeltidskyrkor, medan Härnö-
sands stift har tjugo och det vidsträckta Luleå
stift endast fem. Dessutom finns medeltida mål-
ningar bara bevarade i ett fåtal av norrlandskyr-
korna. Vi har undersökt sju norrländska medel-
tidskyrkor med muralmålningar av varierande kva-
litet och mångfald: tre i Hälsingland (Trönö och
Enångers gamla kyrkor samt Hälsingtuna kyrka),
två i Medelpad (Alnö gamla kyrka och medeltids-
kyrkan i Liden), en i Ångermanland (Grundsunda)
och en i Norrbotten (Nederluleå). De valda kyr-
korna tillhör idag Uppsala ärkestift, Härnösands
stift och Luleå stift.

De utvalda kyrkorna
Information har hämtats från följande publika-
tioner: Cornell 1918; Cornell & Rappe 1939; Nis-
beth 1986; Flodin 1998. Vi listar kyrkorna från
söder till norr.

Trönö gamla kyrkas (ca 4 mil söder om Hudiks-
vall) äldsta delar är från 1200-talet, men den bygg-
des till 300 år senare. Den ansågs tidigare vara en
av Norrlands bäst bevarade medeltidskyrkor, men
skadades vid en brand år 1998. Väggmålningarna,
troligen från början av 1500-talet, är sparsamma
och fragmentariska i beigegrå färger.

Enångers gamla kyrka (2 mil söder om Hudiks-
vall) började sannolikt byggas redan på 1200-
talet men färdigställdes först under 1400-talet.
Kyrkan har välbevarade målningar från slutet av
1400-talet, utförda av Tierpsgruppen. Dessa må-
lare anses vara efterföljare till den namnkunnige
mästaren Johannes Iwan, verksam i Uppland un-
der mitten av 1400-talet (Nisbeth 1986). Valven
har aldrig varit överkalkade och målningarna har
aldrig utsatts för hårdhänt restaurering. I denna
kyrka, som har två läktare, finns bemålning på
nästan alla fria ytor. De är ett utsökt exempel på
senmedeltida monumentalmåleri. Bland motiven
märks Marias förbön, evangelisterna samt flera

helgon: bl.a. Eskil, Helena, Gregorius, Ambrosius,
Ragnhild, Barbara, Hieronymus och Botvid.

Hälsingtuna kyrka (ett par kilometer nordväst
om Hudiksvall) är från tiden runt år 1200. De
fragmentariska muralmålningarna är utförda av
en okänd mästare. De har troligen tillkommit i
början av 1300-talet, och finns i huvudsak på lång-
husets sydvägg. De framstår nu som konturteck-
ningar, men har sannolikt varit betydligt färg-
rikare.

Alnö gamla kyrka (på Alnön öster om Sunds-
vall) är en av de äldsta i Norrland och tillkom re-
dan under 1100-talet. I likhet med Enånger har
Alnö gamla kyrka två läktare och en ovanligt rik
bemålning. Muralmålningarna från slutet av 1400-
talet ansågs länge ha utförts av Eghil målare, men
tillskrevs av Nisbeth (1986) i stället den sista gene-
rationen inom Tierpsgruppen. Valvmålningarna
har förskonats från överkalkning. Väggmålning-
arna har däremot varit överkalkade, och vid fram-
tagningen år 1927 gjordes en del kompletteringar
och retuscher både på väggar och valv. Bland de
talrika motiven märks scener ur Kristi levnad, hån-
andet av Job (fig. 1) samt flera helgon, däribland
Barbara, Antonius, Gregorius, Ambrosius och Hie-
ronymus. Det rör sig alltså om i stort sett samma
person-galleri som i Enångers gamla kyrka.

Lidens gamla kyrka (i Indalsälvens dalgång, ca
5 mil nordväst om Sundsvall) påbörjades enligt
en tradition i slutet av 1400-talet av dominikaner-
munken pater Josephus och avslutades omkring
1510. Kyrkan har fragmentariska målningar från
mitten av 1500-talet. Det finns vissa likheter mel-
lan dessa målningar och dem i Grundsunda kyrka.

Grundsunda kyrka (ca 2 mil nordost om Örn-
sköldsvik) byggdes på 1300-talet. Väggmålning-
arna, och förmodligen även de ursprungliga valv-
målningarna, tillkom under 1500-talet. Motiven
är medeltida men har renässanskaraktär. Lång-
husvalvens kappor och valvstrålar är sparsamt de-
korerade med bladslingor och ornament i rött, gult,
blått och svart. Valvmålningarna är till största de-
len rekonstruktion/nymålning efter framtagnin-
gen år 1938 och till viss del från konserveringen
på 1970-talet, då större partier lagades, putsades
om och rekonstruerades. Väggarnas måleri är i
högre grad ursprungligt men delvis kraftigt bätt-
rat. Syd- och västväggen är delvis bemålade med
växtornament, akantusblad, blommor och fruk-
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Fig. 1. Hånet av Job, detalj. Alnö gamla kyrka. Foto:
Elin Lundmark. —The mocking of Job, detail. Mural
in the Old church of Alnö.

Fig. 2. Enångers gamla kyrka. Målning föreställande
Sankt Eskil vid den övre läktaren. Foto: Elin Lund-
mark. —Mural of St. Eskil at the upper gallery of the
Old church of Enånger.

ter i rött, gult, ljusgrönt och svart, medan det på
nordväggen finns figurativt måleri samt frag-
ment av målad växtlighet. Figurativt måleri före-
kommer även på sydväggen.

Nederluleå kyrka (i Gammelstaden ca 1 mil
nordväst om Luleå) ingår i Unescos världsarv.
En ligt traditionen invigdes den år 1492 av ärke-
biskop Jakob Ulvsson. Muralmålningarna anses
vara utförda av Albertus Pictors verkstad i slutet
av 1400-talet. Våra analyser stöder som vi skall se
denna hypotes.

Provtagning och kemiska analysresultat
Projektgruppens erfarna konservatorer tog för-
siktigt prover från målningarna. Från Trönö och
Liden fanns några tidigare tagna prover. Samtliga
provtagningsställen fotograferades digitalt och
dokumenterades noggrant. Pigmenten har ana-
lyserats med ett svepelektronmikoskop (Hitachi

S-4300) utrustat med en LINK/Oxford-enhet
för mikroröntgenanalys (SEM/EDX). Gruppens
kemister har utfört analysarbetet på Naturhis-
toriska Riksmuseets avdelning för geovetenska-
per. Alla resultat redovisas i tab. 1–3. I fig. 2 illust-
reras Sankt Eskil i Enångers gamla kyrka med en
biskopsstav och hans attribut i form av tre stenar.
Han led enligt legenden martyrdöden omkring
år 1080.

Blyisotopanalyser utförda med masspektrometer 
Ursprunget för blyet i en kemisk förening, t.ex.
ett blypigment, kan ofta fastställas genom metal-
lens isotopsammansättning. De lokala variatio-
nerna i blyisotoperna kan nämligen vara avsevär-
da i jordskorpan. Detta beror på att bly bildats
genom sönderfall av de tyngre radioaktiva ämnena
uran eller torium, vilket givit upphov till tydligt
mätbara skillnader mellan de fyra stabila blyiso-
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Kyrka Motiv Provplats, färg Prov Analysresultat

Trönö. Ej identifierbart Nordväggen, T-1 Gulockra, sandkorn
Tidiga 1500-talet? beige parti

Enånger. Sankt Eskil, Grön mantel E-1 Malakit, litet atakamit, gips
Tierps-gruppen, vid övre 
1400-talets andra läktaren (fig. 2) Svart schablon E-2 Azurit och kol
hälft. Nästan alla  på grön dräkt
prover innehåller
sand. Blå krage E-3 Ultramarin, azurit

Brun mantel E-4 Blymönja och plattnerit

Röd färg i dräkt E-5 Järn(III)oxid

Svart sko E-6 Kol

Brungul stav E-7 Gulockra

Bård på dräkt E-8 Gulockra, gips, lite
järn(III)oxid, spår av titan

Brun schablon E-9 Blymönja och plattnerit

Röd slinga E-10 Järn(III)oxid

Sankta Dorotea Grön schablon E-11 Grönt: malakit. Gult: 
med gul fläck volbortit (kopparvanadat)

Svart prick i E-12 Azurit, delvis omvandlad 
schablon till svart tenorit (CuO)

Hälsingtuna. Ornament. Grön färg H-1 Atakamit
1300-talet? Nästan alla 

prover Blågrön färg H-2 Atakamit
innehåller sand

Röd slinga H-3 Järn(III)oxid

Rödorange band H-4 Järn(III)oxid

Helgonfigurer Blågrön färg H-5 Vivianit (järnfosfat-octahydrat)
(fragment)

Brunröd färg H-6 Blymönja med spår av cinnober

Röd färg H-7 Blymönja med spår av cinnober

Fragment med Gråblått torn H-8 Kalk och sot, spår av järn
helgon och en 
byggnad

Ansikte H-9 Kalk med spår av järn (ev. 
caput mortuum, en järnoxid)

Tab. 1. Resultat av pigmentanalyser för målningarna i Hälsingland (tre kyrkor). Kalk finns i alla 
rover och anges ej specifikt i tabellerna 1–3. —Pigment analyses for three churches in Hälsingland province. p
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Kyrka Motiv Provplats, färg Prov Analysresultat

Alnö. Hånet av Job, Blå färg A-1 Azurit
Målningar från vid övre ovanför dräkt
slutet av 1400-talet, läktaren (fig. 1)
sannolikt utförda Svart mössa A-2 Kol, gips, sand, spår av järn
av den yngsta 
generationen av Gulorange färg A-3 Gulockra
Tierpsgruppen.

Röd dräkt A-4 Järn(III)oxid, sandkorn

Olivgrön mark A-5 Grönjord
(gräs) under 
dräkten

Rosa markparti A-6 Järn(III)oxid
(en matta?) och mycket kalk

Detalj med grön A-7 Grönjord samt kromoxidgrönt 
färg i olika nyanser (Cr2O3; sentida påmålning)

Blå färg i rester A-8 Kol, spår av koppar (azurit?)
av gloria

Blå färg i ornament A-9 Azurit

Gul slinga A-10 Gulockra
i ornament

Munk bredvid Blå-svart dräkt A-11 Kol samt spår av koppar (azurit?)
St. Antonius 
(övre läktaren)

St. Sebastians Svart färg från A-12 Kol (sot)
martyrium randiga kortbyxor

Liden. Ornament med Grått parti L-1 Kol
Fragmentariska i huvudsak rosa
väggmålningar från och grå färger Rosa färg L-2 Järn(III)oxid med mycket kalk
mitten av 1500-talet.

Olivgrön L-3 Grönjord

Grundsunda. Prover från Orange färg G-1 Blymönja med litet järn(III)oxid
Målningar från ornament i 
1500-talet utförda valvens svicklar Röd färg G-2 Järn(III)oxid
av okänd mästare. 

Gråaktig färg G-3 Mest kalk, med litet kol och
järn(III)oxid

Svart fläck G-4 Plattnerit (PbO2)

Gul fläck G-5 Gulockra samt litet barium-
sulfat (det senare ev. en modern 
påmålning)

Vägg ovanför Gröna fläckar G-6 Malakit och kromoxidgrönt
läktaren (det senare en modern

påmålning)

Gult band G-7 Gulockra
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Motiv Provplats, färg Prov Analysresultat

Augustinus Röd färg i mitra N-1 Blymönja med spår av cinnober
(fig. 3)

Gul färg i gloria N-2 Gulockra, litet gips.

Blå färg N-3 Azurit, en del sandkorn

Matteus Gul färg N-5 Gulockra, spår av massicot (PbO) och arsenik 
i dekorativ slinga (auripigment?)

Svart färg N-8 Plattnerit (blydioxid)
på en ribba

Ljus dräkt med N-10 Huvudsakligen kalk med lite gips och spår av
grå färgton järn (rester av överkalkning?)

Röd schablon N-11 Järn(III)oxid, gips

Brun och grön N-12 Malakit, spår av järn
undermålning(?)

Ängel Grön dräkt N-6a Malakit, något gips
på en ängel

N-6b Dito

Blomsterornament Grön färg N-7 Malakit och grönjord, litet blyvitt, sandkorn, 
i en stor slinga spår av järn; bariumsulfat och kromoxidgrönt

(modern påmålning)

Marie kröning Citrongul färg N-13 Massicot (PbO), blytenngult, spår 
i krona av arsenik (från auripigment??)

Okänt motiv Blå färg N-15 Azurit och grönjord

Ljusblå färg N-16 Azurit, grönjord, spår av bly och arsenik;
sandkorn

Återkomsten Gul färg på bälte N-17 Massicot, gips, sandkorn, kromoxidgrönt
från Egypten (modern påmålning)

Tab. 2. Resultat av pigmentanalyser för medeltida kyrkor i Medelpad (Alnö och Lidens gamla kyrkor) och
Ångermanland (Grundsunda). —Pigment analyses from Medelpad and Ångermanland provinces.

Tab. 3. Resultat av pigmentanalyser för målningarna i Nederluleå kyrka i Norrbotten, utförda av Albertus 
Pictors verkstad i slutet av 1400-talet. —Pigment analyses for Nederluleå Church.
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Tab. 4. Blyisotopbestämningar. Angivna värden är medelvärden av två oberoende mätningar. Noggrannheten
är bättre än ±0.10% för kvoterna med 204Pb, och omkring ±0.05% för kvoterna med 206Pb. —Isotope analyses
for seven selected lead pigments and a theoretical mixture of two pigments (E*).

toperna 204Pb, 206Pb, 207Pb och 208Pb. Denna
radiogena bildningsprocess gör att den geologiska
åldern återspeglas starkt i isotopförhållandena.
204Pb bildas inte radiogent, och används därför
som referensisotop i geologiska sammanhang.
Resultaten redovisas oftast med de tre kvoterna
206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb och 208Pb/ 204Pb. Vid
arkeologiska undersökningar redovisas normalt
även isotopkvoterna 207Pb/206Pb och 208Pb/ 206Pb. 

Varje blyprov löstes i salpetersyra, och blyet
anrikades genom elektrolytisk utfällning. Isotop-
sammansättningen hos de undersökta blypig-
menten (tab. 4) bestämdes med hjälp av en mass-
spektrometer av fabrikat Nu Plasma-II MC-
ICP-MS (Vegacenter, Naturhistoriska Riksmu-
seet). Detta instrument fungerar enligt princi-
pen att olika isotoper av ett och samma grund-

ämne (i detta fall bly) kan sorteras och separeras
utifrån olikheter i deras massa. Mätdata standar-
diseras relativt värden givna för en internationell
standard (NBS 981) och mätnoggrannheten är
mycket hög.

Blyets ursprung erhålls genom jämförelse mel-
lan mätdata och dokumenterade data för kända
fyndplatser. Tekniken påminner om en finger-
avtrycksanalys; om man får en träff mot en speci-
fik malm kan man säga att blykomponenten i
provet kan komma från denna malm. Det om-
vända gäller med större skärpa, d.v.s. om man
inte får en »träff» med en viss malm, så kan blyet
definitivt inte komma från denna malm. Pigment-
proven från Hälsingtuna, Grundsunda och Neder-
luleå är sinsemellan tämligen lika, och jämförel-
ser med tidigare mätningar (cf. Lévèque & Haak
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Kyrka Prov Pigment 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb

Hälsing- H-6 Blymönja 18,432 15,622 38,365 0,84754 2,08138
tuna med spår av

cinnober

Grund- G-4 Plattnerit 18,473 15,626 38,406 0,84591 2,07905
sunda

Neder- N-1 Blymönja 18,487 15,614 38,466 0,84460 2,08061
luleå med spår av 

cinnober

Neder- N-8 Plattnerit 18,422 15,622 38,437 0,84803 2,08639
luleå

Enånger E-4 Blymönja 16,608 15,430 36,245 0,92910 2,18245
och 
plattnerit

Enånger E-4a Dito 16,614 15,428 36,242 0,92859 2,18142

Enånger E-9 Dito 16,646 15,437 36,294 0,92739 2,18048

Bland- E* *Teoretisk 16,60 15,43 36,25 0,9295 2,1837
ning blandning 

av 65% 
Bergslagenbly 
och 35% 
Harzbly
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1993; Monn et al. 2008; Nord et al. 2015) anty-
der ett ursprung från Tyskland, sannolikt Harz
eller Erzgebirge.

De tre proverna från Enångers gamla kyrka är
sinsemellan lika, men avviker markant från övri-
ga prover, med låga värden framför allt för kvo-
ten 206Pb/204Pb. Detta betyder att blyet kom-
mer från en betydligt äldre malm än övriga prov.
När man jämför de tre provernas isotopsignatur
med kända referensdata från olika områden för
vilka medeltida gruvbrytning är känd, är det svårt
att få någon träff. Den troligaste förklaringen är
därför att blypigmenten från Enånger innehåller
två komponenter från malmer med olika geo-
logisk ålder. Vår hypotes är att det undersökta
provet representerar blyföreningar från två mal-
mer: en bruten i Tyskland och en bruten i Berg-
slagen. Båda regionerna har en lång tradition av
medeltida malmbrytning. I jämförelse med Harz
och Erzgebirge (där malmerna mestadels bil-
dades för ca 150–200 miljoner år sedan) är mal-
merna i Bergslagen betydligt äldre (ca 1800–1900
miljoner år), vilket medför att blyisotopkvoterna
i respektive område skiljer sig markant. Detta kan
exemplifieras av 206Pb/204Pb ≈ 15,7 för Bergsla-
gen, ett ovanligt lågt värde, medan motsvarande
kvot i Harz ligger på ca 18,4. Enkel matematik
visar att de uppmätta värdena erhålls genom en
blandning av 65% bly från Bergslagen och 35%
bly från Harz. (För Bergslagen har följande vär-
den på de tre första kvoterna använts: 15,72, 15,35
och 35,25. För Harz användes ett medelvärde fram-
taget från blypigmenten i de andra tre kyrkorna).
Det är oklart vem som blandat pigmenten, måla-
ren eller det handelshus han köpt från. Vi har
tidigare bestämt blyisotopsammansättningen för
ett fyrtiotal pigmentprover från svenska medel-
tidsmålningar, men aldrig tidigare hittat något
med svenskt ursprung.

Diskussion 
En jämförelse mellan kyrkornas förekommande
pigment kräver eftertanke, eftersom utsmyck-
ningarnas omfattning varierar avsevärt. I Trönö
och Liden finns endast fragmentariska målning-
ar med de vanligt förekommande pigmenten sot
(kol), gulockra, grönjord och rödbrun järn(III)
oxid (Fe2O3). Bland de fem övriga kyrkornas mål-
ningar identifierade vi dessutom tre kopparpig-

ment (grön malakit och atakamit, blå azurit), samt
gul massicot (PbO), rödbrun blymönja (Pb3 O4)
och dess svarta oxidationsprodukt plattnerit, β-
PbO2 (Giovannoni et al. 1990; Nord et al. 1996;
Aze et al. 2007).

I Enånger identifierade vi även det dyrbara blå
pigmentet ultramarin samt svart tenorit (CuO),
en sällan förekommande omvandlingsprodukt av
azurit (jfr Gutscher et al. 1989; Mattei et al. 2008).
Vidare påträffade vi här ett gult kopparvanadat-
mineral, volbortit. Hälsingtunas målningar av-
slöjade förekomst av vivianit, ett ovanligt blågrönt
mineral bestående av järnfosfat-octahydrat (jfr
Eastaugh et al. 2004). Detta har vi kunnat påvisa
ett fåtal gånger tidigare, bl.a. i Kaga kyrka (Öster-
götland; Nord et al. 2016) och Torpa kyrka (Sö-
dermanland; Nord et al. 2017). Det vackert klar-
röda pigmentet cinnober (kvicksilversulfid, HgS)
påträffades sparsamt i Hälsingtuna och Neder-
luleå. I några kyrkor finns även spår efter moder-
na bättringar i form av kromoxidgrönt (Cr O )2 3
och vitt bariumsulfat (Ba SO ). Vad beträffar det4
senare ämnet är det även tänkbart att mineralet
baryt (BaSO ) funnits med som ett sekundärt4
mineral i kalken.

Varifrån härstammar då de medeltida målar-
mästarnas pigment? Flera har sannolikt lokalt
ursprung, såsom kol (sot), gulockra, grönjord
och rödbrun järn(III)oxid. En annan grupp kom-
mer troligen från tyska fyndigheter: den gröna
malakiten [CuCO ∙Cu(OH) ], den gula vol-3 2
bortiten [Cu V O (OH) 2H O] (kanske som3 2 7 2∙ 2
ett sekundärt mineral i malakit, jfr Nord et al.
2012) och den blå azuriten, ett basiskt koppar-
karbonat [2CuCO3∙Cu(OH)2].

Atakamit [Cu Cl(OH) ] är ovanlig i Europa.2 3
Det förekommer huvudsakligen i Sydamerika och
Asien, men kan tämligen enkelt syntetiseras. Det
återfinns ofta som en beståndsdel i ärg på brons-
statyer i kustnära trakter (Nord et al. 2001).

Cinnober importerades från Spanien eller
Balkanhalvön. Ultramarin (d.v.s. mineralet lapis
lazuli) hämtades under medeltiden från Afghani-
stan och var mycket dyrbart. Även detta pigment
har vi tidigare påvisat i svenska muralmålningar.
Förekomsten av ultramarin i Enångers gamla kyr-
ka kan sannolikt förknippas med den medeltida
pilgrimsleden längs Östersjökusten upp mot Sel-
ångers 1200-talskyrka och sedan via Jämtland till
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Fig. 3. Nederluleå kyrka. Kyrkofadern Augustinus. Foto: Elin Lundmark. —St. Augustine. Mural in 
Nederluleå church.

Trondheim. Förmodligen var Enånger ett viktigt
etappmål på vägen mot Selånger (Luthen 1991;
Jörälv 2000).

Även järnfosfatmineralet vivianit [Fe (PO )3 4 2
∙8H O] är sällsynt. I Europa finns kända fynd-2
platser bland annat i Cornwall, Bayern, Serbien
och Ryssland. Färgen kan växla mellan ljusblått,
mörkblått och (mer sällan) grönt (Strunz & Nic-
kel 2001; Scott & Eggert 2007: Nord et al. 2016).
Detta mineral har sålunda använts som pigment
redan under medeltiden, under ett för oss okänt
namn.

Förekomsten av blymönja och dess oxidations-
produkt plattnerit är lyckosam, eftersom vi kun-
nat fastställa proveniensen på grundval av det
ingående blyets isotopsammansättning. Blypig-
menten från målningarna i Hälsingtuna, Grund -
sunda och Nederluleå kommer som sagt sanno-
likt från Harz eller Erzgebirge. Även blymalmer
från Penninerna i England har liknande isotop-
värden, men Tyskland som ursprungsland är be-
tydligt mer sannolikt eftersom merparten av de
andra importerade pigmenten tycks komma från

detta land, och många medeltida målare verk-
samma i Sverige var tyskar. Blypigmenten i En-
ånger tolkar vi som en blandning av pigment från
Tyskland och Bergslagen, vilket är ett oväntat
och ovanligt resultat. Med en början under den
tidiga medeltiden bröts malmen blyglans (PbS) i
Bergslagen. Blyglansen rostades i luft vilket gav
den gula blyoxiden PbO. Ytterligare upphettning
av PbO till ca 500oC ger blymönja. Kvarvarande
rester av gul PbO i blymönjan gör att färgen kan
variera från mörkt orange till rödbrun.

Slutligen kan vi lämna ett bidrag till diskus-
sionen om huruvida Albertus Pictors verkstad lig-
ger bakom Nederluleå kyrkas målningar (fig. 3).
Albertus dekorerade huvudsakligen kyrkor i Mä-
lardalen, och det har ibland ifrågasatts om hans
verkstad verkligen också utfört målningarna i det
avlägsna Nederluleå. En bedömning kan baseras
på flera kriterier: a) målningarnas kvalitet, b) de-
ras stildrag, c) dateringen, d) sannolikheten för
en resa till Nederluleå, e) en eventuell signering,
samt f) det använda målerimaterialet. De två förs-
ta kriterierna stöder tanken att Albertus Pictors
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verkstad utfört målningarna, med skickligt ut-
förda målningar baserade på bilder ur Biblia Pau-
perum och med de karakteristiska latinska språk-
banden. Erfarna konsthistoriker som Henrik Cor-
nell (1918), Åke Nisbeth (1986), Barbro Flodin
(1998) och Pia Melin (2006) anser samstämmigt
att Albertus eller hans verkstad utfört målning-
arna.

Dateringen är rimlig – ärkebiskop Jakob Ulvs-
son lär ha besökt Norrbotten år 1472 och då
föreslagit att en stenkyrka skulle byggas i Neder-
luleå. Kyrkan byggdes och invigdes tjugo år se-
nare, med ärkebiskopens vapen målat. Han hade
tidigare engagerat Albertus Pictor i flera kyrkor i
Uppsala ärkestift, så varför inte även i Neder-
luleå, som på den tiden tillhörde samma stift (jfr
Flodin 1998)? Nederluleå låg inte heller av-
skräckande långt från Stockholm eller Uppsala.
Redan under den tidiga medeltiden var det en
viktig handelsplats, och trakten kunde under som-
maren nås efter någon veckas seglats (Waller-
ström 1995). Den sedermera katolske titulär-
ärkebiskopen Olaus Magnus reste år 1519 till det
ännu nordligare Torneå (Grundberg 2006). I
Nederluleå kyrka finns en otydlig signering i ett
textband, dock kortare än den som finns i Sala
sockenkyrka (Hall et al. 2003). Den har tolkats
som Albertus Pictors signatur (Öberg 2006; Sand-
qvist Öberg 2009).

Även våra analyser styrker Albertus Pictors
medverkan genom jämförelse med tidigare resul-
tat, erhållna från hans målningar i åtta kyrkor i
Mälardalen. Exempelvis är det röda i Nederluleå
målat med en blandning av blymönja och litet
cinnober, vilket vi sällan påträffat hos andra me-
deltidsmålare. Till Marias krona har blytenngult
använts. Och Albertus tycks alltid ha föredragit
azurit som blått färgämne, i Mälardalens kyrkor
liksom i Nederluleå. De två blyisotopanalyserna
(prov N-1 och N-8) pekar tydligt på ett ursprung
från Harz eller Erzgebirge, vilket vi tidigare fun-
nit för fem blypigment från Härkeberga och
Täby kyrkor (Nord et al. 2015). Så en anknytning
till Albertus Pictor torde vara obestridlig, även
om vi inte säkert vet om han personligen med-
verkat i måleriarbetet. Han torde ha varit ganska
gammal vid detta tillfälle och avled troligen 1509.
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Summary

The authors have sampled and analysed pig-
ments from murals in seven Medieval churches in
the northern 2/3 of Sweden, namely those of
Trönö, Enånger, Hälsingtuna, Alnö, Liden, Grund-
sunda and Nederluleå (listed from south to
north). Some of these churches were presumably
important sojourns for pilgrims choosing the
coastal route along the Baltic Sea on their way to
Nidaros-Trondheim in northern Norway. The
murals date from c. 1300–1550.

All pigment samples were analyzed with a
Hitachi S-4300 scanning electron microscope
equipped with a LINK/Oxford system for X-ray
microanalysis (SEM/EDX). The churches of En-
ånger and Alnö display an overwhelming quantity
and quality of murals. In Enånger we identified
ultramarine and yellow volborthite, a rare cop-
per vanadate mineral. In Hälsingtuna, a bluish-
green iron phosphate mineral (vivianite) was
found. Commonly occurring pigments were the
lead oxides massicot and minium, as well as their
black oxidation product plattnerite (β-PbO2).
We also found green earth, malachite and ataca-

mite, blue azurite, reddish brown iron(III) oxide,
yellow ochre, lead-tin yellow (~PbSn SiO ) and2 7
carbon black. Cinnabar (HgS) was rarely identi-
fied. Barium sulfate and chromium oxide (Cr O )2 3
were found in some churches, probably owing to
modern “improvements” of the murals. The
attribution of the Nederluleå paintings to Alber-
tus Pictor († 1509) is supported by our pigment
analyses.

Seven lead pigments have been analyzed with
a Nu-Plasma II MC-ICP-MS mass spectrometer
to determine their lead isotope ratios. The lead
pigment samples from Hälsingtuna, Grundsunda
and Nederluleå originate from Germany, pre-
sumably from the Harz or Erzgebirge regions.
The lead pigments from Enånger are instead a
mixture of two pigments originating from Ger-
many (Harz/Erzgebirge) and Sweden respective-
ly, in the latter case from the Bergslagen region,
where mines were worked already in the 12th
century. A Medieval lead pigment made in Swe-
den is indeed remarkable and has never been
identified before.
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