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Anteckningar om techniken i våra gamla kyrkomål-
ningar samt om sättet att restaurera dessa. 

Af 

N. M. Mandelgren. 

(Utdrag af en till Konstakademien afgifven berättelse för 1872.) 

De äldsta kyrkomålningar jag funnit utförda på mur från 
omkr. 1100-talet, äro de i Hjelmseryd i Småland, hvilken kyrka 
dock redan var ödelagd flera år förut, hvadan målningen var så
förstörd att ingenting kunde aftagas för att chemiskt låta under-
söka bindningsämnet. 

Den derintill liggande Vrigstads kyrka, som hade oskadade 
målningar från samma tid, blef också raserad, innan någon sådan 
undersökning kunde anställas; men efter all sannolikhet voro dessa 
utförda med samma bindningsämne som dem jag undersökt från 
nästföljande tid; dessa äro målningarna i Bjeresjö och Lackalänga 
kyrkor i Skåne. 

På grund af uppgifter i Brunii konsthistoria öfver Skåne, 
besökte jag Bjeresjö kyrka 1850 och fann der målningar från 
slutet af 1200- eller början af 1300-talet, då öfverkalkade flere 
gånger. Detta kalklager aftogs derigenom att jag knackade med 
en träklubba på detsamma, då det lossnade och antingen föll sjelf-
mant af eller medelst en tunn bordsknif kunde skiljas från muren. 
Sedan jag på detta sätt befriat målningen i choret och chor-nischen 
från sin öfverkalkning, visade den sig på flere ställen så frisk, 
som om den varit ny; den hade en glans som om den varit 
gammal lackerad tempera eller oljemålning. 

Undersökte man den närmare, befanns, att sedan omgif-
ningsmurarne och hvalfven blifvit uppförda och torra, hade 
man afputsat dem med murbruk af kalk och sand, hvilket 
glattats i halftorrt tillstånd med polerade jern. Derefter hade 
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man indelat fälten, tecknat ornamenter och figurer med en röd 
färg (brunrödt eller todtenkopf), som trängt djupare in i bruket 
än de andra, och sedan fylt fälten med olika färger. Skor, 
manchetter och helgonsken voro upphöjda och refflade, hvilket 
gjorts med kalkbruk eller trä som var påspikadt. Helgon-
skenen voro eller hade varit förgylda med äkta guld. Slutligen, 
när färgerna voro torra i fälten, hade man uppdragit konturerna 
med svart, rödt och hvitt, efter som omständigheterna kräft, lika-
ledes dagrar, så att bottenfärgen utgjorde skuggorna å klädedräg-
terna m. m. 

Samma år besöktes Löderups kyrka inom samma stift, som 
hade målningar af enahanda beskaffenhet; men dessa hade då ny-
ligen blifvit öfverkalkade med ett tunnt lager kalk, som ej släppte 
målningen, hvarföre ej något omdöme om dennas beskaffenhet kan 
anföras.

För restauration eller återupplifvande af denna gamla mål-
ningskonst har jag under förliden sommar tagit dessa minnes-
märken under ytterligare undersökning, synnerligen för att få ut-
rönt hvad bindningsämne som användts. Jag har derför afskra-
pat färgen intill murbruket på flere ställen å Bjeresjö och Lacka-
länga kyrkor, hvilka prof hafva blifvit chemiskt undersökta af 
apothekaren Bl. Lindman i Stockholm, hvars utlåtande här följer: 

"Utur den hvita kalkfärgen i serien n:o 1 har med ether 
kunnat utdragas 2 2/3 procent af hvitt, smältbart, fettlikt ämne. 

Detta ämne var olösligt i vatten, kunde således icke utgöras 
af någon kali- eller natrontvål. 

Behandladt med varm utspädd chlorvätesyra, afgaf det åt
denna ingen, med en blandning af kaustik och kolsyrad ammoniak 
fällbar, bas; var således icke heller någon kalk- eller blytvål. 

Efter behandling med chlorvätesyra kunde det ej upplösas i 
vatten med tillhjelp af kolsyradt kali under kokning - ett ytter-
ligare bevis för, att det utdragna fettämnet ej var någon sorts tvål. 

Uti svag kaustik kalilut löstes (saponifierades) under kok-
ning blott en mycket ringa del deraf; största delen emulgerade 
sig i starkare lut under kokning till en mjölklik vätska, som vid 
en viss koncentration halfgelatinerade vid afsvalning. Genom till-
sats af mera kali eller af koksalt koagulerade det osaponifierade 
fettet och kunde uppsamlas på ett filtrum, der det aftvättades 
med vatten, deri det var olösligt. Efter denna behandling be-
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fanns det trögare lösligt i kall ether, än det. före dessa behand-
lingar var. Etherlösningen lemnade efter afdunstningen ett till 
konsistens, smältbarhet och brist på slipprighet, vax liknande 
ämne. 

Det vill af dessa resultat synas, som hade färgen antingen 
vid sin tillredning blifvit uppblandad med en vaxemulsion eller 
ock efter målning och torkning på väggen blifvit öfvergniden med 
vax eller någon vaxfernissa. 

Stockholm den 2 Januari 1873. 
B. Lindman." 

Då man redan i utlandet såsom i Tyskland och Frankrike 
för flere år tillbaka börjat åter utföra målningar med vax, och då
denna undersökning gifvit bevis för att sådana målningar äfven i 
Sverige äro durabla och förtjena att åter upptagas, enär de redan 
trotsat 600 år, uppmuntrar detta första försök till flere undersök-
ningar för sakens ytterligare utredning. 

Färgerna uti dessa målningar äro följande: brunrödt (tod-
tenkopf, jernoxid), bergblått (krossad lapis lazuli), berggrönt (kros-
sad malakit), hvaraf finnes 2:ne sorter, en ljus och en mörk, 
gult (ljusockra), hvitt (hvitkrita eller kalk), svart (kol, kimrök 
eller sot). 

1852 restaurerades af mig målningarna i Bjeresjö, hvilka 
innehöllo 632 [] aln. Församlingen betalte derför ej mer än 
250 rdr, utom ställningar och handtlangning, som bekostades af 
församlingen. Restaurationen skedde på följande sätt, emedan 
man då antog att målningens bindningsämne var kalk (al fresco), 
kalkvatten (al secco) eller något med vattenglas liknande. Först 
öfverströks hela ytan med såpvatten (grönsåpa, upplöst i vatten); 
sedan togs släckt kalk och arbetades (slogs) så länge i kalkbänk, 
tills den blef så klibbig att man kunde hänga en tegelsten uti 
den emot taket. Denna kalk utspäddes med vatten till en tunn-
het, såsom till kalkning på mur, och sedan stäldes den att sjunka 
till följande dag. Då kalken sjunkit till botten och lemnat öf-
verst ett klart vatten, afsilades detta och uppblandades med något 
grön såpa, hvarmed färgerna förtunnades under målningen, allt 
efter godtfinnande. 

Förgyllningarna verkstäldes med vanlig förgyllningsfernissa af 
linolja, hvarmed guldet fästades. 
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Kyrkor som äro målade i hvad man i Italien kallar "al 
secco", på mur med kalkvatten som bindningsämne, äro Floda i 
Södermanland, Tegelsmora i Upland, Risinge i Östergötland, 
Grenna i Småland, Ytter-Lennäs i Ångermanland, Enånger i 
Helsingland, Kumla och Thortuna i Vestmanland m. fl., samt 
Östmo i Södertörn från 1400-talet, hvilka samtliga blifvit af mig 
undersökta. Och har jag vid undersökning af dessa funnit att 
målningen måtte hafva skett på följande sätt. 

Sedan omgifningsmurarne och hvalfvens murar blifvit väl 
genomtorkade, hafva de afputsats med kalkbruk af sand och grå 
kalk. När detta blifvit torrt, har man indelat hvalfkuporna i de 
fält man ville hafva för tablåer och ornater. Figurerna hafva 
upptecknats med kol och krita. Man har ock funnit att de blifvit 
tecknade med ett hvasst instrument, som i kalken inristat konturen. 
Derpå har man fylt de olika fälten med färger efter godtfinnande, 
samt utfört en del af ornaterna med draferetter (schabloner). 

Sedan de stora fälten voro fylda med färg och torkade, har 
man i svarta, röda eller hvita färger uppdragit konturerna med 
streck och likaledes betecknat alla skuggor med svarta streck, 
någon gång med en hvit dager. 

I Thortuna m. fl. finnas å drägterna utförda ornater med 
draferetter. Här har man, medan färgen var våt, dragit skugg-
streck genom dem med en våt pensel, hvarigenom delar af or-
naterna blifvit otydliga. Språkbanden äro strukna först med hvit 
färg; kontur och skrifter äro sedan utförda med svart. 

Färgerna äro brunrödt, med en öfvergång åt purpur, berg-
blått och berggrönt, spanskgröna, ljusockra, svart (kol eller kim-
rök) och vanligt köksskorstenssot, som lemnat en gulbrun fläck 
efter sig å kalken, då kolet deremot lemnat en skär. Det röda 
har alltid trängt längst in i kalken af alla färgerna. Bindnings-
ämnet tyckes här ej varit annat än det förut omtalade kalkvattnet 
af släckt eller osläckt arbetad kalk, utom i Östmo, Stockholms 
län, hvarest man på flere ställen användt limfärg med finare och 
briljantare färger, såsom å englarne i vestra hvalfven och å ett 
par grupper i östra eller chorhvalfvet; men detta var måladt of-
vanpå den andra målningen, hvilket antydde att det vore en senare 
öfvermålning eller en restauration, hvaraf man kan sluta, att kal-
ken helt och hållet förstört dess bindningsämne, emedan den med 
lätthet borttogs med vatten. 
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Knifstads kyrkas målningar från 1500-talet hafva troligen 
haft till bindningsmedel mjölk. Dess färger skilja sig från de 
förra genom sin matthet. 

I de kyrkor, hvilkas väggar, hvalf och tak (panel) äro 
af trä, har jag trott mig finna att till målningens bindningsämne 
har begagnats i äldsta tider skummad mjölk och i senare lim. 
Mjölken med sitt ostämne är ett af de bindningsmedel som star-
kast motstår tidens inverkan. Då fettämnet är borttaget, mot-
svarar den ägghvitan eller ägg-gulan i temperamålning. Af mjölk-
målningar kunna anföras de uti Edshult och Råda kyrkor från 1323, 
jemte de uti den sistnämndas skepp från 1494, målningarna i Hä-
gerstad i Östergötland från 1500-talet, samt målningarna i kungs-
stugan i Örebro och Vadstena slott m. fl. 

I målningar, utförda med lim som bindningsmedel, har fär-
gen ett klarare och mjukare utseende och närmar sig pastellen; 
sådana finnas i Hakarps, Rogberga m. fl. kyrkor, uti de i Bo-
huslän målade af Schönfelt, såsom Svarteborg m. fl., samt många 
andra från 1700-talet. 

Från denna tid finna vi ock flere kyrkotak dekorerade i olja, 
såsom Alingsås, Örgryte m. fl. 

Jag har endast härmed åsyftat visa nödvändigheten af att, 
när en kyrkomålning skall restaureras, man först undersöker det 
sätt hvarpå den blifvit utförd, så att, då en målning är målad med 
vax, restaurationen sker med vax, om med kalk, med kalk o. s. v. 

Vid de undersökningar jag gjort af kyrkotaksdekoratio-
ner under medeltiden, har det visat sig att konstnärerne äfven 
varit skulptörer och målat taflor i tempera, såsom altarskåp, 
helgonbilder m. m., t. ex. Håkan Gulleson i Norrland m. fl.; 
och att de tillika broderat chorkåpor, messhakar m. m., derom 
vitna ej allena en mängd af dessa arbeten, utan tillika namn 
sådana som Albertus Perlstickare, som utfört målningarna i Kumla 
kyrka i Vestmanland etc. etc. Dessa arbeten äro utförda med 
största omsorg och finess, ijemförelse med kyrkohvalfvens målningar, 
som äro grofva och ojemnt arbetade, och der man finner lärlingens 
fusk vid sidan af mästarens säkra hand. 

Men för de fall, der man ej finner skäl att restaurera dessa 
målningar, finnes ett i senare tider uppfunnet sätt att taga dem 
från muren och sätta dem på duk. Detta forfaringssätt är följande: 

Först undersökes om färgen på muren går bort genom tvätt-
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ning med vatten ; om så är, söker man medelst samma bindnings-
ämne, hvarmed målningen är utförd första gången, fästa den åter 
vid muren, vare sig med vax, kalkvatten, vattenglas eller mjölk, 
så att färgerna fastna. Om färgen synes lös, eller om man tror 
att den skulle lossna under operationen, strykes den flere gånger. 
När den är väl torr, och man gjort sig öfvertygad om att den 
ej för vatten går bort, tager man en del klister och en del lim-
vatten, blandar tillsamman och öfverstryker dermed målningen, 
samt ett lärftstycke, lika stort med det målningsstycke man vill 
hafva ur muren, sätter lärftet på målningen, samt trycker det väl 
till, så att det fastnar öfverallt vid muren ; ty om det ej jemnt 
är fastklistradt, går målningen eller murbruket löst under såg-
ningen. Utanpå duken klistras ett papplager af starkt gråpapper, 
så att öfversidan blir fast och orubblig. När alla dessa öfverklist-
ringar äro torra, tages rappningen af kring klistringen, på djupet 
intill muren, så att man kan med en sticksåg såga rappningen 
från muren, hvarpå målningen sitter, ett arbete som bör ske med 
största försigtighet, så att man ej skadar den tunna skorpa hvarpå 
målningen finnes. Sedan stycket på detta sätt har blifvit löst 
från muren, lägges det på ett plant bord eller dylikt, och bak-
sidan jemnas med nytt murbruk (puts) som man låter torka. Se-
dan det är torrt, bestrykes sidan ett par gånger med såpvatten; då 
detta är torrt, strykes den med starkt lim och fästes vid en grof 
och stark väf, som klistras på baksidan och torkas, hvarefter den 
spännes på ett brådplan eller träram, efter målningens storlek 
och beqvämlighet ; derefter löses öfverklistringen från framsidan 
och sedan innefattas målningen i ram, hvarefter den kan förvaras. 

Är murens målning så stor, att den ej kan nedsågas i ett 
stycke, tages den i flera, som sedan sammanfogas på samma 
grofva väf eller plan, samt inom samma ram, hvarefter fram-
sidans öfverklistringar borttagas med varmt vatten, sedan man 
öfvertygat sig om att målningen är fullkomligt fästad vid väfven 
å baksidan. Sammanfogningsspringorna böra förut vara väl tä-
tade, att ej vatten kan tränga in och lösa massan från duken. 

Ofvanstående är meddeladt för landsortsmuseerna och enskilde 
samlare, på det möjligen befintliga gamla kalkmålningar i deras 
ort må kunna undgå det öde, som drabbat Vrigstads märkvärdiga 
kyrkomålning från 1100-talet. (Se Sv. Fornminnesfören:s tidskr, 
l:a band., sid. 124.) 




