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Tidigare presenterades i denna tidskrift färg-
analyser av bemålade brädor från den år 1800 riv-
na stavkyrkan i Björsäter i Östergötland (Nord et
al. 2017). Målningarna här har daterats till 1300-
talets första hälft (Nisbeth 1986). Bemålade brä-
dor som bevarats från två andra rivna träkyrkor
har nu undersökts. Det gäller Hakarps kyrka i
Huskvarna samt Bredsäters kyrka i Västergöt-
land, nära Mariestad. Resultaten redovisas ne-
dan.

Hakarps kyrka har en intressant historia, som
beskrivits av Robin Gullbrandsson (2015). Här
uppfördes vid mitten av 1100-talet en timmer-
kyrka, vars väggar och tak omkring år 1500 deko-
rerades med målningar av mäster Amund Nils-
son eller hans efterföljare. Ett stort antal kyrk-
målningar i trakterna kring Vänern och Vättern
har med stor säkerhet tillskrivits denne mäster
Amund (Nisbeth 1986, 1995; Hernfjäll 1993).
Hans mest kända målningssvit, signerad år 1494,
fanns i Södra Råda kyrka i Värmland, men den

förstördes olyckligtvis vid en brand i november
2001. Genom ett par först på senare tid uppmärk-
sammade dokument är det känt att Amund var
bosatt i Skänninge i Östergötland, som var en
betydelsefull stad under medeltiden. Att han var
en ansedd man framgår av att han med tiden blev
både borgmästare och föreståndare för helgeands-
huset i staden. Tillsammans med sin hustru Kristin
Magnusdotter gjorde Amund år 1500 också en
frikostig donation till Vadstena kloster (Nisbeth
2004).

Träkyrkan i Hakarp ersattes mot slutet av
1600-talet med en ny som var uppförd i sten. I
samband med byggnadsarbetena återanvändes
en del virke från den äldre träkyrkan. På den nuva-
rande kyrkans vind finns många, ofta svåråtkom-
liga, träbjälkar med fragment av senmedeltida
bemålning. Fotografiska studier har utförts på de
målade bjälkarna, men utsmyckningarna är allt-
för fragmentariska för att möjliggöra en säker tolk-
ning av motiven (se Andersson 1994). Vinden kan
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Fig. 1. Bemålad bräda på vinden i Hakarps
kyrka, Småland. Foto: Anders G. Nord. —
A board in the attic of Hakarp Church,
Småland, c. 1500. 
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endast nås via en väggfast järnstege och en liten
trälucka i taket. En dekorerad bräda visas i fig. 1. 

Bredsäter ligger omkring 1 mil sydväst om
Mariestad. Under medeltiden byggdes här en trä-
kyrka som mot slutet av 1400-talet dekorerades
av en anonym mästare. Då en ny timmerkyrka
uppfördes omkring 1665–66 tillvaratogs 38 av de
bemålade brädorna (Lagerlöf 1985). Merparten
av dessa är nu uppsatta som takpaneler i en sal på
Västergötlands museum i Skara, medan de övri-
ga finns kvar i kyrkan. Eftersom färgen till stora
delar är avflagnad är motiven svåra att identifiera
(jfr fig. 2). Som Viola Hernfjäll visat kan man dock
bl.a. urskilja Adam och Eva, gisslandet av Jesus
samt apostlar och helgon (Hernfjäll 1993).

Kemiska analyser
Försiktiga provtagningar med en skalpell gjordes
2017 respektive 2018, och kemiska analyser har
genomförts vid Stockholms universitet, Institu-
tionen för materialkemi, med ett svepelektron-
mikroskop (Hitashi TM3000) utrustat med en
enhet för mikroröntgenanalys (Quantax 70). Re-
sultat för de båda kyrkorna redovisas i Tab. 1. I
nästan alla prover förekommer kalk samt träfli-
sor som följt med vid provtagningen.

Diskussion
Resultaten visar, att brädorna på Hakarps vind
före bemålning grundats med kalk, ibland även
med gips, för att ge en slätare yta att bemåla. De
sandkorn som observerats har säkerligen följt med
kalken. Det tycks som om kalk använts som binde-
medel vid bemålningen, ungefär som på en mål-
ning utförd al secco i våra medeltida stenkyrkor.
Ett av proven (Hak-4) sändes till Institut Royal de
Patrimoine Artistique (IRPA) i Bryssel med för-
hoppningen att även kunna identifiera något or-
ganiskt bindemedel. Analyser gjordes med tre olika
tekniker: (1) IR-spektroskopi med en Vertex-70
FTIR; (2) Pyrolys-GCMS med en Polaris-Q mass-
pektrometer, och slutligen (3) HPLC-MS för att
spåra proteiner. Ingen av dessa analysmetoder gav
dock någon indikation på närvaro av organiska
bindemedel. Slutsatsen är att kalk (CaCO3) är
det använda bindemedlet.

De använda pigmenten i Hakarp är, med un-
dantag av cinnober och vivianit, vanligt förekom-
mande i medeltida svenska muralmålningar. Cin-
nober (kvicksilversulfid, HgS) importerades un-
der medeltiden från Spanien eller Istrien i nuva-
rande Slovenien. Azurit hämtades från t.ex. Tysk-
land eller Norge. Vivianit är däremot ett ovanligt
mineral. Förekomsten av vivianit i Hakarp är
därför anmärkningsvärd. Vivianit är ett järnfos-
fatmineral med den ungefärliga kemiska sam-
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Fig. 2. Några bevarade brädor från
Bredsäters kyrka, Västergötland.
Västergötlands museum, Skara.
Foto: Anders G. Nord. —Painted
boards from the demolished
church at Bredsäter, Västergöt-
land, late 15th century. 
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mansättningen Fe3(PO4)2∙8H2O. Det är upp-
kallat efter mineralogen John Henry Vivian, som
i början av 1800-talet fann det i Cornwall. Som så
ofta är fallet med järnhaltiga mineral kan den
tvåvärda järnjonen (Fe2+) delvis substitueras av
andra jämnstora och tvåvärda metalljoner, var-
vid färgen varierar mellan blått, blågrönt och
grönt (Strunz & Nickel 2001; Howard 2003; Scott
& Eggert 2007). Vivianit är dock ett sällsynt mi-
neral. I Europa fanns under medeltiden fyndplat-
ser i Cornwall, Hagendorf (Bayern), nuvarande
Serbien samt Ryssland. Det har naturligtvis un-
der medeltiden haft något för oss okänt namn.
Enligt författarens erfarenhet är detta mineral-
pigment ovanligt i svenska muralmålningar. Det
har hittills bara påträffat i tre andra kyrkor: 1200-
talsmålningarna i de gotländska kyrkorna i Bäl
(blå färg) och Mästerby (grön färg), samt i Kaga
kyrka i Östergötland (Nord et al. 2016). Det vore
naturligtvis intressant att analysera andra blå-
gröna färger från mäster Amunds produktion.

Målningarna i Bredsäters kyrka har åstadkom-
mits med en betydligt blygsammare palett. Med

undantag av den blå azuriten har övriga pigment
kunnat erhållas lokalt. Brädorna har grundats med
kalk för att ge ett bättre underlag för målningsar-
betet, och liksom i Hakarp har kalk använts som
bindemedel.
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Analysresultat Färg Provnummer Kyrka

Kol Svart kontur Hak-1 Hakarp

Kalk, gips (kalciumsulfat) Vit färg Hak-2

Gulockra, kalk Liten gul fläck Hak-3

Järnoxid (Fe2O3), kalk, gips, sandkorn Röd färg Hak-4

Järnoxid, spår av cinnober (HgS), kalk, Röd färg, annat prov Hak-5
sandkorn

Järnoxid, kalk, gips, sandkorn Brunröd färg Hak-6

Malakit (kopparkarbonat), kalk Liten grön fläck Hak-7

Vivianit (ett järnfosfatmineral), och Blågrön färg Hak-8
möjligen även något annat järnfosfat-
mineral. Kalk, gips, sandkorn

Kalk Vit färg Br-1 Bredsäter

Kol Svart kontur Br-2

Järnoxid, kalk Rödorange färg Br-3

Kalk, något kol, azurit (ett blått Blågrå färg Br-4
kopparkarbonatmineral), spår av järn

Tab. 1. Sammanställning av pigmentanalyserna för Hakarps kyrka (Småland) och Bredsäters kyrka (Västergöt-
land). —Results of the SEM/EDX analyses of pigments from the now demolished medieval churches at Hakarp
(Småland) and Bredsäter (Västergötland).
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