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T
he objects of this PhD

 thesis are Southern Sw
edish painted w

all-hangings: folk art paintings 
from

 the 18th and 19th centuries. T
he aim

 and objective of the study are: to investigate the 
construction and m

anufacturing processes of the painted w
all-hangings; to identify both the 

painting m
aterials and other substances em

ployed; and, to docum
ent painting techniques used 

by different painters w
ithin this painted w

all-hanging tradition. T
his is to get an increased un-

derstanding of the m
aterials and techniques used, and the m

aterial developm
ent of these pain-

ted objects during the 18th and 19th centuries. T
he study is interdisciplinary in w

hich A
rt Tech-

nological Source Research (A
TSR) is com

bined w
ith conservation science. N

on-destructive and 
non-invasive analytical m

ethods w
ere preferentially used. T

herefore spectroscopic m
ethods 

including m
ulti-spectral im

aging system
s, FT-R

am
an w

ith a m
icro video probe head, FT

IR 

applied. M
ost of these chem

ical and technical analyses are undertaken on site. Supplem
enting 

possible binder com
position has then been carried out in the laboratory. In order to understand 

the m
anufacturing process of the w

all-hangings also m
ock-ups w

here m
ade. H

istorical recipes 

pigm
ents such as chalk, red lead, ochres, orpim

ent, carbon black and w
oad have been used. -

duced in the w
all-hangings in the latter part of the era. The binding m

edia in the paint contains 
egg and in som

e cases also starch. T
he paint is norm

ally painted on reused linen cloth prepa-
red w

ith starch containing glue. D
uring 19th century also paper has been used as a support. 

know
ledge  of the technology used is im

portant to be able to predict degradation risks, and to 
develop preventive and rem

edial conservation strategies for these objects. T
he technological 

m
aterial know

ledge not only is crucial for preservation but also can supplem
ent previous stu-

dies and previous attribution of Southern Sw
edish painted w

all-hangings w
ithout signature.
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Förord

M
ed stora blå ögon, halmgul kalufs och äppelröda kinder tittade han mot mig. – Å

h, så sockersött, 
utbrast jag – jag bara älskar Per i D

uvhults bonadsmåleri! Å
ret var 1993 och jag hade precis kom-

mit i kontakt med min första sydsvenska bonadsmålning. Sedan dess har det gått ett antal år och 
jag granskat många, många bonadsmålningar. H

är stod jag nu i sluttampen av min avhandling. 

spektrum. V
ad kunde det vara? Inga av mina referenser var ens i närheten av de skarpa, men märk-

liga topparna. Så av en slump slog det mig – jag borde titta närmare på det där målartraktatet av 
Johannes …

 M
itt hjärta dunkade när jag läste de första raderna, jag anade att jag var så påtagligt 

nära ”Johannes Pehrson är mitt namn, mig i dopet gifet och i lifets bok inskrifet …
”. Jag slog upp 

nästa sida, så nästa och nästa …
 hmm ”G

rön färg: D
estelerad Spans grön, Skans grön, Bärgrön 

och saftgrön …
”nej, nej, får se, kan det vara en blandgrön? H

ar jag blandat ihop dem? D
et fanns 

en annan Johannes …
 Jag får granska Johannes Jönssons skissbok, där fanns väl pigment och färger 

angivet? H
an var också från Femsjö, precis som Per Svensson, han i D

uvhult, min favoritmålare. Få 
se nu, hopblandade, blandgrönt? …

 Kan det vara schweinfurtergrönt blandat med ett gult pigment 
eller färgämne? Jag läser i Johannes, den andres traktat ”Balin blåt …

 gull ocker …
 G

urkomeia” – 
Ja visst, jag hade inte kört ett referensspektrum av gurkmeja – hur kunde jag glömma det?!? D

et är 
sent på kvällen, lokalerna står tomma och jag är ensam i forskningslabbet. M

itt hjärta dunkar ännu 
hårare nu …

 spektrumet växer sakta, sakta fram. N
u, nu – nu är det färdigt. Ivrigt tar jag fram de 

båda spektra för att jämföra – varenda topp korrelerar med referensen – det är gurkmeja! H
ur blev 

det så här? H
ar jag blandat ihop spektra? D

et gröna och det gula färgprovet var på samma ”stubbe”, 
efter den gängse grundämnesanalysen i SE

M
:et. Ja visst, så var det förstås! D

et här var inte den första 
sena kvällen på labbet och jag måste ha förväxlat proverna i samband med Ramananalysen. Jag kör 
om provet, det stämmer. D

et är det halmgula provet och det är inget annat än gurkmeja – härligt 
ätlig, livsbejakande gurkmeja, inget gift! D

et här är första gången gurkmeja förekommer i bonads-
sammanhang och det är i min älskades halmgula hårkalufs! D

et är Per i D
uvhult. Jag läser på 

bonaden ”M
ållningen Till.hör. Injer Pehrs. D

oder. Å
r. 1848” …

 Pers dotter Injerd fyller 18 år det 
året; V

ilken gåva – ett bröllopståg, ett praktfullt, färgsprakande mästerverk – en bonadsmålning! 1

1 
 Se om

slagsbild bonad (inv nr H
M

16101) m
ålad av Per Svensson år 1848.



12

kvällstid under några år i sam
band m

ed m
in be-

dröm
de om

 att gå en designutbildning i Italien. 

insåg jag att det var m
åleriet och konstnärskapet -

m
ilj och hade m

ålat och skapat m
ed händerna se-

dan barnsben. Förutom
 att jag hjälpte pappa m

ed 
att dekorera hans egentillverkade allm

ogem
öbler 

m
ed kurbits- och rosenm

åleri m
ålade jag och -

veckla m
itt m

åleri och ville lära m
ig att m

åla som
 

de gam
la renässansm

ästarna. M
in lärare på m

in 
dåvarande kvällsm

ålarskola rekom
m

enderade m
ig 

att söka till en restaureringsutbildning i Italien för 

gjorde så och kom
 in på Istituto per l’A

rte e il Res--
vering, när jag började utbildningen, m

en redan 
första skoldagen kände jag att – detta var det jag 
ville göra! Tänk att få arbeta m

ed sin hobby. M
in 

m
åleritekniker. N

ågot som
 jag inte visste då, m

en 
som

 kom
 att bana väg för m

itt fortsatta intresse 
för m

åleri- och konstteknologi.
-

m
inerad m

ålerikonservator en tjänst vid SV
K

2, 
Studio V

ästsvensk konservering, tillhörande V
äs-

tarvet, V
ästra G

ötalands Regionen. På den tiden 
en stiftelse som

 servade m
useerna i H

allands och 
G

öteborgs- och Bohus län. D
et var vid SV

K
 som

 
jag först kom

 i kontakt m
ed det folkliga sydsven-

på m
ålade bonader trots att de kom

 från m
ina 

hem
trakter i gränsom

råden till Sm
åland. SV

K
 

och dess dåvarande personal, hade sedan slutet 
av 80-talet, kom

m
it att betraktas som

 specialister 
på just konservering av bonadsm

ålningar. M
ånga 

känsliga lim
färgs- eller tem

peram
ålade pappers- -

veringsåtgärder. Tidigare generationers konser-
vatorer hade antingen behandlat de sydsvenska -

2 
 SV

K
, som

 ursprungligen hette Stiftelsen  
V

ästsvensk K
onserveringsateljé.

dubblerat och m
onterat dem

 på blindram
. D

etta 
har dessvärre visat sig vara felaktigt ur bevarande- 
och konserveringssynpunkt, dessutom

 gick bona-
dernas autentiska uttryck helt förlorat. 

D
et 

sydsvenska 
bonadsm

åleriets 
m

aterial -

avgörande betydelse att m
ina dåvarande kolle-

gor vid SV
K

, m
ålerikonservatorerna: M

argareta -

blandning av olika discipliners konserveringsm
e--

ringsm
etod, helt anpassat för det unika och sam

-
m

ansatta bem
ålade bonadsm

aterialet. D
et faktum

 -
veringsinriktningar, besatt en bred kom

petens för 
olika slags historiska och traditionella m

aterial, 
underlättade och bidrog till de fram

steg som
 gjor-

des då inom
 bonadskonserveringen och dess m

e-
todutveckling. D

et var under sam
m

a period som
 

enstaka, punktvisa m
aterialanalyser av bonads-

efter bland annat påverkan av N
ils-A

rvid Bring-
eús, ”gurun” inom

 bonadsforskningen. I Bringeús 
anförande i sam

band m
ed det första bonadssym

-
posiet vid m

useet i H
alm

stad 1989 påtalade han 
just att bonadernas teknologi hörde till det m

inst 
utforskade. D

et andra bonadssym
posiet var därför 

förlagt till SV
K

:s lokaler 1990. D
et kan tilläggas 

att sym
posierna, som

 under några decennier åter-
kom

 m
ed två års m

ellanrum
, idag har uppnått till 

nio i antal.
På sikt kom

 även jag att ingå i såväl m
etod-

utvecklingen som
 den inledande m

aterialanalysen -
servera ett stort antal bonadsm

ålningar och det 
föll sig naturligt att bonadskonservering även blev 
m

in specialitet. D
e färgglada och fascinerande bo--

het hos m
ig. D

et var m
ycket olikt det skiktm

åleri 
som

 jag hade kom
m

it i kontakt m
ed i Italien. Sam

-

intressanta förem
ål kände jag dock en viss van-

m
akt över att det ständigt var tids- och resursbrist -
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ningarna – om
 deras tillverkningsprocess, m

ateri-
alinnehåll, uppbyggnad och sam

m
ansättning. D

et 
ledde till att jag efter nästan 15 års tid vid SV

K
, 

en kom
plettering av m

in konservatorutbildning 
till en m

agister i konservering, m
ed en inriktning 

ett otal forskningsansökningar, påbörjade m
in 

forskningsstudie ”M
aterialanalys av Sydsvenskt 

bonadsm
åleri”.

M
in bakgrund och det faktum

 att det fanns 
ett påtalat behov av att studera de bonadstekno-
logiska aspekterna gjorde att valet av forsknings-
äm

ne för m
ig var givet. Tidigare bonadsforskning 

hade främ
st behandlat bonader utifrån ett hum

a-
nistiskt och kulturhistoriskt perspektiv. D

en m
er 

naturvetenskapliga forskningen, där m
aterial och 

tillverkningsteknik stod i fokus hade helt uteblivit 
på forskningsnivå. D

et var dock ingen lätt sak att 
få forskningsm

edel för konstteknologiska studier 
och fram

för allt forskning inom
 kulturvårds- och 

konserveringsfältet. 
Tillsam

m
ans 

m
ed 

docent 

inriktning m
ot kem

i och m
in huvudhandledare, 

söktes forskningsm
edel från Vetenskapsrådet, V

R 

även vid två tillfällen till N
ordiska forskarskolans 

doktorandutbildning m
ed sam

m
a ansökan som

 
till V

R
, där jag kom

 på ”nästbästa” placering vid 
båda tillfällen. D

essvärre gav ansökningarna ald-
rig någon utdelning. M

en så slutligen, efter fem
 

efter en pilotstudie i ”Tänkbara bonadsm
aterial” -

telsen sam
t ett rekom

m
endationsbrev från N

ils-

till föreliggande doktorandprojekt från R
iksantik-

varieäm
betets forsknings- och utbildningsm

edel 
50 procent och från institutionen för kulturvård 
50 procent. 

A
tt få syssla m

ed det m
an brinner för är verk-

ligen ett privilegium
. D

et är otroligt stim
ulerande 

att äntligen få fördjupa sig i något så fascineran-
de 

som
 

bonadsm
ålningars 

m
ålerim

aterial 
och 

teknik. D
et är en ren bonus att dessutom

 få lära 
känna de m

iljöer där de ursprungligen använts. -
nat ta m

ed m
ig barnen ut på kom

binerade forsk-
nings- och sem

esterresor till hem
bygdsgårdar och 

blivit varm
t välkom

nad. Avgörande för m
in studie 

har givetvis varit m
in m

åleribakgrund och att jag 

det faktum
 att jag var m

ålerikonservator vid SV
K

, 

m
useer och hem

bygdsm
useer som

 ägde stora bo-
nadssam

lingar, bidrog till att jag redan kände m
a--

Borås, G
öteborgs stadsm

useum
 och Sm

ålandsgil-

relativt enkelt fått access till bonadsm
ålningar för 

m
aterialundersökningarna. 

V
idare har det varit avgörande för de kem

isk-
tekniska analyserna att jag fått m

öjlighet att ge-
nom

 bland annat stipendium
 och fondm

edel köpa 
ett FT-R

am
aninstrum

ent m
ed probe-huvud och 

kontakt m
ed personalen vid Teknisk Fysik på 

C
halm

ers Tekniska H
ögskola. Professor i fysik 

en kort period fungerade som
 m

in bihandledare, 
har varit otroligt generös. H

an har närhelst bistått 

litet portabelt FT
IR-instrum

ent till m
itt projekt 

för att använda vid analys i fält. D
essutom

 har han 
varit delaktig i både utvecklingen och produktio-
nen av en för m

ig helt skräddarsydd doktorand-
kurs Infrared and R

am
an Spectroscopy A

pplied 
to Cultural H

eritage.
D

et har dock em
ellanåt funnits m

oln på den -
lettant har stundom

 infunnit sig. D
etta eftersom

 
historisk konstteknologisk forskning m

ed kem
is-

ka m
aterialanalyser är ett tvärvetenskapligt äm

ne 
som

 kräver interdisciplinära angreppssätt. Både i 
egenskap av m

in profession som
 m

ålerikonserva-
tor, som

 conservation scientist, som
 konsttekno-

log och historisk m
aterialforskare, ska m

an kunna 
lite av varje såsom

: fysikalisk och analytisk kem
i, 

organisk och oorganisk kem
i, polym

ervetenskap, 
biokem

i, m
ikrobiologi, konstvetenskap, m

aterial-
historia, m

ateriallära, kulturvårdsteori, konserve-
ringsetik och så vidare, ja till och m

ed lite etnologi -
neskunskaper kan göras enorm

t lång varför m
an, 

var än m
an vänder sig, upplever att m

an ham
nat 
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-
vetenskapliga äm

nen som
 grundläggande kem

i, 
polym

ervetenskap och optisk spektroskopi har 

m
atem

atik och när jag läst typiska hum
anistiska 

äm
nen som

 konstvetenskap och retorik inom
 ve-

tenskap har det em
ellanåt känts som

 om
 jag har 

för lite teoretiska kunskaper. K
änslan av otillräck--

nen K
ulturvård. 

Institutionen för kulturvård tillhör den natur-
vetenskapliga fakulteten, trots detta har vi m

ånga 
beröringspunkter m

ed hum
aniora och ibland även 

sam
hällsvetenskap. K

onservatorerna vid institu-
tionen har en önskan att vara naturvetare, m

en -
niora. D

en naturvetenskapliga tillhörigheten är 
också tydlig i K

ulturvårds hantverksinriktningar: 

Trädgårdens hantverk och design. Sam
tliga dessa 

tre inriktningar använder naturvetenskapliga m
e-

toder och har också beröringspunkter m
ed hum

a-
niora och till viss del den konstnärliga fakulteten. 
V

åra 
bebyggelseantikvariska 

kollegor 
därem

ot 
har knappast något sam

röre m
ed naturvetenskap, 

utan har ett starkt fäste inom
 det hum

anistiska 
om

rådet liksom
 det sam

hällsvetenskapliga. D
är-

för har m
ånga av institutionens sem

inariediskus-
sioner under årens lopp kretsat kring fakultets-

skulle dock vilja påstå, m
ed risk för att sticka ut 

näsan lite för m
ycket, att det är relativt oväsentlig 

m
ed fakultetstillhörigheten, eftersom

 kulturvård 
i sig är ett så tvärvetenskapligt äm

ne. Ä
m

net är -
lan de traditionella fakulteterna, något som

 blev 
m

ycket tydligt i sam
band m

ed doktorandkursen 
Building a C

om
m

on Platform
, en kurs som

 hölls 
under 2011 för att skapa en gem

ensam
 bas för alla 

vid K
ulturvård. K

ulturvård som
 institution och 

som
 äm

ne borde ses som
 en bro, ett sam

spel m
el-

lan hum
aniora, naturvetenskap, teknik/C

halm
ers 

och sam
hällsvetenskap, om

 än, enligt m
ig, m

ed en 
något tydligare förankring till naturvetenskapen. 
D

et senare hävdar jag m
ed åtanke på institutio-

nens konservators- och hantverksutbildningar. 
-

vetenskap och hum
aniora vill jag också att m

in 

avhandling ska ses som
. Förutom

 att avhand-
lingsäm

net till stora delar tangerar m
ot konstve-

tenskap – fram
för allt konstteknologi – och att 

bonadsm
aterialet i sig har en stark association till 

etnologiäm
net, gör att den hum

anistiska tillhörig-
heten, trots analysm

etoderna, har en central del 

till skillnad från naturvetenskap där detta är yt-
terst sällsynt. H

ittills har avhandlingarna vid K
ul-

avhandlingstradition kom
m

er troligen på sikt att 
försvinna 

i 
kulturvårdssam

m
anhang, 

eftersom
 

sam
m

anläggningsavhandlingar blir alltm
er frek-

venta även hos oss. Varför jag ändå valt att skriva 

jag fram
förallt vill förm

edla m
ina analysresultat 

till tidigare bonadsforskning, det vill säga till alla 
konstvetare och etnologer och m

useer m
ed bo-

nadssam
lingar. Behovet som

 tidigt uttalades från 
detta håll att även få kunskap i bonadsteknolo-
gin gör att jag försökt anpassa presentationen av 
forskningsresultatet i ett någorlunda sam

lat och 
lättbegripligt form

at för hum
anister. N

ågot jag 
hoppas att lyckas m

ed. 

av etnologisk (social- och m
aterialkulturell) eller -

tiskt tolkning) karaktär. D
et är inte heller en ty-

pisk naturvetenskaplig studie inom
 analytiskkem

i, 
utan en tvärvetenskaplig holistisk konstteknolo-
gisk studie inom

 conservation science fältet, där 
jag i egenskap av m

ålerikonservator m
ed fördju-

pad kunskap inom
 kem

iom
rådet utför en m

aterial-
teknologisk analys. D

et är bonaderna som
 förem

ål -
varande intresse, trots detta går studien inte alls in 
på själva bevarande problem

atiken, utan jag m
enar 

att analysresultaten kan påverka och gagna fram
-

tida m
etodutveckling av konservering, hantering, --

skapen om
 de sydsvenska bonaderna som

 erhålls 
genom

 denna studie skulle bonadernas identitet 
och betydelse kunna stärkas, något som

 jag m
e-

önskar att denna nya kunskap kan bidra till nya 
intressanta utställningar om

 det sydsvenska bo-
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konsthistorisk m
aterialteknologisk kunskap kan 

vara m
ycket publikdragande för ägarm

useerna.
N

u vill jag övergå till alla er andra som
 be-

tytt så m
ycket för denna avhandling. Först och 

främ
st vill jag tacka m

in handledare professor -
det, 

som
 

vid 
regelrätta 

handledningstillfällen. 

upp på kort varsel. Tack också professor em
eri-

del bidragit till att jag över huvudtaget kunde be-
gynna m

in forskningsbana. V
idare vill jag tacka 

R
iksantikvarieäm

betet för deras ekonom
iska stöd 

under hela doktorandutbildningen. A
ndra m

ycket 
betydelsefulla bidragsgivare i detta sam

m
anhang -

gem
ensam

m
a donationsfond, A

dlerbertska sti---

K
arlsson som

 har gett värdefulla synpunkter och 
som

 jag inledningsvis hade givande sam
tal m

ed. --
trahandledare i ett tidigt skede. D

u har gett m
ånga 

bra synpunkter angående det konstvetenskapliga i -

behjälplig vad gäller lavar och latinska benäm
-

hjälpte m
ig att hitta olika färggivande lavar, som

 

som
 var opponent på m

itt slutsem
inarium

. M
aria 

stor nytta av.

för deras konstruktiva kom
m

entarer och fram
för 

hjälpsam
t bistått m

ed kunskap om
 hur m

an ska-

vill också lyfta fram
 några andra viktiga dokto-

alla ni andra. N
i vet vilka ni är, ett tack till er för 

att ni bidragit till så m
ånga intressanta och trevliga 

god vänskap i början av doktorandutbildningen, 
m

en som
 dessvärre valde att avsluta sina studier. 

docent C
harlotte Björdal för deras stöd och upp-

A
ppelgren sam

t m
in vän, bebyggelsesantikvarie -

m
er forskningssekreterare vid N

aturvetenskap-
liga fakultetskansliet, alla har ni läst delar av m

in -
tiga kom

m
entarer. V

idare vill jag tacka de olika 
tidigare kursassistenterna vid institutionen såsom

 
M

ikael H
am

m
erm

an och A
nna A

drian O
pperud 

som
 varit behjälpliga m

ed att hänga upp och rulla 
ihop bonader i sam

band m
ed analys.

-
gor som

 kom
m

it och gott under årens lopp vid 
SV

K
, vilka förstås haft stor betydelse för avhand-----

em
pelvis har jag fått olika handtillverkade lim

m
er 

av den num
er bortgångne m

aterialforskaren och 
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båda varit behjälpliga vid frågor om
 olika pigm

ent. 

så frikostigt hjälp till m
ed R

am
ananalyser i sam

-
band m

ed m
in första pilotstudie i m

aterialanalys -

Renishaw
 och Postdoc fellow

 Catherine Schm
idt, 

G
etty C

onservation Institute, i sam
band m

ed tes-
ter av läm

pligast laservåglängd för den R
am

anut-

också tacka alla er som
 hjälp till vid Teknisk fysik, -

ni som
 har varit m

ycket behjälplig både i sam
band 

m
ed inköp av utrustning och vid de första inle--

inledande provkörningarna m
ed olika R

am
antek--

son vid Bruker O
ptics, som

 varit tillm
ötesgående 

och tjänstvillig vid uppvisning av olika spektro-
skopiska utrustningar. A

nders har dessutom
 alltid 

svarat på frågor om
 R

am
an och FT

IR
, när helst 

jag har ringt. D
essutom

 har han kom
m

enterat de-

N
ationalm

usem
 i D

anm
ark, vill jag också passa 

på att tacka för hjälp m
ed FT

IR-referensspektra. 

frågor.
-

stitutioner som
 bistått m

ed bonadsm
ålningar för 

fått av såväl m
agasinspersonal som

 intendenter 
och konservatorer i sam

band m
ed provtagning 

och m
aterialanalyser i fält. D

e personer jag vill 
tacka är: intendent A

nna H
olm

ström
 vid H

allands -
toriska m

useum
s sam

lingar i Varberg, intendent -

-
bell vid M

alm
ö m

useum
, antikvarie K

arin Schön-
berg, ansvarig för kulturarvs-IT K

arin H
indfelt 

och konservator Carolin O
w

m
an vid K

ulturen i --
naryds bonadsm

useum
 och hem

bygdsförening för 
ditt intresse i bonader och ditt glada hum

ör. Sven 

hjälpt m
ig att ta fram

 uppgifter om
 Per Svensson 

i D
uvhult. Personalen vid K

ulturm
agasinet, vid 

H
elsingborgs m

useum
, m

ålerikonservator K
arin 

alla varit otroligt hjälpsam
m

a inför och i sam
band 

m
ed m

aterialanalyser av bonader vid tillhörande 
m

useum
. K

erstin Fridlund, som
 arbetar på m

a-

förem
åls- och arkivansvarig, båda vid Sm

ålands -
hjälpliga i sam

band m
ed m

aterialanalyser på plats 

tacka m
agasinsförvaltare och konservator Birgit -

m
ark, för att hon vänligen sett till att sända över 

en bonad för analys i forskarlabbet, trots att det 
var snökaos i D

anm
ark. N

ordiska m
useets kon-

serverings- och m
agasinspersonal, fram

för allt 
K

arin Björling-O
lausson som

 så hjärtligt och vän-
ligt hjälpt till m

ed provtagning, uppackning och 
fram

tagning av diverse förem
ål och inform

ation.--

jobbiga situationer och som
 har bidragit till m

ånga 
intressanta konserveringsrelaterade diskussioner. 
Tack för att ni funnits där för m

ig!
 Slutligen vill jag tacka m

in underbara fam
ilj, 

m
ina barn, m

in m
am

m
a, pappa och syster m

ed 

upp för m
ig under alla år av upp- och nergångar!

G
öteborg i augusti 2012

Ingalill N
yström
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K
apitel 1

In
led

n
in

g
Bonadsm

ålningar är en sorts bildberättelser, ofta 
m

ed bibliskt m
otiv. D

et kan vara scener ur G
am

la 
eller N

ya testam
entet, m

en även profana bilder fö-
rekom

m
er, vilka visar bröllopståg, hantverkssce-

form
 av m

att, vattenspädbar färg på ett vanligtvis -
passats efter stugans inre väggyta, gavel eller takå-
sens fält. U

nder 1800-talet kom
 bonadsm

ålning-
arna alltm

er att utföras på papper. M
åleriform

en 
och bruket av dem

 var en regional företeelse som
 

företrädesvis fanns i Sm
åland, m

en förekom
 även 

i delar av H
alland, södra V

ästergötland, norra 
Skåne och Blekinge. Till skillnad från dalm

åleriet 
hängdes de sydsvenska bonadsm

ålningarna en-
dast upp vid högtidliga tillfällen som

 jul, bröllop 
och dop. D

ärefter togs de ned, rullades ihop och 
låg större delen av året i förvaring. Sydsvenskt bo-
nadsm

åleri, som
 hade en högkonjunktur under ca 

100 år, från 1750 till 1850, föll ur bruk kring 1870 -
konst, som

 dal- och hälsingem
åleriet, har det syd-

svenska bonadsm
åleriet beskrivits som

 en viktig 
del i skapandet av det svenska kulturarvet och vid 

jfr K
nutsson 2006).

B
akg

ru
n

d
D

en teknik- och naturvetenskapligt orienterade 
forskningen, där bonadsm

åleriets teknologi, m
a-

terial och teknik står i fokus har hittills saknats 
(jfr Ström

bom
 1972:206ff; jfr H

ernroth 1979:53; 

färgäm
nen och bindem

edlen som
 bonadsm

ålarna 

använde ofullständigt utredda. D
et är fram

för 
allt inom

 hum
aniora, ur ett konst- och kulturhis-

toriskt perspektiv som
 tidigare bonadsforskning 

genom
förts. D

e få uppgifter som
 har funnits om

 
m

aterialinnehållet 
baserades 

huvudsakligen 
på 

knapphändiga och otydligt nedtecknade källor. 
D

essa direkta och indirekta källor ger endast viss 
insyn i vilka m

aterial bonadsm
ålarna kände till 

och bör inte ses som
 bevis för vad de i realite-

ten använde, se vidare avsnitt K
ällkritik. U

töver -
rialanalyser utförda i sam

band m
ed konservering 

av bonader. A
lltjäm

t har ingen heltäckande och 
sam

m
anhängande m

aterialteknologisk studie av 
de sydsvenska bonaderna utförts. M

ed tanke på 
hur om

fattande och betydelsefullt det sydsvenska 
bonadsm

aterialet är i ett nationellt perspektiv och 
hur m

ycket som
 redan utforskats på bonadsom

rå-
det är det anm

ärkningsvärt att de m
aterialteknolo-

giska aspekterna inte på djupet blivit undersökta. 

idag varit svårt att få forskningsm
edel för konst-

teknologiska studier inom
 kulturvård och konser--

tenskapligt som
 hum

anistiskt perspektiv för att 
kunna förstå det sydsvenska bonadsm

åleriet som
 

materia, vad m
åleriet består av och hur det tekniskt 

är utfört. D
enna studie är därför en tvärveten-

skaplig kom
bination av kem

isk m
aterialanalys och 

arkiv- och litteraturstudier. Studien kan placeras 
in någonstans m

ittem
ellan traditionell naturve-

tenskap och hum
aniora.

M
ed hjälp av ett tvärvetenskapligt angrepp-

sätt kan tidigare och ny kunskap sam
m

anbindas 
och förstås på ett nytt sätt, vilket är avsikten 
m

ed denna avhandling. M
ed bakgrund i ett eget 
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konstnärsutövande 
i 

olika 
m

åleritekniker 
och 

som
 m

ålerikonservator har jag såväl praktisk som
 

teoretisk fördjupad kunskap i olika bem
ålade kul-

turhistoriska förem
åls teknik och m

aterialupp-
byggnad. D

essutom
 har jag lång erfarenhet av bo-

nadsm
åleri och bonadskonservering, eftersom

 jag 

konserveringsverksam
het m

ed nära anknytning 
till den väst- och sydsvenska m

useivärlden. Sam
ti-

digt har jag förutom
 konservatorutbildningen stu-

derat konstvetenskap och kem
i m

ed fördjupning 
i analytisk kem

i. För att undvika feltolkning av 
analysresultatet vid kem

isk m
aterialanalys av kul-

turhistoriska objekt är det viktigt att ha kunskap 
i såväl kem

i som
 kulturvård och konservering (jfr -

beta i ett tvärvetenskapligt forskarteam
 där dessa 

och sam
arbete förekom

m
er. I denna studie har 

såväl kem
ister, fysiker, etnologer som

 konstvetare 
vid G

öteborgs universitet och Chalm
ers tekniska 

högskola ingått som
 diskussionspartners.

G
enom

 att studera och analysera ett före-
m

ål på m
akro- och m

ikronivå m
ed hjälp av olika 

tekniska och kem
iska analysm

etoder kan nya data 
erhållas och nya tolkningar göras. Som

 m
useiob-

jekt kan bonaderna få en ny betydelse och förstås i 
ett nytt sam

m
anhang. M

aterialinnehållet kan säga 
något om

 rådande handel av råvaror, vilka m
ate-

rial som
 fanns tillgängliga under den, då förem

ålet 
producerades och hur tillverkarens eller köparens -

tillika den teknik- och m
aterialutveckling som

 

är det m
öjligt att utifrån teknik och utförande till 

stora delar avgöra ifall m
ålaren var skolad eller ej, 

vilket i sin tur kan vara ett sätt att särskilja dem
. 

också berätta något om
 hur förem

ålet har använts, 
kanske efter att det föll ur bruk och blev till ett 
m

useiobjekt.
K

ännedom
 om

 m
aterial- och teknologi för 

respektive bonadsm
ålare och -tradition kan också 

bidra till säkrare fram
tida attribueringar av osig-

nerade bonader. Studien kom
pletterar här tidigare 

stilattribuering inom
 konsthistorisk forskning i 

äm
net. Tillsam

m
ans kan de olika analyssätten bi-

grupptillhörighet. G
enom

 den nya teknologiska 
kunskapen kan också hanteringen, den preventiva 
och aktiva konserveringen av bonadsm

ålningar-
na bli säkrare. D

et är väsentligt att känna till om
 

eventuella äm
nen i ett förem

ål är hälsovådliga och 
farliga eller om

 m
aterialet riskerar att blekas eller -

ring, behandling eller konserveringsm
etod. D

är-
för är det avgörande för fortsatt bevarande m

ed 
en förteckning över vilka äm

nen och råvaror som
 

ingår i sydsvenska bonadsm
ålningar från 1700- 

och 1800-talen. M
aterialkunskapen kan användas 

som
 ett redskap för m

useipersonal – intendenter, 
antikvarier, konservatorer, tekniker – alla som

 på 
något vis hanterar dessa objekt.

Syfte och
 frågeställn

in
gar

Syftet m
ed studien är att genom

 en korsbefrukt-
ning av konstteknologisk källforskning och ke-
m

isk-teknisk m
aterialanalys söka kartlägga och 

utforska tillverkningsteknik- och m
aterialanvänd-

ning för de olika sydsvenska bonadstraditionerna
1, 

”bonadsskolorna”
2 och bonadsm

ålarna. Syftet är 
också att tolka och förstå den m

aterialutveckling 
sam

t förändring av m
aterialval, tillverkningstek-

nik och arbetsm
etoder som

 skett inom
 bonadsm

å-
leriet, både vad gäller underlag och m

åleri under 
perioden 1700–1870. U

ndersökningen är både 
diakron – förändring över tid – och synkron – av-
gränsad till en viss tidsperiod (A

ronsson 2004:18). 

till en närm
are beskrivning av m

åleriteknik och 
tillvägagångssätt. D

essutom
 vill jag lyfta fram

 
synliga spår av m

ålarredskap och andra hjälpm
e-

del i sam
band m

ed produktionen av bonaderna 
och fram

för allt fram
ställningen av bildm

otiven. 
H

ur har färger blandats till? V
ilka tillsatser bi-

drar till m
ålerieffekter som

 m
ättnad, glans, m

att-
het, transparens eller opacitet? M

ålerim
aterialets 

kvalitet och egenskaper ger både m
öjligheter och 

1 
Inom

 det Sydsvenska bonadsm
åleriet går det att urskilja 

en västlig och östlig m
åleritradition, se vidare avsnitt O

lika 
bonadsgrupper och bonadsm

ålare.
2 

B
onadsskolorna har indelats utifrån de olika bonadsm

å-
larnas stil, tradition och/eller verksam

hetsom
råde, se vidare 

avsnitt K
ällkritik.
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och visa hur vissa färger ger m
öjlighet till schat-

tering, stöppling eller fördrivning m
edan andra 

inte alls fungerar för detta ändam
ål och hur olika 

typer av penslar och schabloner kan utnyttjas för 
att skapa effekter och karaktärsdrag i m

åleriet eller 
hur de kan rationalisera m

åleriprocessen. G
enom

 
att sam

m
anställa m

aterialinform
ation och data 

för respektive bonadsm
ålare kan det fungera som

 
en handbok för m

useipersonal och andra inom
 

folkkonstfältet. V
idare vill jag m

ed hjälp av en 
sam

tida karta över det sydsvenska bonadsm
åleri-

ets utbredningsom
råde söka visa hur handeln kan 

ha gått till och var råvarorna kan ha införskaffats. 
Syftet är också att genom

 att undersöka bonads-
m

ålningarna på ett nytt sätt, försöka granska och 
diskutera tidigare forsknings tolkningar av det 
sydsvenska bonadsm

åleriet. V
idare ingår i studien 

att utveckla rationella arbetsm
etoder för kem

iska 
och tekniska m

aterialanalyser av ett om
fattande 

bem
ålat undersökningsm

aterial, vilket kan gagna 
fram

tida liknande studier.
D

e centrala frågeställningarna är:
V

ilka m
aterial har använts och hur ser 

m
aterial- och m

åleriuppbyggnaden ut i 
bonadsm

ålningarna?
V

ilka verktyg och m
ålarredskap har an-

av dessa?
H

ur skiljer m
åleriteknik, färg- och m

ateri-
alval m

ellan de olika bonadsm
ålarna?

I vilken utsträckning beror m
aterialvalen 

på olika m
ålartraditioner eller på den m

a-
terialutveckling som

 skett under de olika 
decennierna eller beror m

aterialvalet på 

H
ur kan bonadsm

ålarna indelas uti-
från m

aterialinnehåll och m
åleri- och 

tillverkningsteknik?

V
eten

skap
steoretisk u

tgån
gsp

u
n

kt
Studien är en konsthistorisk m

aterialforsknings-
studie, där förem

ålet är utgångspunkt för ett his-

som
 H

istory from things 3 (R
iello 2009). H

istoria uti-

3 
H

istoriker ägnar sig snarare åt en historiebeskrivning 
utifrån relationen m

ellan förem
ål, m

änniska och deras repre-
sentationer, vilket han kallar H

istory of things (R
iello 2009).

från ting är när förem
ålen används som

 bevis el-

typ av efterforskning som
 vanligtvis arkeologer, 

konservatorer, conservation scientists, konsthis-
torisk m

aterialforskare och även vissa historiker 
bedriver (jfr A

ronsson 2004:16, 51). I sam
band 

m
ed en konstteknologisk studie är det studerade 

objektet den källa som
 ger m

est inform
ation m

e-
nar Stijnm

an (Stijnm
an 2005:2). H

an poängterar 
också att det krävs en specialist för att förstå och 
läsa av ett objekt. Specialisten bör ha ett taktilt 
och visuellt kunnande – upptränade sinnen som

 
kan känna, tolka, uppfatta m

aterialet och m
ate-

D
et är något utöver det m

an lär sig teoretiskt. D
et 

fordras erfarenhet av ett praktiskt utövande och 
ett handhavande m

ed m
aterialet, något som

 K
ai-

sers beskriver m
ed term

en tyst kunskap och Schön 
som

 oformulerad kunskap
2000:158ff).

D
et teoretiska perspektivet i m

itt fall hänger 

objektet via m
in m

etodiska ingång. M
itt teore-

tiska perspektiv är här erfarenhetsbaserat utifrån 
den kunskap om

 m
åleritekniska aspekter som

 jag 
besitter genom

 tidigare konstutövning och som
 

som
 något som

 har skapats av någon och läser in 
processen vid betraktandet av ett det. Till skillnad 
från konstvetaren som

 ser det estetiska – ikono--
verkningsteknik i bilden. M

en för att även kunna 
uppfatta det som

 inte kan ses ”för blotta ögat”, för 
att kunna se djupare ned i objektets struktur och 
på så vis förstå dess inneboende kom

ponenter och 
uppbyggnad behövs också avancerad analysutrust-
ning. G

enom
 ett conservation science-perspektiv, där 

jag använder naturvetenskapliga teorier och m
eto-

har här ett hypotesprövande arbetsätt. D
är teori 

för m
ig fram

för allt är en hypotes. I m
itt fall utgår 

jag från en hypotes om
 vilka m

aterial och tekniker 
som

 är m
öjliga inom

 bonadsm
åleriet för att sedan 

utifrån de kem
iska m

aterialanalysernas resultat 
skapa en tes om

 hur bonaderna är uppbyggda och 
tillverkade. D

ärför är m
etod för m

ig även de valda 
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tekniska och kem
iska analysm

etoderna, vilken jag 
beskriver närm

are i K
apitel 2.

C
onservation science rör sig inte kring vär-

deringar och värdegrunder. D
et är en sorts ”m

ate-
rialfetischism

”, där det är objektets ”sanna natur”, 
dess m

aterial och autenticitet som
 står i fokus (jfr 

av hur något är – att kunna avslöja den ”sanna 

”sanna” berättelsen om
 förem

ålets tillblivelse och 
natur aldrig helt och hållet kan fångas och därm

ed 
återberättas m

en det är ändå ett försök att så långt 
det är m

öjligt låta förem
ålet, de m

ateriella testerna 
och spåren tala. Även om

 jag i m
ycket utgår från 

naturvetenskap vill jag ändå fram
hålla att jag fack-

m
ässigt inte helt kan ansluta m

ig till denna forsk-
ningstradition, då varje konstförem

ål är unikt i 
såväl uppbyggnad och m

aterialinnehåll som
 his-

förem
ål kan aldrig följa en typisk lagbundenhet 

och det kan inte generaliseras eller helt förenklas 
i m

odeller, vilket vanligtvis efterstävas inom
 na-

de båda dikotom
ierna nomoteknisk och ideoteknisk, 

där den förra beskriver det lagbundna och repro--
vetenskaplig forskning m

edan det senare beskri-

ansluter jag m
ig snarare till arkeologi. M

en som
 

konservator arbetar m
an vanligtvis utifrån det re-

nya ”kulturskatter” på det sättet som
 en arkeolog. 

och lyfter fram
 olika kulturförem

åls värden och -
lan de olika värdegrunderna som

 ligger till grund 
för det kulturhistoriska objektets varande. D

etta 
eftersom

 det är själva m
aterialet och bevarandet av 

förem
ålet som

 står i fokus. D
ärför diskuterar jag 

inte på vilka grundval det sydsvenska bonadsm
å-

leriet är utnäm
nt som

 en viktig del av det svenska 
kulturarvet och bevarandevärt. D

ärem
ot kan de 

nya m
ateriella aspekterna som

 denna forsknings-
studie leder fram

 till ge ny belysning och betydelse 
av förem

ålen genom
 att andra kvaliteter hos fö-

rem
ålen lyfts och på så vis är även jag i egenskap 

av m
aterialforskare m

ed och påverkar förem
ålets 

värde och dess indirekta bevarande (jfr Brunskog 
2004:2).

Som
 konservator och även som

 m
aterial--

riska förem
ål ska beaktas m

ed sam
m

a värdighet 
och 

respekt 
oavsett 

tillhörighet, 
upphovsm

an 

1980:10, 12). För m
ig är folkkonst lika betydel-

sefull som
 annan konst m

ålad av stora m
ästare. -

serat m
ig. M

ed tiden har jag alltm
er kom

m
it att 

inrikta m
ig m

er m
ot etik inom

 undersökning och 
analys, där m

itt intresse fram
för allt ligger i att 

söka använda icke destruktiva och helst icke invasiva 
analysm

etoder, se vidare avsnitt M
aterialanalys av 

kulturhistoriska förem
ål. Som

 konservator har jag 
därför, i en jäm

förelse m
ed Caples R

IP-modell 4, rört 
m

ig från vänster till höger och sederm
era uppåt i 

triangeln m
ot undersökning och conservation sci-

och etiska grundprinciper. I denna studie har jag 
därför som

 utgångspunkt de för A
m

erican In-
stitute for C

onservation, A
IC etiska koder, vilka 

jag fram
för allt förhåller m

ig till i sam
band m

ed 
provtagning, dokum

entation och analys, se vidare 
m

etodkapitel avsnitt M
aterialanalys av kulturhis-

om
 ett förem

åls eventuella ålder, ursprung eller 
äkthet endast bör göras underbyggt av starka in-
dicier (jfr A

IC 1994). D
ärför kom

m
er jag enbart i 

enskilda fall gå in på eventuell härkom
st vad gäller 

bonader.
M

en studien är inte bara en förening av ideo-
teknisk conservation science, utan som

 tidigare 
berörts ingår även konstteknologisk källforsk-
ning, där jag också utgår från olika typer av histo-

4 
A

kronym
en RIP står för Revelation, Investigation och 

Preservation. D
är revelation, som

 innebär restaurering och 
ett avslöjande av förem

ålets original genom
 exem

pelvis 
rengöring, är placerat i nederkanten till vänster i triangel-
m

odellen och preservation, som
 står för bevarandet av före-

m
ålet genom

 preventiva och aktiva konserveringsåtgärder, 
är placerat i den nedre högerkanten. M

edan investigation, 
som

 står för all sorts undersökning och analys av ett förem
ål, 

är inplacerat högst upp i triangeln (C
aple 2000:33f; M

uñoz 
V

iñas 2005f).
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riska källor. K
onstteknologisk källforskning, som

 
internationellt går under nam

net A
rt Technological 

Source R
esearch (A

TSR), har till stora delar grun-
dats i konstvetenskap och hum

aniora. A
TSR är 

en ny forskningsdisciplin som
 utvecklats under 

de senaste tio åren. K
onstteknologisk källforsk-

ning innebär ett holistiskt 5 perspektiv på m
ateri-

alkunskapen (Stijnm
an och C

larke 2004; C
larke, 

Tow
nsend och Stijnm

an 2005; T
hom

as 2006:5f). 
A

ll realia, fakta och kunskap om
 det fysiska stu-

dieobjektets tillverkningsprocess, verktyg, teknik 
och m

aterialinnehåll tas i beaktning. Förem
ålet -

process, en intention och ett sam
m

anhang (Stijn-
m

an 2005:4). G
enom

 att sam
m

anbinda conserva-
tion science och konstteknologisk källforskning 
har jag en tydlig tvärvetenskaplig ansats. A

tt ar-
beta tvärvetenskapligt handlar om

, som
 N

ow
otny 

uttrycker det, ”transgressing boundaries”, det vill 
säga att sändigt bryta m

ot regler och överträda 
gränser (N

ow
otny 2004). H

ur m
an än gör är det 

alltid fel utifrån någon disciplins perspektiv. Trots 
denna ständiga känsla av otillräcklighet och icke 
tillhörighet m

enar jag, att ett interdisciplinärt och 
tvärande angreppsätt är enda m

öjligheten för att 
kunna göra denna konstteknologiska studie.

Ö
verg

rip
an

d
e m

etod
 

och
 källm

aterial
I ett inledande pilotprojekt anam

m
ade jag ett in-

duktivt tillvägagångssätt och försökte utröna vilka 
tänkbara m

aterial, bindem
edel, färgäm

nen och 
pigm

ent, som
 m

öjligen ingått i de sydsvenska 
bonadsm

ålningarna från 1700- och 1800-talen. 
På ett förutsättningslöst och intersubjektivt 6 vis 
försökte jag gå igenom

 sam
tida m

ålartraktat och 
m

ålarböcker skrivna av olika bonadsm
ålare och 

handels- och handböcker från tiden för att se vilka 
råm

aterial som
 förekom

. U
tifrån de inledande re-

5 
H

olism
 innebär att m

an i första hand studerar företeel-
sens helhet och där helheten inte ska betraktas som

 sum
m

an 
av delarna (Lindgren, N

ordiska språkrådet och N
ordiska 

m
inisterrådet 2002).

6 
M

ed intersubjektiv m
enar jag här, likt K

aiser icke sub-
jektiv, det vill säga ett försök till en sorts objektivitet (jfr 
K

aiser 2000:65f). 

sultaten har jag sedan försökt bilda m
ig en ny och 

fördjupad uppfattning om
 vilka m

aterial som
 är 

tänkbara och m
öjliga inom

 bonadsm
åleriet. På så 

vis har jag i nästa delm
om

ent av forskningsstu-
dien, som

 fram
för allt gäller den huvudsakliga 

em
piriska studien, en m

er deduktiv ansats. D
et vill 

säga jag har nu form
ulerat en hypotes om

 vilka 

sydsvenska bonadsm
åleriet. U

tifrån denna teori 
har jag kunnat gå vidare m

ed m
ina kem

iska m
a-

terialanalyser på det faktiska bonadsm
aterialet. 

För att m
öjliggöra de kem

iska analyserna m
ed 

spektroskopiska m
etoder har jag i vissa fall behövt 

nyttja historiskt trogna och tillförlitliga referen-
ser. D

ärför har de historiska källorna över m
ålar-

recept också legat till grund för rekonstruktion 
av referensm

aterial som
 bindem

edel, färgäm
nen 

och organiska lac pigm
ent. V

idare har även rekon-

helhet utförts, för att förstå tillverkningsproces-
sen på ett djupare plan.

Som
 redan näm

nts i förgående avsnitt är an-
greppssättet i studie en sorts A

TSR-m
etodik, där 

de olika källorna kan vara såväl prim
ära som

 se-
kundära. På A

TSR
:s hem

sida 7 har m
an valt att dela -

objektet, 2) direkt &
 indirekt inform

ation, 3) rea-
lia

8, 4) sam
tida inform

ation, 5) m
oderna studier 

och 6) facklitteratur. Sam
m

a indelning har valts 
i nedanstående beskrivning och diskussion av de 
olika använda källorna i studien:

1) Studieobjektet är 70
9 stycken sydsvenska 

7 
Internationella konstteknologiska forskare har organise-

rats i en arbetsgrupp inom
 International C

ouncil of M
useum

s 
C

om
m

ittee for C
onservation (IC

O
M

 C
C

) och har en egen 
hem

sida. IC
O

M
 C

C
 i sin tur är en undergrupp till det In-

ternationella m
useirådet, vilka organiserar och främ

jar för-
bindelser m

ellan konservatorer och conservation scientists 
världen över.
8 

Enligt uppslagsverk betyder realia, fakta och sakupp-
gifter (SA

O
B

, Svenska akadem
iens ordbok 1997; Lindgren, 

N
ordiska språkrådet och N

ordiska m
inisterrådet 2002). 

R
ealia inom

 ATSR
 står för kvarlevor i form

 av historiska 
m

askiner och verktyg sam
t relevanta m

aterial och platser, 
relaterade till den tillverkningsprocess som

 står i fokus 
(C

larke, Tow
nsend och Stijnm

an 2005:v; Stijnm
an 2005:2). 

9 
66 stycken fristående bonadsm

ålningar + två stycken 
bonadssviter. D

en ena sviten består av en ensem
ble om

 tre 
enskilda bonader m

ålade av N
ils Lundbergh tillhörande 

Ö
rkelljunga hem

bygdsm
useum

. D
en andra består av en hel 

bonadssvit m
ålad av Sven Erlandsson i K

lockaregården, 
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bonadsm
ålningar från 1700- och 1800-talen. Bo-

nadsm
ålningar är ett urval från olika bonadsm

å-
lare och m

ålarskolor. Fram
för allt har signerade 

verk studerats. D
etta för att kunna ge en bild av 

tillverkningsteknik och typiska m
aterialval för 

vederbörlig bonadsm
ålare respektive m

ålarskola. 
Som

 ram
verk för urvalet av studieobjekt har da-

tabasen tillika bonadsregistret L
ufbon

universitets Folklivsarkiv utgjort en viktig källa. 

bildsam
lingar över bonadsm

ålare och bonadsm
ål--

funnit signerade verk via tidigare bonadsstudier 
sam

t genom
 förfrågan till utvalda m

useer 10. I de 
fall signerade verk saknats för enskilda bonads-

D
et visade sig em

ellertid svårare än jag ursprung--

kontakt m
ed respektive ägarm

useum
 visade det -

re ägare och härkom
st. M

erparten av bonaderna i 
studien ägs av olika m

useer 11 och hem
bygdsfören-

ingar runt om
 i fram

för allt Sydsverige. Privatägda 
bonader ingår inte, eftersom

 de ägar- och adress-

föråldrade och inaktuella.
A

nalyserna har inriktats på dels den tekno-
logiska delen, där m

åleri- och tillverkningsteknik 
undersökts, dels den m

aterialinnehållsliga, där hu--

m
otsvarande åtta stycken pappersbonader, vilka därför är 

perm
anenta och räknats som

 ett objekt.
10 

D
e utvalda m

useerna är de som
 innehar sydsvenska 

bonadssam
lingar, se noten nedan.

11 
D

e m
useer och institutioner som

 bistått m
ed studieob-

jekt och provm
aterial för studien är: B

orås m
useum

 och Tex-
tilm

useet i B
orås; N

ordiska m
useet; H

allands kulturhistoris-
ka m

useum
 i Varbergs och B

exellska ryggåsstugan; H
allands 

konstm
useum

 i H
alm

stad; K
ulturm

agasinet, H
elsingborg; 

Jönköpings länsm
useum

; Sm
ålands m

useum
 och K

ulturarvs-
centrum

 i V
äxjö; Sm

ålandsgille i Slottsskogen, G
öteborg; 

K
ulturen i Lund sam

t kulturens m
agasin, D

iabasen; M
alm

ö 
m

useum
; Ljungbym

useum
; B

onadsm
useet i U

nnaryd/Södra 
U

nnaryds och Jälluntofta Fornm
innes- och hem

bygdsm
u-

seum
; Lolland-Falser m

useum
 i M

aribo, D
anm

ark; Södra 
H

allands hem
bygdsförening; Ö

rkelljungas hem
bygdsfören-

ing; K
näreds H

em
bygdsförening B

ollaltebygget; B
reareds 

kulturhistoriska förening och H
em

bygdsm
useet.

äm
nesinnehåll analyserats kem

iskt. A
nalysm

eto-
derna för studien har varit såväl fysikaliska som

 
kem

iska. Icke invasiva
12 eller icke destruktiva m

etoder 
har prioriterats, det vill säga m

etoder som
 inte krä-

ver provtagning från de historiskt värdefulla bo-
nadsm

ålningarna. I ett första steg har bonaderna 
översiktsanalyserats 

m
ed 

olika 
ickedestruktiva 

spektraltekniker, vilka bygger på olika vågläng-
der såsom

 synligt ljus, ultraviolett (U
V-) och in-

fraröd (IR-) strålning. D
ärefter har en portabel 

Fourier Transform
 infraröd spektrom

eter (FT
IR) 

använts för bindem
edelsanalyser. Ö

versikts- och 
FT

IR-analyserna har fram
för allt utförts ute i 

fält. Färgprov från de olika kulörerna har tagits 
för vidare pigm

ent- och färgäm
nesanalyser m

ed 
hjälp av Fourier Transform

 R
am

an (FT-R
am

an) 
och svepelektronm

ikroskopi m
ed energidispersiv 

kunnat transporteras till hem
institutionen har 

FT-R
am

an-prob använts och därm
ed har onö-

dig provtagning och hantering av bonaderna gått 

av ljusm
ikroskop, innehållande polarisations- och 
13 sam

t jäm
förelse m

ed kända referenser. 
D

essutom
 har reagenstest m

ed hjälp av jodkali-
um

jodid och vanligt stereom
ikroskop utförts på 

m
ikroskopi och Reagenstest.

Tillförlitliga referenser är ett m
åste för sam

t-
liga kem

iska analyser. D
et har därför funnits ett 

behov av att göra en sorts rekonstruktion av rå-
m

aterialet och bonadsm
aterialet. O

lika tänkbara 
lackpigm

ent och färgäm
nen har rekonstruerats 

utifrån historiska recept, eftersom
 dessa i vissa 

fall har varit om
öjliga att införskaffa på annat 

sätt. D
etta har krävt kunskap om

 tillverkningen 
av och innehållet i konstnärs- och hantverksm

a-
terial under 1700- och 1800-talen (jfr O

ltrogge 
2005:9ff). D

ärför har en fördjupningsstudie av 
olika konstteknologiska källor, recept och andra 
m

ålarhandböcker från den aktuella perioden varit 
nödvändig. Även olika typer av grunderingar och 

12 
B

egreppen förklaras i inledningsvis i avsnitt M
ateriala-

nalys av kulturhistoriska förem
ål.

13 
För vidare inform

ation om
 m

etoder i sam
band m

ed 
m

aterialanalyserna, se K
apitel 2.
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för att förstå bonadsm
aterialets grundläggande 

uppbyggnad. Två autentiska bonadsfragm
ent på 

syfte, har utgjort referenser för de olika testerna, 
se vidare K

apitel 4 och avsnitt Referensm
aterial – 

insam
lande och rekonstruktion.

2) D
irekt inform

ation, även kallad prim
är 

inform
ation, har i studien varit den inform

ation 
som

 bonadsm
ålaren själv bidragit m

ed i form
 av 

enstaka skiss-, bibelcitats- eller m
ålarböcker, vil-

ka i vissa fall innehållit nedtecknade färgrecept. 
D

essutom
 har indirekt inform

ation, såväl skrift-
lig som

 m
untligt traderad och upptecknad, som

 
berör m

aterialinnehåll och tillverkningsprocess 
ingått i studien. D

enna typ av inform
ation har jag 

inhäm
tat dels via arkivstudier, dels genom

 sekun-
därt 14

Sydsvenska bonadsmålare 1750–1850 använt skriftlig 
dokum

entation i form
 av bouppteckningar och 

fått fram
 enstaka uppgifter om

 bonadsm
ålares 

innehav av konstnärsm
aterial (H

ernroth 1979). 
O

ckså jag har använt bouppteckningar dels för 
att kom

plettera tidigare forskning, dels för att för--
m

aterial och m
ålarverktyg i bohaget sam

t söka se 
tecken på rådande ekonom

isk situation vid m
åla-

rens bortgång. Bouppteckningarna erhölls via A
r--

dock bouppteckningar för några tidsperioder och 
socknar eller häraden. D

ärför har jag inte funnit 
bouppteckningar för sam

tliga bonadsm
ålare som

 
ingår i studien. U

töver bouppteckningar har jag 
även funnit indirekt inform

ation om
 bonadernas 

teknologi via E
tnologisk undersökning, ett intervju-

m
aterial m

ed äldre hantverkare och släktingar till 
hantverkare, som

 insam
lats vid N

ordiska m
useet 

under första hälften av 1900-talet. I detta m
aterial -

näm
nda. D

e uppgifter som
 berör bonadsm

åleriet 
har tidigare sam

m
anställts av både N

ils-A
rvid 

Sydsvenska bonadsmålningar och 
R

andi G
jetsens i en uppsats m

ed titeln Konservering 

14 
Jag skiljer på prim

är- och sekundärm
aterial, där prim

är-
m

aterial är det som
 är relaterat till ursprungskällan m

edan 
sekundärm

aterial kom
m

er från en andrahandskälla. A
rkiv-

m
aterial ser jag i det här fallet som

 prim
ärm

aterial.

av två sydsvenska bonadsmålningar
G

jetsen 1992).
3) Realia i form

 av tillverkningsverktyg har 
i studien bestått i en rivsten, några schabloner el---
m

ot m
allar som

 brukats av bonadsm
ålare i andra 

sam
m

anhang såsom
 dekorationsm

åleri av m
öbler.

4) D
en sam

tida inform
ation som

 utgjort un-
derlag för studien har i huvudsak bestått i m

ålar-
traktat, encyklopedier och arkivalier från 1700 till -
ners N

omenclatura et species Colorum miniate pictura. 
Thet är: Förteckning och proff på miniatur Färgor från 

Färgerna 
på gamla lantmäterikartor och Bethuns målarhandbok -

ger dock enbart en bild av hur de m
er välbärgade, 

skråbundna 
konstnärernas 

m
aterialanvändning -

gem
ålares vardag och färgm

aterial under 1800-ta-

A
lm

qvists novell och sam
tidsskildring M

ålaren 
från 1845 (A

lm
qvist 1997). U

töver dessa har också 

ingått som
 viktiga källor i studien. H

uvudsakligen 
gäller det R

inm
ans Bergwerkslexicon från 1788–89, 

O
rrelius Köpmans- och material-lexicon från 1797 och 

Synnerbergs Svenskt waru-lexicon från 1815 (O
rre-

näm
nda källm

aterial har jag använt för att fånga 
en bild av hur m

åleritekniker, m
aterialanvändning 

och m
aterialutveckling såg ut i allm

änhet under 
bonadseran. V

idare har historiska kartor såsom
 

detaljrika G
eneralstabskartor, vilka jag erhållit via 

att förstå bonadsm
ålarnas om

givning och vägal-
ternativ att ta sig till olika platser för att få tillgång 

(råvaru) fyndorter för bonadsm
åleriet och dess ut-

bredning utm
ärkta.
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jag använt m
ig av olika arkiv, så väl fysiska som

 

M
arieberg, för att undersöka var det fanns apotek -

m
åleriet i Sydsverige under 1700- och 1800-talen. 

D
e handlingar jag då studerade var A

poteksvisitatio-
ner från 1778 och fram

åt (A
poteksvisitationer 1778 

ff). För att ta reda på i vilka städer det fanns krydd-
bodar, färgerier, garverier och pappersbruk under 
perioden har jag bland annat använt m

ig av A
rkiv 

D
igital, där sam

tliga handlingar över landsarkiven -

burskapsmatriklar och husförhörslängder för de städer 
som

 ingår i bonadsom
rådet. H

antverkare är van-

kräm
are, kryddhandlare, drogist, specerihandlare. 

Bara i något enskilda fall fann jag utskrivet kräm
a-

där norm
erad sökning utfördes m

ed både ovan 
näm

nda titlar och ytterligare kategorier angivna 
av D

D
SS som

 borgerskapsinnehavare, handel och 
bankväsende sam

t livsm
edelsindustri. Inte heller 

detta gav något resultat, vare sig för de orter som
 

ingår i bonadsom
rådet eller för den tidsperiod då 

m
arknadsorterna i Sydsverige fanns under bo-

nadsperioden 
har 

inform
ation 

inhäm
tats 

från 
N

ordiska m
useets A

rkiv över etnologiska studier 
(M

arknader och m
arknadsresor 1933). 

5) M
oderna studier har också utgjort un--

sökningen av N
ils M

ånsson M
andelgrens (1813–

1899) färgäm
nes- och bindem

edelssam
ling vid 

K
ungliga K

onsthögskolan i Stockholm
, som

 ut-
fördes under åren 2003–2005 av R

iksantikvarie-

del- och en slutrapport ingått i studien (Tronner 
et al. 2003, 2006). D

etta m
aterial har varit till stor 

nytta för tänkbara m
aterial i sam

band m
ed refe-

rensinsam
landet 15. Även andra m

oderna studier -
pelvis folkkonstavhandlingen E

n bonadsmålare och 

15 
Tänkbara m

aterial i bonadsm
ålningar och referenser för 

m
aterialanalyserna tas upp i K

apitel 4.

hans värld: Johannes N
ilsson i Breared (Berglin 2000). 

Även andra 1900-talsstudier i sydsvenskt bonads-
m

åleri har varit väsentliga för att kunna ringa in 
och förstå bonadsm

åleriets lokala utveckling och 
dess utövare, se vidare avsnitt Tidigare forskning. 

För att kom
plettera de tidigare näm

nda arkivstu-
dierna av sam

tida m
aterial har jag därför även tit-

tat på sekundärm
aterial rörande sydsvenska stä-

ders och köpingars historik. 
6) U

töver näm
nda källor har även annan re--

tiklar och publikationer från olika spektroskopis-
ka och kem

iska tidskrifter använts för de kem
iska 

analysm
etoderna sam

t vid tolkning av spektra. I 
det senare fallet har även öppna databaser m

ed 
spektra nyttjats.

K
ällkritik

I studien har jag i stora drag utgått från etnologisk 
och konsthistorisk bonadsforskning, där m

an in-
delat de skilda m

ålartraditionerna i olika bonads--
rade särdrag, proveniens- och stiltillhörighet. D

et 

eftersom
 det ger intryck av utbildade konstnärer, 

m
ästare m

ed akadem
i- eller skråtillhörighet (jfr 

A
rnheim

-O
lofsson 2007). Bonadsm

ålarna, där 
m

ästerskap och skråtillhörighet sällan förekom
, 

hade vanligtvis inte någon ”skolning” eller m
ålar-

bestäm
m

elser var allt utövande av m
åleri skrå-

bundet under bonadseran
16 och skråna var knutna 

till städerna. Av utrym
m

esskäl och m
ed tanke på 

studiens huvudsyfte och ansats väljer jag att inte 
ta någon ställning till dessa skolors eventuella gil-
tighet, trots detta har jag i K

apitel 2 valt att rubri-
cera de olika bonadstraditionerna m

ed vedertagna 
nam

n m
en bytt ut benäm

ningen skola till det m
er 

neutrala grupp.
M

in långa erfarenhet av bonadsm
åleri som

 
m

ålerikonservator har inneburit att jag redan har 
en föreställning om

 tänkbart råm
aterial i bonads-

16 
B

onadseran är ungefär m
ellan 1700 och 1870, se K

a-
pitel 3. Skråväsendet avskaffades år 1846 (Sim

onsson och 
Sim

onsson 1960).
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m
åleriet. D

essutom
 har jag redan innan studien 

utfört enstaka kem
iska analyser på bonader vid 

m
in förra arbetsplats sam

t genom
fört en pilotstu-

die i äm
net. D

ärför är jag väl m
edveten om

 att jag 
är präglad av m

ina tidigare erfarenheter och aldrig 
helt förutsättningslöst kan undersöka källm

ateria-
let för att få en helt neutral bild av troligt råm

ate-
rial i bonadsm

åleriet (jfr C
halm

ers 1994:22ff, 46). 
I sam

m
anhanget är det också väsentligt att 

vara m
edveten om

 att en kvarleva i form
 av ett do-

kum
ent innehållande direkta eller indirekta upp-

gifter givna av upphovsm
annen kan vara m

issvis-

endast en indikation om
 vilka råvaror och m

ålar-
m

etoder som
 m

ålaren kände till och eventuellt 
hade kunskap om

. D
et är därem

ot inget faktiskt 
bevis över vad de i praktiken använt i de egna 
konstverken. Skriftliga uppgifter bör här ses som

 
indicium

. D
e kan vara ett kom

plem
ent till analy-

sen m
en det krävs alltid kem

iska m
aterialanalyser 

för att få m
er konkret belägg för vad m

aterialet 
eller förem

ålet innehåller och består av. V
idare 

feltolkningar av m
aterialanalysresultaten. V

iktigt 
är att personer som

 utför m
aterialanalyser både är 

m
edvetna om

 de felm
arginaler och begränsningar 

om
 m

aterialinnehållet 17. D
e ska kunna sätta in 

analysresultaten i sitt rätta sam
m

anhang och i sin 

eller kan kontam
ineringar i form

 av senare till-
lägg, som

 retuscher och konserveringsm
aterial, 

förekom
m

a?
V

idare bör näm
nas något om

 själva urvals-
principen, där jag enbart valt att utgå från signe-
rade och säkert attribuerade bonadsm

ålningar. -

17 
M

aterialkunskapen är avgörande för tolkningen av 
analysresultaten. Personen som

 utför m
aterialanalysen m

åste 
veta vilka m

öjliga m
aterial som

 kan förekom
m

a i just denna 
typ av artefakt. U

töver det faktiska konstnärsm
aterialet kan 

förem
ålet även innehålla senare tillägg; sm

uts, retuscher och 
konserveringsm

edel, varför analysen m
åste kunna utföras på 

ett icke kontam
inerat ställe. Likaså kan m

aterialet ha bleknat 
eller förändrats kem

iskt genom
 exem

pelvis oxidation. Se 
vidare inledning av avsnitt M

aterialanalys av kulturhisto-
riska förem

ål och avsnitt Inringning av referenser – tänkbara 
bonadsm

aterial.

m
åleriet, även om

 några enstaka bonadsm
ålare 

att jag inte får tillräckligt m
ed bonadsm

ålningar 
från respektive bonadsm

ålare för att kunna uttala 
m

ig om
 dennes typiska m

aterialval. O
m

 jag bara 
har en bonadsm

ålning från en bonadsm
ålare vet 

jag inte om
 resultaten är representativa för just 

överhuvudtaget ska kunna säga något m
ed säker-

m
åste jag veta att bonadsm

ålaren faktiskt har m
å-

lat bonaden och därför representeras vissa m
ålare 

av endast ett undersökt verk.
-

lagd på sista sidan i avhandlingen och som
 bland 

annat utpekar olika bonadsorter i Sydsverige un-
der bonadseran (1700–1870). K

artunderlaget ba-
seras på ett antal generalstabskartor från perioden 
1861–1875 

häm
tade 

via 
lantm

äteriets 
hem

sida 
(G

eneralstabskartan 1861, 1865, 1867, 1869, 1869, 
1871, 1871, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875). K

artorna 
är från senare perioden av bonadseran m

en efter-
som

 generalstabskartor är så innehållsrika och de-
taljerade har jag valt att utgå från dem

. V
idare kan 

m
an anta att kartorna m

ätts upp och ritats under 
ett antal år innan de faktiskt trycktes, varför jag 
ändå ser dem

 som
 representativa för tidperioden 

valt att foga ihop kartorna till en enda stor karta, 
för att de ska kunna täcka in hela bonadsom

rå-

handels- och resevägar sam
t viktiga fyndorter.

A
vg

rän
sn

in
gar

I studien har jag valt att endast koncentrera m
ig på 

signerade och säkert attribuerade verk för respek-
tive bonadsm

ålare. M
ed säkert attribuerade verk 

m
enar jag verk, som

 antingen går att spåra till en -
tivt skriftliga källor som

 belägger härkom
st och 

m
ålare. V

idare är det viktigt att de stilistiska dra-
gen är så särpräglade att det inte råder några tvivel 
om

 vem
 som

 är upphovsm
an. För att m

ed säker-
het kunna uttala sig om

 vem
 som

 gjort och använt 
vad, m

åste upphovsm
annen till verket vara säkert 

fastställd. D
ärm

ed kan inte de verk som
 endast är 

K
A

PITE
L 1 – IN

LE
D

N
IN

G
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tillskrivna utifrån stilistiska drag kom
m

a i fråga i 
denna studie 18. D

ärför har vissa betydelsefulla bo-
nadsm

ålare utgått såsom
 Per N

ilsson (1741–1820), 
G

ustaf N
orberg (1784–1835), A

nders Bengtsson (1723–
1781), Kristina (Katarina) E

rlandsdotter (1771–1843), 
L

isa 
E

rlandsdotter 
(1774–1854), 

Johannes 
M

agnus 
D

ahlgren 
(1808–1846), A

nders A
ndersson 

(1782–
1865), Bengta Persdotter (1792–1866), Pernilla Pers-
dotter (1769–1844), G

udmund N
ilsson (1809–1897), 

Chatarina Johannesdotter (1805–1877) och Per (O
lsson) 

U
dd (1793–1862). För att ändå få en helhetsbild av 

de sydsvenska bonadsm
ålarna kom

m
er dessa m

å-
lare ändå tas m

ed i beskrivningen av de olika bo-
nadsgrupperna i avsnitt O

lika bonadsgrupper och 
bonadsm

ålare. Fortfarande återstår över 70 verk 
av 29 bonadsm

ålare, ett underlag som
 kan ge en 

tydlig indikation om
 vilka m

aterial som
 använts 

inom
 de olika m

ålartraditionerna och av de olika 
bonadsm

ålarna. För att vara en m
aterialteknolo-

gisk studie är det undersökta m
aterialet m

ycket 
om

fattande. 
K

em
isk-tekniska 

analyser 
är 

ofta -
terande analysm

etoder för att ge tillförlitliga svar.

D
å studien har för avsikt att fokusera på 

bonadernas 
m

aterialinnehåll 
och 

m
aterialupp-

byggnad kom
m

er tidigare forskning och kunskap 
om

 bonadsm
åleriet som

 företeelse och sedvänja 
endast behandlas helt kort. I de fall karaktäristisk 
kom

position och stiltypiska drag tas upp är det 
fram

för allt baserat på m
åleritekniska aspekter. 

Ingen tyngd kom
m

er att läggas vid bildm
otivets -

ta har gjorts av andra forskare inom
 andra fält. 

Inte heller bonadsm
ålarnas eventuella preferen-

ser vad gäller m
otivrepertoar tas upp. D

etta har 
också redan behandlats i tidigare studier. I vissa 
hänseenden kom

m
er jag in på huruvida enskilda 

bonadsm
ålares ekonom

iska situation och lokalise-
ring m

öjligen kan ha påverkat hans eller hennes 
m

aterialval, även om
 jag inte kom

m
er att fördjupa 

m
ig i bonadsm

ålarnas sociokulturella bakgrund.
I analysm

etodkapitlet, K
apitel 2, beskrivs 

bara de analysm
etoder 19 – m

ultispektralteknik, 

18 
A

ttribuering utifrån en kom
parativ stilanalys grundas på 

konnässörskap och är därför beroende av personens erfaren-
het och skicklighet. D

en kan därför bli godtycklig.
19 

D
et förekom

m
er en uppsjö av olika tekniska valm

öj-
ligheter i sam

band m
ed kem

isk och teknisk analys av 

R
am

an, Infrarödspektroskopi (IR), energidisper-

fokuserar jag på att beskriva m
etoderna utifrån 

vad som
 är relevant för studien och hur tekniken 

i regel nyttjas inom
 färgarkeologisk forskning, 

vilket på engelska går under benäm
ningen Paint 

research
stort studiem

aterial, 70 m
ålade bonader, innehål--

lyseras m
ed hjälp av olika kom

pletterande spek-
troskopiska analystekniker, har jag försökt hitta 
arbetssätt och m

etoder som
 effektiviserar hela 

analysprocessen. D
etta utan att söka göra alltför 

m
ycket avkall på kvaliteten och tillförlitlighe-

går att använda konfokalt, det vill säga analysen 
kan utföras från ovan och ned i olika djup, vilket 
innebär att tekniken inte kräver att analysen ut-
förs i tvärsnitt. D

ärför har jag valt bort färgsnitt 
även om

 det förekom
m

er i ett enskilt fall, se Fi-

används företrädesvis för att tydliggöra de olika 
färgskikten i ett m

åleri. I bonadsm
åleri är det van-

och ett, m
öjligen två, ovanpå liggande färgskikt 

är norm
alt. A

ntalet färgskikt är i det här fallet be-
roende på om

 detaljer förekom
m

er ovanpå de an-
nars relativt m

onokrom
a färgfälten. D

ärför tillför 
ett färgsnitt relativt lite inform

ation i sam
m

an-
hanget. D

et skulle dessutom
 innebära ytterligare 

arbetsm
om

ent i en redan m
ycket om

fattande och 
tidskrävande studie. V

idare är färgen i ett bonads-
m

åleri vattenlöslig, vilket försvårar våtslipningen 
av de ingjutna proven. D

et är m
ycket tidskrävande 

att gjuta in, slipa och bearbeta färgsnitt, speciellt 
om

 det rör sig om
 ett m

ycket stort antal prover, ca 
700

20 som
 i detta fall.

Av utrym
m

esskäl redogör jag endast för de 
kulörer där färgproverna är tagna på bonadsm

ål-

texter (Lifshin 1992; Ferretti 1993; Lifshin 1994; C
aneva 

och M
arco 2000; K

irsh och Levenson 2000; Johnston-Feller 
2001; C

lark 2002; Learner 2004; A
riese 2005; B

itossi et al. 
2005; Edw

ards och C
halm

ers 2005; Sm
ith och D

ent 2005; 
Fotakis 2006; C

lark 2007; Vandenabeele et al. 2007; Eas-
taugh 2008). 
20 

Provantalet är baserat på att det är ca 10 kulörer inklu-
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ningarna. D
etta eftersom

 färgfälten i ett bonads-
m

åleri i huvudsak är m
onokrom

a. K
ulörerna är 

förhållandevis rena, det vill säga de är tillblandade 
i separata färgburkar till skillnad från traditionellt 

var färgproverna är tagna. A
ll dokum

entation i -
verade. V

idare har jag av tidsm
ässiga skäl valt bort 

att försöka få fram
 konserveringsrapporter för de 

olika bonadsm
ålningarna som

 ingår i studien, ef-
tersom

 denna typ av handlingar varit svåra att få 
tag på. D

e är ofta relativt gam
la, kortfattade och 

saknar vanligtvis helt kem
iska analyser, varför de 

i sam
m

anhanget tillför ganska litet. M
ed hjälp 

av den tekniska apparatur, som
 nyttjats i den in-

ledande översiktsanalysen, har jag kunnat utröna 
vilka bonader som

 varit kraftigt konserverade och 
i vilka om

råden konserveringsm
edlen eventuellt 

im
pregnerat och i så fall riskerat att om

intetgöra 
analysm

aterialet.

T
id

igare forskn
in

g
Som

 näm
nts har tidigare bonadsforskning, där -

rit ledstjärnor, främ
st behandlat bonader ur ett 

hum
anistiskt, 

kulturhistoriskt 
perspektiv. 

D
en 

riktigt tidiga forskningen gick fram
för allt ut på 

att dokum
entera, katalogisera och kategorisera 

bonadsm
åleriet 

genom
 

stilanalyser 
(Ström

bom
 

är A
lbert Sandklefs och Ström

bom
s utforskande 

av olika bonadsm
ålare och kategorisering av m

å-
larna i m

ålarskolor. Resultaten från deras forsk--
er (Sandklef 1928, 1928; Sandberg och Sandklef 
1932, 1933, 1933; Ström

bom
 och Sandklef 1936; 

1952, 1953; Ström
bom

 1963, 1967, 1972; Svensson 

i äm
net, förutom

 studier i folkkonstens bildiko-

bonadsm
ålare och fram

för allt hans stora verk 

om
 Sydsvenska bonadsmålningar 

1967, 1977, 1978, 1981, 1982, 1987, 1990, 1994, 
1995, 1998, 2002, 2010, 2011). Sederm

era har även -
nadsforskningen vidare genom

 de uppsatser om
 

olika bonadsm
ålare och bonadstraditioner som

 
producerades under 1970- och 1980-talen (Pehrs---

av uppgifterna i sin bok, från 1982, Sydsvenska bo-
nadsmålningar på det m

aterial som
 studenter sam

lat 
in och sam

m
anställt i ovan näm

nda uppsatser. 

bonadsm
åleri är Berglins avhandling, även den i 

etnologi, om
 E

n bonadsmålare och hans värld. Johan-
nes N

ilsson i Breared från 2001 sam
t hennes artiklar 

i äm
net (Berglin, 2000, 2001). O

ckså H
ernroths 

Sydsvenska bonadsmålare 
1750–1850 – D

eras sociala miljö och sociala bakgrund 
från 1979 och en om

 det svenska bonadsm
åleriets 

uppgång och fall bör näm
nas i sam

m
anhanget, då 

även dessa böcker, fram
förallt den förra, har haft 

betydelse för bonadsforskningsfältet (H
ernroth 

1979, 1992). U
nder 2000-talets första decennium

 
har ytterligare forskningsstudier, vilka indirekt 
berör bonadsm

åleriet, publicerats. D
en ena är 

Palm
skölds Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, 

lister och takdukar som
 har sitt fokus i de sydsvenska 

vävda ”bonaderna” (Palm
sköld 2007). D

en andra 
är författad av Barth M

agnus och heter H
är är 

spel och dans (Barth M
agnus 2009). Avhandlingen 

berör bonadsm
åleriet i ett m

usikinstrum
enthisto-

riskt perspektiv och är en kartläggning av hur m
u-

bonadsm
åleriet belyses.

V
idare har det inom

 svensk folkkonstforsk-
ning under de senaste två decennierna m

ellan 
1989–2009 arrangerats olika bonads- och folk-
konstsym

posier. D
e drivande krafterna bakom

 
de ursprungliga bonadssym

posierna har även här 

D
essa sym

posier har fört fram
 bonadsfältet och 

dess forskning ytterligare. D
et blev i detta sam

-
m

anhang relativt tidigt uppenbart att den m
er na-

turvetenskapliga forskningen, m
ed teknologi- och 

m
aterialanalys saknades inom

 bonadsfältet (jfr 
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-
m

aterial om
näm

ns är i E
tnologisk undersökning, som

 
bygger på intervjum

aterial m
ed äldre hantverkare 

som
 insam

lats vid N
ordiska m

useet under tidigt 
1900-tal (K

onstnärlig m
ålning 1930ff; M

arknader 
och m

arknadsresor 1933). D
e uppgifter som

 be-
rör bonadsm

åleriet har sederm
era sam

m
anställts 

bok Sydsvenska bonadsmålningar. H
ernroth har gått 

ytterligare ett steg och sam
m

anställt m
aterialupp-

gifter från några bonadsm
ålares bouppteckningar 

i boken Sydsvenska bonadsmålare 1750–1850. I sam
-

gam
m

aldags tillverkning av färgäm
nen som

 bo-
nadsm

ålare skulle kunna ha använt sig av. Även 
G

jetsens har i en C
-uppsats m

ed titeln Konservering 
av två sydsvenska bonadsmålningar sam

lat in enstaka 
uppgifter 

om
 

m
öjliga 

m
ålarm

aterial 
(G

jertsen 
1990).D

e få artiklar som
 tar upp faktiska m

ateri-
alanalyser utförda på sydsvenska bonadsm

ålning-

The study och conservation of glue 
paintings on textile: 18th och 19th century painted wall 
hangings from Southern Sweden 
artikel Sankt G

öran och draken på Rygnestad sam
t 

författarens egna artiklar A
ttribuering av bonader, 

M
anipulated painted wall hangings, E

n annan sida av bo-
nadsmålningen – om betydelsen av konservatorns materi-
alkunskap och A

nalysmetod för oorganiskt och organiskt 
material 

i 
bonadsmålningar

och m
useologi som

 båda kom
m

it ut under tidigt 
2000-tal m

ed enstaka m
aterialanalyser utförda på 

O
m konserve-

ring av Smålandstugans bonader
Bo-

nader on paper: a chemical och cultural characterisation
21 

(Bjering 2004; T
hom

as 2006).

21 
Intressant är att engelsktalande, som

 studerar eller han-
terar bonadsm

åleri, benäm
ner förem

ålen vid dess svenska 
term

 ”bonad” och alltså inte ”painted w
all-hanging” som

 av 
svensktalande kom

m
it att bli den engelska översättningen 

(Thom
as 2006).

A
vh

an
d

lin
gen

s d
isp

osition
D

irekt efter detta inledande kapitel ansluter m
e-

todkapitlet, K
apitel 2, där de olika instrum

entella 
analysm

etoderna beskrivs. H
är presenteras dels 

m
er generella aspekter av kem

isk analys av kultur-
historiska förem

ål, dels en m
er detaljerad bild av 

de analysm
etoder som

 använts i studien. G
enom

 
att börja m

ed analysm
etoderna kan fokus däref-

ter helt vara på bonadsm
åleriet. D

ärför behandlar 
K

apitel 3 bonadsm
åleriet och dess bonadsm

ålare. 
D

etta kapitel grundas fram
för allt på tidigare 

forskning och kan därför även ses som
 en sorts 

forskningsöversikt. K
apitlet är ett försök att ringa 

in hur tidigare forskning sett på bonadsm
åleriet 

som
 företeelse och som

 konstobjekt. H
är intro-

duceras även bonadsm
ålarna. D

et fjärde kapitlet 
skulle kunna ses som

 ett sorts teorikapitel. I kapit-
let form

uleras m
in hypotes om

 vilka m
aterial som

 -
ningarna från 1700- och 1800-talen. D

etta kapitel 
baseras fram

för allt på historisk källitteratur och 
egna arkivstudier. H

är beskrivs även kort hur oli-
ka svårfunna färgäm

nesreferenser sam
lats in och 

rekonstruerats sam
t hur jag rekonstruerat olika 

färgskikt i ett bonadsm
åleri för att få en förförstå-

else för tillverkningsprocessen. D
et fem

te kapitlet 
är själva analysresultatdelen. I detta kapitel presen-
teras i korthet tolkningen av spektra (FT-R

am
an/

m
ed m

ikroskopering. D
essutom

 beskrivs analys-
resultat för respektive m

ålartradition och bonads-
m

ålare, vilka m
aterial m

ålarna föredrar sam
t en 

tolkningsanalys av bakgrundsfaktorer till m
ateri-

alvalet. D
et sjätte och sista, K

apitel 6 innefattar 
diskussion och slutsatser som

 sedan direkt följs av 
en sam

m
anfattning, Summery, och bilagor.

bilagd över bonadsom
rådets utbredning, där bo-

nads- och råvarufyndorter sam
t handelsplatser 

såsom
 m

arknader, apotek, kryddbodar eller spe-
ceriaffärer, färgerier och garverier är utm

ärkta. 
D

etta för att få en uppfattning om
 och överblick 

över hur bonadsm
ålarens m

arknad för såväl råva-
ruinköp som

 avyttring av produkter såg ut under -
ler rådata över analysresultat i form

 av spektrum
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i bm
p, pdf och tif-form

at från respektive analys--
pering. Innehållet i C

D
-rom

skivan är uppdelat i 
de olika bonadsgrupperna. U

nder varje m
ålar--

innehållande resultat över bindem
edel och de oli-

ka pigm
enten. D

e senare är sorterade utifrån ku-

pigm
ent som

 ingår i m
åleriet och de spektra som

 
påvisar pigm

ent- eller m
aterialinnehållet. Form

a--
te. D

etta för att referenser och noter snabbt och 

O
m

 inget annat anges är det författaren som
 har 

fotograferat bilderna i avhandlingen.





K
apitel 2

A
nalysm

etoder
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K
apitel 2

A
n

alysm
etod

er
D

etta kapitel behandlar de kem
isk-tekniska ana-

lysm
etoder som

 använts i sam
band m

ed studien. 
I kapitlet avses att visa på hur teknikerna dels 
fungerar utifrån ett grundläggande perspektiv, 
dels praktiskt har använts vid den kem

iska analy-
sen av bonadsm

ålningarna. M
en allra först ges en 

generell beskrivning av m
aterialanalys inom

 kul-
turvårdfältet sam

t något om
 dess etiska aspekter.

M
aterialan

alys  
av ku

ltu
rh

istoriska förem
ål

M
aterialanalys kan ses som

 den allm
änna benäm

-
ningen där både de tekniska och kem

iska aspek-
terna ingår. G

enerellt kan sägas att m
aterialana-

lys i kulturvårdsam
m

anhang huvudsakligen är av 
kvalitativ karaktär (jfr Caple 2000:80f). M

ateriala-
nalys görs för att få ytterligare inform

ation om
 ett 

kulturhistoriskt värdefullt förem
åls m

aterialinne-
håll, uppbyggnad och tillverkningsteknik. G

enom
 

m
aterialanalys kan indirekt ny kunskap om

 före-

förvärvas. K
unskap om

 m
aterialsam

m
ansättning 

och uppbyggnad är också viktig för att kunna ut-
föra rätt konserveringsåtgärder, såväl aktiva som

 
preventiva, och på så sätt kunna bevara förem

ål 
för kom

m
ande generationer. I sam

band m
ed en 

teknisk m
aterialanalys, ofta benäm

nd strukturell 
analys, krävs ingen provtagning från förem

ålet. 
V

id kemisk materialanalys därem
ot krävs vanligtvis 

en viss provtagning, vilket innebär vissa etiska 
ställningstaganden 

(M
arininger 

och 
Schreiner 

1982:5; Ferretti 1993:3; Caple 2000:85ff; N
yström

 

O
m

 prov m
åste tas från ett förem

ål är det av 
största vikt, förutom

 att ett sam
tycke från ägaren -

nas från förem
ålet sam

t att provtagning och re-
sultat dokum

enteras väl (A
IC 1994; jfr Å

rre och 
International C

ouncil of M
useum

s 2005:8). U
tö-

ver minimala ingrepp bör analysm
etoden som

 nyttjas 
vara om

 m
öjligt icke destruktiv, det vill säga provet 

ska inte förbrukas eller förändras vid analys. D
etta 

för att provet ska kunna återanvändas i kom
plette-

rande analysm
etoder om

 detta skulle visa sig vara 
nödvändigt. Av kulturhistoriska, etiska och eko-
nom

iska skäl är provtagning på kulturhistoriska 
förem

ål i vissa avseenden inte alls m
öjlig. Fram

för 
allt beror det på att förem

ål kan vara helt unika, 
kanske ovärderliga, ibland oersättliga. I dessa 
hänseenden är det avgörande att kunna nyttja m

e-
toder som

 inte kräver provtagning och därm
ed 

fysiskt ingrepp på förem
ålet. A

tt utföra analys 
utan provtagning brukar inom

 konserveringsfäl-
tet också benäm

nas som
 en icke destruktiv m

etod, 
vilket kan bli något förvillande. D

ärför har m
an 

internationellt under de senaste åren kom
m

it att 
kalla denna typ av analysm

etod som
 non invasive 

(M
iliani et al

på svenska skulle kunna vara icke invasiv m
etod el-

ler m
etod utan fysiskt ingrepp.
V

idare är det fördelaktigt om
 den person 

som
 utför provtagning, även analyserar och tolkar 

resultaten. D
etta för att kunna förstå provet från 

inform
ation går förlorad i sam

band m
ed analys-

processen. O
m

 m
öjligt bör en analysm

etod som
 

går att utföra på plats användas. På så vis utförs 

K
A

PITE
L 2 – A

N
A

LY
SM

E
TO

D
E

R
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sam
tliga steg i analysprocessen av sam

m
a person. -

historiska förem
ål är vanligtvis sköra på grund av 

hög ålder och därför bör de inte hanteras i onödan. 
H

ög ålder innebär också, förutom
 att m

aterialet är 
nedbrutet, att det sannolikt är blekt och kulörför-
ändrat, i realiteten har nya äm

nen uppstått i dessa 
prover. D

ärtill består m
aterialsam

m
ansättningen 

oftast av ett uppblandat m
aterial av såväl organis-

ka som
 oorganiska kom

ponenter, vilket försvårar 
analyserna. D

et ställs därför speciella krav på de 
analysm

etoder och tillvägagångssätt som
 används 

i kulturvårdssam
m

anhang.

användas i sam
band m

ed m
aterialanalys av kul-

turhistoriska förem
ål. V

issa m
etoder kräver ingen 

provtagning eller åverkan på förem
ålet och kan 

till och m
ed utföras direkt i fält, in situ. Spektro-

kan göras portabel och därm
ed ofta tillåter analys 

direkt på förem
ålet (jfr Bitossi et al. 2005:187f). -

Transform
 infrarödspektroskopi m

ed diffuse re-

och C
halm

ers 2005:55ff). Sam
tliga av dessa tre 

tekniker har dock även nackdelar. Fram
förallt är 

det svårt att analysera organiskt och uppblandat 
m

aterial. D
essutom

 störs analyserna ofta av fak-
torer i om

givningen, som
 vibration, strålning osv, 

IR-spektroskopi, vilka indikerar m
olekyler res-

pektive funktionella grupper i ett äm
ne, kan 

analysera organiska substanser m
en det kan vara 

svårt m
ed uppblandat m

aterial. R
am

an fungerar 
vanligtvis relativt väl på uppblandat m

aterial m
en 

de portabla system
en av typen D

ispersiv R
am

an, 
innehållande en diodlaser och CC

D
-kam

era, är 
m

indre läm
pliga för organiska äm

nen som
 färg-

äm
nen och bindem

edel. Tekniken läm
par sig 

bättre för pigm
entanalys. För organiskt m

aterial 
är FT-R

am
an bättre. FT-R

am
aninstrum

ent är 
dock inte portabla m

en kan utrustas m
ed probe-

huvud för analys utan provtagning, se kom
m

ande 

avsnitt R
am

anbrobe. IR-spektroskopi är en väl 
beprövad analysm

etod i kulturvårdssam
m

anhang 
och fungerar täm

ligen väl för bindem
edelsanalys 

IR-spektroskopi är bristfällig för oorganiskt och 

inform
ation om

 grundäm
nesinnehållet, fungerar 

bra för oorganiska äm
nen som

 m
ineraler m

en inte 
för organiska äm

nen, varför huvudsakligen analys 
av oorganiska pigm

ent utförs m
ed denna teknik. 

D
ärem

ot kan tekniken användas för att påvisa de 

analysera bindem
edel och i vissa fall även organis-

ka färgäm
nen krävs därför kom

pletterande ana-
lyser. K

om
pletterande analyser krävs även för att 

ge större säkerhet åt prelim
inära pigm

entresultat ---
seras m

ed stor säkerhet. D
ärem

ot kräver tekniken 
förhållandevis stor provm

ängd eftersom
 provet 

behöver upparbetas innan analys. D
etta gör tek-

niken i det här fallet m
ycket tidskrävande, vilket 

är ett av skälen till varför tekniken, trots att den -
analys av olika substanser göras för att på så vis -
nen. A

nalysresultaten m
ed denna teknik blir i det 

närm
aste som

 den som
 erhålls m

ed den ovan be-

är dock m
er noggrann och ger m

öjlighet till ”m
a-

ping” och analys i en viss punkt. D
ärem

ot kräver 
denna teknik provtagning, om

 än m
ycket liten 

nyttjas i kulturvårdssam
m

anhang, av utrym
m

es--
ner 2004). D

et är viktigt att ha i åtanke att val av 
analysm

etod också begränsas av tillgänglighet 
av instrum

ent för långa provserier. I kom
m

ande 
avsnitt kom

m
er jag att ge en sam

lad beskriv-
ning av respektive analysm

etod som
 har använts 

i denna studie. M
en innan dess vill jag beskriva 

den översiktsanalys som
 initialt läm

pligast an-
vänds vid analys av m

ålningar. D
etta eftersom

 det 
är väsentligt att lära känna förem

ålet och att få 
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en uppfattning om
 vad som

 ingår och var påföl-
jande analyser läm

pligast kan utföras. I sam
band 

m
ed översiktsanalysen görs även den teknologiska 

och strukturella bedöm
ningen. H

ur är förem
ålet 

och/eller m
åleriet uppbyggt och utfört? Finns det 

schabloner, m
allar osv?

Ö
versiktsan

alys  
– tekn

isk och
 stru

ktu
rell an

alys
Ö

versiktsanalys innebär att hela förem
ålet okulärt 

och m
ed hjälp av icke invasiv spektralteknik un-

dersöks på fram
- och baksida (M

arininger och -
sökningen görs innan den fördjupade kem

iska 
m

aterialanalysen påbörjas. A
nvändbart i detta 

sam
m

anhang är att inleda översiktsanalys redan 
in situ m

ed hjälp av diverse spektraltekniker, där 
olika spektralband, såsom

 synligt ljus, U
V-, IR- 

och även röntgenstrålning
1 ingår. Ö

versiktsanaly-
sen ger en viss m

öjlighet att se strukturvarianter 
i de olika m

åleri- och m
aterialskikten. På så sätt 

kan läget av tidigare konserveringsåtgärder urskil-
jas och påföljande m

aterialanalyser kan utföras på 
om

råden som
 inte är kontam

inerade av icke ori-
ginalm

aterial, se Figur 1. Även tillverkningstek-
nik blir tydligare när underliggande m

åleri, skis-
ser och dolda lappar och söm

m
ar blir urskiljbara. 

1 
I de fall röntgen nyttjats sker den dock inte på plats utan 

vanligtvis i speciellt röntgenrum
, även om

 portabla röntgen-
system

 förekom
m

er.

D
essutom

 ger dessa relativt enkla spektraltekniker 
en första indikation om

 vilka pigm
ent och färg-

äm
nen som

 eventuellt ingår i m
åleriet.

M
u

ltisp
ektraltekn

ik
V

id en översiktsanalys använder m
an m

ed fördel -
ra olika spektralband, en så kallad m

ultispektral-
utrustning (Fischer och K

akoulli 2006:3ff). U
n-

der senare år har det utvecklats relativt avancerade 
portabla m

ultispektralsystem
, speciellt utvecklade 

för 
konserveringsrelaterade 

översiktsanalyser. 
Tekniken bygger på bred U

V- och IR-strålning 
och kom

pletteras genom
 att också bilder i van-

lig belysning kan erhållas. Tekniken är rationell 

spektralband är inbyggt i system
et. D

en resulte-

kan sedan sam
köras i datorn, så att en snabb jäm

-
förelse kan göras, vilket ger en m

er sam
m

ansatt 
inform

ation om
 förem

ålets uppbyggnad. G
enom

 
resultaten från de olika spektralbanden förstärks 
ytterligare de indikationer om

 vilka m
aterial som

 
kan ingå i det undersökta objektet och analysen 
blir därm

ed något säkrare. Inledande översikts-
analyser av detta slag gör således att den påföl-
jande kem

iska analysen m
ed spektroskopiska tek-

niker underlättas. N
otera dock att kom

pletterande 
kem

iska m
aterialanalyser alltid krävs för faktiskt 

påvisande av m
aterialinnehåll.

m
ellan ~

 320–400 nm
, kan ofta senare tillägg, yt-

Figur 1: I sam
band m

ed 
översiktsanalysen kan 
strukturvarianter i de 
olika m

åleri- och m
ateri-

alskikten urskiljas. M
ed 

U
V-strålning kan tidigare 

konservering påvisas så-

Retuscherna på den här 
bonaden är utförda m

ed 

U
rsprungsfärgen innehöll 

dock krita. Påföljande m
a-

terialanalyser kan därm
ed 

utföras på om
råden som

 
inte är kontam

inerade 
av icke originalm

aterial. 
Bonad m

ålad av A
braham

 
Clem

etsson år 1799 (inv 
nr H

M
14798) tillhörande 



38

-
jas. D

etta eftersom
 olika m

aterial, fram
förallt de 

vid bestrålning m
ed en U

V-ljuskälla. D
essutom

 

m
edan m

er recent m
aterial i vissa fall kan upp--

ledningen till att retuscher ofta syns som
 m

örka -
ror på att den relativt energistarka U

V-strålningen --
tion, åtgår det energi, en del av U

V-strålningen 
absorberas in i m

aterialet, varpå den em
itterade 

strålningen får en längre, m
indre energirik, våg-

längd inom
 det synliga fältet, 400–700 nm

 och 

et al. 2005:208f). M
ed en m

ultispektralkam
era el--

funktion i m
ultispektralkam

eran m
en kan också 

erhållas m
ed vissa vanliga kam

eror m
ed läm

pligt -
liga ljuset och bara släpper in strålning i interval-
let m

ellan 320–380 nm
. K

am
eran dokum

enterar 

M
ed hjälp av IR-strålning kan underliggande 

m
åleri och skisser, underteckningar sam

t föränd-
ringar i kom

position i ett m
åleri urskiljas. I spe---

terar eller absorberar IR-strålningen (jfr Ferretti 
1993:57). I fall ett pigm

ent transm
itterar IR-strål-

ningen kan underliggande skisser m
ed starka kon-

bli synlig. I m
ultispektalutrustningen är det nära 

IR-strålningen, N
IR

, m
ed en våglängd i interval-

let m
ellan ~

 700–1150 nm
 som

 nyttjas. Även en 
V

idicon, eller för den delen en IR-känslig kam
era 

det synliga fältet och upp till det N
IR-band som

 

en V
idicon är att m

an kan dokum
entera N

IR upp-
till ~

 2200 nm
, vilket i vissa fall ger bättre resul-

tat. M
ultispektralkam

eran har också en falsk IR-
färgsfunktion. M

ed hjälp av denna funktion kan i 
vissa fall pigm

ent eller m
aterial urskiljas genom

 att 

kunna användas som
 indikation för vissa enskilda 

pigm
ent.

E
xp

erim
en

t: M
u

ltisp
ektralan

alys,  
d

ata och
 tillvägagån

gssätt
V

id den översiktsanalys som
 utförts i denna stu-

die har en m
ultispektralkam

era av typen A
rtist 

PRO
 från A

rt innovation använts. D
e spektrala 

bredbanden för denna teknik är indelade i totalt 
sju band. U

V-bandet ligger i intervallet m
ellan 

320–400 nm
. D

et synliga, som
 är uppdelat i tre 

band, ligger m
ellan 400–500 (blått), 500–600 nm

 
(grönt) och 600–700 (rött). D

et infraröda fältet, 
vilket är indelat i två band ligger m

ellan 700–
1000 nm

 (IR band 1) och m
ellan 1000–1150 nm

 
(IR band 2).

Bonadsm
ålningarna har dokum

enterats på 

in situ, se Figur 2. D
etaljbilder har tagits i respek-

tive spektralband inom
 U

V-, IR- och det synliga 

m
att m

åleri i tem
pera, slam

- eller lim
färg, vilket 

kan försvåra en IR-undersökning, har bonaderna 
i vissa enstaka fall efter att tester föregåtts lokalt 
sprejats m

ed 95 %
-ig etanol innan IR-fotot tagits 

m
åleriet och banar väg för IR-strålningen, så att 

den transm
itterar lättare. D

ärm
ed blir bilden av 

den eventuella underteckningen m
er kontrastrik 

jag i de fall jag arbetat ute i fält tagit ~
 1 m

m
 i 

diam
etern stora färgprover på respektive kulör i 

de om
råden som

 inte är kontam
inerade av senare 

tillägg. Provtagning och prover har m
ärkts upp 

och dokum
enterats. N

otera dock att provtagning 
inte krävts i de fall som

 m
öjlighet funnits att låna 

förem
ålet till institutionens laboratorium

.
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R
am

an
sp

ektroskop
i

R
am

anspektroskopi är en icke destruktiv kvalita-
tiv analysm

etod baserad på m
onokrom

atiskt 2, ko-
herent 3 ljus som

 erhålls från olika lasrar inom
 U

V-, 
synliga och N

IR-om
rådet. G

enom
 att bestråla 

en m
olekyl m

ed laserljus em
itteras, utstrålas, en 

m
ycket svag ljusspridning kallad R

am
anspridning 

(A
ndrew

s 1997:130; Sm
ith och D

ent 2005:4ff; -
ningen går att separera ut från det infallande lju-
set, benäm

nt R
ayleigh

-
strålade m

olekylen har polariserbara
4 bindningar i -

ka som
 organiska äm

nen analyseras m
ed R

am
an.-

m
oder, är dock R

am
anaktiva. A

ntalet m
öjliga 

vibrationsvaranter, N
 hos en m

olekyl är N
=3n-5, 

för linjära m
olekyler och N

=3n-6för icke linjära, 

2 
Ä

ven vanligt ljus, bredband, kan ge R
am

anspridning 
m

en eftersom
 denna strålning är extrem

t svag blir den då 
m

ycket svår att m
äta.

3 
K

oherent innebär att ljusvågorna är i fas.
4 

Polariserbarhet innebär i vilken grad elektronerna kan 

i sam
band m

ed m
olekylens olika vibrationer, då bindningar 

antingen repelleras eller attraheras hos m
olekylen och 

elektronerna i elektronm
olnet får en ellipsoid bana (H

ollas 
2004:124). 

där n står för antalet atom
er i m

olekylen (H
ollas 

2004:184ff). V
issa är R

am
anaktiva andra är bara 

IR-aktiva och några bådadera. D
ärför kan m

an 
se de båda spektroskopiska analysm

etoderna som
 -

trisk sträckning, som
 är en typ av vibration hos en 

m
olekyl, är R

am
anaktiv på grund av att den har 

polariserbarhet, m
edan asym

m
etrisk sträckning 

är IR-aktivt, eftersom
 den ger ett dipolm

om
ent. 

A
ndra vibrationsvarianter, som

 deform
ation och 

böjning, är antingen både R
am

an- och IR-aktiv 
eller bara endera. R

am
anaktiviteten är vanligt-

vis en funktion av kovalenta bindningar, varför 
R

am
anspektroskopi kan bidra m

ed inform
ation 

om
 grundstrukturen hos en m

olekyl (Socrates 
2000:2ff). IR-spektroskopi är en funktion av vi-
brationer i olika funktionella grupper i en m

ole-
kyl, se vidare avsnitt IR-spektroskopi.

-
citeras av laserljus kom

m
er de snabbt att passera 

en högre energinivå, för att därefter genom
 em

is-
sion falla tillbaka till, dels en något lägre energi-
nivå än de ursprungliga, dels en något högre en-
erginivå, se Figur 4. D

en energiskillnad,
 som

 
uppstår jäm

fört m
ed R

ayleigh ljuset, hv
0  kallas 

A
nti-Stokes, hvA

S  när den nya energinivån är lägre 
än utgångsläget och Stokes, hvS då energinivån är 
över det ursprungliga energitillståndet.

Figur 2: A
rtist PRO

 M
ultispektralkam

era i 
sam

band m
ed kalibrering i fält.
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Stokes 
R

am
anspridning 

har 
högre 

inten-
sitet 

än 
A

nti-Stokes, 
eftersom

 
intensiteten 

är 
proportionell m

ed population i energitillståndet 

2005:19f). D
en lägre ursprungsnivån, som

 Stokes-
skiftet utgår ifrån, har vid rum

stem
peratur högre 

population jäm
fört m

ed den högre energinivån, 
vilket A

nti-Stokesskiftet utgår ifrån och således 
blir 

intensiteten 
högre 

i 
Stokesvibrationsöver-

gången. I ett spektrum
 är alltid Stokes och A

nti-

Stokes jäm
t fördelade från nollpunkten som

 ges av --
gast vid rum

stem
peratur brukas endast denna del 

av spektrum
et redovisas. Spektra redovisas m

ed 

anges i reciproka centim
etrar, cm

-1

D
e spektra som

 erhålls m
ed R

am
anspektro-

skopi är unika för varje enskild m
olekylstruktur. 

D
etta innebär att okända äm

nen kan påvisas ifall 

Figur 3: M
ultispektralbilder 

av bonadsm
ålning (inv nr 

BM
45554) av A

nna Ström
-

blad. Bilden till vänster är 
en delalj i synligtljus. N

ote-
ra hur den vita bakgrunden 
är m

attare och vitare än de 

auran som
 är m

er glansiga. 
Bilden i m

itten är sam
m

a 
detalj, m

en i IR-strålning. 
N

otera hur blyertsstrecken 
under signeringen syns 
tydligt. Bilden till höger 
visar sam

m
a detalj m

en i 
U

V-strålning. N
otera hur 

den glansiga vita färgen i 

vitaktigt.
 

E 

hv
0 

hv
AS 

hv
0

hv
0 

hv
0 

hv
0 

hv
0 

hv
S 

E
2 

E
1

Figur 4: D
et inkom

m
ande ljuset, Reyleigh är hv0  . D

e vänstra pilarna visar Stokes Ram
anövergången, hvS  och de högra 

A
nti-Stokes Ram

anövergången, hvA
S

 står för energinivå (jfr A
ndrew

s 1997:129).
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kom
m

ersiella R
am

anbibliotek som
 öppna databa-

ser på nätet m
ed olika R

am
anspektra (C

halm
ers, -

liotek och databaser är dock vanligtvis inte anpas--
gängliga R

am
andatabaser m

ed konstnärsm
aterial, 

där spektrum
 i vissa fall kan laddas ner till den 

egna m
jukvaran.

Resources 
och 

e-V
ISA

RT 
(C

astro 
K

 
et 

al. 

okänt äm
ne är att använda egna referenser. D

et 
senare är något tidskrävande, dels då det kan vara 
svårt att få tag på vissa referenser, dels för att de 
i vissa fall m

åste fram
ställas på egen hand, ett 

återkom
m

ande problem
 i denna studie, se vidare 

K
apitel 4.

Proverna som
 kan analyseras m

ed R
am

an-

fast form
. N

otera dock att för denna avhandling 
är proverna endast i fast fas, varför all generell be-
skrivning gällande teori fram

för allt beskriver det 
som

 gäller för fasta prover. Provet som
 ska analy-

seras behöver inte förprepareras på något vis och 
vatten ger inte någon störande absorbans, vilket är 
en fördel om

 ett upplöst färgäm
ne ska analyseras. 

D
etta är en stor fördel jäm

fört m
ed IR-spektro-

skopi där fukt kan vara m
ycket störande och där-

m
ed begränsa analysm

öjligheten.
K

ortare våglängd på laserljuset ger en in-
tensivare R

am
ansignal och därm

ed ett tydligare 
spektrum

 på grund av högre energi (H
älldal -

ket kan dränka R
am

ansignalen på grund av att 

intensivare. D
ärför kan det vara svårt att analysera 

organiska äm
nen m

ed hjälp av lasrar inom
 U

V-
om

rådet 
och 

ibland 
även 

inom
 

det 
synliga 

om
rådet. 

Fluorescenseffekten 
kan 

undvikas 
genom

 
användning 

av 
en 

laser 
m

ed 
längre 

våglängd inom
 N

IR-om
rådet (A

ndrew
s 1997:134). 

För ett varierat och blandat m
aterial, som

 det 
kulturhistoriska m

aterialet utgör, är det säkrast att 
använda en våglängd inom

 830–1064 nm
 (M

iddle-

våglängen, 1064 nm
, kräver en Fourier Transform

 
interferom

eter, som
 m

ed hjälp av konstruktiv 
interferens och en m

atem
atisk form

el förstärker 
R

am
ansignalen i spektrom

etern. D
enna typ av 

R
am

anteknik kallas därför Fourier Transform
 R

a-
m

an (FT-R
am

an).
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R
am

anspektrom
etrar m

ed lasrar inom
 U

V-, 
synliga fältet och ända upp till ~

 900 nm
 använ-

der en spektrom
eter i form

 av en m
onokrom

ator 
innehållande ett gitter och en CC

D
-kam

era som
 

detektor. D
enna teknik kallas D

ispersiv R
am

an. 
För att kunna få m

ed hela vågtalsintervallet från 
noll till 4 000 cm

-1 krävs dock att gittret skiftas, 
vilket m

edför att spektrum
et får tas i om

gångar 
och tekniken blir något om

ständlig. I dag är näs-
tan 

all 
D

ispersiv 
R

am
anspektroskopi 

kopplad 
till m

ikroskop, varför det oftast benäm
ns som

 
m

ikroR
am

an (μR
am

an). G
enom

 att använda ett 
m

ikroskopsobjektiv kan en m
ycket liten yta be-

strålas och analyseras. M
ed hjälp av objektivet 

sam
las den redan sm

ala laserstrålen ihop ytterli-
gare, vilket ger en m

ycket hög spatial upplösning 
~

 1–2 m
m

 i fokalpunkten (jfr M
iddleton, O

spitali 

brukas vanligtvis inte m
ikroskopsfunktion. D

etta 
eftersom

 lasern vid 1 064 nm
, inom

 det nära in-
fraröda om

rådet har en förhållandevis låg energi 
jäm

fört m
ed lasrar inom

 synliga om
rådet. För att 

kunna erhålla tillräcklig R
am

ansignal kom
pense-

ras den låga energin i det här fallet genom
 att höja 

intensiteten på lasern. O
m

 m
ikroskopi då används -

siteten på denna punkt, fokalpunkten, blir alltför 
hög när ytan förm

inskas.

R
am

an
p

rob
e

I de fall då ett förem
ål kan transporteras till labo-

ratoriet och då prov inte får tas från ett förem
ål --

till 100 m
 lång

5, vilket gör det m
öjligt att använda 

proben på m
ycket långt avstånd från lasern och -

strålningen, bland annat R
am

anspridningen går 

den svaga R
am

ansignalen kan passera igenom
. 

5 
N

otera dock att intensiteten går förlorad något för varje 
längdenhet.

sladden fram
 till analysatorenheten. V

iktigt är att 
proben har en videofunktion så att provom

rådet 
kan riktas in rätt. V

idare är det fördelaktigt m
ed 

en m
ikroskopsfunktion i det här fallet för att så 

liten provyta som
 m

öjligt ska kunna analyseras. 

m
ikroskopsfunktion 

för 
ett 

FT-R
am

aninstru-
m

ent. D
etta eftersom

 intensiteten på laserstrålen 

typ av R
am

anteknik, se Figur 5.

E
xp

erim
en

t: 
F

T
-R

am
an

, d
ata och

 tillvägagån
gssätt

D
et R

am
aninstrum

ent som
 använts i studien är 

en Bruker M
ultiR

am
 m

ed en kryokyld G
e-de-

1064 nm
 och en linjebredd på ~

 5–10 cm
-1 sam

t 
en upplösning på 2 cm

-1, se Figur 6. M
jukvaran 

är 
O

PU
S-Betaversion. 

M
ultiR

am
-instrum

entet 
har både en provkam

m
are m

ed videofunktion 
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-
dantag. Intensiteten på lasern är beroende på för-
väntat pigm

entlinnehåll, det vill säga är baserad 
utifrån de erfarenheter som

 erhållits under stu-
diens gång. A

ntalet scans har generellt legat relativt 

organiska färgäm
nen. A

nalysytan är ~
 20 μm

 i dia-
m

eter och m
inst 3 punkter/ prov har analyserats för 

att vara representativt för färgprovet. I de fall, då 
bonaderna gått att låna till institutionen för analys 
direkt på förem

ålet har R
am

an-proben använts. 
I dessa fall har intensiteten på lasern i allm

änhet -

nyttjande av proben och för de färgprover som
 

m
ed proben. Probe-huvudets revolver har place-

rats ~
 5 m

m
 från objektets yta. Fokus ställs in m

ed 
hjälp av videofunktionen. Fokalpunken för lasern 
är där bilden av ytan är som

 skarpast. Provytan 
dokum

enteras 
m

ed 
hjälp 

av 
videofunktionen. 

D
ärefter sätts körningen igång och all belysning i 

rum
m

et släcks ned, eftersom
 belysning vanligtvis 

I de fall provet kunnat förm
odas innehålla 

ett jordpigm
ent som

 olika ockror har analysen ini-

Sedan har intensiteten successivt ökats m
ed m

el-

riskera bränna provet. K
örningarna i det här fallet 

kan ibland vara så långa som
 30 000 skanningar. -

trum
 erhålls m

ed FT-R
am

an. Av praktiska skäl 
har denna typ av analys vanligtvis kört nattetid. 
V

idare har för m
erparten av de organiska färg-

äm
nena en quenchingm

etod nyttjats för att bleka 

att lasern får stå på en tid, ca en halv tim
m

e, och 
bestråla provet innan skanningen påbörjas. På 
så vis bleks eventuella organiska orenheter bort -

ett tre, alternativt ett fyra nivåsystem
 (jfr H

ollas 
2004:340f). D

et sker en inverterad population, det -

de inte faller tillbaka lika snabbt till grundnivån 
(jfr A

ndrew
s 1997:13f, 134). G

enom
 denna m

etod -
m

ansignal har erhållits.

Figur 6: Institutionslabbet 
m

ed en Bruker M
ultiRam

 
FT Ram

an till vänster och 
probe-huvudet i m

itten sam
t 

en portabel Bruker A
lpha 

FTIR till höger.
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M
etod

kritik: F
T

-R
am

an
-

prover ligger ovanpå en kritbotten, vilken ger hög 

färgäm
nen och vissa pigm

ent drunknar i lum
i-

niscensen. För att kom
pensera detta har intensite--

V
idare visade sig FT-R

am
antekniken m

ed 
laservåglängd på 1064 nm

 vara tidskrävande och 
svårt att erhålla spektrum

 av fram
för allt gulock-

gula kulörer för att på så vis rationalisera analys-
förfarandet. Flera gröna och blå pigm

ent har ock-
så tagit lång tid att analysera. D

essa kulörer har 
hög absorbans vid bestrålning m

ed en våglängd 
på 1064 nm

 inom
 det infraröda om

rådet, vilket 
gör att toppar i den övre regionen lätt drunknar. 
D

essa kulörer har därför körts m
ed låg intensitet, -

ningar. A
tt järn- och även kopparinnehållande 

pigm
ent är problem

atiska att analysera m
ed hjälp 

av FT-R
am

anspektroskopi beror på att de har 
elektroniska absorbansband inom

 det nära infra-
röda regionen (Burgio och C

lark 2001:1520). Även 
andra oorganiska pigm

ent såsom
 cinnober (kvick-

silverinnehållande), neapelgult (blyinnehållande) 
tycks också absorbera m

ycket energi vid denna 
laservåglängd, varpå ”blackbody radiation” riske-
rar att bildas och provet kan i värsta fall term

iskt 
nedbrytas.

toppar i spektra. D
essa äm

nen består vanligtvis 
av olika typer av polyfenoler såsom

 kam
ferol, lu-

teolin, apeganin, rham
netin, quercitin, vilka till-

sam
m

ans har m
ånga vibrationsvarianter. D

etta 
gör att spektra blir svårtolkade, i m

ånga fall har 
det varit svårt att säkerställa vilka färgäm

nen som
 -

par behövt användas för att påvisa ett äm
ne, se 

vidare avsnitt A
nalysresultat: Fibrer, bindem

edel, 
pigm

ent och färgäm
nen. D

essutom
 har noterats 

att spektra från gulockra eller gul Sienna och vissa 
organiska färgäm

nen, fram
för allt gula får liknan-

de spektra. D
etta beror sannolikt på den låga la-

Figur 7: FTIR analyser i fält 
m

ed ett portabelt Bruker 
A

lpha-instrum
ent.
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serintensiteten m
ed långa körningar som

 nyttjats 

är svåra att erhålla m
ed FT-R

am
anteknik och en 

laser på 1064 nm
. Sam

tliga prover i det här fal-
let innehåller O

H
-grupper i såväl bindem

edel som
 

pigm
entet, ockror FeO

/FeO
H

 och de gula färg-
äm

nena olika polyfenoler. D
etta m

edför att sam
t-

~
 1400–1650 cm

-1.

IR
-sp

ektroskop
i

IR-spektroskopi är en väl beprövad m
etod i kul-

– elektrom
agnetisk strålning inom

 det infraröda 
om

rådet som
 interagerar m

ed m
ateria, eller ännu 

enklare beskrivet – ljus som
 interagerar m

ed ett 
m

aterial. N
är ett m

aterial absorberar IR-strålning 
orsakas förändringar i vibrationsenergin hos m

o-

1999:4ff ). D
etta eftersom

 energi åtgår när m
ole-

kylen sätts i rörelse och börjar vibrera på olika vis. 
D

enna energiskillnad vid energiövergången för -

rade eller transm
itterade strålningen, vilket resul-

IR-spektrum
 är m

ycket likt ett R
am

an-spektrum
, 

det m
äts i vågtal 6, det sam

m
a som

 invers våg-
längd och m

ed enheten cm
-1 m

en till skillnad från 
ett R

am
an-spektrum

, där intensiteten anges på y-

en m
olekyls rörelser är helt beroende av dess ke-

m
iska struktur blir dessa energiövergångar unika 

för varje äm
ne. För IR-spektroskopi är det dipol--

tionella grupperna hos en m
olekyl, som

 bidrar till 
de olika vibrationsvarianterna. IR-spektroskopi -
nella grupper i en m

olekyl eller ett äm
ne. Fördelen 

m
ed IR-teknik inom

 m
aterialforskning av kultur-

av olika referensbibliotek att bruka i sam
band 

m
ed analys. Tekniken är ett kom

plem
ent till R

a-
m

an. I ett FT
IR instrum

ent, till skillnad från en 
vanlig IR-spektrom

eter har en Fourier Transform
 

6 
V

ågtal är detsam
m

a som
 reciproken av våglängden.

instrum
ent som

 använts i 
studien.
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spektrom
eter anslutits till interferom

etern och 
detektorn (jfr H

arris 2003:485f). D
etta förbättrar 

förhållandet m
ellan signal och brus och därm

ed 
prestandan i instrum

entet.

E
xp

erim
en

t: 
F

T
IR

, d
ata och

 tillvägagån
gssätt

D
et IR-instrum

ent som
 använts i studien är en -

gur 6 och 7. IR-strålningen ligger inom
 m

id-in-
fraröda om

rådet och detektor är av D
TG

S-typ. 
Instrum

entet har en upplösning på 2 cm
-1. M

juk-
varan är O

PU
S. A

ntal skanningar har varit 500–
1000 scans/provyta. Provytan har varit ~

 3 m
m

 i 
diam

eter.
Företrädesvis har FT

IR utförts för att analy-
sera bindem

edel i färgen. A
nalyserna har fram

för 
allt utförts ute i fält direkt på förem

ålet. M
erpar-

ten av bonadsm
ålningarna som

 ingår i studien 
har analyserats på detta vis, dock inte de som

 
inledningsvis studerades, beroende på att FT

IR- 
instrum

entet införskaffades först senare. För att 
reducera om

fånget i analysm
aterialet har om

-
råden i m

ålningen m
ed vit, blå och gula kulörer 

företrädesvis analyserats. I enstaka fall har även 
svarta och andra kulörer m

ed avvikande glans 
analyserats.

M
etod

kritik: F
T

IR
FT

IR-teknik har vissa begränsningar i sam
band 

m
ed färganalys. Färg är ett kraftigt uppblan-

dat m
aterial, vilket ger breda absorbanstoppar. 

Spektra för olika bindem
edel är därför snarlika 

varandra. D
etta har m

edfört att erhållna spektra 
ibland blivit m

ycket svårtolkade. V
idare har det 

varit problem
 m

ed de referensprover som
 använts 

i studien. D
e har sällan gett entydiga toppar speci-

stört IR-spektra. V
idare är inte analysreferenserna 

m
aterial kan ha försvunnit i åldrat m

aterial. D
et 

hela har också m
edfört svårigheter i sam

band m
ed 

har därför även utgått från publicerade studier där 
FT

IR-teknik nyttjats för att analysera bindem
edel, 

se vidare avsnitt Bindem
edel.

SE
M

-E
D

X
M

ed svepelektronm
ikroskopi kan m

an förstora 

utöver detta är även skärpedjupet överlägset all 
annan vanlig m

ikroskopering (Statens provnings-

går det att kom
binera andra vakuum

krävande ana-

m
ed 

vilken 
grundäm

nesanalyser 
kan 

utföras 
både kvalitativt och kvantitativt på m

ikronivå. 
Sm

å provm
änger behövs och provberedningen 

är oftast m
ycket enkel. Ibland krävs dock att icke 

ledande m
aterial täcks m

ed ett tunt skikt av guld 
eller kol, för att inte provet ska laddas allt för 
kraftigt.

-

sveper i ett rektangulärt linjem
önster över ytan 

av det som
 ska analyseras. D

et uppstår då em
it-

terade elektroner från varje punkt på provytan, 
vilka detekteras m

ed hjälp av en elektrondetektor, 
varpå en bild av ytan kan byggas upp (H

ogm
ark -

m
ultana, synkrona elektronstrålar som

 ger själva 
bilden. D

en ena träffar provet och den andra en 
katodstråletub, det vill säga m

onitorn (Cahn et al. 

vilka accelererar m
ot en anod, m

ed en spänning -
lade elektronkanonen (Statens provningsanstalt 
1988). Strålen fokuseras m

ed hjälp av m
agnetiska 

linser och högupplösningen erhålls genom
 den 

ringa diam
etern på elektronstrålen. N

är den kraf-
tiga elektronstrålen bom

barderar provytan sker 
en m

ängd olika elektron- och fotonem
issioner 

förstärks. G
enom

 att de båda elektronstrålarna 
är synkroniserade, det vill säga varje punkt som

 
skannas av på provet har en korresponderande 
punkt på katodstråletuben erhålls bilden på m

o-
nitorn. D

e tre signaler som
 ger störst m

ängd in-
form

ation 
är 

sekundärelektroner, 
bakåtspridda 

”backscattered” elektroner och röntgenstrålning. 
D

e sekundära elektronerna erhålls från atom
erna i 
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den övre ytan av provet, vilket ger en bild av ytto-

av den infallande elektronstrålens position. V
id 

användandet av ”backscattered” funktionen är 
kontrasterna i bilden beroende av grundelem

ents 
atom

num
m

er, det vill säga ju högre atom
vikt de-

sto ljusstarkare. På så vis erhålls inform
ation om

 
fördelningen av de olika kem

iska äm
nena i provet. 

D
et är de bakåtspridda elektronerna, vilket även 

kallas prim
ärstrålning, som

 ger denna inform
a-

tion. 
Interaktionen 

av 
prim

ärstrålningen 
m

ed 
atom

erna i provet orsakar också skalövergångar i 
elektronorbitalen, vilken leder till att röntgenstrål-
ning em

itteras. M
ed hjälp av funktionen energi-

och en relativ skala av grundelem
enten i äm

net 
erhålls. D

etta eftersom
 varje kem

iskt äm
ne ger en -

kan sedan en tolkning av den troliga kem
iska sam

-
m

ansättningen i provets utföras.

E
xp

erim
en

t: 
SE

M
-E

D
X

, d
ata och

 tillvägagån
gssätt

Instrum
entet som

 använts i studien är ett H
ITA

---
um

 har varit på <
1 Pa. M

jukvaran är S-3400N
 och 

för grundäm
nesanalys har IN

C
A

 system
 använts. 

Fram
förallt har M

apping och Point &
 ID

 funk-
tionen använts. M

apping, elem
entkartläggningen, 

har utförts m
ed ett m

inim
um

 av 100 skanningar. 
För Point &

 ID
, punktvisa analyser har en acces-

sionstid ”livetim
e” på ~

 60 s brukats för respek-
tive analyspunkt. M

inst 5 punktvisa analyser har 
utförts per provyta, detta för att ge en representa-
tiv bild av provets innehåll. Provet har förstorats 

D
e sm

å färgfragm
enten placeras på ”stub--

tersom
 proven eller färgfragm

enten ska kunna an-

inte m
ed vare sig kol eller guld. V

idare utfördes 
inte heller någon kalibrering m

ed hjälp av kobolt 

Figur 9: M
ikroskopering m

ed 
polarisationsm

ikroskop
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och ”Faraday cage”, eftersom
 den kvantitativa 

delen i det här fallet ses som
 sekundär och bara 

som
 en indikation om

 koncentrationen av grund-
äm

nena i provet. Bearbetning av proverna sam
t 

själva analysutförandet blir således avsevärt m
yck-

et snabbare.
Svepelektronm

ikroskopi m
ed grundäm

nes-
analys nyttjades inledningsvis som

 en kom
plem

en-

att användas m
er generellt och därm

ed rationali-
serades analysprocessen ytterligare. Rutinm

ässigt 

färgprover. D
etta eftersom

 gulockra på kritgrund, 
vilket kan förekom

m
a i både gula och bland-

gröna färger, visade sig m
ycket tidskrävande och 

svårdetekterat m
ed hjälp av FT-R

am
anteknik, den 

huvudskaliga analysm
etoden i studien.

M
etod

kritik: SE
M

-E
D

X

inte m
ed vare sig kol eller guld. N

ackdelen m
ed 

att inte belägga är dock att prov m
ed övervägande 

organiska äm
nen laddar kraftigt, vilket i vissa fall 

kan vara störande vid analysen.

O
p

tisk m
ikroskop

i
-

hjälp av polarisationsm
ikroskop av m

ärket N
i-

sam
band m

ed utförandet av reagenstestet, se av-
snitt Reagenstest. Fotografering har utförts m

ed 
N

ikon D
igital Sight, D

S-Fi1 och m
jukvaran N

IS-

proven, förutom
 i ett fall då färgprovet gröts in -

m
ann 1989:113ff).

R
eagen

stest
Reagenstester, 

även 
kallat 

spottest 
och 

topo-
kem

iska tester, kan användas för att påvisa ett 

Reagenstester är en destruktiv analysm
etod, då 

de vanligtvis kontam
inerar och på så vis förstör 

provm
aterialet för ytterligare analyser. I studien 

har jag därför valt att nyttja reagenstest först i ett 
sista steg i analysprocessen. I detta fall har jodka-
lium

jodidlösning, I3  använts, vilket är en väl be-
prövad m

etod för att påvisa stärkelseförekom
st i 

proverna, se vidare K
apitel 5 (Rodrigo, R

ivas och 
H

errero 1997).



K
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D
et sydsvenska bonadsm
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D
et syd

sven
ska  

b
on

ad
sm

åleriet
D

etta kapitel baseras huvudsakligen på tidigare 
forskning om

 det sydsvenska bonadsm
åleriet. K

a-
pitlet är en forskningsöversikt m

ed en sam
m

an-
ställning av det som

 konstvetare och etnologer 
form

ulerat om
 bonadsm

åleriet som
 konstnärligt 

uttryck och företeelse. H
är belyses hur dessa fors-

kare m
enat att bonadsm

åleriet har utvecklats och 
spridits, trots att evolutionistiska och diffussionis-
tiska synsätt kritiserats på senare år (Palm

sköld -
sätt om

 folkkonsten som
 stilretarderad (K

nutsson 

in i dessa diskussioner, utan vill endast lyfta fram
 

huvuddragen för att få en bakgrundsbild till det 
sydsvenska bonadsm

åleriet. I kapitlet visas också 
hur tidigare forskare kom

m
it att dela in de olika 

bonadsm
ålarna utifrån kronologi, stilistiska drag -

piska drag för de olika bonadsm
ålarna. A

llt detta 
för att ha en utgångspunkt för m

in egen studie 
sam

t för att kritiskt kunna granska tidigare forsk-
ning om

 bonadsm
åleriet i ljuset av dess m

aterial-
innehåll. I både resultatdelen, K

apitel 5, och slut-
satsen, K

apitel 6, kom
m

er jag därför att försöka -
m

ålningarnas ökning under 1800-talets första 
hälft konsekvenser i m

aterialinnehåll och teknik? 
U

tifrån m
itt perspektiv och m

ina resultat vill jag 
söka ge en ny tolkning och m

öjligen en annan för-
klaring till det som

 tidigare bonadsforskare iakt-
tagit och fram

lagt.

F
ram

växt och
 sp

rid
n

in
g

D
et folkliga sydsvenska bonadsm

åleriet förm
odas 

uppstå någon gång under tidigt 1700-tal och hade 
sin blom

stringsperiod m
ellan 1750 och 1850. Bo-

nadsm
åleri anses ha tradition i m

edeltida kyrkliga 

1993:15ff, 42ff, 70f; N
oderm

ann 1997; Berglin -
hällsskikt lär det redan sedan m

edeltiden varit 
brukligt i Sverige att sätta upp m

ålade bonader till 

de högre stånden och under 1600-talet kom
 seden 

allt m
er att övertas av välbärgat bondefolk. K

ring 
1600-talets senare del tycks denna sed m

er eller 
m

indre försvinna, för att sedan under 1700-talet 
få ett lokalt uppsving i svenska bondehem

. D
et 

gäller huvudsakligen två om
råden, det ena i M

el-
lansverige, ofta benäm

nt dalmåleri och det andra i 
Sydsverige, sydsvenskt bonadsmåleri. D

et förra som
 

består av fasta väggbeklädnader börjar ca 1770 
m

edan det sydsvenska bonadsm
åleriet inleds re-

Stöd för att det sydsvenska bonadsm
åleriet initie-

ras redan tidigt 1700-tal, m
öjligen något tidigare, 

är dels de båda bonadsm
ålningarna vid Borås 

m
useum

 från 1714, dels de båda ytterst tidiga 
bonadsm

ålningarna från 1600-talet, den ena vid 
Sm

ålands m
useum

 är stilistiskt daterad till 1630–
1640-tal och den andra vid N

ordiska m
useet är 

M
agnus 2009:40). U

nder m
er är hundrafem

tio år 
pågick den sydsvenska bonadstraditionen för att 
kring 1870 helt ebba ut. D

e allra senaste bonads-

K
apitel 3
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D
essa fyra bonader är m

ålade 1875 av Sunnerbo-
m

ålaren Sven N
ilsson (Ström

bom
 1967:89).

tradition i religiösa seder och de hängdes upp som
 

väggdekoration vid högtidliga tillfällen såsom
 jul, 

bröllop och dop (N
oderm

ann 1977). M
otiven i 

det sydsvenska bonadsm
åleriet består vanligtvis 

av bibliska bildberättelser även om
 profana inslag 

förekom
m

er. Bonadsm
åleriet anses vara en genre 

m
ed en bunden form

fram
ställning och m

ed bety-
delsebärande budskap. V

idare m
enas att m

åleriet 
strikt följer folkkonstens regler, där traditionsfas-
ta, stiliserade 1 form

er och upprepningar kom
po-

neras på ett tätt 2, sym
m

etriskt och ytm
ässigt vis 

för att ge en dekorativ verkan (K
jerström

-Sjölin 

bonaderna fram
för allt hade en dekorativ funk-

tion och att berättandefunktionen m
ed religiöst 

och 
pedagogisk-religiöst 

budskap 
endast 

hade 

Palm
sköld 2007:143). H

on m
enar också att bona-

derna kan erinra om
 bem

ärkelsedagar och speci-

m
ed profana m

otiv även hade en roande och un-
derhållande funktion sam

tidigt som
 de ofta upp-

visade ett m
oraliskt budskap.

1 
Stiliserade och förenklade form

er inom
 folkkonst, ex-

em
pelvis bonadsm

åleriet har tidigare om
talats som

 ”prim
i-

tiv” (jfr Jacobsson 1985:57ff).
2 

På ett tätt vis m
enas här det som

 inom
 konstvetenskap 

ofta benäm
ns ”horror vacui”, det vill säga rädsla för tom

rum
.

U
töver dekoration i sam

band m
ed högtidliga 

tillfällen och bem
ärkelsedagar kan den tem

porära 
användningen av bonaderna i Sydsverige ha en 
m

er praktiskt och funktionell förklaring. U
nder 

1700-talet och en bit in på 1800-talet bestod de 
typiska sydsvenska husen, av en låg, knuttim

rad 
enkelstuga 

av 
ryggåstyp 

(A
lm

evik 
2004:193ff; 

upp i nock och i taket fanns inledningsvis under 
denna period endast ett takfönster. Stugan som

 
vanligtvis bestod av ett rum

 hade en eldstad och 
inredningen i form

 av bänkar, skåp och sängar 

innebar att stugan lätt blev nedsm
utsad av sot och 

jfr A
ugustsson 1976:76). D

en ringa plats som
 fanns 

tillgänglig i stugan för väggdekorationer m
ed-

förde att bonadsm
ålningarna anpassades efter de 

ytor, väggfält, takfall och sidogavlar som
 fanns, se 

1982:154ff). Även väggen bakom
 de väggfasta si-

dobänkarna brukades för m
ålade bonader. O

m
 

bonaderna hängde uppe året om
 skulle de bli so-

sittning. Sm
uts och slitage kan således vara en stor 

anledning till varför bonadsm
ålningarna endast 

togs fram
 till fest. Bonaderna var en relativt dyr 3 

investering och det var viktigt att ta väl hand om
 

dem
. D

et senare är tydligt vid tillstånds- och kon-

3 
D

yra bonader, se exem
pelvis A

nders Pålsson och Per 
Svensson nedan.

Figur 10: M
edeltida kalkm

åleri Stråvalla kyrka, 
norr om

 Varberg. D
et är tydligt att det m

edeltida 
kyrkliga m

åleriet har likheter m
ed bonadsm

åleriet.
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ditionsbedöm
ning av bonader, där det ofta syns 

att bonaderna hanterats försiktigt och förvarats 
väl, trots all uppspikning och nedtagning.

D
en sydsvenska bonadsm

ålartraditionen an--
us startar traditionen i Södra U

nnaryds socken, 
V

ästbo härad, där det under tidigt 1700-tal ut-
vecklades ett bonadsm

åleri avsett för storbönder 

även ha uppstått en östlig bonadstradition i A
llbo-

K
innevaldom

rådet, närm
are bestäm

t kring V
ästra 

Torsås (K
jerström

-Sjölin 1971:49f; jfr Tornehed 
2005:142ff). D

en väst- och den östsm
åländska 

bonadstraditionen är förutom
 till m

otiv, struktur 
och form

 relativt olika i stil (jfr Berglin 2000:17, 
20). Från dessa två huvudorter har en successiv 

att spridningen fram
för allt har att göra m

ed nä-
ringslivet m

en att också släktförhållanden
4 har en 

viss betydelse för hur traditionen sprids (Berglin 
2000:83, 113, 209). Intressant är att bonadsm

åleri-
om

rådet sam
m

anfaller m
ed de trakter i Sm

åland, 

har en lång tradition (Personlig kom
m

unikation, 
professor C

hrister A
hlberger vid H

istoriska stu-
dier, G

u 2010-05-20). V
idare är det intressant att 

se att bonadstraditionen också sprids kring de 

sam
t kartan längst bak i boken

5.

4 
M

ånga sm
åländska drängar gifte sig m

ed halländska 
pigor och sannolikt vise versa. B

onadstraditionen kan på så 
vis ha förts m

ed vidare (jfr B
erglin 2000:113, 209).

5 
En sam

m
anfogad generalstabskarta från ca 1860-tal 

kom
pletterad m

ed bonadsm
åleriets huvudsakliga verksam

-
hetsorter och utbredning (1700–1800-tal) och andra fynd-
orter såsom

: m
arknader; apotek; kryddbodar, pappersbruk; 

färgerier; sjö- och m
yrm

alm
 sam

t m
alm

tillverkning. Ä
ven 

m
öjliga handelsvägar är m

arkerade på kartan.

Figur 11: G
avelbonad av Sven N

ilsson i H
ärnäs 

(inv nr N
M

16080)  tillhörande  N
ordiska m

useet.
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H
ur såg då näringslivet och handeln ut under 

perioden? U
nder bonadseran hade den svenska 

bonden fortfarande en urgam
m

al rättighet att sa-
luföra och byta egenhändigt producerade varor 
och tjänster (Boger 1963:7; 1992:74; jfr H

ellspong --
dast ett fåtal hade m

åleriet som
 sin huvudsak-

liga utkom
st. Bonadsm

ålaren sörjde vanligtvis 
själv

6 
för 

den 
m

arknads- 
och 

gårdfarihandel, 
eller kringföringshandel, av m

ålade bonader som
 

pågick under 1700- och 1800-talen (K
onstnärlig 

m
ålning 1930ff:7584; jfr Ström

bom
 1945:110f; 

M
öjligen har även Boråsknallar salufört bonader. 

denna m
öjlighet, då de var från Sjuhäradsbygden 

(jfr Boger 1992:74). Bonadsm
ålarna hade ofta sitt 

eget försäljningsdistrikt dit de gick runt och sålde 

G
årdfarihandeln kunde i princip utföras året 

runt m
en m

arknadshandeln var begränsad till de 
tillfällen när m

arknaderna hölls, vilket kunde vara 
någon eller några gånger per år och då vanligtvis -
naderna kunde bonadsm

ålaren ta upp beställning-
ar sam

t sälja sina redan producerade alster.
M

arknadsplatser i Sydsveriges bonadspro-
vinser under perioden fanns, förutom

 i städer 

7, Berga
8 , Fål-

-
lig bonadsm

ålare gick om
kring och sålde fruns bonader 

(Å
kerlund-Londos 1967:6; jfr Ström

bom
 1967:102). Likaså -

nat K
ind i V

ästergötland skulle ha salufört bonadsm
ålningar 

(jfr H
ernroth 1979:69; jfr B

ringéus 1982:37). B
oråsknallar-

na, eller rättare Sjuhäradsbygdens knallar, hade rätt att föra 
gårdfarihandel m

ed all sorts producerade varor från B
orås 

m
ed om

nejd, dit bl.a. K
inds härad hörde m

en även hem
slöjd 

från H
alland och västra Sm

åland har saluförts av sjuhärads-
knallen (jfr B

oger och Larsson 1985:26f).
7 

Ljungby blev köping först 1828–1830 m
en m

arknaden i 
Ljungby, som

 återkom
 2 gånger/år m

ed ett hundratal m
ark-

nadsbodar, hade funnits sedan långt tillbaka (jfr A
spm

an och 
Lidén 1974:52, 60).
8 

B
erga hade fått stadsprivilegier redan 1279. Å

r 1620, 
sam

m
a år som

 de båda orterna Fållinge och V
ärnam

o, se 

linge, V
ärnam

o
9 och Båstad

10. D
e fanns även på 

landsbygden som
 i G

unnarp, U
nnaryd, N

orra U
n-

naryd, Vrigstad, G
yltige, K

näred, Torup, A
sige, -

lingaryd (Rosengren et al. 1928:262ff; M
arkna---

Bitte och V
ärnam

o K
ulturnäm

nden 1988; A
ndre-

asson et al. 1994:227; H
assby 1999:107; jfr Berglin 

2000:34, 44, 74). D
et är också runt dessa orter som

 --
lägg för att bud om

 bonadsbeställningar även 
kunde kom

m
a direkt till bonadsm

ålarens hem
 

Beställningsarbeten kunde också erhållas när bo-
nadsm

ålaren vandrade från gård till gård för att 
sälja sina tjänster, lite likt det m

er sentida feno-
m

enet ”gåram
ålare”

11 (jfr Barth M
agnus 2009:40). 

Beställningsarbetena utfördes vanligtvis på plats 
hos beställaren, så att rätt storlek och form

at er---
betena kan, förutom

 på grund av ett efter stugan 

-
liga handlare löd under Jönköpings burskap. I B

erga bedrevs 
denna tyd av handel fram

 till och m
ed 1719, då m

arknaden 

V
ärnam

o K
ulturnäm

nden 1988:4; Lagans sam
hällsförening 

2009).
9 

V
ärnam

o blev lydköping under Jönköping redan 1620, 
vilket innebar att endast borgare; hantverkare och köpm

än 

V
ärnam

o K
ulturnäm

nden 1988:2ff).
10 

B
åstad var en viktig handelsort m

en hade förlorat sitt 
stadsprivilegium

 1647, varefter de löd under H
elsingborg 

(H
assby 1999:64ff).

11 
G

åram
ålare och gåram

ålning är en något senare förete-
else än bonadsm

åleriet. G
åram

åleriet tar fart, i fram
för allt 

Sydsverige, under 1870-talet, det vill säga efter bonadserans 
slut och pågår en bra bit in på 1900-talet. M

ålarna gick i det 
här fallet runt i landsbygden, ofta den egna hem

trakten, och 
erbjöd sig att m

åla av böndernas gårdar m
ot betalning i rena 

pengar eller i natura (jfr B
onge-B

ergengren 1998:193, 196; 
jfr B

ringéus 1999:9, 144).
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anpassat form
at, ofta urskiljas genom

 att bestäl-

m
ed både beställningsarbeten och försäljning av 

m
ålartjänst på plats var det brukligt att beställa-

väl om
 hand och återanvändas i den m

ån det gick 
(jfr Barth M

agnus 2009:40). V
även skars till, de-

lar syddes ihop och anpassades till väggytans fält -
der 1800-talet även papper som

 underlag. N
ågot 

m
ålaren själv kunde tillhandahålla. Bonadernas 

1995). K
ring 1850 fram

ställs bonaderna alltm
er 

likt papperstapeter, där delar av m
otiven trycktes 

m
ed blocktryck. Bonaderna blev förm

odligen bil-
ligare under den här perioden och därför tillgäng-
liga för alla och envar, vilket på sikt tillsam

m
ans 

m
ed andra faktorer såsom

 nym
odigheter i form

 

av tryckta bilder och tapeter ledde till att traditio-
nen successivt klingade av för att runt 1870-talet 
upphöra helt. Bonaderna ham

nade efter att de föll 
i glöm

ska antingen hos lum
psam

laren eller åter-
används som

 isolering och underlag för tapeter 

B
on

ad
sm

ålaren
s  

g
ru

n
d

läggan
d

e föru
tsättn

in
gar

Vem
 var då bonadsm

ålaren och vilken utbildning 
hade han eller hon? I dokum

ent och handlingar 

kunde vara såväl m
an som

 kvinna. Bonadsm
åle-

riet låg utanför skråm
åleriet. D

et var fram
förallt 

bönder, deras obesuttna barn, torpare och solda-
ter, vilka under höst och vinterhalvåret, då jord-
bruk eller m

ilitärtjänstgöring låg vilande, behövde -
ström

 1972:4; jfr H
ernroth 1979:9f; jfr H

ellspong 

fanns utrym
m

e att utföra sidosysslor. V
ärt att no-

Figur 12: Bonadssvit i 
Bollaltebygget, K

näred, 

N
otera hur bonaderna an-

passats efter det väggfasta 
hörnskåpet.
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tera i sam
m

anhanget är att förvånansvärt m
ånga 

bonader är fullbordade under decem
ber m

ånad, 
vilket ofta står angivet på bonaden, se Figur 13 
och Figur 14. A

tt vara bonadsm
ålare var i regel 

inget yrke, även om
 det fanns några undantag 

såsom
 ”G

yltige-m
ålaren” Johannes N

ilsson och Per 
Svensson i D

uvhult, vilka båda hade bonadsm
åle-

2000:20).
Bonadsm

ålaren hade ingen konstnärs- eller 
hantverksutbildning 

inom
 

konstakadem
ien 

el-
ler skråäm

betet, m
öjligen hade han eller hon gått 

i lära hos någon äldre bonadsm
ålare

12 och på så 
vis förs hantverket vidare (jfr A

rnheim
-O

lofsson 
2007; jfr A

dam
sson 2000:10). D

etta till trots, 
fanns det en liten skara hanverkskolade m

ålare, 
några till och m

ed skråbundna, vilka fram
för allt 

m
ålade bonader vid sidan om

 det huvudsakliga 
yrkesm

åleriet. Till de skråbundna hör några av 
de tidigaste bonadsm

ålarna såsom
 A

nders Sillman 
och Peter E

dberg sam
t de något senare m

ålarna 
Pehr H

örberg, Pehr Schönhult, N
ils Svensson M

orin och 
Sven E

rlandsson (Cnattingius 1957:230). Till de bo-
nadsm

ålare som
 gått i lära hos m

ålarm
ästare m

en 
av någon anledning valt att stå utanför m

ålar-

12och släkter.

äm
betet hör Johannes M

agnus D
ahlgren och G

ustav 
N

orberg 13. M
ånga av bonadsm

ålarna var soldater 
och kan därför genom

 det m
ilitära erhållit en 

soldater hade dessutom
 laglig rätt att bedriva 

hantverk (K
nutsson 2001:62).

Ä
ldre forskning har m

enat att bonadsm
ålaren 

var strikt traditionsbunden och m
er eller m

indre 
kopierade andras verk i sin om

givning, att det 
inte fanns något större behov av individuellt 
konstnärligt uttryck eller eget signum

 (A
rnheim

-
O

lofsson 2007). D
etta är en gam

m
al syn m

enar 

av enskilda m
änniskors konstnärlighet och fantasi 

(K
nutsson 

2001:18). 
A

ndra 
förklaringar 

till 
traditionsbundenhet vad gäller form

 och till viss 
del m

otiv kan ha m
ed tillgänglighet och urval 

av förlagor sam
t den påverkan beställaren hade, 

över vilka m
otiv som

 skulle representeras på -
den m

ed långa avstånd till städerna, vilket m
ed-

13 
N

orberg är dock ett undantag, då han enligt Ström
bom

 
trots sin utbildning aldrig var verksam

 som
 yrkesm

ålare, 
utan endast som

 sporadisk bonadsm
ålare (jfr Ström

bom
 

1956).

Figur 13: Förvånansvärt 
m

ånga bonader är full-
bordade under decem

-

den av Clem
et A

bra-
ham

sson från 1815 (inv 

vid Sm
ålands m

useum
 

1757 (inv nr N
M

67981).
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14 fördröjdes eller -
nar att de m

inim
ala kontakterna m

ed om
världen 

kan ha m
edfört att bonadsm

ålaren företrädesvis 
valde m

otiv och detaljer från sin egen om
givning -

vis kan valet av färgm
aterial, fram

förallt binde-

förenklas och abstraheras för att över huvudtaget -
son 1985:70; jfr K

nutsson 2006:8). D
etta kan i 

sin tur påverka m
otivval osv. Bonadsm

ålaren var -
kaså kan den egna ekonom

in vara betydelsefull 
för det faktiska urvalet. Få bonadsm

ålare blev 
välbeställda av sitt m

ålarutövande, varför det är 
tänkbart att låga investeringskostnader var avgö-
rande och därm

ed användes facila råm
aterial. Per 

Svensson i D
uvhult och Carl R

einic R
osenberg tillhör 

undantagen vilka båda ska ha blivit välbeställda 
på sitt m

åleri (A
nderson 1927:157ff; Sandberg och 

Sandklef 1933:6ff). Till de bonadsutövare som
 det 

därem
ot gick säm

re för, och som
 vid sin bortgång 

var utblottade, hör bland andra A
braham Clemetsson 

och Sven A
brahamsson 

-

avspeglas i respektive bonadsm
ålares m

aterialval i 
resultatkapitlet 5.

O
lika b

on
ad

sg
ru

p
p

er  
och

 b
on

ad
sm

ålare
Inom

 det sydsvenska bonadsm
åleriet kan urskiljas 

två bonadstraditioner – det västsm
åländska och 

det östsm
åländska m

åleriet. Till den västra tra-
ditionen hör U

nnaryds-, K
inds-, Breareds-, Fem

-
sjö-, Å

s-, K
näreds- och Sunnerbogruppen sam

t 
V

ästkustm
ålarna. Till den östra m

ålartraditionen 
hör A

llbo-K
innevalds- och Blekingegruppen

15. 
D

e båda bonadstraditionerna har olika ursprung, 
varför de stilistiskt ter sig olika. Berglin m

enar 
att utöver stilen skiljer de båda traditionerna sig 

14om
 än m

ed en viss eftersläpning i tid.
15 

B
onadsm

åleriets utbredning kan ses på kartan längst bak 
i boken.

inte m
ycket åt (Berglin 2000:17, 20). O

m
 detta 

även gäller för teknik- och m
aterialval återkom

-
m

er vi till i K
apitel 5 och 6. D

e stilistiska huvud-
skillnaderna skulle enligt Berglin kunna bero på 
den konservatism

 som
 så starkt råder inom

 den 
östsm

åländska stilen, till skillnad från den väst-
liga traditionen som

 har ”ett större intresse för 
nyheter”. D

en östsm
åländska traditionen behål-

ler under hela bonadseran en tydlig m
edeltida 

prägel. Både i stil och i kulör ger detta m
åleri ett 

starkt intryck av kyrkligt, m
edeltida kalkm

åleri. 

bakgrundens utform
ning m

ed olika m
onokrom

a 
fält, ibland m

ed prickar, vilka delar upp bildbe-
rättelsen. K

ulörerna består av ljusa pasteller m
ed 

en förkärlek till rosa och ljusblått. D
en västsm

å-
ländska bonadstraditionen därem

ot har inte lika 
tydlig m

edeltida karaktär. D
en har dessutom

 en 
större variation i stil och uttryck, även om

 den -

Variationsrikedom
en 

blir 
fram

för 
allt 

påtaglig 
under senare delen av 1700- och hela 1800-talen, 
då individualiteten ökar både vad gäller m

otivre-
pertoar och särpräglade detaljer. På grund av va-
riationen är det svårt att lyfta fram

 några gem
en-

sam
m

a stilistiska drag för den västsm
åländska -

om
råde, vilket jag återkom

m
er till i nästa avsnitt.

N
ågot som

 helt förenar de båda väst- och 
östsm

åländska 
bonadstraditionerna, 

förutom
 

ytm
ässighet, dess avsaknad av perspektiv och 

ljusdunkeleffekter, är de enkla bildberättelserna 
och deras berättelsetem

an. Inspiration till dessa 
bildberättelser har, utöver kyrkom

ålningar, hu-
vudsakligen häm

tats från kopparstick, kistebrev, 

huspostillor (jfr Sandberg och Sandklef 1933:22f; -

ska ha nyttjat kopparstick som
 förlagor för sitt 

Kistebrev
16 även kallade 

”ettbladstryck”, var billiga och ska ha förekom
-

16 
K

istebreven gestaltade religiösa m
otiv tillsam

m
ans m

ed 
ett förkortat bibelcitat.
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Tabell 1: A
ntal kända signerade och säkert attribuerade bonadsm

ålningar sam
t bevarade m

ålarredskap och -verktyg tillhörande 

forskning sam
t den egna inventeringen bland fram

för allt sydsvenska m
useer som

 utfördes inför och i sam
band m

ed m
ateri-

alanalys i fält. För att se lista över de verk som
 ingår i studien och som

 är signerade, se Bilaga 1.

Bonadsm
ålare 

Signerade 
Säkert  attribuerade 

M
ålarbok/-redskap/-m

aterial
U

nnarydsgruppen
 

N
ils Lundbergh 

6 
2 

–
 

Sven N
ilsson M

orin 
1 

– 
–

 
G

ustaf N
orberg 

2 
1 

pigm
ent, schabloner (sam

m
a som

 nedan)
 

Sven N
orberg 

1 
– 

pigm
ent, schabloner (sam

m
a som

 ovan)
K

indsgruppen
 

A
nders B

engtson i S. Fagerhult 
– 

1 
–

 
Sven Erlandsson 

1 (svit) 
– 

1 ”m
ålarbok” textning

 
Lisa Erlandsdotter 

– 
– 

1 m
ålarbok?

B
rearedsgruppen 

 
N

ils Svenson 
1 

– 
–

 
Johannes N

ilsson 
3 

15+ (+ svit)  
–

 
A

nders Pålsson 
2 

– 
–

 
Johannes M

agnus D
ahlgren 

1 
– 

–
Fem

sjögruppen 
 

A
nders A

ndersson 
1 

– 
–

 
Per Svensson 

2 ? 
1 

–
 

Johannes Jönsson 
– 

2 
2 ? skissbok/-böcker

 
A

nders B
engtson i N

. B
ökeberg 

3 
1 

–
Å

sgruppen 
 

A
nders Eriksson 

37 
– 

–
K

näredsgruppen 
 

Pehr Schönhult 
1+ 

2 
–

 
A

nders Svensson 
– 

1 
–

 
Johannes Pehrson 

1+ 
– 

1 receptbok, 1 rivsten?
 

Petter Enberg 
1+ 

– 
–

Sunnerbogruppen
 

N
ils Persson 

1 
1 

1 rivsten (sam
m

a som
 nedan)

 
B

engta Persdotter 
– 

1+ 
–

 
Pernilla Persdotter 

– 
6 

–
 

C
hatarina Persdotter 

2 
– 

-
 

Sven N
ilsson ”Sven i B

etlehem
” 

1 
6 

1 ”m
ålarbok” bibelcitat

 
G

udm
und N

ilsson 
– 

x ? 
 

A
nna Johanna N

ilsdotter 
– 

2 
1 rivsten (sam

m
a som

 ovan)
 

Ingrid Johanna Ström
blad 

– 
1 

–
 

A
nna Ström

blad 
1 

x ? 
–

 
C

hatarina Johannesdotter 
– 

– 
1 sekundär m

ålarinform
ation

V
ästkustm

ålarna 
 

C
arl R

einic R
osenberg 

– 
1+ 

1 klichéer/block?
A

llbo-K
innevaldgruppen 

 
Per H

örberg 
2 

– 
–

 
C

lem
et H

åkansson 
15 

– 
–

 
A

braham
 C

lem
etsson 

12+ 
– 

–
 

C
lem

et A
braham

son 
1+ 

– 
–

 
Sven A

braham
son 

1+ 
– 

–
 

D
aniel H

ultgren 
1+ 

1 
–

 
M

agnus Jönsson 
1 

– 
–

B
lekingegruppen

 
Per O

lsson U
dd 

– 
1+ 

–
 

Sven N
ilsson i H

ärnäs ”Trane-Sven” 
6+ 

– 
–

Antal  
108+ 

46+ 
10+
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m
it i stora m

ängder i Sydsverige under 1760-talet 
och fram

åt, då det främ
st var i sydsvenska städer 

som
 denna typ av blad trycktes. Figurbiblarna, vilka 

också var förhållandevis billiga, kom
 under tidigt 

1700-tal, den första 1707. D
e innehöll huvudsakli-

gen bildberättelser från G
am

la och N
ya testam

en-
tet 17 sam

t postillabilder 18. D
essa förebilder i form

 
av religiösa m

otiv, ofta innehållande enkla bibelci-
tat nyttjades inom

 det sydsvenska bonadsm
åleriet. 

Bildberättelserna har dock för det m
esta renodlats 

och förenklats ytterligare inom
 bonadsm

åleriet, 
där också skilda tem

an kan förekom
m

a i en och 
sam

m
a bonad. O

lika bildberättelsetem
an placera-

des i olika register, rader, ofta från två till fyra re-
gister på en och sam

m
a bonad. Sunnerbom

ålarna 
avvek dock från denna princip, då de nästan ute-
slutande använde sig av ett enda register. Skälet till 
detta kan vara att de huvudsakligen använde pap-
per som

 underlag för sitt m
åleri och således har 

bildens utform
ning m

ed papprets standardform
at 

D
e båda bonadstraditionerna har, som

 re-
dan fram

kom
m

it, delats in av tidigare forskning i 
olika ”bonadsskolor”. Indelningen har nästan ute--
na vid grupper i den m

ån det går. O
avsett benäm

-
ning är det viktigt att förstå att det varit avgörande 
för de tidigaste bonadsforskarna att kunna jäm

-
föra och gruppera in de olika särpräglade stilarna i 
olika kategorier. D

etta eftersom
 m

erparten av bo-
naderna är osignerade. D

et faktum
 att få bonads-

m
ålningar signerats har m

edfört att det nästintill 

1982:35). Inom
 hela det sydsvenska bonadsm

åleri-
et ska det ha funnits över 100 olika bonadsm

ålare 
(Ström

bom
 1972:215ff). M

ånga av dem
 är och för-

av idogt utforskande, ibland rena detektivarbetet, 

17 
D

e gam
m

al- och nytestam
entliga bilderna härstam

m
ade 

från G
ustaf II Adolfs bibel m

en berättelserna hade kortats ner 
och förenklats för att passa alla. H

übners Bibliska historier 
var en lärobok, riklig på bilder, skriven för barn som

 trycktes 
första gången 1727, för att sedan kom

m
a ut i ett 30-tal upp-

lagor långt in på 1800-talet (K
jerström

 1970:54f).
18från 1739 och 1777 (Svärdström

 1949:43).

-
m

are granskning visar dock denna studie att det -
re som

 signerat sina bonader m
ed initialer eller i 

m
inst ytterligare nio bonadsm

ålare vars enstaka 
verk bör anses som

 säkert attribuerade enligt ti-
digare näm

nda kriterium
, sam

t några m
ålare som

 
efterläm

nat m
ålarinform

ation i form
 av m

ålar-
verktyg eller m

ålartraktat, se Tabell 1.
G

enom
 tidigare studiers kom

parativa ut-
forskande, kategoriseringar och stilanalyser har 
enskilda bonadsm

ålare kunnat ringas in, varpå 
verksam

hetsperiod och verksam
hetsort i vissa fall 

gått att få fram
 (jfr Ström

bom
 1972:214f). U

tifrån 
dessa tids- och proveniensaspekter har sedan yt-
terligare arkivsökning i kyrkolängder och boupp-

osignerade verk, vet förhållandevis m
ycket om

 
den utdöda bonadskonsten och dess utövare. I 
följande avsnitt tas de olika bonadsstilarna och -
logisk uppställning. Avsnittet baseras i huvudsak -
sering. U

nder varje stilgruppering har jag genom
 

drag även försökt redogöra var de eventuella sig-
nerade och säkert attribuerade verken för respek-

I de två m
est tongivande stilbildningarna 

inom
 den västsm

åländska respektive östsm
åländ-

ska traditionen, näm
ligen U

nnarydsgruppen och 
A

llbo-K
innevaldsgruppen 

beskrivs 
endast 

hu-
vuddragen. D

ärtill ges enbart ett sam
m

andrag 
av Sunnerbogruppens gem

ensam
m

a stildrag, då 
Sunnerbom

ålarna 
är 

påtagligt 
lika 

stilm
ässigt 

och svåra att särskilja. A
nledningen till varför de 

olika bonadsm
ålarna redovisas på ovanstående 

beskrivna sätt är därför att jag i K
apitel 5 och K

a-
pitel 6 kom

m
er att förhålla m

ig till vad tidigare 
forskare fram

fört om
 respektive bonadsm

ålares 
stil och m

åleriteknik. I denna sam
m

anställning 
tas inga stilbildningar m

ed helt anonym
a m

ålare 
upp. D

e bonadsm
ålare vars signerade eller säkert 

attribuerade verk gått att lokalisera ingår i studiens 
analysdel, vilket innebär att vissa betydelsefulla 
bonadsm

ålare kan ha uteblivit.
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U
n

n
aryd

sg
ru

p
p

en
U

nnarydsgruppen anses enligt äldre forskning 
vara ursprunget till den västsm

åländska bonadstra-
ditionen. D

et tycks vara två, eventuellt tre, icke 
skråbundna hantverksm

ålare som
 gett upphov till 

att bonadstraditionen någon gång under 1700-ta-
lets första hälft inleds i detta om

råde (Berglin 
2000:17). D

en ena av dem
 är A

nders Sillman (tidigt 
1700–1747) som

 föddes i H
åcksvik, V

ästergötland 
(jfr Ström

bom
 1963:161). H

an var m
ålargesäll och 

kyrkom
ålare. V

id sidan om
 yrkesm

åleriet ska han 

Sillm
anbonadsm

ålning från 1733 vid N
ordiska 

m
useet. Sillm

an ska fram
för allt ha varit verksam

 i 
U

lriceham
ns- och Bogesundstrakten, där han tro--

sig Sillm
an i Reftele i Sm

åland, där han kan ha 
kom

m
it i kontakt m

ed hantverksm
ålaren Peter E

d-
berg
som

 introducerade Sillm
an för bonadsm

åleriet 

då han m
ålade vapenhuset i S. U

nnaryds kyrka -
de m

ålningsarbeten i västra Sm
åland såsom

 Södra 
U

nnaryds, Vrå, O
densjö, Fem

sjö, Bolm
sö, Färga-

genom
 sitt kyrkom

åleri (H
allbäck 1953; Ström

-

N
ils L

undbergh
19 (ca 1720–1790), som

 troligen var 
soldat, bodde någonstans i Södra U

nnarydstrak-

19 
N

ils Lundbergh har tidigare gått under nam
net N

ils 
Lindberg, vilket baserats på N

ils Ström
bom

s tidigare forsk-
ning, där han utifrån signeringar m

ed initialerna ”N
LB

” och 
genom

 stilkategorisering ringat in verksam
hetsperiod och 

trolig proveniens. På så vis fann Ström
bom

 soldat N
ils Lind-

berg, även kallad ”M
ålar-N

ils”. D
ennes födelse- och dödsår

Figur 14: Bonadsm
ålning 

(inv nr N
M

 67981) av N
ils 
-

hörande N
ordiska m

useet. 

förutom
 årtal, både till-

verkningsplats, Fägrehult 
och datum

 för fullbordan-
det, 31 decem

ber.
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bonadsm
ålningar kring 1750 (Ström

bom
 1936; -

ligt tidigare forskning sam
t uppgifter vid N

ord-

G
rysshult under perioden 1720–1790 (Södra U

n-
naryd: husförhörslängd 1730 ff; Södra U

nnaryd: 

N
ordiska m

useet en bonadsm
ålning, vilken är --

Fägerhult (G
eneralstabskartan 1871). D

etta var -
länden

20 för Södra U
nnaryd, under ovan näm

nda 
period, bor en N

ils K
nutsson på Fägerhult 21 (Söd-

20 
M

in egen efterforskning över N
ils Lundbergh i arkiv 

och husförhörslängder är ett exem
pel på hur de allra tidi-

gaste bonadsforskarna gick till väga i sitt undersökande.
21 

På Fägerhult, Södra U
nnaryd, föddes den 29 decem

ber 
1726 en pojke vid nam

n N
ils K

nutsson. D
enne N

ils bodde 
under hela sin barndom

 och stora delar av sitt vuxna liv på 
Fägerhult. Å

r 1765 m
önstrar han in på Jönköping regem

ente, 
han är då gift och har ett barn. M

öjligen får han i sam
band 

m
ed detta, soldatnam

net Lundberg. I m
önsterrullorna över 

placerad vid N
orra Vedbo härads kom

pani, som
 m

önstrat 
på just år 1765. D

enne N
ils Lundberg kom

 att bo på soldat-
torpet Lundarpshem

m
et i Säby socken, nord öst om

 Jönkö-
ping, där han kom

 att bo fram
 till sin död 1789. En hypotes 

är att N
ils Lundberg får sitt efternam

n efter soldathem
m

et 
Lundarp. Frågan är bara om

 det är sannolikt att bonadsm
å-

laren N
ils Lundbergh verkligen bott så långt norrut? Vad 

Lundberghsbonad signerad m
ed N

LB
 redan 1755. D

et som
 

dock skulle tala till fördel för denna teori är att i den boupp-
teckning, från 1789, för soldat N

ils Lundberg, vid N
orra 

Figur 15: Bonadsm
ålning -

m
useum

.

(ca 1720–1790) verkar dock vara sam
m

anblandade m
ed 

åtm
instone ytterligare en person m

ed sam
m

a nam
n. H

uru-
vida Ström

bom
s ”N

ils Lindberg” är densam
m

e som
 N

ils 
Lundbergh är idag oklart, detta sedan två bonadsm

ålningar 
blivit funna m

ed hela signeringen ”N
ils Lündbergh” utskri-

vet  (jfr Lufbon, Lunds universitets folklivsarkivs bonadsda-
tabas:41; jfr B

ringéus 1994; jfr B
arth M

agnus 2009).
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ra U
nnaryd: husförhörslängd 1730 ff:68, 112ff; 

Södra U
nnaryd: husförhörslängd 1749 ff:162, 242, 

540). D
enne N

ils K
nutsson kom

 sederm
era att bli 

soldat, 1765 och fram
åt. H

uruvida detta är N
ils 

som
 m

ålade bonadsm
ålningar i större skala. H

an -
lan det icke skråanslutna hantverksm

åleriet och -
berghs bildspråk. H

ans ryttare bär alltid karoli-
nerrockar och de har stövlar m

ed en karakteristisk 
utform

ning. G
olven är rutm

ålade och bildfälten är -
berghs färger ska vara klara m

en något däm
pade. 

enligt analyser bland annat ska innehålla m
önja, 

välbärgade kunder, då några bonadsm
ålningar 22 

är m
ålade på helt ny väv. H

an har signerat ett 

annat jultorpsbuntrullar, vilket eventuellt skulle kunna vara 

80 alnar m
ed bredd på två alnar och en lärft om

 16 alnar m
ed 

en bredd på tre alnar (en aln är ca 60 cm
). D

e stora textili-
erna stäm

m
er m

ycket väl in på den typen av m
ålarduk, ny 

linneväv, som
 förekom

m
er i N

ils Lundberghs bonadsm
åleri 

som
 exem

pelvis sviten från 1865, tillhörande Ö
rkelljunga 

hem
bygdsförening (inv nr Ö

.H
128, Ö

.H
129 och Ö

.H
130). 

vilken m
öjligen skulle kunnat fungerat som

 förlaga för hans 
m

åleri. K
varlåtenskapen uppgick till dryga 54 riksdaler 

(Södra U
nnaryd: födelse- och dopbok 1703 ff:131; Södra 

U
nnaryd: husförhörslängd 1749 ff:162, 242, 540; Säby: 

H
usförhörslängd 1769 ff:342; jfr Jönköpings regem

ente: 
G

eneralm
önsterrullor 1770:169; N

orra Vedbo häradsrätt: 
B

ouppteckning 1789:255).
22 

Exem
pelvis två av de bonader som

 ingår i den bonads-
svit från 1765, som

 tillhör Ö
rkelljunga hem

bygdsförening 
(inv nr Ö

.H
128 och Ö

.H
130).

--
son, A

nders Bengtson och N
ils Svensson sam

t 
en okänd K

näredsm
ålare; den senare lär i princip 

har i sin tur gett upphov till följande bonadsstilar 
eller -grupper: Sunnerbo-, K

inds-, Breareds- och -
bergh var lärom

ästare för dessa personer är dock 

Bengtsson utgått i denna studie har jag inte kun-

tillverkningsteknik.

Per N
ilsson

--

utbildade i sin tur sonen N
ils Persson i bonads-

m
ålarkonsten, vilken sederm

era gav upphov till 
Sunnerbogruppen, se Sunnerbogruppen nedan -
teckningen för N

ilsson.

Sven N
ilsson M

orin (1747–1813) var både hantverks--
satt i G

nosjö, tidvis i Ö
reryd, och verksam

 i N
orra -

tone en bevarad och signerad bonadsm
ålning av 

M
orin, varför han tas m

ed i denna sam
m

anställ-
ning, trots att han huvudsakligen var häradsm

å-

från den allm
änna bonadsm

ålaren, då han har ett 
visst sam

röre m
ed dåtidens svenska konstelit. H

an 

Vasaordern sam
t tilldelades en m

edalj av K
onsta-

kadem
ien efter goda vitsord från tidigare lärom

äs-
tare, vilket tyder på att han var m

ycket välbeställd 
i förhållande till gängse bonadsm

ålare. H
ans m

å-
leri ger ett starkt intryck av en skolad m

ålare, det 
är snarare bibliska m

ålningar än bildberättelser. 
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i Sydsverige, bland annat Ö
reryds, N

orra U
nna-

ryds, G
nosjö, Varbergs och Veddige kyrkor.

G
ustaf N

orberg (1784–1835) kom
 ursprungligen 

från G
öteborg, där han skolats till hantverksm

å-
lare vid G

öteborgs m
ålaräm

bete (Ström
bom

 1956; -

ham
nade G

. N
orberg sederm

era i Södra U
nnaryd, 

närm
are bestäm

t Skälsjöhult i V
ästra R

angelsbo, 
där han kom

 att verka som
 bonadsm

ålare. Ström
-

bom
 m

enar att hans m
åleri har sam

röre m
ed N

ils 

(Ström
bom

 1956). M
åleristilen kan förefalla m

er 
hantverksm

ässig än folklig; fram
förallt avviker 

V
id närm

are betraktande hävdar Ström
bom

 
dock att de folkliga dragen blir tydligare. V

idare -
piska drag förekom

m
a, både vad gäller kom

posi-

det diagonalt rutm
önstrade golvet och hästarnas 

allt m
ännen, ska också ha för 1800-talets första 

åtm
instone två signerade ”G

N
B” bonadsm

ål-
ningar av G

. N
orberg. Bouppteckningen har inte 

Sven N
orberg (1819–1881) var son till G

ustaf N
or-

berg. H
an bodde på olika platser i och kring 

Fadern tycks tidigt ha skolat sonen i m
åleriets 

konster. Även om
 S. N

orberg hjälpte sin far att 
m

åla, tycks hans eget bonadsm
åleri vara ringa i 

om
fattning. Ström

bom
 m

enar vidare att S. N
or-

signerad bevarad bonadsm
ålning, vilken enligt 

lyder ”D
enna bonad är m

ålad af M
ålaren Sven 

N
orberg 1838 30/8”. Bonaden ifråga är rik på or-

nam
entala detaljer i form

 av blom
m

or, träd, djur, 
m

oln, sol och m
åne. S.  N

orbergs bouppteckning 
är inte funnen.

K
in

d
sg

ru
p

p
en

A
nders Bengtsson (1723–1781) föddes i Stora H

äst-
hult, Färgaryds socken. H

an bosatte sig i Södra 

verksam
 som

 bygdem
ålare. Bengtsson ska vara 

K
indgruppens upphovsm

an och han tycks en-
ligt tidigare forskning ha haft m

ålningen som
 

sin huvudsakliga inkom
st (Ström

bom
 1963:163ff; 

m
åleri m

enas ha ett nära släktskap m
ed lärom

äs-

kulörm
ässigt. H

ans m
åleri är påtagligt likt det äldre 

kyrkliga kalkm
åleriet. Bengtssons efterföljare ska 

(1757–1812). I Bengtssons bouppteckning fanns 

”m
åle bock”, en gam

m
al m

anual, en bok om
 de 

till hans m
åleri.

Sven E
rlandsson (1768–1853), även kallad ”Sven m

å-
lare” och ”K

indbogubben” föddes i M
årdaklev i 

Ä
lvsborgs län (Ström

bom
 1945:110f; 1953:159; 

Ö
stra Frölunda socken i K

inds härad, m
en verka-

de såväl i K
ind som

 i H
alland och m

öjligen också 

hans m
orm

ors bror den erkände A
nders Sillm

an, 

m
åleriet av sin far, blev själv aldrig en riktig 

(Sandberg och Sandklef 1933:211ff). D
å han ut-

förde 
kyrkom

åleriuppdrag 
antog 

han 
nam

net 
”Sven H

allberg”, faderns efternam
n

23

verkar ha livnärt sig på sitt m
åleri och då främ

st 
bonadsm

åleriet. H
ans stil tycks ibland skolad. I 

bildscenerna anas stundom
 perspektiv och han 

tycks även haft viss inblick i högreståndsm
iljöer. 

H
an har en förkärlek för att fram

ställa ansiktena 

23 
Sven Erlandssons fader, som

 var skråbunden m
ålare, 

hette Erland H
allberg (B

ringéus 2002).
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-
nerna sm

ala m
en i en face, fram

ifrån, är de runda 
och välm

ående. I K
lockaregården i H

åcksvik går 
hans färgskala fram

för allt i blått, gulbeige och 
rödbrunt. U

tifrån en okulärbedöm
ning anses pig---

riska m
useum

 i Varberg (Sandberg och Sandklef 

annat en gam
m

al bibel och en N
orborgs postilla 

upptagna 
(K

inds 
häradsrätt: 

bouppteckningar 
1853:527f). M

öjligen har dessa också använts som
 

inte näm
nda. K

varlåtenskapen uppgick till endast 
10 riksdaler, även om

 de totala tillgångarna upp-
gick till ca 60 riksdaler innan avdrag för ford-

m
åleri.

Christina (Katarina) E
rlandsdotter (1771–1843), även -

tergården i Ö
stra Frölunda socken, Ä

lvsborgs län. -
lärd av sin broder (Ström

bom
 1953:159). H

ennes 
stil har enligt tidigare forskning stora likheter m

ed 
broderns m

åleri m
en hon har också frändskap 

m
ed föregångaren A

nders Bengtson (jfr Ström
---

larredskap eller -verktyg är upptagna (K
inds hä-

radsrätt: bouppteckningar 1843:245ff). D
ärem

ot 

ha brukats som
 förlagor för hennes bonadsm

åleri. -
rar ungefär en m

ånadslön för en dräng (jfr Boger 

L
isa E

rlandsdotter (1774–1854) var bosatt i G
ren-

hult i M
årdaklevs socken, Ä

lvsborgs län. H
on var 

syster till de båda ovan näm
nda Sven och C

hris--

även om
 hon fram

förallt m
ålade dekorativa ele-

från den rödbruna som
 annars är den vanligaste 

hon använt sig av en träpinne doppad i kol för 
uppdragningen av m

otivet. D
etta skulle m

öjligen 
kunna vara anledningen till de svarta konturerna. -

vid H
allands kulturhistoriska m

useum
 i Varberg 

(Sandberg och Sandklef 1933:216). D
essa skisser 

har inte gått att lokalisera. Inte heller har någon 

B
reared

sg
ru

p
p

en
N

ils Svensson (1727–1802) föddes i M
åsslunda by i -

tade sederm
era till G

yltige i Breareds socken, 
H

allands län. H
an har kallats för ”den äldre G

ylti-
gem

ålaren” och var fader till den m
er kände ”G

yl-

Sandklef 1932:5ff; Berglin 2000:44ff). Av stilistis----
rer ska dessutom

 vara friare och m
indre stereo-

typa i kom
positionen. D

ärtill ska Svensson ha en 
större repertoar av m

otiv sam
t en m

er om
fattande 

rött. U
töver detta har Svensson en förkärlek för 

sm
å ”m

olnklum
par” och de enligt Berglin nam

n-
givna ”upp och nerpåvända hattarna” m

ed vilka 
han fyller ut bakgrunden, något som

 hans son 
senare kom

 att ta efter (Berglin 2000:44ff). Ber-
ling uppger att bouppteckningen efter Svensson 

för Brearedstrakten vid denna tid och som
 tyder 

på att Svensson troligen var relativt välbärgad un-
der sin levnads tid.

Johannes N
ilsson (1757–1827) föddes i G

yltige i 
Breareds socken i H

allands län, där han levde 

till grannbyn H
åralt (Berglin 2000:48ff). N

ilsson 
anses av m

ånga vara den förnäm
ste av bonadsm

å-
larna och har ibland titulerats som

 ”den egentlige 
G

yltigem
ålaren” (Sandberg och Sandklef 1932:7ff; 
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H
an var son till ovan näm

nde N
ils Svensson. Far 

och son hade ett stort verksam
hetsom

råde som
 

sträcker sig från Fem
sjö i norr till K

näred i söder. 
N

ilsson utövade m
åleriet som

 huvudsyssla och -
tets folklivsarkivs bonadsdatabas). H

ans tidigaste 
verk ska vara starkt påverkat av faderns m

åleri 
m

en m
ed tiden utvecklar N

ilsson en personlig 
stil som

 skiljer sig avsevärt från det traditionella 
bonadsm

åleriet. D
en m

otivrepertoar och bredd 
av bildm

otiv som
 han uppvisar är m

enar Berglin 
m

ycket ovanlig inom
 genren (jfr Berglin 2000). 

N
ilsson var skicklig på att kom

ponera bilden och 
sym

m
etrin tycks för honom

 synnerligen betydel-
sefull. Bildytans täthet är m

ycket fram
trädande 

och han fyller ut varje tom
rum

 m
ed detaljer. Som

 -
nande” m

oln, som
 kom

m
it att bli karakteristiska 

för Brearedsgruppen, likaså de ”uppochnervända 
hattarna” 

och 
ibland 

även 
utfyllnadsblom

m
or 

m
ed spetsiga blad. N

ilsson utm
ärks även för sin 

har barnsligt runda ansikten m
ed stora m

andel-

speciella hattar i olika utform
ning. H

ans färgskala 
ska gå i blått, rött, orange och gult. N

ilsson ska 
enligt Berglin inte ha signerat sina bonader m

en 

(inv nr H
M

 25942) och en vid H
allands kulturhis-

toriska m
useum

 i Varberg m
ed ett m

onogram
 som

 --
velbonader, vilket innebär att han utfört m

ånga 
beställningsarbeten på plats (Berglin 2000:247ff). 
N

ilsson verkar dock haft svårt att ta betalt för sina 
bonader. I de fall då priset är utsatt tycks det vara 
förhållandevis lågt jäm

fört m
ed vad hans lärlingar 

tog betalt för sina verk, se nedan. D
en stora pro-

duktionen till trots blev N
ilsson inte välbeställd på sitt 

m
åleri, utan tycks ha slutat sina dagar som

 fattig back-
stugusittare

24 (ibid 2000:44ff, 56, 58, 119, 201, 203).

24 
B

ackstugusittare var ofta m
edellösa. D

e hade tillstånd 
att bo i en backstuga m

ot en m
indre arbetsprestation till 

A
nders Pålsson (1781–1849), även kallad ”A

nders i 

Berglin 2000:75ff). H
an var bondson och lär ha gått 

Pålssons stil ska vara m
ycket lik N

ilssons, om
 än 

ännu m
er kom

pakt. K
valitetsm

ässigt ska han dock 
inte kunna m

ätas m
ed sin föregångares m

åleri. 

både okänslig för proportionering och underm
å-

dock fram
 hans sinne för dram

aturgiska scener, -

en borgerlig touch, vilket kan förklaras m
ed hans 

kolorit, de speciella blåa, gröna och gula kulörer på 
att han troligtvis använder nya syntetiska pigm

ent 
som

 kunde köpas i staden. Pålsson tog väl betalt 
för sina bonadsm

ålningar. På en bonad kan m
an 

läsa ”kostar 24 daler”, vilket kan jäm
föras m

ed --

död och han dog som
 en relativt förm

ögen m
an. 

av Pålsson den ena vid H
allands konstm

useum
 

i H
alm

stad och den andra ägs av privatperson -
bom

 och Sandklef 1936:43).

Johannes M
agnus D

ahlgren (1808–1846) föddes i 
H

alm
stad. 

H
an 

började 
som

 
m

ålargesäll 
och 

bodde i slutet av 1820-talet söder om
 H

alm
stad 

i Snötorp. H
ans bonadsproduktion börjar först 

där han även sägs ha verkat som
 folkskolelärare 

m
ed denna studie. Inte heller D

ahlgrens boupp-

m
arkägaren. En backstuga var en m

indre stuga som
 vanligt-

vis anlades på byns utm
arker eller allm

änning eller på en-
skild m

ark, till vilken inget jordbruk ingick, m
öjligen fanns 

dock en liten jordplätt (H
ellspong och Löfgren 1994:77f).
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F
em

sjög
ru

p
p

en
A

nders A
ndersson (1782–1865) föddes i Ä

lm
hult 

Tranhult, även det i Fem
sjö socken (Sandberg och 

Sandklef 1933:3ff; Ström
bom

 1952:62). H
an var 

förutom
 bonadsm

ålare och hem
m

ansägare även 
socknens ”allt i allo”. Bland annat skrev han bo-
uppteckningar och andra skriftliga handlingar åt 
sockenborna. H

an var dessutom
 kyrkvärd (Fem

-
sjö: husförhörslängd 1826 ff:125, 363; Fem

sjö: 
husförhörslängd 1836 ff:135). A

ndersson lär varit -

”napoleonlugg”. D
ärtill ska det förekom

m
a ke-

ruber i hans m
åleri, vilket är ovanligt inom

 bo-
nadsm

åleriet. A
nderssons särpräglade stil anses 

företräda den nya riktning inom
 bonadsm

åleriet -
nas en signerad bonad

25, troligtvis fortfarande i -
tionen ”A

N
N

O
 1812 uti N

ow
em

ber M
ånad ritat 

och m
ålat af A

nders A
ndersson i Stora Tranhult 

A
ndersson skissade upp m

otivet före m
ålning. 

A
ndersson garvade hudar. D

etta är en indikation 
om

 att han m
öjligen också tillverkade hudlim

, 
kanske till det egna bonadsm

åleriet? A
ndersson 

dog som
 en förm

ögen m
an, vilket lockar till att tro 

att han, utöver bonadsm
åleriet och garvningen, 

även skulle kunnat ha hudlim
 till försäljning 

(jfr Sandberg och Sandklef 1933:5).

Per Svensson (1787–1862) även kallad ”Per i D
uv-

hult” eller ”D
uvhulten” föddes i Ä

lm
hult i Fem

-
sjö socken i K

ronobergs län, num
era tillhörande 

i sam
m

a socken. H
an var lantbrukare och bo-

1967:350). H
an var en m

ycket skicklig och pro-
duktiv bonadsm

ålare. H
ans bonader betingade ett --

251933:8).

ning av Svensson, som
 jag tidigare konserverat, 

ett så högt pris som
 29 daler. Svensson gick i lära 

om
 dennes stil (Berglin 2000:78ff). Svenssons 

bonader är, liksom
 sin föregångares, fyllda m

ed 
detaljer och dekorationer, inte en tom

 yta tycks 

en individuell stil som
 är lätt igenkännlig. H

ans -
riet bär så kallade ”högreståndsm

ässiga kråkor”, 
en lokal speciell huvudbonad, och schalar. Svens-
son har en m

ångskiftande kolorit, m
en han är 

m
est känd för sin intensiva gröna kulör som

 sällan -
tet var bröllopsscener, gärna m

ed folkligt skäm
t-

H
allands K

onstm
useum

 i H
alm

stad som
 är signe-

rad ”M
ållningen Till.hör. Injer Pehrs. D

oder. Å
r. 

1848”, sannolikt en gåva till hans dotter Ingjerd 
på hennes 18-årsdag

26
-

m
ålning vid N

ordiska m
useet som

 är typisk för 
Svensson, vilken är signerad ”P.B.S. Å

r 1826”
27.

Johannes Jönsson (1799–1853) föddes och bodde hela 
sitt liv i G

isslabo i Färgaryds socken i K
ronobergs 

län, nuvarande H
alland (Sandberg och Sandklef -

der vid sidan om
 det egna jordbruksarbetet och 

hans produktion ska vara relativt liten. H
ans bo--

rikligt 
förekom

m
ande 

”G
yltigeblom

m
or” 

eller 
rättare de, för Brearedgruppen karakteristiska de-

m
er långsträckta än de typiskt satta och volum

i-

K
lädesdräkterna kan vara kraftigt förenklade. 

bilder från en dansk huspostilla från 1813 som
 

26 
Enligt folkbokföringsuppgifter utförda av släktforskaren 

Sven Johansson vid H
allands Släktforskarförening på upp-

drag av författaren. Ingjerd/Injer fyller 18 år 1748 (jfr Fem
-

sjö: husförhörslängd 1836 ff:513).
27 

Frågan är om
 bonaden är felsignerad eller om

 m
el-

lanbokstaven ”B
” åsyftar ett m

ellannam
n. Enligt N

ordiska 
m

useet är den attribuerat till Per Svensson.
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Figur 16: Bilderna för skissboken har kopierats ur 

nyttjats för det egna bonadsm
åleriet. Skissboken, 

m
useum

 i Varberg.

Figur 17: Skisserna från H
uspostillan har 

-

kulturhistoriska m
useum

 i Varberg.

pigm
ent såsom

 berlinerblått, rödm
önja, gulock-

ra, brunröd/rödockra, gurkm
eja och cinnober. 

m
useum

 i Varberg. Foto: H
allands kulturhistoriska 

museum i V
arberg.
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förlaga till sin skissbok (inv nr V
M

A
3445), se 

nyttjats som
 förlaga till hans bonadsm

ålningar, se 
Figur 17. I sam

m
a skissbok, på sidan 3, näm

ner 

”Balin blått, Rö m
onia, G

allocker, brun Rot, G
ur-

kom
eia, senob” det vill säga berlinerblått, rödm

ön-
ja, gulockra, brunröd/rödockra, gurkm

eja och den 
sista är m

ed all sannolikhet cinnober, se Figur 18 
(jfr H

ernroth 1979:48ff). H
uruvida han faktiskt an-

vände dessa färger återkom
m

er jag till i senare kapi-

A
nders Bengtson [sic.] (1814–1867) föddes i N

orra 
Bökeberg i Fem

sjö socken där han också bodde hela 
sitt liv (Sandberg och Sandklef 1933:15). Bengt-
son påstås ha gått i lära hos A

nders A
ndersson -

bom
 1952:128). H

ans produktion av bonadsm
ål-

ningar ska inte vara om
fattande. I sitt m

åleri ska 
Bengtsons ha använt 1700-tals detaljer och spe--
bom

 m
enar att Bengtson inte kan m

ätas m
ed sin 

lärom
ästare A

nders A
ndersson. Sandberg och 

Sandklef näm
ner dock att bönderna i trakten m

e-
nar att, Bengtson gjorde ”väl så vackert folk som

 
Per i D

uvhult, m
en de var inte så beständiga” 

(Sandberg och Sandklef 1933:20). D
et senare ty-

der på att Bengtson m
öjligen använde obestän-

från 1958 till N
ordiska m

useets etnologiska under--

att eventuellt äggvita eller kornm
jöl nyttjats som

 
bindem

edel för färgen. Tre av A
nders Bengtsons -

ten ”m
ållat af A

.B.S i N
orra Bökeberg”, vilken -

uppteckning för Bengtson är inte funnen.

Å
sg

ru
p

p
en

A
nders E

riksson (1774–1855), även kallad ”K
locka--

Å
s, även det i V

ästbo härad, där han antogs som
 

som
 m

ålarlärling i G
öteborg, vilket kan ha bidra-

git till att han vid sidan om
 sitt klockararbete kom

 --

som
 saknar det form

m
ässigt bundna, vilket an-

nars är stiltypiskt för det sydsvenska bonadsm
å-

ofta hum
oristiska, både till sitt tem

a och i detaljer. 

gestikulerande. Även de välform
ade, stora blom

-

annat typiskt drag är att alla skorstenar på husen 
och likaså gevärspipor, ifall sådana förekom

m
er, -

de på väv och form
atet är ofta kvadratiskt, även 

om
 långa och sm

ala, så kallade ”siåsaribbor”
28 

förekom
m

er (N
yström

 2010). D
et påstås att hans 

senare produktion uppvisade avvikande färger 
gentem

ot de tidigare, vilket kan vara ett tecken 
på att han m

ed tiden nyttjade m
oderna syntetiska -

duktion var om
fattande – ett hundratal verk varav 

N
ordiska m

useet äger 13 stycken bonader som
 är 

signerade. D
en stora produktionen beror förm

od-
ligen på hans långa verksam

hetsperiod som
 va-

bouppteckningen uppgick hans kvarlåtenskap till 
ca 550 riksdaler (V

ästbo häradsrätt: bouppteck-
ningar 1855:689ff).

28 
”Siåsaribbor” är dialektalt och nam

net på långa sm
ala 

bonadsm
ålningar som

 hängdes utm
ed takets sidåsar.
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K
n

äred
sg

ru
p

p
en

Pehr 
Schönhult 

(1760–1837) 
föddes 

på 
Skön-

hult i H
ishult socken, H

allands län (Ström
bom

 

H
an började sin bana som

 bonadsm
ålare, m

en 
utbildade sig senare till hantverksm

ålare. Schön-
hult blev m

ålarm
ästare i Ä

ngelholm
 1797, där 

han verkade resten av sitt liv. I Ä
ngelholm

 fort-
satte han m

ed sitt bonadsm
åleri. H

an anses som
 

K
näredsgruppens grundare. Typiskt för denna 

grupp och Schönhult är att bildm
otiven ram

as 
in av dekorerade bårder. Schönhults bårder är för 
det m

esta rutiga. H
ans tidigaste bonadsm

ålning-

Schönhults bonadsm
åleri visa på en m

er skolad 

han inte helt släpper den folkliga m
otivvärlden. 

H
ans 

hantverkskunnande 
återspeglas 

fram
för 

allt i perspektiviska drag och i olika dekorerade 
blom

sterm
otiv. Schönhult har en förkärlek till 

olika nyanser av blått och rött. Bouppteckningen 
efter Schönhult vittnar om

 att han troligtvis 
använde kopparstick som

 förlagor till sitt m
åleri. 

signerad bonad sam
t en säkert attribuerad vid 

A
nders Svensson (1796–1876) bodde på Ö

n i K
nä-

reds socken, H
alland. Svensson snickrade m

öb-

starkt påverkad av Schönhults m
åleri när det gäl-

ler bonadsm
åleriet, m

en ska sakna denne teckna-
res spänst. Brunkhorst m

enar att Svensson hade 
en önskan att m

åla som
 tapetm

ålarna inne i stä--
blom

m
or i form

 av fullt utsprungna, utåtvrängda, 

H
ans färgskala ska fram

för allt gå i svart, grönt 

tillgång till en illustrerad folkbibel som
 förlaga till 

sitt m
åleri (Brunkhorst 1984:15).

Johannes Pehrson
29 [sic.] (1815–1889) i K

näred, var 
kyrkvärden som

 vid 1860-talets m
itt blev hand-

lare 
(jfr 

Ström
bom

 
1956:182ff; 

jfr 
Ström

bom
 

1958:24ff; Brunkhorst 1984:1, 68ff; A
dam

sson 
2000; Brunkhorst 2005). På sin fritid m

ålade han 
bonadsm

ålningar och kistor. Pehrson gick i lära -
ligt tidigare forskning har Pehrson haft en rela-
tivt kort verksam

hetsperiod, 1830–1840, vilket 
säkert har bidragit till att hans produktion är så 
begränsad.

Brunkhorst m
enar dock att det ringa anta-

let beror på att Pehrson endast m
ålade bonader 

som
 gåvor till vänner och bekanta. Pehrsons m

å--
kom

m
er alltid den typiska inram

ande bården, ett 
signum

 för K
näredsm

åleriet. Pehrson tycks m
er 

troget följa sina förlagor än övriga bonadsm
ålare. 

O
m

 än m
ånga personer bär tidstypiska kläder ska 

typ som
 är vanlig i bibliska bildberättelser från ti-

såsom
 turbaner och kronor. Som

 utfyllnadsm
otiv 

förekom
m

er ibland en fyrbladig öppen blom
m

a 
m

ed tre gröna blad. H
ans färger är, förutom

 en 
svag grön, olika blå nyanser, rödbrunt och ibland 
en svagt gul kulör. Pehrson har signerat åtm

ins--

N
ordiska m

useet ett av honom
 skrivet m

ålarhäfte 
(inv nr N

M
48051) innehållande färgrecept sam

t 
hans rivsten, dock ej funnen i sam

band m
ed den-

na studie, se Figur 19. Receptsam
lingen är skriven 

1831, då Pehrson var 16 år gam
m

al och sannolikt 
i begynnelsen av sin m

ålarkarriär, se Figur 19. I 
boken radar han bland annat upp olika typer av 
pigm

ent. V
itt; engelskt blyvitt/skiffervitt och hålins (?) 

Rött; 
-

nober och mönja. G
ult; G

ummigutta, aurumpigmentum, 

29 
N

otera dock att Ström
bom

 tyder signaturen IPS som
 

SPS och drar slutsatsen att bonadsm
ålaren heter Sven 

Persson (1776–1841), vilket länge varit vedertaget inom
 

bonadsforskningen (jfr Ström
bom

 1958:24ff). B
runkhorst 

om
kullkastar dock denna teori i sin uppsats om

 D
et K

näred-
ska bonadsm

åleriet (jfr B
runkhorst 1984:1, 5ff, 68ff). Likaså 

från 1837 bevarad vid N
ordiska m

useets arkiv (inv nr N
M

 
48051).
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zithhelp (sittgult), rans gielb (?) Blått; ultramarinblått, 
berlinerblått, indigo och lackmus. G

rönt; 
(?) 

spansk grön, skans grön (?) berggrön och saftgrön. Brunt: 
umbra/umbra brunt och mörkocker/brunröt. Svart: kim-

troligen bensvart), svärta (?) 
Täglifärg (?)

V
idare beskriver Pehrson olika typer av färg-

recept, huvudsakligen m
ed olja som

 bindem
edel. 

D
et är dock inte troligt att oljefärg förekom

 i hans 
bonadsm

åleri. A
rkiv D

igital saknar bouppteck-
ningar från perioden.

P. E
nberg (1791–1862) 30

--

universitets folklivsarkivs bonadsdatabas). D
en -

largesäll, som
 under 1830-talet m

ålade runtom
 på 

30 
Födelse- och dödsårtalet är något tveksam

t, då detta är 
årtalet för husar Per Enberg, den m

an som
 Ström

bom
 näm

-
ner som

 tänkbar för signaturen ”P Enberg” (jfr Ström
bom

 
1956:174ff).

husar m
ellan 1815–1835 m

ed hem
vist i V

ittsjö 
socken, V

ästra G
öinge härad, dåvarande K

ristian-
stads län, som

 tros ha börjat m
åla efter sin m

ili--
hannes Pehrson ska enligt Ström

bom
 ha m

ålat ett -

m
useum

.

Su
n

n
erb

og
ru

p
p

en
Sunnerbogruppen består av ett 30-tal bonadsm

å-
lare av sam

m
a släkt, vilka var verksam

m
a under 

nästan ett helt sekel. A
lla är de ättlingar till den 

ovan näm
nde Per N

ilsson. Bonaderna från Sun-
nerbotrakten är vanligtvis inte signerade, något 
som

 gör dem
 nästan helt anonym

a. D
ärför kom

-
m

er jag inte att räkna upp sam
tliga kända Sun-

nerbobonadsm
ålare vid nam

n, utan endast de 
vars verk går att särskilja på grund av säker prove-
niens eller stilistiska drag. Flera av bonadsm

ålarna 
och några enstaka verk har dokum

entärt härletts 

Figur 19: M
ålarbok (inv -

nes Pehrson innehållande 
olika färgrecept.
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m
ed bland annat hjälp av efterlevande släktingar 

(Ström
bom

 1967:76ff ). Typiskt för denna skola är 
de naivistiska dragen och den i m

ånga fall nästan -
gurativa stilen. K

oloriten inom
 denna genre går 

Sunnerbobonaderna är utförda på papper i stan-
dardstorlek som

 tros ha införskaffats från Skeens 
pappersbruk, vilka släkten hade en nära koppling 
till. Sunnerbogruppen var m

ycket produktiv. G
e-

nom
 användandet av papper kunde tillverkningen 

av bonaderna rationaliseras, vilket m
öjliggjorde 

den m
assproduktion av bonadsm

ålningar som
 

Sunnerbogruppen företräder. D
e tycks m

er eller 
m

indre plagiera varandras bonadsm
ålningar. D

är-
för kom

m
er jag nedan inte att gå in på respektive 

bonadsm
ålares stilistiska drag, m

öjligen m
ed nå-

got undantag om
 stildragen skiljer sig från gängse 

stil.

N
ils Persson (1772–1836) i H

yhult i Vrå socken var 

under 
U

nnarydgruppen 
(Ström

bom
 

1967:78f). 
Till en början var Perssons stil m

ycket lik faderns, 

efterhand utvecklade han en egen stil som
 kom

 att 
ge upphov till Sunnerbogruppen. Persson lär ha 
lärt upp sina syskon och sederm

era sina barn, som
 

i sin tur förde traditionen vidare till sina barn. 

1815–1820. D
etta stäm

m
er em

ellertid inte, då det 

1834 vid K
ulturm

agasinet i H
elsingborg som

 är 
signerad på baksidan m

ed ”N
ils Pers Son i H

y-

nr H
M

13028) bevarad vid H
allands konstm

useum
 

i H
alm

stad som
 tillhört bland annat Persson och 

N
ågon bouppteckning för Persson har inte gått att 

Bengta Persdotter (1792–1866) kom
 i sam

band m
ed 

gifterm
ål att bosätta sig i Skärseryd, Torpa socken. 

en serie bonadsm
ålningar som

 m
ed bestäm

dhet 

daterad 1833, ska enligt Ström
bom

 tillhöra en pri-
vatperson (Ström

bom
 1967:82, 87). Ingen av dessa 

bonader har gått att lokalisera. Bouppteckningen 
efter B. Persdotter visar på ett innehav av en bibel, 
vilken m

öjligen skulle kunnat vara en förlaga för 
m

åleriet (Sunnerbo häradsrätt: bouppteckningar 
1866f:1725ff). K

varlåtenskap ca 8 riksdaler, tyder 
på att hon var förhållandevis fattig.

Pernilla Persdotter (1769–1844), även hon dotter till 

från föräldrahem
m

et till Skeen, där hon under 
en period var piga hos fam

iljen N
orlander, vilka 

var delägare i Skeens pappersbruk. D
et är därför 

m
ycket sannolikt att hon använde papper från det-

ta pappersbruk i sitt m
åleri. P. Persdotter gifte sig -

blev bonadsm
ålare, se nedan. Bouppteckning är 

inte funnen.

Figur 20: Bonadsm
ålning 

N
ils Persson i H

yhult från 
1834 tillhörande K

ultur-
m

agasinet, H
elsingborg. -

vet på baksidan.
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Chatarina Persdotter (1785–1851) på A
spet i Vrå -

nerbobonader som
 kan vara m

ålade av C
hatarina 

vid Sm
ålands G

ille i G
öteborg och är från 1819, 

signerad m
ed C

P och den andra i N
ordiska m

u-
seet och är från 1826 m

ed inskriptionen ”C
.P.D

”. 
D

e båda bonaderna skiljer avsevärt i stil trots att 
båda uppvisar stilistiska ”Sunnerbodrag”. Boupp-
teckningen visar på att C

. Persdotter var relativt 
välbeställd. K

varlåtenskapen uppgick till dryga 
260 riksdaler efter att husets inventarier auktio-
nerats ut (Sunnerbo häradsrätt: bouppteckningar 
1852f:353f).

Sven N
ilsson (1804–1890) i Betlehem

 Slättevrå i Vrå 
socken, var son till N

ils Persson, Sunnerbom
åleri-

ets upphovsm
an. S. N

ilsson påstås ha börjat m
åla 

1800-talet m
itt, kom

 han att utveckla en egen stil 

m
arkanta inram

ning av kvinnornas hårklädsel -
ligt Ström

bom
 säkert dokum

enterad (Ström
bom

 

bonadsm
ålningar daterade 2/8–5/8 1875, i N

ord-
iska m

useets ägo, vilka är utförda av S. N
ilsson. -

vände sig av följande pigm
ent: ”A

drikam
ente” 

(orpim
ent), 

”blåfärg”(?) 
”fernebock” 

(bresilja), 
”m

önja” och ”bensvärta” (bensvart) och i nöd-

m
åleri återstår dock att se (Svärdström

 1976:30; 

m
ålarbok bevarad i N

ordiska m
useets arkiv (inv 

nr N
M

47918), se Figur 21. D
enna innehåller olika 

Figur 21: Sven N
ilssons m

ålebok (inv nr N
M

47918) innehål-
lande inte bara olika bibelcitat, vilka fungerat som

 förlaga för 
m

otivrepertoaren, utan också färgstänk som
 sannolikt ham

nat 
där i sam

band m
ed tillverkning av bonader.
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bibelcitat som
 nyttjats för olika m

otivrepertoarer 

på att boken legat fram
m

e vid produktionen, se 
Figur 21. Bouppteckningen för S. N

ilsson är inte 
funnen.

G
udmund N

ilsson
socken, även kallad ”M

ålare-G
um

m
e”, var också 

han son till N
ils Persson. G

. N
ilsson ska, m

enar 
Ström

bom
, ha varit en produktiv bonadsm

ålare 
och han pekas ut som

 en av de främ
sta av Sun--

bom
 utvecklar G

. N
ilsson under tidigt 1850-tal en 

starkt personlig och konstnärlig stil m
ed ”orna-

m
ental säkerhet”. H

an ska ha tecknat m
ed säker 

och en varierande och koloristisk färgskala, vilket 
annars är ovanligt för Sunnerbogruppen. Två av 
hans söner kom

 att bli bonadsm
ålare, vilka dock 

inte tas upp här. Bouppteckning efter G
. N

ilsson 
är inte funnen.

(A
nna) Johanna N

ilsdotter (1814–1897) i H
äggeshult 

i Torpa socken, var även hon barn till N
ils Persson 

traditionsuppgifter ska hon endast utfört så kall-
lade ”tuppa-m

ålningar”. Ä
ndå näm

ns hon därför 

vid H
allands konstm

useum
 i H

alm
stad (inv nr -

(Ström
bom

 1967:91f). D
essa har dock inte gått -

gick kvarlåtenskapen till endast 27 riksdaler (Sun-
nerbo häradsrätt: bouppteckningar 1898:449f). 
H

on innehade en bibel och huspostillor som
 

skulle kunnat lega till grund för hennes m
åleri

Ingrid Johanna Strömblad
i Ryssby socken är dotter till Pernilla Persdot-
ter och sederm

era gift m
ed drängen Per N

ils--

ria 2001:167). H
on var under perioder folkbokförd 

Sm
åland. Innan hon gifte sig var hon dessutom

 -

Ström
bom

 näm
ner en bonad vid N

ordiska m
useet 

som
 enligt utsago har m

ålats av ”N
ilsson Ingrid” 

(inv nr N
M

24747). Bonaden är daterad 1818 och 
är således ett tidigt verk.  Bouppteckningen för  

A
nna Strömblad (1804–1888) även kallad ”Ström

-
blads A

nna” och ”M
ålar-A

nna”, var också hon 
dotter till tidigare berörda Pernilla Persdotter och -
lar-A

nna” bodde i Skeen i A
nnerstads socken. V

id 

(Ström
bom

 1967:93f). D
essvärre har inga av dessa 

bonader gått att lokalisera. Inte heller har boupp-

Chatarina Johannesdotter (1805–1877) på A
spet i Vrå 

socken, känd som
 bonadsm

ålaren ”K
atarina på 

hon var bonadsm
ålare, dock inte näm

nd i denna 

Sunnerbogruppens 
upphovsm

an 
N

ils 
Persson. 

31 hur hennes barn -
ter som

 m
ossor och dylikt, att använda till färgm

a-

uppgifter om
 de färger och penslar som

 hon nytt---
nen m

en de indirekta källorna vid N
ordiska m

u-
seet tyder på att hon var fattig och att hon lär ha 
försörjt fam

iljen genom
 sitt bonadsm

åleri.

31 
EU

 7584, etnologiska undersökningar vid N
ordiska 

m
useet från 1935 (K

onstnärlig m
ålning 1930ff).
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V
ästku

stm
ålarn

a
Carl R

einic R
osenberg (1794–1886) i Träslöv i H

im
le 

härad, tillverkade tapeter och m
ålade bonadsm

ål-
ningar (A

nderson 1927:157ff). H
an började som

 
soldat m

en övergick tidigt till att utöva hantverk 
som

 yrke – huvudsakligen tapettillverkning. H
an 

I sitt m
åleri använde han liknande m

etoder som
 

han nyttjade för de tryckta tapeterna. Rosenberg 

hans bonader påstås ha varit av dålig kvalitet (A
n-

dersson 1927). D
e bröts lätt ned och förstördes, 

vilket skulle kunna indikera att han använde sig av 
ett för tiden m

odernt, syrahaltigt, m
askintillverkat 

papper. H
ans kom

position ger ett något uppradat 

de ter sig ändå inte helt statiska och enform
iga, ef-

tersom
 Rosenberg färglägger, de till konturen lik--

ras m
otiven på fri hand. Rosenberg blev välbärgad 

på sitt m
assproducerade m

åleri. H
ans hantverks-

anteckningar visar att han var väl bekant m
ed dyra 

im
porterade pigm

ent och färgäm
nen. Bland annat 

näm
ner han cinnober, kurlack, karm

in, koschenill 
och drakblod. Förutom

 att Rosenberg hade de 
ekonom

iska förutsättningarna för att införskaffa 
dyra färgm

aterial hade säkert också hans närhet 
till ham

nstäderna H
alm

stad och Varberg en stor 
betydelse. Ifall ovan näm

nda färger förekom
m

er 
i hans bonadsm

åleri återkom
m

er jag till i senare 
kapitel. A

rkiv D
igital saknar bouppteckningar för 

Träslöv under den period som
 gäller Rosenberg.

A
llb

o-K
in

n
evald

sg
ru

p
p

en
A

llbo-K
innevaldsgruppens bonadsm

åleri är upp-
rinnelsen till den östsm

åländska bonadstraditio-
nen. A

llbo-K
innevaldsm

åleriet utm
ärks fram

för 
allt av sin m

edeltida prägel. M
otiven är ofta inpla-

cerade under valvbågar. Bågvalvens svicklar kan 
ibland inrym

m
a änglahuvud m

ed vingar, vilket 
ger en kyrklig karaktär. D

en tidigaste, till nam
net, 

kände bonadsm
ålaren från detta om

råde är Jacob 
D

anielsson (1711–1787) på gården Robbatorp i V
äs-

tra Torsås socken, vilken enligt Ströbom
 också är 

upphovsm
annen till A

llbo-K
innevaldtraditionen 

(K
jerström

-Sjölin 1971:4f; Ström
bom

 1972:226). 
D

en enda bevarade bonadsm
ålningen av D

aniels-
son är en kopia m

ålad av Pehr H
örberg 32 (1746–1816) 

vid ett besök i födelsesocken V
irestad år 1790 

(Tornehed 2005:142ff). U
ngefär sam

tida m
ed D

a-
nielsson var bonadsm

ålaren C
lem

et H
åkansson, 

se nedan. H
åkanssons barn och barnbarn kom

 att 
föra m

ålartraditionen vidare, varför m
an nästan 

kan säga att A
llbo-K

innevalds bonadsm
åleri bärs 

upp av en enda släkt.

Clemet H
åkansson (1729–1795) föddes i Skåram

åla 

U
rshults socken, A

llbo-K
innavalds härad i södra 

Sm
åland, där han förutom

 som
 bonde också 

M
erparten 

av 
H

åkanssons 
bonader 

är 
från 

perioden 1757–1794 m
en han m

ålade nästan ända 
fram

 till sin död (T
hom

aeus 1991:46). Av ett 50-tal 
kända C

lem
et H

åkanssonbonader är 15 signerade. 
H

åkansson kännetecknas av sin m
onum

entalitet 

rom
anska valvbågar, kolonner, änglahuvuden, de 

H
åkansson från efterföljarna, vilka i stort ska ha 

kopierat lärom
ästaren. H

åkanssons kolorit ska en--
del av hans bonadsm

ålningar är m
ålade på åter-

använda drättadukar 33. H
åkansson var för sin tid 

välbeställd. H
ans bohag, i bouppteckningen från 

1795, värderas till ca 290 riksdaler (K
innevalds 

häradsrätt: bouppteckning 1794f:821ff).

32 
H

örberg, som
 egentligen inte ingår i någon bonadstradi---

m
ålningar (inv nr N

M
176894 och N

M
176895) signerade 

m
ed PH

, vilka stilm
ässigt skiljer sig något från traditionellt 

bonadsm
åleri.

33 
D

rättar är ett slags m
önstervävd duk på hel vävbredd 

resurs]: konversationslexikon och realencyklopedi 1904; 
Palm

sköld 2007:54f).
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A
braham Clemetsson (1764–1841) var son till C

le-

C
lem

etsson bodde och verkade i U
rshults socken. 

I 25-årsåldern bodde han på gården H
esleholm

, 

från 1789, tillhörande Sm
ålands m

useum
 är sig--

tade C
lem

etsson till Ö
rkened i Skåne, där han 

fortsatte att verka som
 bonadsm

ålare. Till en 
början var C

lem
etsson bonde, m

en ska m
ed tiden 

sänka sina levnadsbetingelser. Från bonde till 
torpare dog han ”utfattig och bräcklig” (Tarstad 
1959:48f; jfr H

ernroth 1979:40). H
ans stil ska vara 

nästan identisk m
ed faderns, fram

för allt den ti-

dock ha varit en skickligare bonadsm
ålare. H

an 
m

enar också att C
lem

etsson troligen ärvt faderns 
skissböcker. För att särskilja de båda m

ålarna ska --

av C
lem

etssons signerade bonadsm
ålningar är 

bevarade.

Clemet A
brahamson [sic.] (1795–1817) var son till 

A
braham

 C
lem

etsson och bodde i U
rshult. A

b-

på sam
m

a sätt som
 fadern, är attribuering av osig-

C
. A

braham
son var en säm

re m
ålare än sina båda 

föregångare. M
ed tanke på att C

. A
braham

son dog 
relativt ung, vid endast 22 års ålder, hade han för-
m

odligen inte m
öjlighet att vare sig utveckla egen 

stil eller större skicklighet i m
åleriet. I bouppteck--

star och en stor färgad duk, där de två senare pos-
terna är värderade till en riksdaler vardera (K

in-
nevalds häradsrätt: bouppteckning 1817f:261ff). 
C

. A
braham

sons totala kvarlåtenskap uppgick 
till drygt 104 riksdaler. H

ans egendom
 i form

 av 
lösöre var em

ellertid ganska lågt värderade och 
större andelen av den slutliga behållningen tycks 
bero på den långa lista m

ed utestående fordringar 
från diverse personer i trakten. M

öjligen är detta 
uteblivna betalningar för olika utförda tjänster 

kunna vara så att A
braham

son hade svårt att ta 
betalt för sina arbeten eller kan det ha berott på 
att bönderna i trakten var fattiga? V

id Sm
ålands -

nadsm
ålning av C

. A
braham

sson.

Figur 22: A
braham

 Clem
etsson bodde under en 

period på gården H
esleholm

, U
rshults socken. 

m
useum

, är signerad m
ed H

esleholm
  

(inv nr SM
135).
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Swen A
brahamson [sic.] (1814–1858) var även han 

son till A
braham

 C
lem

etsson. H
an föddes i U

rs-

bosätta sig i D
alanshult i K

yrkhult. S. A
braham

s-
son tycks ha varit verksam

 som
 bonadsm

ålare 
först runt 1800-talets m

itt. H
ans m

ålningar är lät-
ta att skilja från övriga A

llbo-K
innevaldsbonader. 

uteslutande bär höga hattar utan vita hattband -

S. A
braham

son en sparsm
akad färgskala och ett 

nästan uteslutande uppsprättade och återanvända 
jutesäckar.

D
e färger som

 förekom
m

er är gult, brunt, 

att S. A
braham

son m
åste ha varit m

ycket fat-
tigare än de övriga bonadsm

ålarna inom
 A

llbo-
K

innevaldgruppen. 
D

etta 
antagande 

gör 
han 

dels utifrån m
aterialvalet, dels utifrån den långa -

en efter honom
. M

w
en i jäm

förelse m
ed andra 

bonadsm
ålares bouppteckningar är behållningen, 

när alla skulder är avräknade, trots allt inte så 
ringa. K

varlåtenskapen uppgick till 195 riksdaler 

posten ”m
ålarew

erktyg” värderas till 2 riksdaler. 

(jfr Tarstad 1959:50).

D
aniel H

ultgren (1752–1821) föddes i A
ringsås. H

an  

bonadsm
ålningar är av typisk A

llbo-K
innevald-

styp. V
idare har hans bonadsm

ålningar nästan -
gren signerade sina bonadsm

ålningar m
ed sina -

de verk (Tornehed 2005:141). D
essutom

 förekom
-

m
er några säkert attribuerade bonadsm

ålningar 
av H

ultgren, i Vederlövs hem
bygdsförenings ägo. 

N
ordiska m

useet har en bonadsm
ålning som

 är 
signerad D

H
G

. N
ågon bouppteckning har inte 

M
agnus Jönsson (1789–1855), även kallad ”K

lockar-
M

agnus”, bodde i H
ärlunda socken i A

llbo-K
in-

ska han ha tillbringat ett år i K
arlsham

n och där 
ha lärt sig snickaryrket. M

ellan åren 1804 och 

vad gäller m
otiv och detaljer, är m

ycket lika C
le-

m
et H

åkanssons och att enda sättet att särskilja 

utform
ning av bokstäver sam

t hans något starkare 
konturer. D

essutom
 bär m

ännen alltid halvhöga 
hattar. Som

 snickare och bygdem
ålare arbetade 

kyrka år 1822. Bland annat ska han ha m
ålat en 

tavla i sakristian. I bouppteckningen från 1855, 

delen av hans bohag av olika typer av snickarred-

(A
llbo häradsrätt: bouppteckning 1853ff:2187f). 

K
varlåtenskapen uppgår till ca 21 riksdaler efter 

att skulder och fordringar räknats bort. N
ordiska 

B
lekin

geg
ru

p
p

en
Per (O

lsson) U
dd (1793–1862), född i G

ränum
s by 

bland annat till O
ppm

anna socken. U
dd har vi-

sat sig vara identisk m
ed den okände så kallade 

1986). U
dd var båtsm

an, m
en m

ålade även kistor 
och bonader. Bonadsm

ålningarna är huvudsakli-
gen pappersbonader, m

ålade i dunkla färger. H
ans 

bonader är m
ycket karakteristiska. Typiskt för --

för allt övriga ornam
ent är vanligtvis schablone-

vissa kom
pletteringar på frihand. Trots att stora 

delar är schablonerade m
enar M

ellander att hans 
m

åleri ändå aldrig upplevs som
 enahanda. Tom

-

slags blom
m

or, buskar, stjärnor, prickar, rundlar 
och andra stiliserade ornam

ent. Variationsrikedo-
m

en är m
ycket stor. H

an har också eftersträvat en 
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viss perspektivisk effekt i sina bonadsm
ålningar 

H
ans hästar är m

ycket realistiska och ger intryck 
av god kännedom

 i hästars anatom
i. Fadern hade 

varit ryttare, varför han säkert sett m
ånga hästar 

alltid en dekorativt m
önstrad bård i överkanten av 

U
dds bonader, och frakturstilen i bildberättelser-

na är enligt henne elegant (M
ellander 1986:89f). 

slående lik m
ålade kistor utförda och signerade av 

U
dd, vilket därm

ed har varit ett sätt att attribuera 
osignerade verk. U

dd slutade sina dagar som
 fattig 

backstugusittare, starkt försupen.

Sven N
ilsson (1800–1861) även kallad ”Trane-Sven” 

föddes 
i 

H
ovm

ansbygd 
tillhörande 

A
sarum

s 
socken, m

en num
era i R

ingm
åla socken i Blekinge 

(Pehrsson 1969; K
jerström

 1970; K
jerström

-Sjölin -
torpet i H

ärnäs, där han förm
odas varit verksam

 
både som

 lärare och som
 bonads- och kistm

ålare. 
H

ans produktion har varit relativt liten. 25 styck-

är signerade
34. Verken är antingen signerade m

ed 
”S. N

. S.” eller ”S. N
ilsson” eller m

ed hela nam
net 

utskrivet. H
ans produktionstid om

fattar perioden 
1824–1853. N

ilsson har, enligt K
jerström

, van-
ligtvis brukat återanvänd, tuskaftad linneväv m

en 
även gam

m
al drättaduk och papper förekom

m
er 

som
 underlag. V

idare har hans äldsta bonader do-
m

inerats av rosa och blått, där den blå kulören var 
dov och m

urrig. I de senare bonaderna är de blå 
nyanserna klart ljusblå till gråblå. D

et förra skulle 
kunna tyda på att han inledningsvis nyttjat indigo 
som

 blå färg. I de riktigt sena bonadsm
ålningar-

na, från om
kring 1850, kan även en klar, gul kulör 

förekom
m

a, vilket skulle indikera krom
gult. D

et -

folkkonsten, vilket även är tydligt i N
ilssons m

å-

34N
ordiska m

useet, K
arlsham

ns m
useum

, Sm
ålands m

u-
seum

 och R
egionm

useet i K
ristianstad (K

jerström
-Sjölin -

nerad bonadsm
ålning, m

en då räknar hon m
ed en osignerad 

bonadsm
ålning som

 hör ihop m
ed en annan vid Sm

ålands 
m

useum
 (Pehrsson 1969:3).

den för A
llbo-K

innevaldgruppen och då fram
för -

tunna, distinkta konturer i en ljusbrun konturfärg.-
m

ental prägel och att ansiktena är runda m
ed ro-

sor på kinder, stirrande ögonen och kluvna näsor, 
vars näsrot binds ihop m

ed det ena ögonbrynet 
(K

jerström
-Sjölin 1971:53, 77ff).

N
ilsson ritade m

önsterteckningar för bro-
deri, vilket också kan kännas igen i hans kal-

blom
sterornam

ent. K
jerström

 näm
ner också att 

hans bakgrundsprickar stundom
 har utförts m

ed 
stäm

pel eller dylikt. V
idare m

enar K
jerström

 att 

all sannolikhet är förlagan till den bonad från 

som
 är ett av N

ilssons tidigaste verk. A
tt förla-

gan är tryckt nästan 30 år senare tycks dock lite 

en tidigare version. U
töver kistebrev har N

ils--
liska historier sam

t en handskriven ”m
ålebok”

35, 
innehållande en m

ängd olika deviser och bibliska 
ordspråk som

 vägledning vid sitt m
otivval (K

jer-
ström

 1970:53ff). D
et senare är em

ellertid fel då 
detta inte är ”Trane-Svens” m

ålarbok, utan en 
m

ålarbok tillhörande tidigare näm
nda Sunnerbo-

m
ålaren ”Sven (N

ilsson) i Betlehem
”. D

ärem
ot 

kan ”Trane-Sven” ha använt bildberättelser från 
G

ustaf II A
dolfs bibel och postillabilder som

 för-
lagor i bonadsm

åleriet, då det i bouppteckningen 

35m
useet. Em

ellertid tycks den vara förväxlad m
ed den m

ålar-
bok som

 har tillhört N
ilssons nam

ne från B
etlehem

, Sunner-
bogruppen (H

ernroth 1979–1984).
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K
apitel 4

T
än

kb
ara b

on
ad

sm
aterial 

och
 referen

ser
I detta kapitel beskrivs vad som

 är känt fram
 till 

idag om
 bonader som

 m
ateria sam

t m
öjliga och 

tänkbara råvaror och m
aterial som

 skulle kunna 
ingå i det sydsvenska bonadsm

åleriet under perio-
den 1700 till 1870. D

et handlar fram
för allt om

 
vilka m

ålarm
aterial som

 var tillgängliga under 
perioden. För att kunna utföra de kem

iska m
ateri-

alanalyserna i studien behöver jag ha kunskap om
 

vilka troliga m
aterial som

 kan påträffas vid analy-
serna. D

etta för att inte göra feltolkningar. K
apit-

let kan därför också ses som
 ett teorikapitel, där 

en hypotes om
 vad bonader kan bestå av och hur 

som
 bottenfärgens och färgens bindem

edel, fyll-
m

edel, pigm
ent och/eller färgäm

ne kom
m

er att 
behandlas. D

essutom
 näm

ns uppgifter om
 råm

a-
terialens härkom

st 1, fynd- och tillverkningsorter 
sam

t deras förädling och tillverkning. Även den 
kem

iska sam
m

ansättningen ges i de fall den går 
att få tag på och/eller de kan beläggas. K

apitlets 
innehåll baseras fram

för allt på olika källm
aterial 

såsom
 tidigare utförda m

aterialanalyser, arkivalier 
och m

ålartraktat från ovan näm
nda period vid 

m
useiarkiv sam

t tidigare studier. D
essutom

 har 
2

O
rrelius Köpmans- och material-lexicon från 1797 och 

1 
M

ed härkom
st åsyftas här både ursprung och historia, 

det vill säga hur det syntetiserats fram
 och när det eventu-

ellt kom
 ut till försäljning och lite om

 hur det använts, m
ed 

avseende på bonadsrelaterade användningssätt.
2 

D
å m

aterialhandböcker och lexikon hänvisas fram
över 
-

byggda enligt alfabetisk ordning.

Synnerbergs Svenskt waru-lexicon från 1815 bidragit 
till dåtida

3 faktauppgifter om
 råm

aterialen, vilket 
förhoppningsvis 

avspeglar 
m

aterialkunnandet 

vid tolkning av historiska källor, m
ålartraktat 

och varuhandböcker är em
ellertid att råvarorna, 

svårtolkade 
trivialnam

n (jfr Clark 2009:160ff). 
Standardisering av råvarunam

nen är ett senare på-
fund, varför nam

nen kan variera från fall till fall. 
Försök har gjorts att tyda nam

nen och ge nutida 
nam

nförklaringar. I de fall det inte varit m
öjligt 

att härleda nam
nen har nam

nen skrivits m
ed cita-

tionstecken. Avslutningsvis i detta kapitel beskrivs 
även kort några enstaka rekonstruktioner av refe-
renser som

 använts i sam
band m

ed den struktu-
rella och kem

iska analysen.

In
rin

gn
in

g av referen
ser  

– tän
kb

art b
on

ad
sm

aterial
För att kunna göra m

aterialanalyser krävs oftast 
säkra referenser. Flera av de spektraltekniker som

 

vilka olika bibliotek m
ed referensspektra kan in-

förskaffas. Tyvärr är biblioteken ofta inte heltäck-
ande. D

essutom
 innehåller de vanligtvis m

oderna 
m

aterial såsom
 syntetpolym

erer sam
t syntetisera-

vissa tillgängliga databaser som
 m

aterialforskare 
inom

 kulturvårdsfältet skapat m
en dessa är inte 

heller kom
pletta (jfr Castro et al. 2005). D

essutom
 

kan de vara svåra att få tillgång till. D
ärför krävs 

3 
M

ed dåtida m
enas här den tid då bonadsm

ålarna var 
verksam

m
a, ca 1700–1870-talet.
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egna tillförlitliga referenser. För att kunna sam
la 

in referensm
aterial, relevanta för studien, krävs 

en förkunskap om
 vilka råm

aterial som
 var m

öj-
liga för bonadsm

ålare under 1700- och 1800-ta-
len att använda. A

lltså: Vad fanns tillgängligt på 
m

arknaden
4 och hur kostsam

m
a var de? Vad var 

känt om
 råvarorna och hur fram

ställdes och för-
ädlades de? H

ur ser deras kem
iska sam

m
ansätt-

ning ut? Referenserna m
åste vara fram

ställda på 
liknande vis och innehålla sam

m
a äm

nen som
 de 

ursprungliga råvarorna och m
aterialen så att den 

kem
iska analysen ska bli så tillförlitlig som

 m
öj-

ligt. D
etta är m

ånga gånger svårt, eftersom
 adek-

vat råm
aterial kan vara näst intill om

öjlig att få 

av tillverkningsprocessen och användandet av au-
tentiska, det vill säga historiskt trovärdiga m

aterial 
och råm

aterial är nödvändigt för m
aterialanalys 

(Stijnm
an och C

larke 2004). Ifall ett givet m
aterial 

inte tas i beaktande kan hela m
aterialanalysen bli 

m
issvisande.

T
illgån

g p
å färgm

aterial  
u

n
d

er 1700- och
 1800-talen

1700- och 1800-talens svenska landsbygd do-
m

inerades av natura- eller självhushållning
5, där 

endast ett naturligt handelsutbyte m
ed egenhän-

digt producerade varor var tillåtet (Boger 1963:6f; 

D
et rådande landskapsförbudet förbjöd all sorts 

landsköp m
ed m

ellanhandshandel, kom
m

ersen 
skulle vara förlagd till städernas torghandel och 
handelsbodar sam

t till de m
arknadsplatser 6 som

 -
ten. Trots detta tycks det ha förekom

m
it ett slags 

lokalt nätverk av leverantörer av olika produkter 

1991:36). D
etta nätverk kunde bestå av hantver-

kare m
en också av kringresande knallar. V

äst-
götaknallen eller rättare Sjuhäradsknallen, hade 

4 
M

ed m
arknaden m

enar jag här dåtidens handel för 
m

ålerirelaterade m
aterial, det vill säga städernas specerihan-

delsbodar, kryddbodar, apotek, färgerier och landsbygdens 
lanthandel och gårdfarihandel.
5 

Självhushållning innebär att bonden eller allm
ogen 

själv fram
ställer så m

ycket som
 m

öjligt av de förnödenheter 
såsom

 m
at, dryck, kläder, redskap etc, vilka det fanns behov 

av där hem
m

a på gården eller i stugan (B
oger 1963:7). 

6 
M

arknadsplatsernas lokalisering näm
ns i K

apitel 3.

enligt gam
m

al hävd och genom
 den handelsrätt 

som
 Boråshandlarna åtnjöt i sam

band m
ed sta-

dens grundande 1620, ett privilegium
 att genom

 
gårdfarihandel saluföra och distribuera produkter 
tillverkade i Borås m

ed om
nejd. I det fördolda fö-

rekom
 dock även kom

m
ers av varor från andra or-

ter 7. D
et är först under andra hälften av 1840-talet 

och fram
åt som

 lanthandeln på allvar gör sitt intåg 
på svensk lansbygd. I A

sige vid Sem
bs M

ölla ös-
ter om

 Falkenberg öppnade en lanthandel redan 

al. 1994:16 ff).
A

tt få tag på im
porterade pigm

ent och färg-
äm

nen torde ha varit relativt svårt för en bonads-
m

ålare långt ute på landsbygden, detta eftersom
 

det var långt m
ellan städerna och det var dåliga 

kom
m

unikationer. D
essutom

 var im
porterade pig-

m
ent och färgäm

nen förhållandevis dyra på grund 

osv. M
an skulle därför kunna anta att bonads-

m
ålaren använde sig av inhem

ska och egenhän-
digt eller lokalt tillverkade råvaror (jfr H

ernroth 
1979:54). D

etta eftersom
 det kan ha varit viktigt 

för bonadsm
ålaren att ha låga investeringskostna-

der. Bindem
edel som

 ägg, m
jöl och surm

jölk eller -
kaså kunde lim

 kokas av rester vid slakt av boskap, 

av restprodukter från garverier eller köpas direkt 
från speciella lim

kokare ute på landsbygden.
-

verkas av m
ålaren. K

im
rök kunde tas direkt från 

spisen och införskaffad gulockra, goethit kunde 
brännas till ”rödfärg”, det vill säga rödockra, 

skogsbygden kring Veinge socken i H
alland, där 

färgen brändes i m
ossar. M

ossar, sjöar och m
yrar 

m
ed lim

onitm
alm

er 8, även kallat ”det rödbruna 
guldet”, fanns i stora m

ängder runt om
 i Sm

åland 

7 
Exem

pelvis beskriver Linné hur B
oråsknallar saluförde 

böttelet, en röd färg av lavar från G
öteborg, H

isingstrakten 
(Linné 1742, 1928; jfr H

ernroth 1979:44).
8 

Enligt A
rrhenius fanns det åtm

instone 477 fyndigheter 
m

ed sjöm
alm

 och 278 m
ed m

yrm
alm

 bara i Jönköping och 
K

ronobergs län (A
rrhenius 1968:68ff).
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till bonadsm
ålarprovinserna (jfr A

rrhenius 1968; 

m
ed så kallad rödjord, huvudsakligen bestående -

gar från äldre tiders järnindustri sam
t några järn-

brott. D
ärför är det tänkbart att det fanns lokal 

9, se -
em

pelvis hur m
an i gruvsam

hället Röros i N
orge -

sam
band m

ed kopparutvinning från kopparkis 10, --
band m

ed sin Ö
land och G

otlandresa 1741, då han 
passerar Sm

åland ett kopparbruk i Ä
del-Fors 11 där 

och Tornehed 1975:4). Skulle även denna bergart 
kunnat ha brukats lokalt som

 pigm
ent?

-
ning i Lilla Ry/Virestad sjö, troligtvis Ry bruk sederm

era 
D

elary bruk; H
usby/G

ottåsa/H
osaby/sjön Åsnen, dvs H

u-
seby bruk; D

jö/M
öcklen sam

t Taberget. I U
nnaryd fanns vid 

1830-talet ett järnbruk m
ed m

asugn. M
asugn fanns också 

i K
ärda socken. V

idare fanns det järnbruk i: B
raås, D

rev, 
C

arlsfors, Ekefors, Elgham
m

ar, G
ötaström

, H
äryd, H

örle, 
N

issafors, O
hs, R

adaholm
, Skogsfors, Sim

stadsfors, Spaa-
fors, Stenfors, Tegnaby, Torp, U

ppvidinge (H
örneström

s 
bruk, Säfsjöström

s bruk), V. Thorsås/Tornö (Torne bruk) 
Å

lshult, Å
m

inne (Ferrum
) och Å

safors. U
nder m

edeltiden 
fanns en järnm

ölla i Jernm
ölla/Tvååker H

alland, där det 

kan ses på kartan i m
ittuppslaget, notera dock att jag utifrån 

litteraturstudier inte kunnat lokalisera varje fyndort m
ed 

rödjord. A
tt Sm

åland är ett om
råde m

ed järnhaltigm
ark går 

dock att konstatera (Jernkontoret; B
erglund 2000:31, 147ff; 

Vellev och Jernkontoret 2005; A
spm

an och Lidén 1974:36; 
Linné och Tornehed 1975; Franzén 2008:182; Länsstyrelsen 
i K

ronobergs län 2010; Föreningen H
useby V

änner).
10 

 R
en kopparkis (C

u Fe S
2 ) innehåller 34,5 %

 koppar, 
30,5 %

 järn och 35 %
 svavel (Linné och Tornehed 1975; 

Franzén 2008:182; Jernkontoret; Föreningen H
useby V

än-
ner).
11 

Ö
ster om

 Vetlanda, dock ej m
ed på bifogad karta. V

idare 
fanns det en koppargruva i Fredriksberg, Fröderyd sam

t ett 
kopparverk i Ekesiöhofgård, Vallsjö, se m

edföljande karta 
(Sundström

 och M
iljövårdsenheten: Länsstyrelsen D

alarnas 
län 2002:4). 

och bär häm
tas i skogen och tillredas för färgtill-

jfr Sandberg och Sisefsky 1981:92). U
nder 1700-ta-

lavar kunde användas som
 färg (M

oberg och H
ol-

m
åsen 1995). Senare, i början av 1800-talet, pu--

i sitt m
åleri. D

etta hävdar också en indirekt källa, 
näm

ligen sonsonen till bonadsm
ålaren Catharina -

färgm
aterial 

till 
bonadsm

ålningar 
(Ström

bom
 

12

i U
nnaryds socken, att stenm

ossa användes för 
färgning av rött, björklöv för gult, m

jölonris för 

M
en vad fanns det för lokala tillgångar på --

ring från m
itten av 1800-talet som

 Fries utförde 
i sin hem

bygdssocken Fem
sjö (Fries 1852). I in--

D
etta förhindrar givetvis inte att det fanns färg--

lets m
itt, till Ö

land, G
otland, V

ästergötland och -

brakvedsbär, tak-, sten- och väggm
ossa sam

t li-
chen tinctorius. D

en senare är m
öjligen färglav -

12 
U

tfrågning i sam
band m

ed en etnologisk undersökning 
på 1870-talet av dåtida folklivsforskaren G

abriel D
urklous 

(B
ringéus 1967:144; B

erglund 2000:150).
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dock köpas inne i städernas handelsbodar 13 så-

om
 hur bonadsm

ålare under 1800-talet åkte in till 
H

alm
stad för att handla nya pigm

ent (K
onstnär--

karen kunde sedan distribuera råvarorna vidare 

undersökning över färgm
aterial i apotek, krydd-

bodar och färgerier, tycks det som
 om

 det fram
för 

allt var i kryddbodarna som
 m

an fann m
erparten 

1987:70ff).
K

ryddboden var lite som
 en speceriaffär, där 

fram
förallt kryddor och torrm

atvaror salufördes 
m

en där fanns också färgm
aterial som

 pigm
ent, 

bindem
edel, m

ålarpenslar eller -borstar, papper, 

jfr A
rnö-Berg, Biörnstad och N

ordiska m
useet 

över några kryddkräm
are i Stockholm

strakten 
från 1700-talets andra och 1800-talets första hälft. 

bokstavsordning: bensvärta, bergblå, bergcinno-
ber, berlinerblå, berlinerröd, blyvitt, brem

ergrön, 

färnbock, gulockra, gurkm
eja, indigo, kim

rök, 
kopparrök, koschenill, krapp, krita (röd och vit), 
krom

grön, krom
gul, kugellack, lackm

us, m
önja, 

pariserblå, ”rausglut” (ryssgul), sandel, scheeles 
grön, silverglitt, sittgul, sm

alt, spansk grön, terra 
italia, ”totenkopf ” (kaput m

ortum
). I kryddboden 

fanns även m
er svårtydda färgpigm

ent som
 ”kö-

ningsgelb”, ”m
engel”, ”m

odeblått”, ”m
odegrönt”, 

”orleana” och ”parisergrönt”. D
et är en ansenlig 

m
ängd olika pigm

ent och färgäm
nen som

 sa-
luförs, vilket m

öjligen beror på att det i det här 
fallet gäller storstadshandel. K

ryddbodar 14, seder-

13 
D

et är först under 1860- och 1870-talen som
 färghan-

deln och färgindustrin gör sitt intåg i Sverige. D
e tidigaste 

färgfabrikerna och färgtillverkarna förekom
m

a både på 
landsbygd och i städer m

en de första färghandelsbodarna har 
sitt säte i storstäderna (jfr Johansson 1991:32ff).
14 

Sökningen har fram
för allt gjorts på titlar såsom

 krydd-
kräm

are/kräm
are/kryddkram

handlare/kryddhandlare/drogist/

N
otera dock att kräm

are i vissa fall även kan åsyfta annan 

Ä
ngelholm

, 
Falkenberg, 

Varberg, 
H

alm
stad

15 --
hörslängd 1716 ff:256; jfr H

alm
stad: R

ådhusrätt 
och m

agistrat 1740 ff:13f, 21, 31, 33, 57; jfr Ä
ng-

elholm
 försam

ling: husförhörslängd 1812 ff:133; 
jfr K

arlsham
n: husförhörslängd 1825ff:174; jfr Ro-

fanns även kryddbod i O
sby (D

D
SS, dem

ogra-

V
idare fanns det apotek redan under 1700-talet -

ta längst bak i boken (A
poteksvisitationer 1778 -

av 1700-talet öppnades apotek i Falkenberg och 
senare i K

ungsbacka.

sockenapotek att dyka upp i m
indre orter och kö--

nam
o, G

islaved, Vrigstad osv (jfr A
spm

an och 

R
iksantikvarieäm

betet och Statens historiska m
u-

seer 1980:11f). U
töver apotek och handelsbodar i 

städerna fanns även färgerier från vilka färg i viss 
m

ån kunde köpas. Från färgerierna skulle m
öjli-

gen en bonadsm
ålare kunna köpa överskottsfärg -

lier uppstod alltid ett färgat skum
, den så kallade 

typ av detaljhandel, varför denna titulering kan vara något 
vansklig (jfr SA

O
B

, Svenska akadem
iens ordbok 1997; 

jfr SA
O

L, Svenska akadem
iens ordlista 1998).

15 
Eftersom

 gängse benäm
ningen, i burskapsm

atriklar, bo-
uppteckningsregister och husförhörslängder, för person som

 
bedriver handel i allm

änhet är handelsm
an/handlare, har i 

enstaka fall, såsom
 för H

alm
stad respektive K

arlsham
n, titlar 

som
 viktualie handelare (detaljhandlare av m

atvaror, dock 
hökare (detaljhandlare 

orten. Y
tterligare belägg för detta är att i såväl H

alm
stads 

H
istoria II som

 K
arlsham

nshistoria 1664–1914 II, beskrivs 
att varjehanda färg-, speceri-, apoteks-, kem

ikalievaror 
(exem

pelvis linolja, terpentin, bresilja, indigo, blyvitt) ska 
ha im

porterats till dessa städer under bonadseran (R
osengren 

et al. 1928:285ff; Trulsson 1968:223; jfr SA
O

B
, Svenska 

akadem
iens ordbok 1997).
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”blom
m

an”, vilken kunde återanvändas till m
å-

larfärg. Färgerier fanns förstås i städer 16 och kö-
pingar m

en även på landsbygden
17 såsom

 i M
ölne-

by i Ö
stra Frölunda och i G

ustafsfors, söder om
 

Pjatteryd, på sam
m

a ort som
 det också fanns ett 

handpappersbruk (Sm
ålands Turism

 A
B och Sm

å-
lands 

Turistråd; 
hem

bygdsförening 
1989:81ff). 

I bouppteckningen för H
ans Persson, ägare till 

för olika färgäm
nen listade. D

essvärre har denna -
nas bilagd förkom

m
it (jfr K

inds häradsrätt: bo-
uppteckning 1833 ff:1101ff). V

idare m
enar Ö

stra 
Frölunda hem

bygdsförening att gästgiveriet som
 

färgaren Persson också drev, fungerade som
 en 

sorts centralort för diverse ”sam
handel” för släkt 

och grannboende (hem
bygdsförening 1989:82). 

K
anske K

indm
ålarna fått tillgång till färgäm

nen 
och råm

aterial härifrån? U
nder 1800-talets andra 

decennium
 fanns det även en färgfabrikör 18 som

 
tillverkade färg i Ä

ngelholm
 (Ä

ngelholm
 försam

-
ling: husförhörslängd 1812 ff:108).

-
nas naturligt eller ha tillverkats i Sverige under 
perioden är ockror, um

bror, blyvitt, m
önja och 

spansk grön. D
essa har dessutom

 varit relativt bil-

16 
Följande städer och köpingar hade färgerier enligt de 

husförhörslängder, burskapsm
atriklar och diverse hem

bygds-
böcker som

 jag gått igenom
: V

äxjö, Ä
ngelholm

, H
alm

stad, 
Varberg och K

arlsham
n sam

t i Ljungby och V
ärnam

o 
(V

äxjö stads försam
ling: husförhörslängd 1716 ff; Ä

ngel-
holm

 försam
ling: husförhörslängd 1812 ff:132; Ä

ngelholm
 

försam
ling: husförhörslängd 1830–1831:15; K

arlsham
n: 

husförhörslängd 1825ff:41; Ljungby: husförhörslängd 1836 
ff:11; jfr V

ärnam
o hem

bygdsförening 1925:21).
17Södra U

nnaryd och U
rshult färgerier, Lerbäcksbyn i Ö

stra 
Frölunda (Traryd: husförhörslängd 1831 ff; A

nnerstad: 
husförhörslängd 1838 ff; Södra U

nnaryds: husförhörslängd 
1844 ff; U

rshult: husförhörslängd 1851 ff:83; hem
bygdsför-

ening 1989).
18 

H
uruvida färgfabrikör E. M

. Lidm
an verkligen tillverkar 

m
ålarfärg är dock något ovisst dels m

ed tanke på det tidiga 
årtalet,1820-tal, jäm

för fotnot ovan, dels på grund av att 
sam

m
e m

an i andra huslängder ibland står enkom
 Färgare, 

alltså snarare en person som
 utövar färgning av textilier 

eller som
 Färgeri fabrikör, vilket också snarare tyder på 

textilfärgning (H
alm

stad: R
ådhusrätt och m

agistrat 1740 ff; 
Ä

ngelholm
 försam

ling: husförhörslängd 1812 ff; V
äxjö stads 

försam
ling: husförhörslängd 1716 ff; jfr Trulsson 1968:243; 

Jern och H
allands nyheter 1983:28).

liga (jfr Synnerberg 1815; jfr Braenne 2002:59ff). 

vau, vejde och vitm
åra troligtvis varit förhållande-

pigm
enten och färgäm

nena såsom
 äkta ultram

a-
rin, saffran, koschenill, drakblod, kerm

es och lac-
ca varit m

ycket dyra under 1700- och 1800-talen, 
varför de troligtvis inte förekom

m
er 19 i det syd-

1805:174; jfr Sandberg 1994:44, 48, 51, 61, 71; 
A

lm
qvist 1997:157). I och m

ed industrialism
en 

och billiga pigm
ent in på den svenska m

arknaden. 
D

essa var sannolikt m
öjliga för bonadsm

ålare att 
köpa.

T
eorier krin

g d
et  

syd
sven

ska b
on

ad
sm

åleriets  
gen

erella u
p

p
b

yggn
ad

U
tifrån tidigare studier och de tekniska analyser 

som
 fram

 till idag
20 utförts, har det visat sig att 

bonadsm
ålningarna vanligtvis är uppbyggda på 

ett relativt snarlikt vis och m
ed ett relativt be-

gränsat färg- och m
aterialinnehåll (G

jertsen 1990; 

2005; T
hom

as 2006). D
e är antingen utförda på -

lim
m

ats, isolerats, innan en vit bottenfärg applice-

från grundering och bottenfärg på baksidan av 
bonader, vilket tyder på någon form

 av isolering 
eller 

förbehandling. 
Traditionell 

isolering 
och 

förlim
ning m

ed anim
aliskt lim

 som
 använts för 

bonadsm
ålningar generellt är. D

e har en påtaglig -

19 
I C

arl R
einic R

osenbergs anteckningar kan m
an dock 

”karbin”(karm
in) och ”K

onsehell” (koschenill). Eftersom
 

han fram
för allt tillverkade tapeter m

en också m
ålade kistor 

utöver bonader, tycks det m
er troligt att dessa färgäm

nen, 
om

 de över huvud taget har använts av honom
, nyttjades för 

1927:163).
20 

M
ed idag avser jag tiden precis innan avhandlingsarbe-

tet påbörjades.
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-
kelse ha påvisats i pappret, då det använts som

 un--
tenfärgen förhållandevis m

juk och följsam
 för att 

vara en sorts ”krit-lim
grundering”. Bottenfärgen 

i bonader som
 både fungerar som

 bakgrundsfond 
och grundering har relativt låg sprickbenägenhet, 
vilket talar för att den innehåller ett relativt plas-
tiskt bindem

edel eller en m
jukgörare av något slag. -

givande äm
ne, ett färgstoff 21 i form

 av pigm
ent 

alternativt färgäm
ne. O

vanpå bottenfärgen har 

drag. M
otivet har därefter m

ålats m
ed någon sorts 

vattenlöslig färg, eventuellt lim
färg, tem

pera eller 
slam

färg. Färgen har påstrukits som
 m

onokrom
a 

färgfält. D
etaljer och konturer m

ålas ovanpå färg-
fälten när underliggande färg torkat. N

edan följer 
en m

aterialbeskrivning över tänkbara bonadsm
a-

terial. Bonadernas tänkbara m
aterialinnehåll och 

uppbyggnad presenteras från underlaget till det 
ovanpåliggande färgskiktet.

U
n

d
erlaget  

under hela bonadseran. Vanligtvis bestod under-

m
en ham

pa och jute skulle också kunna förekom
--

valdsm
ålaren Sven A

braham
sson m

ålade bonader 
L

in 

allt uppbyggt av cellulosa m
ed inslag av hem

icellu-
losa, lignin och pektin, se Tabell 2 (jfr K

jellstrand 
1939:60ff, 75f). I den förädlade produkten och i 

i bonadsm
åleriet, består linnet nästan uteslutande 

av ren cellulosa. D
et är den långa varianten av lin 

L
inum usitatissimum ”vulgare” som

 används för lin-
nefram

ställning. N
är linet skördats, torkats och 

21 
Jag har här valt att benäm

na den färggivande delen m
ed 

den gam
la term

en färgstoff. Färgstoff är enligt m
in m

ening 
en bättre term

 än färgäm
ne som

 generell term
 för att be-

skriva både oorganiska pigm
ent och organiska färgäm

nen. 
I denna text kom

m
er således färgäm

ne endast betyda orga-
niskt färgäm

ne av naturligt eller syntetiskt ursprung.

bearbetats genom
 repning, rötades det. Rötningen 

består i en förruttnelseprocess av linet genom
 att 

det får ligga i vatten en längre tid. U
nder rötnings-

i tågor. Vedartade äm
nena i linet slås sedan sön-

der och stryks av genom
 skäktning. Innan linet 

bort, häcklas, så att långlinet återstod. Företrädes-
vis har långlinet brukats för vävning m

en även de 
kortare lintågorna har använts och då fram

för allt 
till grövre väv av lite säm

re kvalitet (jfr Palm
sköld 

2007:72, 97). D
et säm

re tyget kallades ”blaggarn” 
eller ”blågarn”. Skulle det kunna vara denna kva-
litet som

 använts inom
 bonadsm

åleriet, då det var 
billigare? H

ampa och jute som
 också skulle kunna 

ingå som
 underlag i bonader fram

ställdes på lik-
nande sätt som

 lin. D
et är fram

för allt den m
juka 

ham
pörten Cannabis sativa

-
sam

m
anhang. H

am
pa och jute, Corchorus olitorius, 

C
. capsularis, innehåller betydligt m

er lignin än li-
net och är således m

ycket styvare och skörare, var-

och dylikt.
Tidigare studier m

enar att endast i säll-
synta fall har ny linneväv använts i bonads--
nadsunderlaget kan bestå av gam

la dukar, lakan, 
hängkläden och drättadukar 22. Tygstyckena hop-
fogades m

ed stygn och lappades eller stoppades 

livstycke använts i ett fall för att laga en återan-

som
 påträffats i bonadssam

m
anhang är av m

ånga 

är förstås vanligast m
en ibland förekom

m
er ky-

pert och andra m
önsterinslag såsom

 opphäm
ta, 

m
unkabälte, gåsögon, dukagång och krabbasnår, 

22 
Likt en bonadsm

ålnings funktion är både ett hängkläde 
och en drättaduk en sorts utsm

yckning för stugan. Vanligtvis 
bestod dessa textilier av dekorativt vävda tyger som

 spikades 
fast på väggar och tak i sam

band m
ed högtider. Ett häng-

kläde är en lång, sm
al vävnad som

 kan vara upptill ca 15 m
 

lång och ungefär en halv vävbredd ca 30 cm
. En drättaduk 

därem
ot är något bredare, det vill säga en hel vävbredd 

och avsevärt kortare, endast några m
eter lång (A

nderson 
1927:163ff; Palm

sköld 2007:53ff).
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vilka alla var vanliga tekniker i folkliga m
önster-

därför såväl bom
ull som

 ull förekom
m

a i m
öns-

terinslagen. Bom
ull kom

m
er dock inte in i folkliga 

sam
m

anhang förrän under slutet av 1700-talet. 
Även fransar på bonaderna kan förekom

m
a om

 
hängkläden återanvänts som

 underlag.
U

nder 1800-talet, fram
 till det att bonadsm

å-
leriet ebbade ut om

kring 1870, har även papper 

N
yström

 2003:78). H
uvudsakligen är det handtill-

verkat lum
ppapper m

en allt eftersom
 tycks även 

det m
askintillverkade pappret förekom

m
a inom

 
bonadsm

åleriet. Papper var under 1700-talet en 
förhållandevis dyr vara, m

en under 1800-talets 
början organiserades lum

pinsam
lingen i en sorts 

gossisthandel, vilket m
edförde att pappret förbil-

ligades (Rydberg och Skogsindustrierna 1990:10). 
Pappersbonader som

 är tillverkade av lum
ppap-

per är nästan alltid 50 eller 25 cm
 breda. D

etta 
eftersom

 det handtillverkade pappret tillverkades 

L
um-

pen
23 i det handtillverkade pappret består företrä-

även oanvänt m
aterial från tyg- och spinnerirester 

kan ingå (Ström
berg 1948; jfr O

rrelius 1797). D
et-

ta innebär att papper tillverkat av lum
p kan inne-

häst- och kohår kan förekom
m

a, vilka påträffats 

Bonadspappret har dessutom
 visat sig innehålla 

(Rydberg och Skogsindustrierna 1990:8ff). D
enna 

typ av lum
p blektes i solen innan den blev till pap-

persm
assa. Blekningen var dock inte helt effek-

tiv, varför papper av färgad lum
p inte är lika vitt 

påverkar priset. H
andtillverkat papper innehåller 

vanligtvis också fyllm
edel som

 krita eller kaolin, 
se Tabell 3 nedan. Fyllm

edlet drygar ut pappers-

23 
Pappersbruken och papperstillverkarna erhöll lum

pen 
genom

 anställda lum
phandlare som

 gick runt i bygden och 
sam

lade in gam
la textilier och dylikt (Rydberg och Skogsin-

dustrierna 1990:9f).

m
assan sam

t bidrar till att göra pappret jäm
nare. 

D
essutom

 ingår ofta en lim
ning i form

 av gelatin 
och alun

24 i papper av denna typ. O
lika spottester 

har gett indikationer om
 att alun kan ingå i bo-

nadspappret (T
hom

as 2006:48ff). M
öjligen skulle 

även stärkelseklister kunna ingå som
 lim

ning av 

pappersbruk i Sm
åland ingår både stärkelse och 

alun (T
hom

as 2006:51).
O

m
 någon bonad består av m

askintillver-
kat papper kan denna vara tidigast från 1830-ta-
let, vilket i sådana fall skulle kunna vara ett sätt 
att åldersbestäm

m
a en icke daterad sådan. D

etta 
eftersom

 det tidigaste svenska m
askintillverkade 

pappret är från 1832, när K
lippan i V

ästra Sön-
narslöv, K

ristianstads län införskaffat en lång--
terling 1944:292; Å

berg 1996). Pappret kunde nu 
göras i m

etervara på rulle. I början används lum
p 

för m
askinell papperstillverkning. U

nder slutet av 
1840-talet och tidigt 1850-tal utvecklas den m

e-
kaniska 

 som
 på sikt kom

 att ersätta 

pappersm
assa som

 fram
ställs genom

 att trä slipas 
under vattenbegjutning m

ot roterande sandstenar 
(C

lem
ensson 1944:79f). D

enna m
assa var inte lika 

form
bar som

 lum
p, varför även lum

p till en början 

det lågt pH
 och således gulnar och bryts det lätt-

are ned än papper av enbart lum
p.

På 
1850-talet 

utvecklas 
en 

m
indre 

syra-
haltig pappersm

assa, kallad kem
isk sodam

assa 
(jfr Ström

berg 1949). D
enna typ av m

assa kom
-

m
er dock tidigast på 1860-talet till Sverige. K

e-
m

isk sodam
assa fram

ställdes på kem
isk väg, där 

lignin och andra inkrusterade äm
nen löses ut ur 

träet och på så vis frigörs cellulosa. U
töver trä-

innehålla gelatin och stärkelse. Stärkelsen, som
 

näm
nts, stärker pappret och fungerar som

 ett 

typ av papper. H
arts fungerar också som

 torrstyr-
kem

edel sam
t bidrar till att göra pappret m

indre 

24 
Lim

m
et fungerar som

 ytbehandlingen och gör pappret 
m

indre sugande. A
lunet, som

 är ett vattenlösligt salt bestå-
ende av kalium

alum
inium

sulfat, härdar kollagenproteinet i 
gelatinet (Rydberg och Skogsindustrierna 1990).

K
A

PITE
L 4 – T

Ä
N

K
BA

RA BO
N

A
D

SM
ATE

RIA
L O

CH RE
FE

RE
N

SE
R



88

sugande. D
et är m

öjligt att bonadsm
ålningar, 

från den allra sista bonadseran, kan vara m
ålat på 

m
askintillverkat papper innehållande m

ekanisk 

Carl Reinic Rosenbergs 25 bonader bestod av ett 
lättförstört papper (A

nderson 1927:159). M
öjligen 

skulle dessa bonader vara m
ålade på det syrahal-

tiga, tidiga m
askintillverkade pappret. D

et är dä-
rem

ot m
indre troligt att den kem

iskt tillverkade 
sodam

assan förekom
m

er i bonadsm
åleriet.

D
et fanns åtskilliga pappersbruk i om

råden 
kring 

bonadsm
ålarnas 

verksam
hetsorter. 

O
m

 

K
ronobergs, Blekinge och K

ristianstads län, un-
der perioden 1700–1870, fanns det ca 65 stycken 
pappersbruk. Inom

 ett avstånd på ungefär 5 m
il 

från de olika bonadsm
ålarnas verksam

hetsorter 
fanns det ca 40 pappersbruk under perioden, se 
karta längst bak i boken. D

et var alltså ett m
ycket 

pappersbrukstätt om
råde. Sunnerbom

ålarna är 
kända för sina pappersbonader under 1800-talets 
första hälft. I deras närom

råde, det vill säga inom
 

ca 1 m
ils avstånd, fanns följande pappersbruk un-

der denna period: Skeens pappersbruk (1681–1853) 
som

 låg i A
nnerstads socken, Ry eller Ryfors pap-

persbruk (1758–1880-talet) i G
öteryds socken och 

G
ustavsfors pappersbruk (1785–1860-talet) i Pjatteryd -

larna, som
 i huvudsak består av en och sam

m
a 

släkt, ha haft nära band till de båda ägarfam
il-

jerna av Skeens pappersbruk, varför det också är 

25 
R

osenberg levde m
ellan 1794 och 1886. H

an tillverkade 
-

nom
 är huvudsakligen från m

itten av 1800-talet.

m
est troligt att pappret kom

 just från detta bruk 

G
ru

n
d

erin
g/

B
otten

färg

eller papper 26. G
runderingen som

 här betecknas 
bottenfärg verkar i bonadsm

åleriet vara m
er eller 

m
indre densam

m
a för de båda underlagstyperna. 

D
enna fungerar som

 en sorts vit eller något inpig--
m

åleri består grunderingen av ett lim
 eller binde-

m
edel uppblandat m

ed ett fyllm
edel/pigm

ent som
 

krita, det vill säga det sam
m

a som
 vit slam

färg -

m
indre sugande och därm

ed lättare att m
åla på, se 

vidare om
 m

öjliga bindem
edel i avsnitt Referens-

m
aterial – insam

lande och rekonstruktion. K
rita 

består av kalcium
karbonat som

 antingen är am
orf -

ert gips kunna förekom
m

a i den vita bottenfärgen. 
G

ips, kalcium
sulfat som

 hydratiserat och innehål-
ler en liten m

ängd bundet vatten har använts som
 -

27. M
öjligen skulle också släkt 

26 
Stärkelse som

 isolering för papper kan ha använts en-
ligt Jacob Thom

as (personlig kom
m

unikation kem
ist Jacob 

Thom
as, 2010-01-02).

27 
I Italien kallas grundering därför gesso. D

et sam
m

a som
 

 
Lin/linne 

71 %
 cellulosa, 18 %

 * hem
icellulosa, 2 %

 lignin, 3–4 %
 pektin*

 
Jute 

69 %
 cellulosa, 18–20 %

 lignin, 4,5 %
 uronsyraanhydrid *

       * ej i den förädlade produkten.

Tabell 3. Tänkbart innehåll i pappret i bonadsm
åleri på papper.

 
Pappersm

assa 
Innehåll

 
Lum

p  
lin, ham

pa, jute, bom
ull, ull ev. hår + gelatin, stärkelse, alun + krita el. kaolin
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kalk kunna ha använts i bottenfärgen
28. D

etta är 
em

ellertid något tveksam
t eftersom

 kalk antagli-

Kalk kan antingen vara 
bränd, det vill säga osläckt kalk, kalciumoxid, eller 
släckt kalk, kalciumhydroxid

29 fram
-

ställs genom
 upphettning av kalksten eller krita, 

upp i vatten bildas under stark värm
eutveckling 

basiskt, vilket även talar em
ot att kalk nyttjats som

 
bottenfärg. Till skillnad från krita och inert gips 
kräver släkt kalk inget bindem

edel, eftersom
 kal--

är vattenolösligt.

U
n

d
erteckn

in
g

-
bara underteckningar och stödlinjer. Förm

odli--
hansdotters son näm

ner att bonadsm
ålarna drog 

hjälp av ett ”blystycke” (K
onstnärlig m

ålning 

1990:16). Även H
ernoth beskriver hur bonads-

m
ålaren Sven N

ilsson, som
 var verksam

 under 
1800-talet, använde sig av en spetsad blybit för 
uppdragning av m

otivets konturer. (H
ernroth 

1979:48). V
idare m

enar han att då blyertspennan 
kom

 i bruk föredrogs den. Blyerts heter dagens gra--

(O
rrelius 1797). K

nappt 20 år senare, i sin m
a-

terialhandbok skriver Synnerberg att blyertspen-

gips (B
om

ford et al. 1989:17).
28 

D
e analyser som

 utförts är antingen utförda m
ed hjälp 

av SEM
-ED

X
 eller genom

 m
ikrokem

iska tester. D
essa m

eto-
der kan inte särskilja krita från karbonatiserad kalk.
29 

O
släckt kalk, calx viva och även krita, creta alba gick 

att köpa från apotek under 1700- och 1800-talen.(B
äck och 

K
ungl. M

aj:t 1777; K
ungl. M

aj:t 1819).

1815). Blyertspennorna im
porterades under tidigt 

1815). 
 användes i sitt naturliga tillstånd 

i genom
skärning. Stiften fästs sedan i ett handtag 

så att m
an inte svärtades ned av blyertsstiftet då 

m
an höll i det. U

nder slutet av 1700-talet uppfanns 

hål till en lång tråd som
 sedan torkades. G

enom
 

att sedan bränna leran vid olika höga tem
peratu-

rer kunde blyertsens hårdhet varieras. Stiftet la-

lim
m

ades därefter ovanpå skåran m
ed stiftet. På 

så vis erhölls en blyertspenna som
 kunde vässas --

rades blyertspennan ytterligare genom
 att salt, na-

F
ärgskikt

Färgskiktet i bonadsm
ålningarna består av en 

tem
pera eller slam

färg. Färgerna eller kulörerna 
som

 tycks vara relativt rena och oblandade m
ed 

varandra applicerades förm
odligen på den redan 

uppskissade grunden. Bonadsm
åleriet är ett yt-

m
ässigt, platt, tvådim

ensionellt m
åleri, ofta helt 

utan schatteringar, dagrar och skuggor. Färgen är 
jäm

t pålagd och täckande. K
onturer och detaljer 

har tillkom
m

it först då underliggande färgskikt 
torkat. G

enerellt kan sägas att färg består av två 
huvudbeståndsdelar: ett färggivande äm

ne och ett -
fet, består antingen av pigm

ent eller av färgäm
ne. -

vis kan även något fyllm
edel 30 förekom

m
a i fär-

gen. Beroende på bindem
edlets karaktär kan ett 

fyllm
edel som

 krita fungera som
 vitt pigm

ent. Så 
är fallet i såväl lim

-, tem
pera som

 slam
färg.

30 
D

e fyllm
edel som

 förekom
 under 1700- och 1800-talen 

var krita, alum
inium

oxid, tungspat eller lättspat (M
iall et al. 

1976).
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Bindemedel
O

m
 m

åleriet är utfört i lim
färg, vilket antagits 

i tidigare studier utifrån resultatet av reagens-
tester, skulle bindem

edlet vara kollagen (G
jert-

Kollagen är ett protein som
 -

trem
t stark. D

en är inte vattenlöslig i sitt naturliga 
tillstånd (jfr M

athew
s och Van H

olde 1996:178f). 
G

enom
 basisk hydrolys kan tvärbindningarna 

och 
vätebindningarna 

brytas, 
varpå 

proteinet 
blir vattenlösligt. U

nder 1700- och 1800-talen är 
det fram

för allt anim
aliskt hudlim

, även kallat 
draglim

 som
 förekom

m
er. D

raglimmet kunde fram
-

ställas av m
ålaren själv genom

 avkok på ”lim
läp-

par”, skinn- och hudrester, som
 erhölls vid slakt 

eller från garverier 31. D
et kunde också köpas di-

rekt av speciella lim
kokare ute på landsbygden el-

ler i handelsbodar i städerna (G
jertsen 1990:13). 

V
id tillverkning av hudlim

 behandlas huden eller 
skinnet först m

ed kalk. D
ärefter tillsätts vatten. 

Blandningen värm
s upp varpå kollagenet sm

äl-

torkning kan lim
kakorna förvaras lång tid för att 

sederm
era användas genom

 uppsvällning i vatten 
och påföljande uppvärm

ning.

kalvben, kalvläggar m
ed klövar användes för lim

-
tillverkning för bonadsm

åleri (H
ernroth 1979:53). 

Benlim kan em
ellertid tidigast ingå i bonadsm

ål-
ningar från 1800-talets m

itt, eftersom
 benlim

 re-

1991:135). Benlim
 består av krossade ben och 

horn som
 avfettats. Benkrosset behandlas m

ed 
syra så att benens huvudsakliga beståndsdel, fos-
forsyrad kalk, löses ut. Å

terstoden kokas i vat-
tenbad varpå lim

äm
nena, det vill säga kollagenet 

utvinns (Sundström
 1997).

31 
G

arverier ute på landsorten fanns exem
pelvis i V

är-

A
nnerstad, N

orra och Södra U
nnaryd (U

rshult: husförhörs-
längd 1781 ff; A

nnerstad: husförhörslängd 1810 ff; N
orra 

U
nnaryds: husförhörslängd 1826 ff; Södra U

nnaryds: hus-
förhörslängd 1844 ff; V

ärnam
o hem

bygdsförening 1925:22).

kunde m
an köpa husbloss, Ichthyocolla, det vill säga 

lim
 från störens sim

blåsa från apoteken (A
pote-

karsocieteten 1997).
Proteinet som

 påvisats vid tidigare analyser 
av bindem

edlet i bonadsfärger skulle också kunna 
härröra från ägg – ovalalbum

in och lecitin – el-
ler m

jölk, färskost – kasein (jfr G
jertsen 1990:62f; -

gula och/eller äggvita eller kasein ingår som
 bin-

dem
edel brukar m

an benäm
na färgen som

 en 
tem

pera. D
en förra kallas vanligtvis för fet tem

pe-
ra m

edan de senare två för m
ager tem

pera. I den 
feta tem

peran, baserad på äggula, kan även linolja 

en em
ulgator så att oljan em

ulgeras i vattenfasen. 
Kasein kan separeras ut från m

jölk m
ed hjälp av 

syra (jfr Sandenor 1981:8). D
å syra tillförs i m

jölk 
denatureras kaseinproteinet och fälls ut i form

 av 
ett vitt fast ostäm

ne. Vasslan tappas av och ka-
seinet kan rengöras m

ed vatten och sedan torkas 
till ett pulver (M

öller 1947:179; Ström
berg 1948). 

K
aseinpulvret är lösligt i alkaliskt varm

t vatten. 
Vanligtvis har osläckt kalk eller hjorthornsalt, det 
vill säga am

m
onium

vätekarbonat använts för att 
lösa upp kaseinet (jfr Salvii 1760:47; jfr T

hom
pson 

1962:130; jfr N
essle och N

essle 1992:41; jfr Vogel 

V
issa historiska recept beskriver även hur färskost 

och surm
jölk kunde användas för kaseintem

pera.
Bonadsm

ålare kan också ha använt slam
färg, 

även det är en sorts tem
pera m

en utan protein. -
ic Rosenberg två olika typer av slamfärg, den ena 
innehållande linolja, sillake, pigm

ent och klister 32, 
m

öjligen råg- eller kornmjölsklister alternativt ani-
m

aliskt lim
 och den andra vatten, pigm

ent, olja, 
”härs”

33 (harts) och rågm
jöl (A

nderson 1927:163, 
165; jfr H

ernroth 1979:54). V
idare näm

ns råg-

32 
Vetem

jöl är dock m
indre troligt att det förekom

m
er 

inom
 bonadsm

åleriet. D
etta eftersom

 vete, anpassat för 
svenska växtförhållanden, börjas odlas i större skala först 
under slutet av 1800-talat och början på 1900-talet (jfr San-
denor 1981:4). 
33 

Skulle m
öjligen kunna vara R

esina pinix, en diterpen-
harts från barrträd, vilket gick att köpa på apoteket och kos-
tade under 1800-talet 1 skilling/unce enligt M

edicinal-taxan 
från 1819. U

nce = 29,69 g (K
ungl. M

aj:t 1819; R
osenstein 
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m
jölsvälling som

 bindem
edel av en sm

åländsk 
källa i etnologisk undersökning av folkkonst-
m

ålare ute på landsbygden under tidigt 1900-tal 

kornm
jöl innehåller båda stärkelse sam

t proteinet 
gluten. Stärkelse är en polysackarid och består av 
ogrenad am

ylos och förgrenat am
ylopektin. D

å 
stärkelse värm

s upp tvärbinder den spiralform
iga 

am
ylosen till det förgrenade am

ylopektinet – en 
m

akropolym
er bildas, stärkelsen sväller och blir 

högviskös (jfr M
athew

s och Van H
olde 1996:299ff; -

kelsepolym
eren bidrar till att linoljan och vattnet 

kan blandas utan att skikta sig, eftersom
 linoljan 

inkorporeras i polym
ernystanet 34 och vattnet att-

raheras till alkoholgrupperna i stärkelsen. O
m

 lin-
olja ingått i färgen är det sannolikt rå, kallpressad 
linolja som

 sedan kokats. I en utförlig redogörelse 
från Blekinge beskrivs hur linoljan under 1700- 
och 1800-talen tillreddes (Svärdstöm

 1938:417f; 

brödbit hälldes i en järngryta. O
ljan kokades un-

34 
Polym

ernystan bildas i alla sorters polym
erlösningar 

och gäller såväl bio- som
 syntetpolym

erer. N
ystanen bildas 

bindningar, i kolvätekedjans grundstruktur. Stärkelsens 
kolvätekedja attraherar lipiden/oljan och syreatom

erna i 
stärkelsen attraherar vattnet genom

 vätebindningar (jfr N
y-

ström
 Larsson 2003:29ff, 53).

der kontinuerlig om
rörning och då ”skivan var 

klarad”, det vill säga när brödskivan var så pass 
friterad att den föll itu vid beröring, var den kokta 
linoljan färdigredd.

vissa fall, kunna vara tillverkad endast av råg- el-
ler kornm

jöl. Bonadsm
ålaren A

nders Bengtson 
näm

ner kornm
jöl som

 bindem
edel i färg ”…

 färg-
erna m

aldes m
ed kornm

jöl”
35 (G

jertsen 1990:13). 
R

ågm
jöl är svårare att m

ala än kornm
jöl. D

et blir 
m

er grovm
alet m

jöl, varför kornm
jöl är m

er san-
nolikt om

 stärkelse ingår som
 bindem

edel i bo-
nadsm

åleriet. Även andra vegetabiliska lim
äm

nen 
skulle kunna förekom

m
a. Tidigare näm

nde Carl 
Reinic Rosenberg näm

ner gum
m

ivatten och vitt 
socker, det senare är sannolikt blysocker, blya-
cetat (jfr C

lark 2009:162). G
um

m
ivatten

36 skulle 
kunna vara gummi arabikum

37, som
 fås från afri-

kanska A
casiaarter

35 
Frågan är ifall pigm

entm
jölet sedan användes direkt 

m
ed vatten eller ifall det kokades upp m

ed vatten, så att 
m

jölet blev till klister?
36 

G
um

m
ivatten skulle också kunna bestå av något annat 

sin ”Svenska Lafarnas färghistoria” från tidigt 1800-tal, hur 
han eftersökt en lav innehållande m

ycket gum
m

i. H
an be-

37 
G

um
m

i arabikum
/A

rabic i kostade 1 skilling 6 rund-
stycken/unce. Enligt O

rrelius im
porterades gum

m
i arabi-

kum
, under slutet av 1700-talet, från M

arsellie (B
äck och 

K
ungl. M

aj:t 1777). 

T
ab

ell 4: Tänkbara bindem
edel i bonadsm

åleriet.

 
Trivialnam

n/Bindem
edel 

Innehåll

 
äggula 

lecitin/fosfolipid (triglycerid+fosfatgrupp), kolesterol/styrol (lipid+alkoholgrupp), protein
 

äggvita 
ovalalbum

in/äggalbum
in/protein

 
ållim

 
glutin/hydratiserad kollagen, lipider/fett

 
horn- och benlim

 (nöt) 
glutin/hydratiserad kollagen 

 
draglim

/lim
läppar/hudlim

 (nöt,  
 

   get, får, gris, älg, rådjur) 
glutin/hydratiserad kollagen, lipider/fett

 
harlim

  
glutin/hydratiserad kollagen, lite lipider/fett

 
färskost 

kasein/kalcium
kaseinat

 
surm

jölk 
kasein, m

jölksyra/a-oxiproprionsyra

 
gum

m
ivatten/gum

m
i arabikum

  
arabinsyra/arabinos, rham

nos, galaktos, glukuronsyra, galakturonsyra
 

lim
lav 

lavsyror/usninsyra (ß-triketon), eveniasyra, obfusatsyra
 

islandslav 
kolhydrater/lichenin, isolichenin, lavsyror/alloprotolichesterinsyra,

 
 

protolichesterinsyra, fum
arprotocetrarsyra, lichesterinsyra, usninsyra
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G
um

m
i arabikum

 innehåller fram
för allt arabin-

syra som
 är en förgrenad polysackarid (Tronner et 

al. 2006:29). Polysackariden är vattenlöslig och en 
gulaktig klibbig lösning bildas som

 kan användas 
som

 lim
 eller bindem

edel (Ström
berg 1948). Även 

lavar som
 lim

lav och islandslav ger ett gum
m

ilik-
nande äm

ne som
 kan ha använts som

 bindem
edel 

för lim
färg (jfr Sandenor 1981:7). L

imlav, num
er 

kallad brosklav, R
amalina fraxinea innehåller en-

genom
 kokning efter att eventuellt färgäm

ne och -
chenin, ett stärkelseliknande lim

äm
ne av poly-

sackarider och usninsyra, ett antibiotikum
. Även 

Islandslaven
38, Cetraria islandica består till stor del av 

lichenin sam
t isolichenin även det en polysacka--

las dessa båda stärkelseliknande äm
nen till klister -

Pigment
Pigm

ent består vanligtvis av oorganiska m
etallför-

eningar från m
ineralriket m

ed några få undantag. 
D

e pigm
ent som

 enligt tidigare utförda analyser 
och skriftliga källor varit vanliga i bonadsfärger 
under 1700-talet är bland annat jordpigm

ent som
 

gulockra/goethit, 
rödockra/hem

atit 
och 

kaput 
m

ortum
, även andra jordpigm

ent kan förekom
m

a 

Carl Reinic Rosenberg, nordhalländsk bo-
nadsm

ålare tillhörande V
ästkustm

ålarna, näm
ner 

jordfärgerna ”tera disena, taretalj, brunrot, bru-
nocker, kaport m

årten och donkopp” (H
ernroth 

1979:46f). D
e två första avser m

ed all sannolikhet 
terra di Sienna och terra d’Itala, det vill säga järn-

Brunrot är enligt O
rrelius, det 

sam
m

a som
 engelsk brunrot och engelsk rödm

ull 

38 
Islandslav, gelatina lichenis Islandici/m

uscus Islandivus, 

och m
edicinaltaxor. Lim

äm
net gick alltså att köpa på apote-

ket under 1700 och 1800-talet och kostade år 1777; 9 rund-
stycken/unce och år 1819; 1 skilling 6 rundstycken/unce. I 
fall islandslav nyttjats som

 bindem
edel i bonadsm

åleri har 
laven dock sannolikt plockats direkt ute i naturen (B

äck och 
K

ungl. M
aj:t 1777; O

rrelius 1797; K
ungl. M

aj:t 1819). 

(O
rrelius 1797). O

rrelius beskriver brunrot likt en 

som
 används till m

ålarfärg. U
nder 1700-talets slut 

im
porterades brunrot från Persien. Rosenbergs 

uppräknade jordfärger är alla olika varianter av 
sam

m
a sak – ockror, det vill säga olika typer av 

O
ckror innehåller dessutom

 en 
viss m

ängd lera, alum
inium

silikat (H
ansen och -

lium
 och kalcium

 kan förekom
m

a.
Beroende 

på 
tem

peraturen 
(800–1100ºC

) 
vid förberedning kan alltifrån gula till röda och 
rödbruna, näst intill ”svartvioletta”, ockror er-

allra högsta tem
peraturen dör färgen ut ”kaput 

m
ortum

”. Rödockra, hem
atit har haft, beroende -

d’Italia, italiensk röd, indisk röd, preussisk röd, 
spansk rött, persisk röd och Falu rödfärg. Rödfärg 

O
rrelius skriver att ”rödfärga” är en ungs-

bränd järnockra som
 tillverkas av alunockra eller 

svavelkis på alun- och svavelbruken runt om
 i Sve-

rige (O
rrelius 1797). H

an beskriver att av svavelki-
sen tillverkas först svavel, sedan vitriol och slutli-
gen rödfärga av vitriolresterna. D

etta kan förklara 
varför spåräm

nen av järnsulfater påträffats vid 
analys av ”brunrödt” från N

ils M
ånsson M

andel-
grens 39 färgstoffsam

ling från m
itten av 1800-talet 

vid K
onsthögskolans institution för m

aterialveten--
enne har bland annat studerat prislistor för färgm

a-
terial i N

orge från slutet av 1600-talet fram
 till och 

dessa källor är engelskt rött ett ganska billigt pig-
m

ent 40. D
e brunare varianterna är således billigare.

39 
N

ils M
ånsson M

andelgren (1813–1899) var från nord-
västra Skåne. H

an var förutom
 konservator även forsknings-

resande under m
itten av 1800-talet. U

nder sina resor doku-
m

enterade han bland annat allm
ogens interiörer, husgeråd 

och redskap. H
ans tredje forskningsresa, år 1848, ägnades 

åt Sm
åland, Skåne, H

alland och V
ästergötland. H

ans do-
kum

entation i form
 av tiotusentals teckningar och beskriv-

(Jacobsson 1982:7ff).
40 

Engelskt rött kostar exem
pelvis 1694 24 skilling/kg, 
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A
ndra 

vanliga 
pigm

ent 
under 

1700-talet 
och som

 påvisats i bonadsm
åleriet är kim

rök och 
blym

önja (jfr Tronner et al. 2003; jfr 2006). Kim-
rök består huvudsakligen av am

orft kol och kan 
antingen bestå av sot, som

 fram
ställts genom

 en 
ofullständig förbränning av organiskt m

aterial 
eller av pulveriserat träkol. O

rrelius skriver att 
kim

rök är det svarta som
 erhålls från näver- och 

tjärrök (O
rrelius 1797). H

an hävdar också att äkta 
41

-

verksam
 under 1800-talet, tillverkades kim

rök 

lägga en plåt direkt i elden från björknävern erhölls 
kim

rök – ren sot. Bonadsm
ålaren Sven N

ilsson i 
Sunnerbo tog i nödfall sot direkt ur skorstenspi-

K
näred näm

ner kim
rök från björk, al och pil i sin -

iska m
useets arkiv. Blymönja

har en orangeröd kulör. M
önja näm

ns av bonads--

första hälft, den senare tillhörande Fem
sjögrup-

pen (A
nderson 1927:165; Sandberg och Sandklef 

1933:15; H
ernroth 1979:46, 48, 53). I Farm

ako--

m
ed andra pigm

ent under 1700- och 1800-talen är 
m

önja
42 ett förhållandevis billigt pigm

ent (jfr Bra-
enne 2002).

Berlinerblå/preussiskt blå/pariserblå förm
odas 

dyka upp i bonadsm
åleriet i m

itten av 1700-talet 

om
näm

nt av ovan näm
nda 1800-tals bonadsm

å-
lare. Berlinerblå består av ferriferrocyanid. D

et är 
det första m

oderna syntetiska pigm
entet och syn-

tetiserades första gången 1704 av en tysk färgtill-
verkare D

iesbach. Pigm
entet kom

m
er ut i storska-

lig tillverkning först runt 1730-talet (H
ansen och 

1787 kostar; brunrött 12 skilling/kg, Engels brunrött 16 skil-
ling/kg och engelskt rött 32 skilling/kg (B

raenne 2002). 
41 

Enligt O
rrelius är således inte pulveriserad kol äkta 

1938; jfr O
rrelius 1797).

42 
Enligt B

raennes studie kostar m
önja år 1694; 12 skil-

ling/kg, 1787; 18 skilling/kg och 1833; 64 skilling/kg (B
ra-

enne 2002:60ff).

-
ler pottaska, alun och järnvitriol m

ed eller utan 
koschenill (O

rrelius 1797). K
oschenillen har dock 

ingen som
 helst inverkan. V

id den ursprungliga 
syntetiseringen av berlinerblå höll näm

ligen D
ies-

bach på m
ed tillverkning av Florentinerlack, base-

rad på koschenill och alun. Av en tillfällighet var 
han tvungen att använda en ersättningsalkali, en 
bas gjord på anim

alisk olja, troligtvis innehållande 
gul blodlutsalt, kalium

ferrocyanid, varpå en blå 
fällning, berlinerblå, uppstod (Berrie 1997:191ff). 
Berlinerblå im

porterades från H
am

burg under -
ner m

an att pariserblå är förhållandevis dyrt 43 un-
der 1700-talet (jfr Braenne 2002:62f).

D
et skulle kunna förm

odas att även jordfär-
gerna um

bra, kasselbrun/cölnisk erd och grön-

har 
bonader 

från 
K

näredsgruppen 
påträffats, 

vilka kulörm
ässigt indikerat brunum

bra eller kas-
selbrunt. U

mbran består av järn- och m
anganrik 

lera. På 1700-talet trodde m
an att um

bra var det 
sam

m
a som

 cölnisk jord, det vill säga kasselbrun/
van dyckbrun (jfr O

rrelius 1797:156ff; Feller och 
Kasselbrunt består dock av 

hum
usinnehållande torv och m

ull sam
t brunkol 

(G
ettens och Stout 1966:168). D

et organiska m
ate-

rialet bidrar till en transparent brun färg, till skill-
nad från den m

er opaka um
bran. G

rönjord, även 
kallat veronese-, böhm

isk-, cyprisk- eller italiensk 
grönjord och m

öjligen ferafert, är en förvittrings-
produkt av järnhaltigt kalium

-alum
inium

silikat-

har en grå-grönkulör som
 kan skilja något beroen-

de på fyndort. Ferafert som
 Bethuns näm

ner i sin 

och Bethun 1994:31, 63). Ferrum
 betyder järn och 

verte betyder grön på latin.
A

ndra m
öjliga bonadspigm

ent som
 näm

ns 
i m

ålartraktat från 1700-talet och som
 fanns i 

handeln är: schiferw
itt, blygull, guldglitt, auripig-

m
entum

/operm
ent, ryssgelb/rauschgelb, spansk 

bergblå, ascus/askblå, cinnober, berlinerröd och 

43 
1787 kostar pariserblått 1792 skilling/kg m

en blir av-
sevärt billigare under 1800-talet, ca 512 skilling/kg, då m

an 
troligen förbättrat tillverkningsprocessen (B

raenne 2002:62f).
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pigm
ent näm

ns av bonadsm
ålare m

en då från 

1982:28f). Schifervitt 

-
russa att få tag på i form

 av ättikaanfrätta blyski-
vor (A

potekarsocieteten 1997). Blygull är troligen 
blyglete

44 ibland kallat glete, det vill säga blym
o-

då den har en gul färg kallas för guldglitt (O
r-

relius 1797; Synnerberg 1815). D
e näm

ner vidare 

under perioden 1700 och 1800. G
uldglitt/gullglitt -

landevis billigt 45 gult pigm
ent (Bäck och K

ungl. 
M

aj:t 1777). Benäm
ningen blygull skulle m

öjligen 
även kunna stå för andra gula blypigm

ent som
 

m
assicot eller blytenngult, se nedan. M

assicot 46 är -
44 

B
lyglete benäm

ns som
 lithargyrus i Farm

akopéerna från 
1700- och 1800-talen (A

potekarsocieteten 1997).
45 

G
uldglitt/blyglete kostade 6 rundstycken/unce enligt 

m
edicinal-taxan från 1777 (B

äck och K
ungl. M

aj:t 1777; 
Schröderheim

 1777).
46 

A
tt nam

net m
assicot, som

 beskrivning av ett gult bly-
pigm

ent, inte förekom
m

it före 1841 är em
ellertid en sanning 

m
ycket långt tillbaka, m

en det tycks m
ycket oklart vilket 

gult pigm
ent som

 åsyftas. R
inm

an beskriver em
ellertid gul 

m
assicot i Bergw

erkslexicon från 1788–1789, vilket ju är 
före 1841, som

 en gul blykalk, vilken nyttjas som
 gul färg 

för keram
ik. H

an säger att färgen erhålls genom
 upphettning 

av blym
alm

 och att det är den grå askan, vilken då erhålls, 
som

 sederm
era användas som

 glasyr. H
är är det dock inte ta-

lan om
 det gula pigm

entet (Jernkontoret; H
arley 1982:95ff).

kom
m

er naturligt i blyrik m
alm

. M
assicot näm

ns 
inte av vare sig O

rrelius eller Synnerberg i deras -

pigm
ent, beskrivs första gången år 1841 i litte-

som
 blygull, det vill säga blytenngul, tycks vara 

en ganska trolig kandidat som
 gult pigm

ent inom
 

bonadsm
åleriet. D

etta eftersom
 det på baksidan 

av en bonad, tillhörande Sm
ålandsgille i G

öteborg 
47, se Figur 23. 

Stane skulle kunna åsyfta stannat, det vill säga ett 
tenninnehållande gult pigm

ent, såsom
 blytenn-

gul. V
idare heter just blytenngult på engelska lead 

stannate, om
 än andra nam

n också förekom
m

er 
(jfr H

arley 2001:95). Blytenngult förekom
m

er i 

A
uripigmentum/

aurupigmentum/auripigment, även kallat orpim
ent/

operm
ent och gul arsenik, består av svavelhaltig 

arsenik. A
uripigm

ent skulle eventuellt kunna ha 

Sunnerbom
ålaren Sven N

ilsson en gul färg, som
 

låter något likt auripigm
ent, näm

ligen ”adrika-
m

ente” (jfr H
ernroth 1979:48).

och även realgar, båda arsenikinnehållande, m
er 

eller m
indre torde vara ur bruk inom

 m
åleriet re-

dan under 1700-talet på grund av sina dåliga egen-

47 
V

id grundäm
nesanalys m

ed SEM
-ED

X
 visar sig em

el-
lertid bonadens gula färg innehålla gulockra sam

t blekt 
orpim

ent.

Figur 23: Pigm
entet stanegült

baksidan av en bonad, tillhörande Sm
ålandsgille 

i G
öteborg (Inv nr SG

 253). Stane skulle kunna 
åsyfta stannat, det vill säga ett tenninnehållande 
gult pigm

ent, såsom
 blytenngul. V

id grundäm
-

den gula färgen i bonaden innehålla gulockra 
sam

t spår av blekt orpim
ent.
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-
kanters förening 2001:26). A

tt auripigm
ent fort-

farande förekom
m

er i handeln under 1700-talet 
är det dock inget tvivel om

 trots en m
edvetenhet 

jfr V
ård- och om

sorgshistorisk databas: Å
rsberät-

telser från Provinsialläkare). O
rrelius skriver att 

H
an säger vidare att det konstgjorda rauschgelb 

ibland nyttjas som
 opim

ent. R
auschgelb även kallat 

R
ausgul/Ryssgelb/ryssgul, 

det vill säga orpim
ent. ”Ryssgelb” näm

ns bland 
andra av A

lm
qvist i ”M

ålaren” från 1800-talets 
m

itt (A
lm

qvist 1997:148, 173). Ryssgelb är enligt 
A

lm
qvist, även om

 han tycks förblanda den något 
m

ed sittgult – ett billigt 48 gult, giftigt pigm
ent som

 
allm

ogem
ålare använder. Spansk grön kallas även 

kopparärg eller koppargrön av O
rrelius (O

rrelius 
1797). D

en säljs under 1700-talet i pulverform
 el-

ler i kakor. D
en bästa kom

m
er från M

ontpellier. 
Spansk grön består av neutralt eller basiskt kop-

tillverkas genom
 att kopparplåt läggs i ättika. D

en 
blågröna korrosionen som

 då bildas skrapas av och 
används som

 pigm
ent. Spansk grön är ett m

ycket 
ljus- och luftkänsligt pigm

ent som
 lätt m

örknar 
och blir brunt m

en det var förhållandevis billigt 49, 
varför det ändå skulle kunna förekom

m
a i bo-

nadsm
åleriet. Bremergrön består av basiskt koppar-

karbonat och är en syntetiskt fram
ställd m

alakit. 
Syntetisk m

alakit fram
ställdes under denna period 

genom
 fällning av kopparvitriollösning och soda, -

nerberg skriver att brem
ergrön är en kem

isk färg 
som

 tillverkas i Brem
en och A

ltona (Synnerberg 
1815). Berggrön, det vill säga naturlig m

alakit, är 
ett dubbelsalt av kopparkarbonat och kopparhy--
berg näm

ner att berggrön, en naturlig kopparjord, 
fås från U

ngern och Tyrol (Synnerberg 1815). H
an -

48 
Ryssgelb kostade på 1840-talet 16 skilling/skålpund. 

Skålpund =356,28 g . Enligt B
raenne kostade orpim

ent/
ryssgult 64 skilling/kg år 1787 (A

lm
qvist 1997:173;B

raenne 
2002:62).
49 

Spanskt grönt kostar runt 192 skilling/kg under slutet av 
1700-talet (B

raenne 2002:62).

sen, C
oburg och Preussen m

en han kopplar inte 
Smalto 

även kallat coboltsfärg/färgcobolt är enligt O
rre-

lius ett blåfärgat glas eller koboltm
alm

 som
 m

alts 
och stötts till färgpulver (O

rrelius 1797). H
uvud-

Även järn, m
angan och nickel kan förekom

m
a 

att det im
porterades från Ö

sterike, Böhm
en eller 

Sachsen (O
rrelius 1797). N

ågot som
 kan tyckas 

m
ärkligt eftersom

 N
orge, det vill säga Blaafarve-

verket i M
odum

, var en av de största producenter-
na av koboltblått under 1700-talet (Braenne 2002: 
47). K

oboltm
alm

 ska också ha funnits i Sverige, i 

näm
ner att koboltm

alm
en även kom

m
er från Sve-

koboltm
alm

en m
ed m

ineraliska syror så att den 
blå färgen ska erhållas. Synnerberg kallar färgen 
för sachsiskt blå. Sachsiskt blå användes förr för 
sm

alt, sederm
era blev det benäm

ningen för en 

arbetets utveckling på alla om
råden 1873; N

ordisk --
boltblå bestående av koboltalum

inat tillverkades 
första gången 1802 (G

ettens och Stout 1966:108f). 

Bethun 1994:61). Bergblå kan även kallas koppar-
blå, kopparlasur eller skifferblå (Sandenor 1981:5; 

bestå av kopparkarbonater, -hydrater eller -sulfa-
ter, det vill säga ett antal olika m

etallsalter och 
således olika pigm

ent. Bergblå skulle därför även 
kunna innefatta det vi idag kallar kalkblå

50, vilket 
fram

ställs genom
 en fällning som

 bildas av kop-

50 
K

alkblått bör ha funnits i handeln under 1700-talet m
en 

näm
ns vare sig i O

rrelius eller Synnerbergs m
ateriallexikon 

eller i R
inm

ans B
ergw

erkslexicon eller i B
ethuns eller B

re-
m

ers m
ålartraktat sam

tliga från 1700- och 1800-talet (Jern-
kontoret; O

rrelius 1797; Synnerberg 1815; Ekstedt 1987; 
Lindberg och B

ethun 1994). K
alkblått har använts i lim

- och 
kalkfärg (H

ansen och Jensen 1991:109).
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relativt ostabilt pigm
ent m

en i kom
bination m

ed 
kalcium

sulfatet stabiliseras det. Bergblått fås från -
digt 1800-tal från Tyrolen och U

ngern. Bethuns 
näm

ner i sitt m
ålartraktat en färg som

 han öm
-

som
 kallar ascus, öm

som
 kopparaska och öm

som
 

blå bergaska
-

Bethun 1994:31, 33, 40, 43, 50, 61, 64). D
et tycks 

dock som
 om

 Bethuns snarare åsyftar kopparvi-
triol. K

opparvitriol kallas näm
ligen för kopparrök 

m
en också för blåsten under 1700-talet (O

rrelius 
1797; Synnerberg 1815). K

opparvitriol är ett blå-
färgat kristallint pulver av kopparsulfat och vatten 

kopparm
alm

. O
m

 pulvret värm
s avgår vattnet 

och pulvret m
ister sin färg och blir vitaktigt. Så 

fort vatten tillförs igen återbildas den blå färgen -

Cinnober även kallat sinober röd/cinnebar/

skriver att det är ett m
ineraliskt pigm

ent beståen-
de av kvicksilver och svavel (O

rrelius 1797). H
an 

genom
 att ta 7–8 delar kvicksilver och 1 del sva-

Bergcinnobern kom
 från U

ngern och den konst-

1700-talet. U
nder tidigt 1800-tal är bergcinnobern 

ovanlig i handeln. Berlinerrött är enligt Synnerberg 
en rödfärg som

 kom
m

er från berlinerblåfabriken 
(Synnerberg 1815). V

id förbränning av berliner-
blå, bildas ett klart rött pulver, bestående av jär-

51

1938:60).
Bensvart, även kallat anim

aliskt träkol, näm
ns -

m
useet. Bensvart innehåller huvudsakligen ka-

lium
fosfat. D

essutom
 ingår kol och ibland även 

kalcium
karbonat. Bensvart tillverkas genom

 att 
ben från slakteriavfall, vilka urlakats på sitt kolla-

51 
B

erlinerrött är således inte en anelinfärg som
 Svärd-

ström
 hävdar i sam

m
a bok, dvs ”H

antverkets bok: M
åleri” 

(Svärdstöm
 1938:419).

gen, upphettas utan syretillförsel så att de förkol-

L
apis L

azuli, det 
vill säga äkta ultram

arinblå fanns att köpa under 
1700-talet m

en torde ha varit alltför dyrt pigm
ent 

för en bonadsm
ålare (jfr Braenne 2002:47). Peri-

odvis har äkta ultram
arinblått kostat m

er är guld 
(jfr Bom

ford et al. 1989:35).
I början av 1800-talet blir de syntetiska pig-

m
enten allt vanligare i bonadsm

åleriet. V
id ana-

lyser har krom
gult och Scheeles grönt alternativt 

schw
einfurtsergrönt påvisats (N

yström
 2003:78ff; 

Kromgult är ett blykrom
at som

 fram
ställs första 

gången 1809 och som
 kom

m
er i kom

m
ersiell pro-

duktion under 1818 (G
ettens och Stout 1966:106, 

154f). Scheeles grön, ibland kallat patentgrön, be-
står av koppararsenit. Pigm

entet uppfanns av 
den svenske kem

isten Scheele år 1778 och borde 

1800-tal. Scheeles var även apotekare. D
elar av 

N
ordiska m

useet, se Figur 24. Schweinfurtsergrön 
består av kopparacetoarsenit och började fabriks-
tillverkas 

i 
Tyskland 

1814. 
Schw

einfurtergrön 
kom

m
er förm

odligen ut på den svenska m
arkna-

den något senare (H
arley 1982:83f; H

ansen och -
nikpigm

enten i tapeter och tyger (jfr Broström
 

och Stavenow
-H

idem
ark 2004:172ff). Synnerberg 

näm
ner inte vare sig krom

gul, Scheeles grön eller 

Inte heller näm
ns dessa pigm

ent i det tillägg som
 

kom
 ut något senare sam

m
a år (Synnerberg 1815). 

D
etta tyder på att de ännu inte var allm

änna på 
den svenska m

arknaden.
Även andra syntetiska pigm

ent är tänkbara i -
tiseras under slutet av 1700-talet och fram

för allt -
grön, ultram

arinblå. Zinkvitt
D

et förekom
m

er naturligt i det sällsynta m
ineralet -

rike först m
ellan 1835–1840. D

et kom
m

er ut på 
den nordiska m

arknaden tidigast ett decennium
 -

sen 1991:115ff, 109ff). Baryttgult är ett citrongult 
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pigm
ent, bestående av barium

krom
at. D

et fram
-

ställdes 1809 m
en när det började användas som

 
pigm

ent är föga känt. Pigm
entet näm

ns inte av 
Synnerberg, varför det troligtvis inte förekom

m
er 

om
 baryttgult i konstnärssam

m
anhang är 1838 

och då i en löslighetsjäm
förelse m

ed strontium
 

gult, som
 har sam

m
a kulör (G

ettens och Stout 
1966:96f). Patentgult som

 är ett dubbelsalt av bly--
m

enten näm
ns inte i vare sig m

ålartraktat eller 
M

arsgult är en fäll--
fat/gips. Fällningen uppstår då järnsulfat och släkt 

M
arsgult är ibland uppblandat m

ed barium
sulfat 

eller ett annat liknande fyllm
edel. Pigm

entet syn-
tetiseras om

kring 1780 m
en kom

m
er ut på den 

internationella m
arknaden runt sekelskiftet 1800 

(H
arley 1982:91f). Koboltgrön

D
et fram

ställdes av den svenske kem
isten R

in-
m

an 1780. Pigm
entet ska dock ha kom

m
it ut till 

1991:49, 52). K
onstgjord ultramarinblå uppfanns 

under 1800-talets andra decennium
 och var till 

en början relativt dyrt 52. Runt 1834, då det fran-
ska företaget G

uim
et grundades, kom

 ultram
arin 

ut i storskalig produktion. K
ort därefter startades 

även en färgfabrik i Tyskland som
 tillverkade pig-

52 
C

arl R
einic R

osenberg näm
ner ”R

ulltam
a R

ise”, san-
nolikt ultram

arin, m
en bland de röda pigm

enten (A
nderson 

1927:163). Troligen åsyftas röd ultram
arin. D

en röda ultra-
m

arin fram
ställs ur syntetiskt blå ultram

arin som
 utsätts för 

klor och hög tem
peratur ca 200° C

 (Eastaugh et al 2008:382).

1993:55). M
en det är först under 1800-talets andra 

hälft som
 pigm

entet blir relativt vanligt förekom
-

m
ande (jfr Braenne 2002:47). N

edan följer en lista 
m

ed olika pigm
ent som

 eventuellt skulle kunna 

uppdelad efter följande kulörer: vitt, blått, grönt, 
gult, orange, rött, brunt, svart.

K
onstgjorda pigm

ent, som
 m

ed stor sanno-
likhet inte förekom

m
er i bonadsm

åleriet, är de 
som

 kom
 i kom

m
ersiell användning efter 1850. 

Kadmium-
gult 
första gången 1817 m

en introducerades först 1829 
som

 ett pigm
ent (G

ettens och Stout 1966:102; 

pigm
entet tidigast 1846–1851. Zinkgult består av -

tet är därför inte läm
pligt vare sig i lim

färg eller i 

grånar m
ed tiden (G

ettens och Stout 1966:178). 
D

et syntetiserades första gången 1809 m
en börja-

de tillverkas runt 1850-talet. Pigm
ent som

 jag valt -
vitt/litophone, aureolin, viridian och ceruleanblå. 
Kromoxidgrön upptäcktes 1809 m

en uppträder som
 

pigm
ent först 1862, varför det inte bör förekom

m
a 

i bonadsm
åleriet. D

e andra pigm
enten blev alla 

patenterade först om
kring 1850 till 1870 (G

ettens 
och Stout 1966:107, 109f, 125, 173f; jfr H

ansen och 

sent introducerade som
 pigm

ent för att förväntas 

redan upphört på 1870-talet.

Figur 24: D
elar av 

bevarat i apoteksboden 
på Skansen tillhörande 
N

ordiska m
useet.
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K
ulör Trivialnam

n/Pigm
ent 

Årtal* Innehåll

V
it 

krita/creta alba 
 

kalcium
karbonat

 
blyvitt/schifw

erhw
it/skiffervitt/cerussa 

 
blykarbonathydroxid

 
zinkvitt 

1835 
zinkoxid

B
lå 

sm
alto/sm

alt/ströblå/kungsblå/coboltsfärg/ 
 

/färgcobolt/asurblå 
 

ca kalium
koboltsilikat

 
azuirit /bergblå 

 
basisk kopparkarbonat

 
ascus?/askblå?/kopparaska?/blå bergaska?/ 

 
/kopparrök/blåsten 

 
hydratiserad kopparsulfat

 
kalkblå 

 
kopparhydroxidkalcium

sulfat
 

berlinerblå/pariserblå 
1704 

ferriferrocyanid
 

koboltblå/Thénards blå 
1802 

koboltalum
inium

oxid

G
rön 

grönjord/veronesergrön/ferafert 
 

kalium
(järn(II)-m

agnesium
-alum

inium
) 

 
 

 
silikathydroxid

 
verdigri/spanskgrön/kopparacetat 

 
basisk alt. neutralt koppar(II)acetat

 
brem

ergrön 
 

kopparkarbonathydroxid
 

Scheeles grön 
1775 

koppararsenit
 

koboltgrön 
1780 

koboltzinkoxid
 

schw
einfutrtergrön 

1814 
kopparacetoarsenit

 
berggrön/m

alakit 
 

basisk kopparkarbonat

G
ul 

gullocker/gulockra/röbrisk erd/goethit 
 

järn(III)oxid+vatten+lera+alum
inium

silikat/ 
 

 
 

/kiseldioxid
 

blygull/blygul/blyglete/silver-/guldglitt/lithargyrus 
 

blym
onoxid

 
m

assicot 
 

blyoxid
 

 
/orpim

ent, operm
ent, ryssgelb/rauschgelb 

 
 

 
krom

gul 
1809 

blykrom
atblysulfat

 
blytenngul, stanegült? 

 
blystannat, blytennoxid

 
baryttgul 

1809 
barium

krom
at

 
patent gul 

 
 

m
arsgul 

1780 
järnoxidhydroxid+kalsium

sulfat

 
m

enia/m
inia/m

önja 
 

dibly(II) bly(IV
)oxid

 
berlinerröd 

 
ferroferricyanid

 
brunrot/brunröt/bränrot/bränd ockra/engelsk rödm

ull/ 
 

järn (III)oxid krom
ofor + lera+kiseldioxid 

 
/engelsk röd/bränd Sienna/tara desina/terra d’italia//taretalj/ 

 
/venetiansk röd/italienskt rött/rödfärg/indisk röd/preussisk röd/ 

 
/spanskröd/ persiskröd/rödockra/brunocker/hem

atit
B

run 
brunum

bra/um
bra 

 
järn(III) + m

anganrik lera
 

kaport m
årten/donkopp/toten kopf/kaput m

ortum
 

 
järnoxid

 
cölnisk erd/kölnisk jord/kasselbrun/Vandyckbrun 

 
hum

usinnehållande m
ull, torv eller brunkol 

Svart bensvart /elfenbensvart 
 

kalium
fosfat + kol + kalcium

karbonat alt. 
 

 
 

kalcium
fosfat + kol

 
sotsvart/kinsw

art/kinrök/kim
rök/lam

psvart 
 

kol

                * U
ngefärligt tillverkningsårtal. D

e pigm
ent som

 inte är årtalsangivna fanns före 1700.

 
               vitt, blått, grönt, gult, orange, rött, brunt och svart.



99

Färgämnen
Bonadsm

ålarna har också använt sig av laserande 
färger – färgäm

nen. U
nder tidigt 1700-tal fanns 

i stort sett inga billiga blå pigm
ent att få tag på. 

D
essutom

 fanns få starkt gula och gröna pigm
ent, -

ga färgäm
nen. Färgäm

nen är organiska och kom
--

äm
nen är att de är transparenta och ljuskänsliga. 

m
ed hjälp av sprit (Sandenor 1981:4; jfr G

jertsen 
1990:15). Färgäm

nena kan användas i sin upplösta 
form

 m
en de kan också göras till ”pigm

entform
”. 

D
etta görs antingen genom

 att torka in färgäm
-

net för att sedan blanda det m
ed ett fyllm

edel eller 
genom

 att fästa färgäm
net på en bärare, ett sub-

strat, som
 sedan torkas och rivs. D

et senare ger ett 
substratpigm

ent. D
e färgäm

nen som
 förm

odas ha 
använts av bonadsm

ålare under 1700-talets första 
hälft är fram

för allt vejde och björklöv (K
onstnär-

V
ejde, Isatis tinctoria, är en inhem

sk ört vars 
blad används till fram

ställning av en blå indigo-
färg. 

Vejdeörtens 
blad 

innehåller 
färgäm

nena 
indigotin, indirubin sam

t det gula färgäm
net 

kam
ferol (Sandberg 1986:24ff, 170f, 89; Scw

eppe 
1997:81ff). D

et gula färgäm
net m

edför att vejde 
har en grönaktig blåton. Indigo, Indigofera tinctoria 
innehåller indigotin och indirubin. Ä

kta indigo 
har därför en klarare blå kulör än vejden. U

nder 
1700-talet kunde vejdefärgen tillredas på följande 
vis: Vejdens blad plockas helst i början av julim

å-
nad, eftersom

 yngre blad har högre innehåll av 

Vejdeplantans blad krossas och m
als, varpå det får -

krosset form
as till knytnävestora bollar som

 tor-
kas 14–20 dagar. V

id färgtillverkningen stöts de 
torra vejdebollarna och läggs i en tygpåse. Påsen 
läggs sedan i klar dekanterad urinvätska som

 fått 
stå och jäsa/ferm

entera på låg värm
e under några 

dagar. Färgpåsen får ligga och dra i urinen som
 

fortsätter att jäsa. Blandningen rörs om
 då och då 

så att färgäm
net utsöndras. Färgbadet kan efter 

några dagar användas som
 färg. U

rinen fungerar 
både som

 reduktionsm
edel och som

 alkali under 
jäsningsprocessen, varpå det vattenlösliga leu-

genom
 att kritpulver läggs i färgbadet. K

ritpulv-
ret får ligga och absorbera färgäm

net några dagar. -
dera i m

örker under en tid, varpå det blå vatteno-
lösliga indigotinet bildas m

ed luftens syre. N
är 

det väl torkat kan det rivas till pigm
ent (H

arley 
1982:66, 88f). O

rrelius beskriver vejdefärgen som
 

en ”skön och durabel” blå färg (O
rrelius 1797). 

H
an skriver att vejden im

porterades från Italien, 

Finland, på G
otland och på Ö

land. H
an näm

ner 
dock att indigo, num

era, är m
er allm

än än vejden. 
G

ällande priset 53 var indigo ett förhållandevis 
överkom

ligt blått färggivande äm
ne.

Björklöv från olika Betulaarter ger en gul lack-
färg innehållande bland annat kam

ferol, luteo-
lin, quercetin och m

yricetin (jfr K
einänen och -

som
 betm

edel och ger en m
er brilliant gul färg -

björklövsfärg är ganska låg.
Även bresilja, och då fram

för allt den röda, 
tros 

ha 
använts 

i 
bonadsm

åleriet 
under 

hela 
1700-talet och fram

åt. Bresilja kom
m

er från olika 
bresiljeträd, från olika delar av världen. O

rrelius -

bresiljan Caesalpinia braziliensis 54 och kallas fern-
bock/Fernam

bok (O
rrelius 1797). Fernbock kom

-
m

er av fyndplatsen Pernam
buco i Brasilien, vilket 

innebär att det är H
ematoxylum brasiletto också kall-

lad Caesalpinia echinata som
 O

rrelius m
enar (jfr N

a-

bresiljan dyrast. Brun bresilja även kallat japanträd 
Caesalpinia sappan gav en purpurfärg. D

enna bre-
silja kom

 från kungariket Siam
 eller från M

alaba-

53 
Indigo kostade 1787, i N

orge, 768 skilling/kg; notera 
dock att de torkade bladen är m

ycket lätta och m
an får där-

m
ed m

ycket färg för pengarna (B
raenne 2002:62).

54 
Eftersom

 det huvudsakligen är kärnveden som
 nyttjas 

för bresiljefärg har C
aesalpinia braziliensis, vilket är en 

snårig buske inte varit lika vanlig i handeln som
 de andra 

typerna av bresiljevarianterna, vilka sam
tliga är träd (C

an-
non och C

annon 1994:36).
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gul sandel, kom
 från det V

ästindiska trädet M
orus 

tinctoria
-

pescheträdet H
aematoxylum campechianum i spanska 

A
m

erika. D
en blå bresiljan gav violetta och svarta 

färger. På 1700-talet im
porterades den röda bresil-

jan från Portugal och den bruna från H
olland och 

Bresiljan såldes i handeln i form
 av trästycken el-

kärnveden som
 gav bäst färg. 

-

av 1600-talet raspade allehanda bresiljeträ för att 

brasilein som
 tillsam

m
ans ger olika röda nyanser 

(O
liviera et al. 2002). D

e olika röda nyanserna är 
beroende av pH

 och betm
edel. I surt och neutralt 

bad erhålls orange till röda nyanser m
edan i ba-

siskt erhålls djupt röda till violetta. Betm
edlet kan 

vara alun m
en även tenn eller koppar kan ha fö-

rekom
m

it. D
et senare kan erhållas i fall en oför-

tent kopparkittel används som
 tillredningskärl 

(Sandberg och Sisefsky 1981: 52, 81f). Även järn 
bör fungera som

 betm
edel och kan erhållas om

 en 
järngryta används. K

larare färger erhålls då bresil-

tillförs färgblandningen (jfr Cannon och Cannon 

ut i 16 upplagor, den sista så sent som
 1600-talets 

slut, har beskrivit hur bresiljefärg ska prepareras 

först ligga och dra några tim
m

ar i ättika, etansyra. 
Sedan hälls öl i blandningen. Ö

let, det vill säga 
alkoholen, är sannolikt till för att ge en klarare röd 
ton. Blandningen kokas. D

ärefter tillsätts alun 
och gum

m
i arabicum

. Blandningen kokas igen. 
N

är dekokten har svalnat, silas den och kan där-
efter användas som

 färg. A
ndra bresiljefärgrecept 

innehåller kalk och urin. D
är det förra receptet 

ger en röd bresiljefärg ger det senare en blå eller 
lila bresiljefärg, då bresiljan är pH

-beroende.

kunna vara m
öjliga för bonadsm

ålare att få tag 
på lokalt är svam

par och lavar, som
 kanelspin-

delskivlingar, orselj och örnlav/byttelet/korkje, 

tuschlav och färglav. Kanelspindelskivlingar är av 
släktet D

ermocybe som
 ger röda färger (N

ationa-

O
rselj/orcilia fram

ställs egentligen ur stenlavar 
(busklavar) R

occellaarter såsom
 R

occella lasallia och 
R

occella umbilicaria m
en liknande färgäm

nen kan 
erhållas ur arter som

 örnlav, tuschlav och färglav 

till orcein, vilket är det huvudsakliga färgäm
net -

vis pottaska, kalium
 karbonat, ge en färg som

 i 
alkalisk m

iljö är blå och i sur m
iljö röd, det vill 

orcilia ett m
örkrött färgäm

ne eller färgdeg gjord 
på ”stenm

ossa” (stenlav) L
ichen roccellus (O

rrelius 

på K
anarieöarna och på klippor vid M

edelhavet. -
des från G

öteborg och Bohuslän under 1700- och 
1800-talen (Synnerberg 1815).

O
rrelius näm

ner att den bästa orseljen im
---

ter egentligen örnlav, O
chrolechia tartarea, och är en 

sorts skorplav. Ö
rnlaven, som

 även kallas korkje, 
var bättre än stenlavar, R

occella-arter, eftersom
 den 

endast behövde ferm
enteras/jäsas i urin i 3 veckor 

för att ge en starkt röd-violett färg m
edan stenlav 

behövde jäsa i ca 16 veckor. N
är orseljen/färgäm

-
net fått jäsa färdigt kunde det torkas till ett pulver. 
Pulvret kunde sedan blandas m

ed krita eller kalk 
och form

as till färgkakor (Casselm
an 2001:9ff). -

H
olm

åsen 1995:28f). N
är örnlaven började ta slut 

lav eller ”bergm
ossa” såsom

 tuschlav och färglav 
Tusch-

lav, U
mbilicaria pustulata ger olika röda, violetta och 

bruna till svarta kulörer beroende av tillsatsäm
--
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recept hur m
an ur tuschlaven kan få de olika ku-

pulveriserade laven i vatten m
ed osläckt kalk och 

salm
iak. Blandningen får stå varm

t 55 i 10–14 da-
gar och därefter torka in till ett pulver. D

et andra 
sättet är att nyttja jäst urin, lite kalk

56 och salm
iak. 

D
enna variant är snabbare och behöver endast stå 

8–10 dagar innan det kan torkas in.
H

an 
näm

ner 
också 

att 
allm

ogen 
brukar 

tuschlav för färgning. Tuschlav är enligt O
rrelius 

det sam
m

a som
 ”tuschm

ossa” L
ichen pustulatus 

och G
yrophora pustulata, vilken kunde användas till -

ver ett tuschrecept, där tuschlaven bränns till kol -
nung, jäst risvatten, lite järnsalt och lim

lavsavkok. 
Färglav, Parmelia saxatilis kallas ibland för stenlav/
stenm

ossa. Färglaven är vår m
est använda färggi-

vande lav (Sandberg och Sisefsky 1981:91f). D
en 

ger gulbruna till rödbruna nyanser. Tennsalter på--
ter ett regn, eftersom

 den lätt sm
ulas sönder i torrt 

loss laven från stenen.
D

en ”färglav” som
 såldes av västgötaknal-

lar under nam
net boråskulor/boråsfärg eller böt-

telet/byttelet 57 är troligtvis en blandning av olika 

och tuschlav har m
ed stor sannolikhet förekom

-

och A
spelin 1979:65; jfr H

ernroth 1979:44; jfr A
r-

vidsson 1999:41). M
öjligen användes nam

net bor-
åskulor för färgäm

net/”färglaven” i torkad form
 

m
edan byttelet (byttefärg) var nam

net för färgäm
-

net i upplöst form
, där bytta/bötta betyder spann 

55 
Enligt B

olton behöver tem
peraturen vara 56–75°C

 
(B

olton 1960:44).
56 

Förm
odligen rör det sig om

 bränd kalk, C
aO

.
57 

O
visshet råder ifall byttelet är örnlav eller tuschlav eller 

färglav. H
ernroth m

enar att byttelet sannolikt är tuschlav 
m

en skulle också kunna vara örnlav, vilket både A
rvidsson 

och Sandberg hävdar (jfr H
ernroth 1979:44; Sandberg och 

Sisefsky 1981:92; A
rvidsson 1999:41). Ejderm

an därem
ot 

tycks m
ena att det är färglav, m

öjligen tuschlav (Edjderstam
 

1971:9ff).

eller liknande behållare och leta eller lita betyder 

U
töver svam

par och lavar har m
öjligen an---

vau/reseda, gulbär/vägtorn/getapel, johannesört, 
V

au, 
färgreseda

58, är en ört vars ovanjordiska delar ger 

al. 2005:183, 417). Vau, R
eseda luteola var ett van-

ligt färgäm
ne under 1700- och 1800-talen. D

et -

vilt i Skåne och runt K
alm

ar, alltså i om
råden där 

det fanns bonadsm
ålare (O

rrelius 1797). Trots att 
vau fanns i Sverige im

porterades den i buntar för 
10–12 m

ark
59/bunt från Frankrike under 1700-ta-

let 
(O

rrelius 
1797). 

G
ulbär

kom
m

er från olika R
hamnusarter

getapel/vägtorn R
hamnus cathartica

60 och brakved 
Frangula alnus

-

intorkade om
ogna bären, som

 kallas gulbär eller 

58 
R

eseda/vau/franskt färggräs kunde köpas på A
potek och 

kostade 1777; 1 skilling/unce (B
äck och K

ungl. M
aj:t 1777; 

A
potekarsocieteten 1997).

59 
1 m

ark = 8 öre på 1700-talet (C
lem

ensson och A
nders-

son 2005).
60 

B
är och den inkokta saften från R

ham
ni-cathartici, 

Rham
nus cathartica, kunde köpas på apotek under nam

net 
spina cervina. Enligt M

edicinaltaxan från 1819 kostade bä-
ren 1 skilling och 6 rundstycken/unce och saften 21 skilling 
8 rundstycken/unce. Ifall gulbärsfärg brukats var det för-
m

odligen så att m
ålarna plockades bären direkt i naturen och 

koktes in. I annat fall köptes färgen troligen i bärform
, vilket 

var avsevärt billigare än den färdigkokta saften. Färgäm
net 

från gulbär kunde förstås även köpas i färdig pigm
entform

 
i form

 av schyttgult/sittgult. Vad Schyttgult kostade har 

Farm
akopéer eller m

edicinaltaxor från perioden (B
äck och 

K
ungl. M

aj:t 1777; R
osenstein 1819; K

ungl. M
aj:t 1819; 

A
potekarsocieteten 1997).
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-
thoram

nin som
 vid kokning klyvs till rham

etin/
chrysorham

in som
 är den egentliga färgande be-

ståndsdelen. För att erhålla gul färg plockas bären 
i om

oget tillstånd i början av augusti. Ifall grön 
färg önskades plockades bären i slutet av septem

-
ber, då bären var m

ognare. G
ulbären kokades och 

färg. Färgen kunde därefter fällas ut till ett sorts 
pigm

ent genom
 tillsats av tennsalt. G

etapel/väg-

V
ästergötland och östra delarna av Sm

åland, det 
vill säga i de om

råden där bonadsm
åleriet före--

surs] 1997). 
Krapp/krapprot eller m

adra tillhör fam
iljen 

R
ubicae m

en även G
alium

-arter kan ge krapp. I 

rubia, rubia tinktorum (A
potekarsocieteten 1997). 

Till G
alium

-arterna hör vitm
åra G

alium boreale och 
färgm

åra G
alium triandrum, vilka båda har använts 

till krappfärg. O
rrelius skriver i sin varuhand-

bok att m
åra/m

adra är ett svenskt färggräs vars 
rötter kan användas istället för krapp (O

rrelius 

Ö
land (Sandberg 1994:78ff). M

adra G
otlandis, 

är förm
odligen färgm

åran (jfr H
ernroth 1979:43). 

Färgäm
net ger olika röda nyanser och består av 

purpurin, pseudopurpurin och alisarin. D
et är 

pseudopurpurin som
 bidrar till m

est brilliant, röd 
färg. V

iktigt är att aldrig utsätta krappfärgäm
net 

för högre tem
peraturer än 70º C

. D
etta eftersom

 
pseudopurpurinet då om

vandlas till purpurin, 
m

ed en m
indre färgstark röd kulör, färgen m

ister 

kalcinitet är avgörande för färgutbytet och kulört-
heten. K

rapp-/m
åraroten tas upp när ovandelen 

har vissnat i oktober-novem
ber. D

en kan skör-
das redan efter två år m

en gam
la plantor ger en 

bättre färg. Rötter tas upp och torkas på m
arken 

1–2 veckor. D
ärefter skakas de rena från sand och 

tas in och torkas i värm
e i ca 5 dygn. Bark, jord 

och annat skräp tröskas bort. Skalet avlägsnas 
från rötterna, varpå de stam

pas och silas. Sedan -
dera och på så vis förbättras färgäm

net i dem
. V

id 
tillredning stöts rötterna ytterligare i en m

ortel. 

Rötterna kan betas m
ed alun och/eller vinsten. 

V
insten används dels för att sänka pH

:t, dels som
 

bethjälpm
edel. A

lum
inium

et i alunet fungerar som
 

betm
edel. H

undkäx/hundloka A
nthriscus silvestris 

ger färgäm
net. Färgen har liknande egenskaper 

som
 björklöv (Sandberg och Sisefsky 1981:84ff). 

Jamne, jäm
na eller lum

m
er Lycopodium complanta-

tum är en ört som
 ger gulgröna nyanser. D

et är de -
äm

ne sam
t en alum

inium
förening, vilken gör fär-

gen självbetande. Iris av olika slag har använts för 

m
iniatyrm

ålaren Bethuns nyttjades saften från blå 
liljor, vilket förm

odligen är blå strandiris Iris sibi-
rica 
blå kronbladen används till färg. V

iktigt är att de 
gula delarna avlägsnas. D

e blå delarna av kronbla-
den stöts i m

ortel och läggs sedan i blöt m
ed 3–4 

stå och dra. D
ärefter silas den färgade lösningen 

genom
 linneduk. Färgen är färdig att användas. 

Iris pseudacorus

resurs] 1997). Blå blomster näm
ns av bonadsm

åla-
ren Carl Reinic Rosenberg och ska enligt honom

 
tillredas m

ed alun och ättika (H
ernroth 1979:47). 

Blå blom
ster skulle eventuellt kunna vara iris el-

ler blåklint, m
en iris ger grönfärg, se ovan. Boyles 

Centaurea 
cyanus för vattenfärger i sin m

ålarhandbok ”T
he 

art of D
raw

ing” från 1731 (H
arley 1982:65f).

Bonadsm
ålarna kan även ha köpt färgäm

nen. 
D

e köptes då inne i städernas apotek, kryddbodar 

och dyra under 1700-talet var sittgult, curcum
a/

gurkm
eja, gum

m
igutta, galla, saftgrön, cugellack, 

lackm
us och tusch. Sittgult/sitthjälb även kallat 

 
(SA

O
B, Svenska akademiens ordbok 1997). Sittgult 

köptes i sm
å bitar, klum

par, vilka m
aldes sönder 

m
ed rivsten för att sedan blandas m

ed bindem
e-

alun. Färgäm
net kunde sedan antingen fällas ut 
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-
net kunde härröra från gulbär/vägtorn, kvercitron 
(tidigast 1794), vau/färgreseda, ginst/preengräs -
retts tillsattes fyllm

edlet som
 vanligtvis var krita. 

Färgsubstratet sjönk ner till en botten. Bottensat-
sen togs till vara, tvättades och form

ades till sm
å 

tyska betyder hög (O
rrelius 1797; N

ordisk fam
il--

berg och Bethun 1994:62ff). Synnerberg påpekar 
att ”schyttgult” var obeständig (Synnerberg 1815). 
G

urkmeja, gurkom
eia, näm

ns av Fem
sjöm

ålaren 

från 1813 (jfr Sandberg och Sandklef 1933:15) 
G

urkm
eja kan också heta curcum

a, curtum
m

i, 
curcum

ey, turm
eric, terra m

erita. G
urkm

eja be-
står av det gula färgäm

net curcum
in som

 använts 
till lackfärg och till färgning. Färgen ska lätt ble-
kas utan att läm

na någon restfärg (Sandberg och 

betas m
ed koppar erhåller m

an en något ljushärdi-
gare färg. K

oppar ger dock en något gulgrön ku-

ingefäraroten till utseende (O
rrelius 1797). H

an 

M
adagaskar och att den im

porterades till Sverige 
från H

olland (jfr A
potekarsocieteten 1997). G

um-
migutta

61, även kallat G
am

bogia, är ett naturligt 
organiskt färgäm

ne/gum
m

iharts, bestående hu-
vudsakligen av gam

bogiasyra, vilket erhålls från -
ikon och realencyklopedi 1904; Ström

berg 1948; 
jfr A

potekarsocieteten 1997). G
um

m
igutta bildar 

en guldgul em
ulsion i vatten. I alkalisk lösning er-

hålls en blodröd kulör. I sprit fås en klar gul lös-
ning. G

um
m

igutta im
porterades enligt O

rrelius 
från H

olland under slutet av 1700-talet (O
rrelius 

1797). G
alla är gallsten som

 färgats gul av gallan. 

61 
G

um
m

i gutta/G
am

bogia kostade 9 rundstycken /drakm
a 

(B
äck och K

ungl. M
aj:t 1777). M

edicinalvikterna är följan-
de: 1 skålpund = 356,28 g; 1 uns (unce) = 29.69 g; 1 lod = 
14,84 g och 1 drakm

a, D
r = 3,711 g (jfr B

oström
 och O

hlson 
2000:13). U

nder år 1777–1855 är 1 riksdaler = 48 skilling 
och 1 skilling = 12 rundstycken (C

lem
ensson och A

ndersson 
2005).

-
åtkom

ligt utan också svårarbetat, då den m
åste 

Saftgrön har fram
för 

allt kom
m

it från vägtornens gula m
ogna bär, så 

kallade gulbär, m
en det kan även röra sig om

 an-

m
ogna bär från ”w

albjörk” eller getapel, det vill 
säga vägtorn R

hamnus catharticus (O
rrelius 1797). 

svinblåsor. Se även gulbär. Johannesört
arter. D

en äkta johannesörten H
ypericum perforatum 

som
 ger en rödlila färg. K

nopparna krossas och 

resurs] 1997). Cugellack eller kugellack/kullack/
kurlack kan ibland säljas under benäm

ningen 
Florentinerlack enligt O

rrelius (O
rrelius 1797; 

1994:62f). Cugellacken består enligt vissa av kar-
m

in och krita eller tungspat, vilket gör lacken ljus-
röd. D

en röda färgblandningen har form
ats till 

sm
å kulor, därav nam

net kullack.
O

rrelius m
enar att två andra färgäm

nen 
används i cugellack näm

ligen Florentinerlack, 
det vill säga koschenill eller bresiljespån, vilka 
blandas m

ed krita och gum
m

i (O
rrelius 1797). -

ligen tillverkades i Florens m
en sederm

era också 
i Venedig. U

nder slutet av 1700-talet kunde den -

A
lm

qvist är ”kugellacken”
62 betydligt billigare än -

ligare färgäm
ne än koschenill används i cugellack 

(A
lm

qvist 1997:157). L
ackmus är ett blått am

orft 
pulver som

 fram
ställs ur vissa lavar, fram

för allt 
från fam

iljen R
occeallace. Färgäm

net är vattenlös-
ligt och kulören är pH

-beroende (Ström
berg 1948; 

O
rrelius m

enar att lackm
us är en blå färg som

 er-
hålls i sm

å kakor eller fyrkantiga stycken (O
rrelius 

62 
K

ugellack kostar på 1840-talet 12 skilling/skålpund 
(356,28 g) m

edan Florentinerlack kostar 1 riksdaler 32 skil-
ling/skålpund (A

lm
qvist 1997:157).
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H
olland under 1700-talet. I Frankrike tillverkades 

färgen av saften från örten Croton tinctorium sam
t 

kalk. M
edan m

an i N
ederländerna använde blåbär 

och släckt kalk. Tusch var enligt O
rrelius en svart 

färg som
 tillverkades dels av gum

m
ivatten och kol 

eller sot, dels av tuschm
ossa L

ichen pustulatus. D
et 

fanns även äkta kinesiskt tusch/bläck, som
 enligt 

honom
 var den bästa tuschen. D

en kom
 från an-

A
ndra färgäm

nen som
 fanns i handeln un-

är saffran, koschenill, drakblod, kerm
es och lac-

1994:44, 48, 51, 61, 71; A
potekarsocieteten 1997). 

Saffran kom
m

er från crokusens Crocus sativus. Färg-
äm

net har varit m
ycket dyrbart 63 m

en det kan vä-

63 
”C

rocus” gick att köpa på apotek och kostade 4 skilling/
drakm

a under 1700-talet. D
rakm

a = 3,711 g, vilket skulle 
m

otsvara 8 riksdaler för ett skålpund (B
äck och K

ungl. M
aj:t 

Tabell 6: Tänkbara organiska färgäm
nen i det sydsvenska bonadsm

åleriet från 1700–1870. 

  K
ulör Färgäm

ne/trivialnam
n 

Innehåll

 
indigo/indigo/indie blåt/ev. indus 

indigotin (indigo), indirubin 
 

blå blom
ster

  G
rön 

jam
ne, ört (grön) 

 
hundkäx (grön) 

 
saftgrön/gulbär 

xsanthoram
nin, rham

netin, kam
ferol, quercetin

 
gurkm

eja 
curcum

in, dem
etoxycurcum

in
 

Liljegrön

  G
ul 

björklöv  
kam

ferol, 
 

gum
m

igutta  
gam

boic acid, isogam
boic acid, m

orelin, m
orelinol, m

orelinsyra etc

 
sitthjälb/sittgelb/sitgul/schifftgull/schütgelb/ 

gult färgäm
ne (rham

nocitrin, rham
etin, quercitrin, luteolin) + 

 
/schytgul 

+ krita ev alun
 

galla/gallsten
   R

öd 
johannesört  

hypercum
 

bytteler/böttelet/B
orås kulor/örnlav 

atranorin, gyrophorsyra, lecanorsyra
 

O
rsej 

orcein
 

färglav 
atranorin, salazinsyra, ± lobarsyra, ± protolichestersyra

 
tusclav 

gyrophorsyra 
 

örnlav 
atranorin, gyrophorsyra, lecanorsyra

 
lackm

us 
orcein

 
drakblod/drakblo, sanguis draconis 

dracorubin, dracorhodin 
 

blod? 
album

in, hem
oglobin, m

ucopolysackarider?
 

koschenill/coccinella/konsehell/karm
in/karbin 

karm
insyra

 
krapprot/krapp, rubia/rubia tinctorum

, vitm
åra,  

 
m

attara, m
adra G

otlandis? 
purpurin, pseudopurpurin,alisarin ev alun

 
kanelspindelskivling

 
cugellack/kurlack  

laccaic asids (lac syror)

 
bresilja/fernebock/färn(e)bock (röd, brun, violett) 

brazilin, brazilein, hem
atein C

16 H
12 O

6
  Svart 

tusch
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gas upp av att färgäm
net är m

ycket färgstarkt. D
et 

krävs så lite som
 50 m

g saffran för att ge färg åt 
35 l vatten, vilket m

öjligen skulle kunna vara ett 
skäl till att saffran även skulle kunna förekom

m
a -

ran är m
ycket ljuskänsligt. Koschenill/karmin tas 

upp i listan nedan, över tänkbara bonadsfärgäm
-

nen, eftersom
 det näm

ns av bonadsm
ålaren Carl 

Reinic Rosenberg (A
nderson 1927:163). K

osche-
nill 64 även kallat cochenille/ coccionell/ coccio-
nella/ consionell/ konschonell/ scharlakansfärg 
eller carm

osinm
atkar ger en röd lackfärg (Sand-

berg 1994:43ff, 191; jfr A
potekarsocieteten 1997). 

Färgäm
net kallas karm

in/karm
osin och består av 

karm
insyra. K

arm
infärgäm

net kom
m

er från ko-
schenill-sköldlöss av släktet D

actylopius (Coccidae), 
det är endast honorna som

 ger färg. K
oschenillen 

(O
rrelius 1797). D

rakblod/drakblo, sanguis draco-

drakblodsträdet D
racaena draco och palm

en Cala-
mus draco

65 

-
societeten 1997). D

rakblod var dyrare än saffran 

O
rrelius är det ett högrött gum

m
i eller röd kåda 

som
 fås från busken Calamus rotang eller drakträ--

indien, m
en im

porterades från H
olland (O

rrelius 
1797). Kermes 
sköldlus och som

 kostade 9 rundstycken/drakm
a 

(A
potekarsocieteten 

1997; 
K

ungl. 
M

aj:t 
1799). 

L
acca, 

-
herats ut från schellack (jfr Sandberg 1994:69ff). 

så sent som
 1796, vilket gör att färgäm

net, trots 
att det var något billigare än K

oschenill, troligtvis 
inte använts till bonadsm

åleriet. D
etta eftersom

 

1777; K
ungl. M

aj:t 1819; A
potekarsocieteten 1997).

64 
K

oschenill kostade under 1700-talet 4 skilling/drakm
a, 

det vill säga lika m
ycket som

 saffran. K
oschenill är dock 

inte lika drygt som
 saffran, varför det är än m

indre troligt att 
detta färgäm

ne brukades av bonadsm
ålare. U

nder 1800-talet 
kostar K

oschenill 21 skilling/drakm
a (B

äck och K
ungl. 

M
aj:t 1777; K

ungl. M
aj:t 1828).

65 
C

alam
i-D

raconis R
esina kostade enligt M

edicinaltaxan 
från 1819, 5skilling och 9 rundstycken/drakm

a (3,711 g) det 
vill säga m

er än saffran (K
ungl. M

aj:t 1819; A
potekarsocie-

teten 1997).

kulörta och avsevärt billigare pigm
ent. I Tabell 6 --

delning som
 pigm

entlistan ovan.

R
eferen

sm
aterial  

– in
sam

lan
d

e och
 rekon

stru
ktion

M
erparten av pigm

entreferenserna har erhållits 
från institutionen för kulturvårds och SV

K
66s 

pigm
entsam

lingar. A
ndra färgäm

nen och binde-
m

edel har erhållits från kolleger och botaniska in-

sam
lats in fram

för allt m
ed hjälp av botaniker, se --

ning. V
idare kan det vara vanskligt att läsa och 

förstå historiska recept. Trivialnam
n, som

 inte är 
kända i dag, kan förekom

m
a. I enskilda fall kan 

det även förekom
m

a att författaren aldrig själv 
praktiserat recepten (jfr O

ltrogge 2005:13). D
etta 

kan olika faktorer såsom
 pH

 på vattnet, orenheter 
i ursprungsråvarorna, andra tem

peraturförhållan-
den vid tillverkning och så vidare göra att de re-
konstruerade resultaten inte blir desam

m
a som

 de 
förväntade. D

etta gör att rekonstruktionerna bör 

Spåräm
nen i de analyserade produkterna m

åste 
ses som

 naturliga föroreningar, då m
an historiskt 

inte haft m
öjlighet till sam

m
a renhetsgrad som

 
under laboratorieförhållanden.

Tillverkningen 
av 

referenser 
har 

fram
för 

allt gällt färgäm
nen. D

e färgäm
nen som

 rekon-
struerats har huvudsakligen varit olika inhem

ska -

färgäm
net läggs i ferm

enterad urin. U
rinen ger då 

alkalisk lösning genom
 den bildade am

m
oniaken 

och fungerar också som
 reduktionsm

edel. A
ndra 

färggivande äm
nen m

åste kokas upp i vatten för -

66
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lokaliteter. Vejdeindigo insam
lades på G

otland en 
som

m
ardag m

edan björklöv var avsevärt lättare -
lövsgul färg. För att fram

ställa sittgult plockades 
m

er eller m
indre svårfunna gulbär från brakved 

och getapel sam
t blad av reseda, vilka alla sam

-
lades in vid olika tillfällen och platser m

ellan juli 
och septem

ber. För tillverkning av krapp erhölls 
krapprot från Botaniska institutionens herbarium

, 
G

öteborgs universitet sam
t från G

unnebo Slott 
och Trädgårdar, M

ölndal. För tillverkning av böt-
tele sam

lades den ytterst svårfunna örnlaven
67 in 

tillsam
m

ans m
ed legitim

erad botaniker en reg-
nig höstdag. Även andra röda färgäm

nen såsom
 

tuschlav och färglav sam
lades in vid detta tillfälle.

Försök till rekonstruktioner av olika tänk-
bara och m

öjliga bindem
edel för bottenfärgen 

67 
B

ohuslän: K
ungälv, Lycke, Tjuvkilshuvud, nordnord-

västra sidan, ca 200 m
 öster om

 stenbrottet. B
lockterräng, 

10 m
 ö h. På vertikal yta av större stenblock, skyddat läge. 

Leg. Lars A
rvidsson &

 Ingalill N
ystöm

 Larsson,  
2006-11-20.

i bonadsm
åleri har genom

förts. D
etta eftersom

 
bonadsm

åleriet är utfört på en bottenfärg som
 är 

m
ycket följsam

 och bidrar till att den karakteris--
m

ålning, se Figur 25. D
ärför gjordes olika bland-

ningar och koncentrationer av olika bindem
edel 

följsam
het som

 m
öjligt, se bildserie Figurerna 26–

29. D
essa provserier har sedan fått utgöra testun-

derlag för olika kem
iska analysm

etoder.
Initialt 

testades 
traditionell 

kritlim
grun-

jfr 
G

ettens 
och 

Stout 
1966:62; 

jfr 
Tunander 

1989:34). Bindem
edelskoncentrationen bestod i 

det här fallet av ca 10 %
 (v/w

) 68 anim
alisk hudlim

 i -
ra tim

m
ar. D

ärefter sm
ältes lim

m
et i vattenbad. 

N
är lim

m
et var upplöst tillfördes krita tills lim

-
lösningen var m

ättad. Sedan applicerades den vita 

68 
Förkortningen v/w

 står för vikt-volym
procent i det här 

fallet g/100 m
l.

Figur 25: Bonadsm
åleriet 

är utfört på en bottenfärg 
som

 är m
ycket följsam

 
och som

 bidrar till att den 

m
aterialet vid beröring 

bem
ålning.
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grunderingen på en tvättad linneväv. Färgskiktet 
blev i det här fallet alltför styvt och hårt. V

id han-
teringstestet krackelerade och lossnade det från 
underlaget. D

ärefter testades ett lim
färgsrecept 

som
 bestod av en 4 %

-ig hudlim
lösning, där ca 

150 g krita tillfördes 100 m
l av lösningen (jfr H

all-
ström

 1986:28ff). Även denna kritlim
bottenfärg 

blev alltför styv, se Figur 26. V
idare träckte färgen 

prövades sam
m

a lim
koncentration som

 nyttjas i 
konserveringssam

m
anhang av bonadsm

ålningar, 
näm

ligen 1–2 %
-ig lim

lösning. Även så låga lim
lös-

ningar gav alltför styv bottenfärg i jäm
förelse m

ed 
den hos de båda bonadsm

ålningar som
 utgjorde 

referenser i studien, se Figur 25 och Figur 26.

-
ram

, valdes att testa några m
jukgörare. D

etta för 

för att få en bottenfärg som
 också var m

er trans-
parent. D

et var näm
ligen tydligt att den vita krit-

bottenfärgen i det ena autentiska bonadsfragm
en-

tet, av Sunnerbotyp som
 användes som

 referens i 
studien var något beige. D

en vita färgen i detal-
jerna såsom

 knappar och dylikt därem
ot, vilken 

också innehöll krita, hade en påtagligt ”kritvit” 
kulör, se Figur 27. O

m
 bindem

edel och pigm
ent har -

m
erm

ann 1989:23ff). D
etta var det troliga fallet 

i referensbonaden, det vill säga olika bindem
edel i 

inte som
 vitt pigm

ent i detta fall, utan blir m
er trans-

parent och beigeaktig i kulör i stället för vitt. D
ärför 

valdes bland annat olja som
 m

jukgörare.
O

lja och äggula testades som
 m

jukgörare i en 
blandning m

ed 1 %
 anim

aliskt lim
, se Figur 28. 

I sam
tliga fall var färgen fortfarande styv och 

sprack lätt upp vid hantering, vilket innebär att 
anim

aliskt lim
 som

 bindem
edel inte är helt troligt 

Figur 26: Till vänster syns en 
rekonstruktion av bottenfärg 
bestående av 4 %

-ig hudlim
-

lösning +
 krita. Färgskiktet 

är alltför styvt och spricker 
lätt upp vid hantering. Bil-
den till höger vasar att även 
en 1 %

-ig hudlim
lösning +

 
krita ger en alltför styv bot-
tenfärg i jäm

förelse m
ed den 
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såväl råg-, korn- och vetem
jöl prövades. D

e olika 
m

jölklisterlösningarna låg på 6–12 %
 (jfr H

all-
ström

 1986:31). K
om

binationer av m
jöl och ägg 

testades också. Sam
tliga m

jölinnehållande bot-

se Figur 30. Som
 kom

plem
ent prövades även en 

20 %
-ig kasinbaserad bottenfärg innehållande 

5 %
 natrium

vätekarbonat blandat m
ed krita för 

att se hur hård- och styvhetsgraden blev i detta 
fall (jfr H

allström
 1986:35; jfr Tunander 1989:47). 

D
enna färg blev dock m

ycket styv och liknade i 
stora drag de färger som

 innehöll anim
aliskt hud-

lim
. D

å m
jölhaltiga färger tycktes ge egenskaper 

utfördes ett enkelt jodkalium
jodidtest på de båda 

referensbonadsfragm
enten. I båda fallen påvisa-

des stärkelse, se Figur 39 i K
apitel 5 avsnitt Bin-

dem
edel. V

id FT
IR-analys på sam

m
a bonadsfrag-

m
ent påvisades toppar för såväl stärkelse som

 ägg. 
V

idare är värt att notera att i stort sett sam
tliga 

tester, oavsett färgtyp, trängde vid applicering 

duken m
åste ha isolerats innan bem

ålning. D
etta 

eftersom
 det är m

ycket ovanligt att färgen gjort 
genom

slag på baksidan av en bonadsm
ålning.

ägg sam
t äggula och äggvita. För att nyttja ägg som

 
bindem

edel är det viktigt att separera bort dels 
hinnan runt äggulan dels den sega näringssträng -
dades sedan m

ed krita. För den färg där endast 
äggvita ingick användes en gam

m
al tillverknings--

böcker (G
ettens och Stout 1966:19f; H

allström
 

1986:35). Ä
ggvitan vispades kraftigt till ett hårt 

ett tag, så att den rena klara äggvitevätskan skiktas 
på botten från det ovanpå liggande skum

m
et, där 

orenheter fastnat. D
en klara vätskan dekantera-

des och användes som
 bindem

edel. Sam
tliga rena 

äggbaserade bottenfärger gav ett m
ycket följsam

t -

påm
inde om

 traditionell tem
pera, testades även 

färgvarianter som
 m

er liknade traditionell slam
-

M
jöl har förutom

 att det ingått i slam
färg, i 

enskilda fall även brukats i grunderingar (M
ills -

listerlösning uppblandat m
ed krita testades, där 

Figur 27: D
en vita kritbot-

tenfärgen i referensbona-
den av Sunnerbotyp har 
en något beige ton m

edan 
de vita detaljerna såsom

 
knappar och vita konturef-
fekter, vilka också innehål-
ler krita som

 vitt pigm
ent, 

är påtagligt ”kritvita” i 
kulör. D

et tyder på olika 
bindem

edel i botten färg 
och övrig vit färg.
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vänster syns testet där olja ingår och till höger ingår äggula som
 m

jukgörare. I båda fallen är färgen fortfarande för styv, vilket gör att anim
aliskt lim

 som
 bindem

edel 
inte är helt troligt i bonadsm

åleriet.
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K
apitel 5

Så m
ålad

e b
on

ad
sm

ålarn
a 

– m
ålerim

aterial och -tekniker
I detta kapitlets första avsnitt presenteras resultat 
erhållna vid de spektroskopiska analyserna, där 
tolkning och härledning av toppar i några utvalda, 
representativa spektra redovisas. I avsnitten G

e-
nerellt för bonadsm

åleriet – hur en bonad blir till 

och tekniker beskrivs tillverkningsteknik och m
a-

terialval inom
 den sydsvenska bonadstraditionen. 

I avsnittet G
enerellt för bonadsm

åleriet ges en 
övergripande bild av typiska m

aterialval, ett sorts 
konkluderat resultat av sam

tliga teknologiska och --
niker, visar på det utm

ärkande och individuella 
m

aterialvalet för respektive bonadsm
ålare som

 in-
gått i studien. Frågor som

 ligger till grund för be-
skrivningen är: H

ar m
aterialvalet, förutom

 en lång 
tradition inom

 grupptillhörigheten, även m
ed den 

enskilde bonadsm
ålarens personliga ekonom

i att 
göra? K

an valet också bero på bonadsm
ålarens 

bostadsort och lokalitet? H
ur långt har bonads-

m
ålaren till närm

sta handelsstad? Ä
r det fram

för 
allt närproducerat och lokalt funna m

aterial som
 

nyttjats?

A
n

alysresu
ltat: F

ib
rer, b

in
d

em
ed

el, 
p

igm
en

t och
 färgäm

n
en

I detta avsnitt presenteras huvuddragen av analy-
serna och tolkning av de olika kem

iska analysre-
sultaten. Sam

m
antaget har 70 stycken bonadsm

ål-
ningar och ca 700 prover analyserats, se Bilaga 1. 
För att erhålla ett representativt svar för ett prov 
har analyser utförts på olika punkter på provytan. 
I vissa fall har dessutom

 kom
pletterande analys-

m
etoder använts för att få så tillförlitliga resultat 

som
 m

öjligt. D
etta innebär att m

ånga analyser har 
utförts på det redan om

fattande studiem
aterialet. 

D
ärför redovisas endast representativa analysre-

sultat för det som
 är generellt och det som

 är av-
vikande för bonadsm

åleriet. Resterande spektra 

boken.

F
ib

rer
Fibrer från underlaget i bonadsm

ålningarna har 
undersökts m

ed hjälp av polarisationsm
ikrosko-

pering sam
t i enstaka fall även m

ed R
am

anspek-

lätt att känna igen vid m
ikroskopering genom

 de 

Figur 31. V
issa bonader, fram

för allt ifrån A
llbo-

K
innevaldom

rådet, 
är 

m
ålade 

på 
återanvända 

m
önstervävda linnedukar, se Figur 147. Vanligt-

vis är det infärgade garnet i dessa bonader blått, 
även om

 inslag av rött också kan förekom
m

a. D
e -

visas indigo, se Figur 33. I något enskilt fall har -

A
braham

sons bonadsm
ålning (inv nr K

M
12904) 

består troligen enstaka tygstycken av återanvänd 
säckväv i jute. V

id m
ikroskopering syns de grova --

parerade ”buntar”, se Figur 34. Fibrerna är dessut-
om

 m
ycket spröda på grund av kristallina partier 
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-

F
igu

r 33: Svart spektrum
 visar blåfärgad lintråd från underlaget i bonad (inv nr N

M
63257) av D

aniel H
ultgren. Fibern är 

m
önstervävda linnedukar. V

id m
ikroskopering syns de 

indikerar indigo.
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Figur 34: Sw
en A

braham
sons bo-

nadsm
ålning (inv nr K

M
12904) består 

delar av underlaget av återanvänd 
säckväv i jute. V

id m
ikroskopering 

hoppackade i ”buntar”, vilka är svår-
separerade.

Figur 36: Pappersbonaderna i studien 
är sam

tliga m
ålade på handtillverkat 

lum
ppapper. D

et är en oblekt lum
p 

av m
akulaturtyp. Pappersm

assan kan 

ull, andra djurhår, bom
ull, linne osv. 

Fibrer i lum
ppapper i bonadsm

ål-
ning (inv nr V

M
39716) av Carl Reinic 

Rosenbergs.

14) av A
nders Svensson i K

näred 
i studien är m

ålad på bom
ullsduk. 

N
otera den något vridna, ihåliga och 
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(jfr Catling och G
rayson 2004:37ff). V

idare har det 
i ett fall i denna studie påträffats en bonad m

ålad 
på bom

ullsväv, vilket är ovanligt i sydsvenskt bo-

av A
nders Svensson i K

näred, se Figur 35. I pap-

förekom
m

a. Sam
tliga bonader på papper i denna -

Figur 36. D
et är en oblekt lum

p av m
akulaturtyp.

B
in

d
em

ed
el

För att undersöka vilken typ av bindem
edel som

 --
m

etod har genom
förts på sam

tliga vita, gula och 
gröna prover från bonaderna. G

enerellt har fos-
forinnehållet varit intressant eftersom

 det ingår i -
liga bindem

edel i bonadernas bottenfärg gav in-
dikationer om

 att ägg förekom
m

er i bindem
edlet. 

V
idare m

enar nutida praktiserande bonadsm
ålare 

1 att äggula är binde-
m

edlet i bonadsm
åleriet (Personlig kom

m
unika-

tion, Sue Prince, 2010-07-19). Rekonstruktionerna -
centrationer som

 1 %
-ig kollagenlösning baserad 

på hudlim
 ger ett alltför styvt och hårt färgskikt, se 

förgående avsnitt Referensm
aterial – insam

lande 
och rekonstruktion. H

udlim
 är därför inte troligt 

m
aterial som

 en bonadsm
ålning uppvisar. D

etta 
går förvisso stick i stäv m

ed tidigare tolkningar 
och slutsatser utifrån undersökningar på bonads-

Färg och bottenfärg i en typisk bonad följer du-
ken, utan att krackelera och falla av vid hantering, 
även vid kraftig rörelse. Rekonstruktioner m

ed 
ägg i olika blandningar gav en m

ycket följsam
 och 

1 
Sue Prince är en konstnär från Storbritannien. H

on har 
personligen fått ta del av och lära bonadsm

åleriets konster 
av den siste efterlevande släktingen, nu död, som

 fortfarande 
utövade och behärskade tekniken under 1900-talets andra 
hälft. Prince ger bonadskurser varje som

m
ar vid U

nnaryds 
bonadsm

useum
. Å

r 2010, 19–21 juli, deltog jag vid bonads-
m

ålerikursen och hade således m
öjlighet att ta del av Prince 

idéer om
 tekniken.

ingår, förutom
 svavel, även fosfor och kväve i 

i alla proteiner. O
valalbum

in i äggvita tillika kol-
lagen i anim

aliskt lim
 innehåller båda svavel, däre-

m
ot ingen fosfor, vilket därm

ed vare sig utesluter 
äggvita eller kollagen. N

otera att benlim
 troligen 

inte kan förekom
m

a i bonadsm
åleri, eftersom

 det 
enligt Skans förekom

m
er som

 produkt först runt 
1800-talets m

itt (jfr Skans 1991:135).
För att på ett relativt enkelt vis utröna om

 
äggula ingår i bonadsm

åleriet kan m
an, som

 
näm

nts, göra en grundäm
nesanalys och se hu-

ruvida fosfor ingår i m
aterialet. Ä

ggulans lecitin 
som

 består av fosfolipider – triglycerid m
ed fosfat-

därem
ot inte i anim

aliskt hudlim
. Problem

et är 
dock att fosfor även ingår i kasein. D

et som
 dock 

talar em
ot kasein är sam

m
a anledning som

 kol-
lagen, från anim

aliskt hudlim
. K

asein även i rela-
tivt låga koncentrationer blir alltför styvt och stelt 

se avsnitt Referensm
aterial – insam

lande och re-
konstruktion. D

et faktum
 att kasein traditionellt 

har använts som
 bindem

edel för m
åleri på hårda -

tion i sig om
 att kasein inte heller är troligt i bo-

nadssam
m

anhang (jfr G
ettens och Stout 1966:7ff; 

kasein, tack vare just sin styrka och hårdhet, an-
vänts som

 adhesiv för att foga ihop trä (jfr Bom
-

ford et al. 1989:12). För att inte bara göra antagan-

har försök även gjorts att titta på huruvida kasein 
respektive ägg m

öjligen har olika koncentrations-
förhållanden m

ellan fosfor och svavel och på så 
vis få en indikation om

 proteintyp och därm
ed på 

ett m
er vetenskapligt vis kunna utesluta kasein. 

kan innehålla svavel, vilket kan m
edföra m

issvis-
ningar i koncentrationsförhållandet m

ellan svavel 
och fosfor, valdes vita prover ut huvudsakligen 

kunde inte denna m
etod påvisa en tydlig kvanti-

tativ skillnad i referensproverna. D
etta eftersom

 
proverna vare sig kunde kol- eller guldbeläggas. 
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H
uvudanledningen till detta var att proverna inte --

pelvis reagenstester skulle utföras senare. Ä
nnu en 

anledning till varför proverna inte kunde beläggas 
m

ed kol och guld var att det m
edför ytterligare 

arbete m
ed det om

fattande provm
aterialet. Resul-

et al ska äggula ha karakte-
ristiska absorbanstoppar i form

 av N
-H

-sträck-
ningar vid ~3289 cm

-1, härrörande lecitinet sam
t 

amid II övertoner vid ~
 3080 cm

-1, amid I C
-O

-
sträckningar vid ~

 1654 cm
-1, amid II N

H
2 -defor-

m
ationer ~

 1632 cm
-1 och amid II toppar vid ~

 
1542 cm

-1 (jfr M
eilunas, Bentsen och Steinberg 

1990:41; jfr Sm
ith 1999:132ff). D

e olika am
idvi-

brationerna kom
m

er av proteinet i gulan. V
idare -1 

från karbonygruppen, 1239 cm
-1 respektive 1098 

cm
-1 från fosfatgruppen och 1164 cm

-1 från C
-O

-C 
sträckningar i esterbindningen sam

t de om
ättade 

gruppernas toppar vid ~
 3006 och 722 cm

-1 sak-
nas i det åldrade m

aterialet (jfr M
antsch et al 1981). 

N
ilsson m

enar dock att ~
 1240 cm

-1 är en PO
2 -

assym
etrisk sträckning i lecitinet (Personlig kom

-

O
ptic 2012-07-11). H

an m
enar också att det ska 

-1 som
 är en sym

m
e-

trisk sträckning, även den härrörande fosfatgrup-
pen i lecitinet. I det recenta provm

aterialet som
 

dock något förskjutna, se Figur 40.
I analyserade referenser har jag tolkat in yt-

den vid ~
 2860 cm

-1, vilket är – C
H

3 -sträckningar 
dels i lecitinet, dels i kolesterolets m

etylgrupper, 

1993:116; jfr Sm
ith 1999:58). D

enna topp har an-

av FT
IR-spektra. Ä

ggula uppvisar dessutom
 en 

relativt kraftig topp vid ~
 2925 cm

-1 i jäm
förelse -

fekter av C
H

2
såväl bonadsproverna som

 i sam
tliga proteinre-

ferenser även en bred amid II övertonstopp vid 
~3070 cm

-1, vilken inte förekom
m

er i stärkelsere-
ferenserna. D

enna topp indikerar därför protein--
kom

st i de båda toppar vid ca 1650 och 1550 cm
-1, 

vilka uppstår på grund av amid I och amid II vi-
brationer. D

essa toppar är dock något förskjutna 
och inte lika m

arkanta i de recenta referenspro-

ovalalbum
in; S, N

Figur 37: H
uvuddelen av den kem

iska strukturen för ovalalbum
in respektive lecitin. N

otera svavelgrupperna i ovalalbum
inet 

och fosfor i fosfatgruppen i lecitinet sam
t de tre m

etylgrupperna.

lecitin; P, N
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därm
ed förändring i position och intensitet vid 

åldring av m
aterialet. Både äggvita, äggula och 

alla ger m
ycket breda toppar på grund av olika 

O
H

-sträckningar i om
rådet 3250 ±

 250 cm
-1 (So-

crates 2000:12ff). I denna region kring 3000 cm
-1 

förekom
m

er också CH
-sträckningar från om

ät-
tade arom

atiska kolväteringar i ovalalbum
in, se 

Figur 37. U
nder 3000 cm

-1 ner till 2800 cm
-1

typiska 
C

H
-sträckningar, 

sym
etriska 

och 
asy-

m
etriska från m

ättade kolväten.

varit uppspänd m
ed bildytan m

ot tim
m

ervägg och 
fungerat som

 isolering och underlag för en senare 
tapetsering. M

öjligen skulle m
jölklister från ta-

petseringen ha kontam
inerat ytan, vilket ger en 

m
öjlig felkälla. D

et andra fragm
entet därem

ot 
har aldrig använts som

 tapetunderlag, utan endast 
som

 isolering i ett ventilationsrör. D
ärm

ed utgör 
det senare fragm

entet ett viktigt belägg för att just 
stärkelse kan ingå i bonadsm

åleri som
 bindem

e-
del, åtm

instone i bottenfärgen. V
id FT

IR-analys 
har därför undersökts om

 toppar som
 skulle indi-

kera närvaro av stärkelse fanns i spektra. Förutom
 

C
H

-sträckningar i om
rådet 2900–3000 cm

-1, har 

1103 cm
-1, vilka fram

för allt kom
m

er av CO
-, CC

- 
och till viss del O

C
H

-vibrationer (van Soest et al. 
1995). V

idare är topparna vid ~
 1077, 1047, 1022, 

994 och 928 cm
-1 karakteristiska, vilka härrör från 

O
C

H
-böjningar och C

H
2 -relaterade vibrationer. 

Toppen 994 cm
-1 ska vara starkt beroende av vat-

-1, vilken härrör 
från CO

C
-sym

m
etrisk sträckning och C

H
-de-

form
ation. Topparna vid ~

 1047, 1022 och ~
 861 

cm
-1 är olika starka beroende av om

 stärkelsen 
är i kristallin form

 eller ej, där den vid 1022 cm
-1 

heller denna topp, eftersom
 proverna är helt torra 

och i kristallint m
er ordnat tillstånd. D

e toppar 
som

 syns i m
ina spektra av olika stärkelseinne-

hållande referenser är fram
för allt ~

 1150, 1077, 
1047, 994 och 928 cm

-1. D
etta på grund av att dif-

provet inte ger lika tydliga spektra och eftersom
 

referens- och analysm
aterial är uppblandat m

ed -
för att topparna blir relativt breda och tolkning-
en av spektra blir svårare. Som

 kom
plem

ent till 
FT

IR-analys har m
ed hjälp av stereom

ikroskopi 
jodkalium

jodidtest utförts på sam
tliga vita prover, 

dock först efter det att de grundäm
nesanalyserats 

A
nalys av färgprover från bonader indikerar 

att färgen vanligtvis innehåller ägg. D
enna slut-

sats grundas dels utifrån FT
IR-spektra och ovan 

där fosfor och svavel påvisats. U
töver detta ligger 

Figur 38: K
em

isk struktur för kolesterol som
 är en lipid 

m
ed alkoholgrupp. N

otera de två m
etylgrupperna.

-
test utfördes på de båda 
referensbonadsfragm

ent 
för att påvisa ett even-
tuellt stärkelseinnehåll 
i bottenfärgen. Testet 
gav positivt resultat och 
korn av stärkelse färgades 
violett. Ö

verst ses de 
båda bonadsfragm

enten. 

bottenfärgstesterna. D
e i 

m
itten innehåller stärkelse 

och krita. M
edan de två 

nedersta endast innehåller 
proteiner och triglycerider 
som

 bindem
edel i färgen.

Som
 redan näm

nts gav inledande reagenstes-
ter m

ed jodkalium
jodidlösning på de båda refe-

rensbonadsfragm
ent i studien indikation om

 att 
bottenfärgen innehöll stärkelse, se Figur 39. D

en 
ena bonaden hade, efter den föll ur bruk, förvisso 
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Gult spektrum består av: animaliskt hudlim, huvudsakligen kollagen; 
Rosa: kornmjöl, stärkelse med litet inslag av proteiner; Ljusblått: ägg, f a ovalalbumin + lecitin; Brungrönt: äggvita, f a ovalalbumin; Svart: äggula, lecitin, 
protein och kolesterol; Grönt: stärkelse; Blått: kasein.



120

-1 
som

 siluetten av spektrum
et i om

rådet m
ellan ~

 1400 och 1000 cm
-1 indikerar äggula. Även grundäm

nesanalys pekar på ägg, då såväl 
svavel som

 fosfor ingår. G
rönt spektrum

 är äggulareferens. D
e andra två spektra visar referenser av äggvita (blått) och m

jöl (rött).

~
 2850 cm

-1

bottenfärgen, då toppen vid ~
 2920 cm

1 

fosfor i de båda proverna. G
rönt spektrum

 är äggula, blått är äggvita och rött är m
jöl.
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-
tella testerna av bottenfärgsrekonstruktionerna 

bonad (N
M

59597) innehåller ägg. I FT
IR-spektra 

syns bland annat en topp vid ~
 2850 cm

-1, som
 

tycks vara karakteristisk för äggula. D
enna topp 

kom
m

er av de olika m
etylgruppernas, C

H
3 , vi-

brationer, se Figur 41. V
idare pekar spektrum

ets 
siluett i om

rådet m
ellan 1400 och 1000 cm

-1 på -

lim
. V

id grundäm
nesanalys påvisas såväl svavel 

som
 fosforinnehåll, vilket också indikerar ägg. I -

tra tydligt vid iakttagelse av den kraftiga toppen 
vid ~

 2920 cm
-1 och i jäm

förelse m
ed föregående 

spektrum
, se Figur 42.

H
os vissa bonadsm

ålare, fram
för allt de 

tillhörande 
den 

östra 
traditionen, 

ingår 
även 

stärkelse som
 kom

ponent i bindem
edlet. D

aniel 

Figur 43: D
aniel H

ultgren har en tunn bottenfärg, där duken gör genom
slag. I FTIR-spektra syns en tydlig topp vid 1130 cm

-1 och en 
dal vid 1108  cm

-1

av ägg, stärkelse och krita. D
et blå är ett spektrum

 av äggvita och krita.

Figur 44: V
id förstoring m

ed hjälp 
av stereom

ikroskop syns stärkelsen 
i form

 av klum
par i färgen. V

id 
jodkalium

jodidreagenstest bekräf-
tas i det här fallet iakttagelsen, se 
bilden till höger. Bottenfärgsprov 
från D

aniel H
ultgrens bonadsm

ål-
ning (inv nr N

M
63257)  tillhörande 

N
ordiska m

useet. K
A
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-
nehållande färg. Färgskiktet är m

ycket tunt appli-
cerat och duken gör genom

slag ställvis. I FT
IR-

spektra syns en tydlig topp vid 1130 cm
-1 och en 

dal vid 1108 cm
-1

linnets närvarande, se Figur 43. Stärkelse påvisas 
enkelt m

ed hjälp av jodkalium
jodidreagenstest, se 

m
ålaren A

nders Svensson. I hans bonad (inv nr 

analys, kom
pletterat m

ed grundäm
nesanalys och 

jodkalium
jodidtest, se Figur 45. V

idare har det 
genom

 
jodkalium

jodidreagenstest 
visat 

sig 
att 

nästan sam
tliga bonadsm

ålningar innehåller stär-
kelseinnehållande klister som

 isolering i under-

N
M

59597) syns vid m
ikroskopering ett gulnat 

V
id jodkalium

jodidreagenstest påvisas stärkelse i 
isoleringsskiktet.

(svart). D
et röda spektrum

et är stärkelsereferens m
ed krita. D

et G
röna är äggula och krita m

edan det blå är äggvita och krita.

Figur 46: I stereom
ikroskop kan 

ibland det gulnade lim
skiktet i iso-

-
berghs bonad (inv nr N

M
59597), 

tillhörande N
ordiska m

useet. V
id 

jodkalium
jodidreagenstest färgas 

stärkelsen violettsvart se bilden till 
höger.
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Figur 47: Sam
m

antaget indikerar det svarta spektrum
et över Sven N

ilssons bottenfärg på kollagen från anim
aliskt hudlim

 snarare 
än ovalalbum

in i äggvita. Ingen fosfor ingår i provet. D
et är huvudsakligen tre faktorer som

 indikerar kollagen snarare än äggvita, 
dels den m

arkanta toppen vid 2989 cm
-1, dels höjdskillnaden m

ellan toppen och dalen vid ~
2920 respektive 2010 cm

-1, dels siluet-
ten i om

rådet ~
1400 till 1000 cm

- 1

är m
jöl +

 krita, blått är äggvita +
 krita m

edan det gröna är äggula +
 krita.

-

stärkelse och ägg. D
et svarta spektrum

et är från Sven N
ilssons bonad (inv nr N

M
9195) som

 består av hudlim
. Ö

vriga spektra är 
referenser över hudlim

 (grönblå), äggvita (blått), äggula (grönt) och m
jöl (rött). Sam

tliga innehåller även krita.
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Figur 49: D
et svarta spektrum

et är krita från vittparti i A
braham

 Clem
etssons bonadsm

ålning (SM
 135 prov 3). D

et röda spek-
-1.

Figur 50: D
et svarta är ett spektrum

 över pariserblått uppblandat m
ed lite krita (1086 cm

-1) och blyvitt (1053 cm
-1). Provet kom

m
er 
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-
fats som

 bindem
edel i sam

band m
ed denna studie. 

D
et är i en bonadsm

ålning (inv nr N
M

9195) av 
Sven N

ilsson från 1875. V
id grundäm

nesanalys 
saknas fosfor, endast svavel förekom

m
er, vil-

ket pekar på hudlim
 eller äggvita. FT

IR-spektra 
indikerar anim

aliskt hudlim
, se Figur 47. Sam

-

antagandet: den m
arkanta toppen vid 2989 cm

-1, 
höjdskillnaden 

m
ellan 

toppen 
och 

dalen 
vid 

~2920 respektive 2010 cm
-1 sam

t siluetten i om
-

rådet ~1400 till 1000 cm
-1. V

idare uppger N
ilsson 

själv att han använder ”lim
” som

 bindem
edel för 

färgen (Svärdström
 1976:30). Bonadsm

ålningen 
uppvisar dessutom

 ett styvt intryck vid okulär-
besiktning och hantering. V

id jäm
förelse av de -

sons färgprover blir bilden tydligare över hur 
särskiljande och tolkning av de olika spektra går 

fram
för allt äggula, vilket syns dels i den speci-

-1, dels i den höga 
toppen vid 2920 cm

-1. Ä
ggvita har en igenkännbar 

siluett i om
rådet 1400–1000 cm

-1. V
idare har ägg--1 

i jäm
fört m

ed ett spektrum
 innehållande övervä-

gande äggula. Stärkelse har en m
arkant topp vid 

~
 1077 cm

-1 (jfr van Soest et al. 1995). H
udlim

 har 
en typisk siluett i om

rådet ~
 2990–2010 cm

-1, där 
dels den m

arkanta toppen vid 2989 cm
-1 är speci-

och dalen vid ~2920 respektive 2010 cm
-1.

P
igm

en
t

Pigm
enten har fram

förallt analyserats m
ed hjälp 

av R
am

anspektroskopi och en m
anuell härledning 

m
ed hjälp av referensspektra från kända referen-

ser. Ingen sökfunktion i instrum
entets referens-

bibliotek har i det här fallet använts, eftersom
 det 

visade sig vara m
ycket svårt att få tag på referens-

bibliotek m
ed spektra över historiskt konstnärs-

m
aterial. D

ärför har jag byggt upp ett eget bibliotek 
m

ed tänkbara referensspektra. D
ärtill har jag nytt-

jat öppna referensdatabaser online som
 e-V

ISA
RT 

databas sam
t olika publikationer över R

am
anana-

lyser av historiskt konstnärsm
aterial, se K

apitel 2. 
K

om
pletterande pigm

entanalyser har utförts m
ed 

K
rita ingår i sam

tliga bonader. Vanligtvis 

också inblandat i vissa färger för att ljusa upp, 
dryga ut och ge färgen en m

er täckande förm
åga. 

K
ritan har en m

ycket intensiv
 2 topp vid 1087 cm

-1 
(vs), vilket gör att äm

net enkelt kan påvisas. K
ri-

714 (m
) sam

t 1087 (vs) cm
-1, se Figur 49.  I något 

enstaka fall har blyvitt påträffats i bonadsm
åleri. 

D
etta pigm

ent bör därem
ot ses som

 ytterst ovan-

den skolade och skråbundna m
ålaren Sven M

orin 

Pigm
entet är här dels uppblandat m

ed pariser-

se Figur 49 nedan. Rent blyvitt har följande top-
par: ~

 417 (w, br), 682 (w
) och 1054 (vs) cm

-1, där 
det fram

för allt är den starka toppen vid 1054 cm
-1 -

ningar från 1700-talets slut. U
nder 1800-talet blir 

pigm
entet m

er frekvent i bonadssam
m

anhang. 
Pariserblått är i sam

tliga fall uppblandat m
ed ett 

vitt pigm
ent, huvudsakligen krita, förutom

 i ett 
fall där även blyvitt ingår. Tidigare näm

nda Sven 
M

orin m
ålar m

ed pariserblått uppblandat m
ed 

Figur 50. Pariserblått har toppar vid ~
 277 (m

), 
532 (w

), 2093 (s), 2120 (m
), 2150 (vs), 2710 (w

), 
2844 (w

) och 2869 (w
) cm

-1. D
är det fram

för allt är 
topparna i om

rådet 2000–2200 cm
-1 som

 är m
est 

G
röna pigm

ent såsom
 schw

einfurtergrönt 
kan vara svåra att analysera m

ed hjälp av FT-
R

am
an, där laserlinjen 1064 nm

 ligger inom
 det 

nära infraröda om
rådet. G

röna färger får lätt hög 

H
öjden kan skilja beroende om

 det är dispersiv eller FT-
R

am
an som

 nyttjas. Placeringen för toppen kan också skilja 
något instrum

enten em
ellan, varför m

an kan se topparnas 
placering som

 ungefärligt ± 3 vågtal. H
öjden som

 är avhäng-
ing av vilken typ av teknik som

 nyttjas är väsentlig, eftersom
 

denna anger hur dom
inerande toppen blir i ett uppblandat 

H
öjden på toppen anges m

ed: (w
) = w

eak, svag; (m
) = m

e-
dium

; (s) = strong, stark; (vs) = very strong, m
ycket stark; 

(br) = broard, bred; (sh) = shoulder, skuldra. D
e toppar och 

höjder jag anger i denna text är baserade på referenser körda 
m

ed FT-R
am

anteknik.
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Figur 51: D
e kraftiga topparna runt 2900 cm

-1

CH
3 streckningar i den organiska acetatgruppen. Sam

tliga spektra är från den gröna kulören i olika bonader av Per Svensson i 
D

uvhult. D
et övre svarta spektrum

et är ett färgprov från bonad (inv nr N
O

K
00175-2005). D

et gröna spektrum
et är grön färg 

från bonad (inv nr H
M

16101). D
et blågröna spektrum

et är från bonad (inv nr N
M

59676-4).

Figur 52: O
lika gröna nyanser i Sven N

orbergs 

kulören i kravatten består av ren schw
einfurter-

grön färg. Pigm
entet är inte utblandat m

ed andra 
pigm

ent och har därför en m
er illgrön ton. D

en 
grönafärgen i blom

bladen och den m
er saftgröna 

färgen i trädets bladverk är båda uppblandad m
ed 

olika koncentration av sittgult.
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absorbans inom
 det röda och infraröda spektral-

om
råde. D

ärför har jag för sam
tliga gröna prover 

kom
pletterat 

R
am

ananalyserna 
m

ed 
grundäm

--
w

ards och H
argreaves 2012:395). På så vis kan 

kopparacetoarsenik, m
ed stor sannolikhet påvi-

runt 2900 cm
-1

3CuO
A

s2O
3Cu(O

O
CC

H
3), vilka indikerar olika 

vibrationer hos den organiska acetatgruppen, se 
Figur 51 och Figur 54 (jfr Socrates 2000:17f, 134f). 
Topparna härrör från asym

m
etriska och sym

m
e-

triska C
H

3  sträckningar och C=
O

 övertonssträck-
ningar i esterbindningen. V

id grundäm
nesanalys 

av äm
net påvisas koppar och arsenik, där koppar 

och arsenikinnehållet vanligtvis är påtagligt, se 
Tabell 7. N

ågra R
am

anspektra över schw
einfur-

tergrönt har em
ellertid blivit m

ycket tydliga såsom
 

det spektrum
 över ett illgrönt färgprov som

 in-
går i N

orbergs bonadsm
ålning, se Figur 52 och 

Figur 53. Färgen är helt ren utan andra pigm
ent 

inblandade, 
vilket 

m
edför 

den 
illgröna 

kulö-
ren. Sam

tliga toppar i detta spektrum
 stäm

m
er: 

119 (v), 154 (m
), 175 (s), 217 (s), 243 (s), 285 (m

, 
br), 325 (w

), 369 (m
, br), 432 (w, br), 492 (w, br), 

540 (m
, br), 852 (m

, br), 951 (s), 1437 (w
), 1557 (w

), 
2710 (w

), 2830 (w
), 2867 (m

) och 2927 (vs) cm
-1, 

se Figur 53 (jfr Bell, C
lark och G

ibbs 1997:2172). 
Schw

einfurtergrönt tycks i bonadssam
m

anhang 
ofta vara utblandat m

ed antingen ett blått eller ett 
gult pigm

ent eller färgäm
ne, se Figur 54. Troli-

gen utblandas pigm
entet för att däm

pa den något 
illgröna tonen. I Sven N

ilsson i H
ärnäs bonad 

Figur 53: Ram
anspektrum

 över schw
einfurtergrönt, där i princip sam

tliga toppar överensstäm
m

er m
ed det gröna pigm

entets speci-

Tabell 7: 
 

 
Sven N

orberg, tillhörande Bonadsm
useet i U

nnaryd.

Elem
ent 

W
eight %

 
Atom

ic %
 C

 K
 

17.04 
54.10 

O
 K

 
16.58 

39.51 
A

l K
 

0.10 
0.15 

Si K
 

0.18 
0.25 

S K
 

1.21 
1.44 

C
l K

 
0.36 

0.39 
K

 K
 

0.27 
0.26 

C
a K

 
2.03 

1.93 
C

u K
 

0.76 
0.46 

A
s L 

2.96 
1.51

Totals 
41.50
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-

2709 (m
), 2833 (m

), 2868 (m
), 2940 (vs), 2987 (w

) och 3021 (w
) cm

-1. Topparna i om
rådet ~

 2700–3000 cm
-1 beror fram

för allt på 
asym

m
etriska och sym

m
etriska CH

3 -streckningar i acetatdelen.

Figur 54: Per Svensson och A
nders Bengtson, båda tillhörande Fem

sjögruppen, har sam
m

a typ av m
örkgröna färg, där Ram

an-

och det gröna spektrum
et är från A

nders Bengtsons bonadsm
ålning (inv nr H

M
4079). D

en gröna färgen i de båda bonaderna tycks 
innehålla schw

einfurtergrönt och sittgult från reseda luteola (gult) sam
t spår av blyvitt (grått) och eventuellt indigo (blått). D

essutom
 

ingår pariserblått i de bådas gröna färgblandningar m
en detta syns inte i dessa spektra. N

otera de asym
m

etriska och sym
m

etriska 
CH

3 -sträckningar för acetat i om
rådet kring 2700–3000 cm

-1, vilka indikerar schw
einfurtergrönt. Även topparna runt 1400 cm

-1 kan 
till viss del bero på acetatgruppen och är i så fall asym

m
etriska och sym

m
etriska CH

3 -deform
ationsvibrationer. M

öjligen har detta 
uppblandade gröna pigm

ent gått att köpa i handeln i H
alm

stad.
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(inv nr N
M

16080) förekom
m

er schw
einfurter-

grönt uppblandat m
ed pariserblått.

Per Svensson och A
nders Bengtson, båda 

tillhörande Fem
sjögruppen, är båda kända för att 

ha en speciellt stark grön kulör. I sam
band m

ed 

typ av gröna pigm
ent innehållande schw

einfur-
tergrönt och m

öjligen lite indigo och sittgult från 
reseda sam

t spår av blyvitt, se Figur 54. D
e spe-

848 (vw
), 881 (vw

), 915 (vw
), 1042 (m

), 1087 (w
), 

1116 (vw
), 1133 (vw

), 1161 (w
), 1299 (w

), 1368 (m
), 

1379 (m
), 1449 (s), 1580 (w

), 1601 (m
), 1734 (m

), 
2710 (m

), 2871 (vs, sh) och 2938 (vs) cm
-1. Top-

parna i om
rådet kring 2700–3000 cm

-1 beror på 
asym

m
etriska och sym

m
etriska CH

3 -sträckningar -1 
bero på acetatgruppen, troligen asym

m
etriska 

och 
sym

m
etriska 

C
H

3 -deform
ationsvibrationer 

och 
C=

O
-övertonssträckningar. 

Toppen 
på 

1087 cm
-1 är eventuellt topp från den kritbaserade 

bottenfärgen.
Pehr Schönhult har i en bonadsm

ålning 
(inv nr N

M
59380) en grön kulör som

 vid när--
m

igt brun, se Figur 130. D
enna typ av brunaktig 

spansk grönt som
 består av kopparacetat. Provet 

har em
ellertid varit svåranalyserat på grund av att 

provet är uppblandat m
ed bindem

edel i färgen 
och eftersom

 laservåglängden i R
am

aninstrum
en-

tet är inom
 det infraröda om

rådet, se Figur 55. 

303 (m
), 316 (m

), 604 (m
, br), 703 (vw

), 940 (m
), 

954 (m
), 1438 (m

, br), 2709 (m
), 2833 (m

), 2868(m
), 

Tabell 8: G
rön kulör i bonadsm

ålning (inv nr N
M

59380) 
av Pehr Schönhult innehållande koppar, vilket stärker 
indikationen om

 kopparacetat.

Elem
ent 

W
eight %

 
Atom

ic %
 C

om
pd %

 Form
ula 

Si K
 

0.22 
0.51 

0.46 
SiO

2 
P K

 
0.51 

1.08 
1.17 

P2O
5 

S K
 

5.43 
11.14 

13.56 
SO

3 
C

l K
 

0.72 
1.33 

0.00 
 

K
 K

 
0.68 

1.15 
0.82 

K
2O

 
C

a K
 

9.15 
15.02 

12.80 
C

aO
 

C
u K

 
8.06 

8.35 
10.09 

C
uO

 
Zn K

 
0.15 

0.15 
0.19 

ZnO
 

A
s L 

0.00 
0.00 

0.00 
A

s2O
3 

O
 

14.89 
61.26

Totals 
39.82 

 
 

 

för gulockra ligger på ~
 300 (vw

), 390 (m
), 416 (w

), 480 (w
), 563 (w

), 636 (m
), 1008 (vw

) cm
-1. Topparna vid ~

 225 och 292 cm
-1 

kom
m

er av att även lite kaput m
ortum

 ingår i färgen.
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2940 (vs), 2987 (w
) och 3021 (w

) cm
-1. Topparna i 

om
rådet 2700–3000 cm

-1 beror åter igen på asym
-

m
etriska och sym

m
etriska C

H
3 -streckningar i 

acetatdelen, se Figur 55. K
opparinnehållet syns 

tydligt vid grundäm
nesanalys, vilket stärker indi-

kationen om
 kopparacetat, se Tabell 8. I det här 

fallet ingår inte arsenik som
 i schw

einfurtergrönt.
G

ulockra är ett vanligt pigm
ent i bonadsm

å-
leriet och har i studien fram

förallt påvisats m
ed 

om
 något enstaka spektra m

ed FT-R
am

an erhål-
lits, se Figur 56. I Sven M

orins bonad (inv nr 

Figur 57: Till vänster m
ik-
-

prov innehållande gulockra 
i Sven M

orins bonadsm
ål-

orangeglim
m

ande kornen 
som

 förekom
m

er här och 
var är karakteristiska för 
gulockra, se pil. Till höger 
är spektrum

 från grund-
äm

nesanalys m
ed hjälp av 

~
 105 (w

), 137 (m
), 155 (m

), 180 (w
), 203 (m

), 293 (s), 311 (s), 355 (vs) och 383 (w
) cm

-1 syns väl i spektrum
et.

en m
örk gulockra, goethit och lite kaput m

ortum
, 

på ~300 (vw
), 390 (m

), 416 (w
), 480 (w

), 563 (w
), 

636 (m
), 1008 (vw

) cm
-1. V

id grundäm
nesanalys 

har jag sökt se huruvida järn förekom
m

er i pro-
ven eller ej och på så sätt styrka att det rör sig om

 
gulockra, Fe

2 O
3

hjälp av stereom
ikroskop har utförts på de gulbru-

na kulörerna, där ockra påvisats okulärt. G
ulockra 

vilka kan iakttas vid förstoring, se Figur 57.

fram
för allt 1700-talet. O

rpim
ent har sina speci-
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Figur 59: D
et svarta spektrum

et är krom
gult innehållande blykrom

at och barium
sulfat. Provet är från A

nders Pålssons bonads-
m

ålning (inv nr H
M

14125) tillhörande H
allands K

onstm
useum

 i H
alm

stad. Referensspektra (gult) innehåller också barium
sulfa, 

-1.

D
en krom

gula färgen (svart) innehåller barium
sulfat och gips som

 fyllm
edel, notera de båda topparna vid ~

 978 och 1008 cm
-1. 

D
et rosa spektrum

et är den krom
gula referensen. D

et röda spektrum
et är gipsreferensen och det blå är barium

referensen.
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89 (w
), 145 (vs), 291 (m

) och 387 (w
) cm

-1. D
et svarta spektrum

et är från färgprovet och det gula spektrum
et är referens av m

assicot.
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203 (m
), 293 (s), 311 (s), 355 (vs) och 383 (w

) cm
-1. 

Sam
tliga toppar syns tydligt i det gula färgprovet 

se Figur 58.

A
nders Pålssons m

åleri, se Figur 59. Topparna vid 
~

 140 (m
), 339 (s), 361 (m

), 405 (w
), 843 (vs) cm

-1 är 

1997:2176; jfr Burgio och C
lark 2001:1495). Top-

pen på 978 cm
-1 tyder på att både referensen och 

det gula provet i det här fallet innehåller fyllm
ed--

sten (inv nr H
M

13028) som
 tillhört N

ils Persson 

D
en krom

gula färgen innehåller i detta fall såväl 
barium

sulfat som
 gips som

 fyllm
edel, notera de 

båda topparna vid ~
 978 och 1008 cm

-1, se Fi--

(m
) och 387 (w

) cm
-1

bonadsm
ålning (inv nr M

M
3511) uppvisar dessa 

toppar, se Figur 61.

228 (vw
), 312 (w

), 390 (m
), 454 (vw

) och 548 (s) cm
-1

m
önjareferens och det brungröna är kritareferens.

D
e röda kulörerna i bonadsm

åleriet är van--
m

atit kan variera i kulören, från en relativt kraftig 
rödbrun kulör (rödockra) till en m

örk brunröd ku--
sitet på lasern vid FT-R

am
ananalys, vilket inne-

bär att det är viktigt att kunna bedöm
a provets 

eventuella innehåll redan inledningsvis vid analys. 

295 (s), 410 (s), 499 (w
) och 614 (m

) cm
-1. Sam

tliga -

(inv nr N
M

24747), se Figur 62. M
önja är kraftigt 

M
önja kräver vanligtvis inte låg intensitet på la-

sern, m
en i enskilda fall kan R

am
ansignalen ”slå i 

taket”. I dessa fall m
åste intensiteten sänkas så lågt 

igen, ofta behöver dessutom
 analysen i dessa fall -

tion från alum
inium

provplattan erhålls. M
önja 

(vw
), 312 (w

), 390 (m
), 454 (vw

) och 548 (s) cm
-1. 
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Figur 64: A
nders Bengtson har i en bonadsm

ålning (inv nr N
M

87581) använt cinnober som
 orangeröda kulör. D

et svarta spektru-
m

et är från det orangeröda. Sam
tliga toppar korrelerar såväl i höjd som

 i position m
ed referensspektrum

 av cinnober (rött).

Figur 65: O
range realgar har endast påträffats i ett fall i denna studie. D

et är i bonadsm
ålning (inv nr N

M
59380) från år 1823 av 

Pehr Schönhult som
 pigm

entet förekom
m

er. Sam
tliga toppar överensstäm

m
er m

ed realgar.
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pigm
ent som

 påträffats i några bonadsm
ålning-

Bengtsons bonadsm
ålning (inv nr N

M
87581), se 

(vs), 285 (w
) och 344 (m

) cm
-1 och ger vanligtvis 

orange realgar påträffats som
 pigm

ent i denna 
studie. D

et är i Pehr Schönhults bonadsm
ålning 

(inv nr N
M

59380) från år 1823, där sam
tliga top-

par överensstäm
m

er m
ed realgar som

 har sina 

182 (vs), 192 (s), 220 (s) 233 (m
), 327 (vw

), 342 (m
), 

354 (s), 367 (w
) och 375 (w

) cm
-1

- C
hem

istry Resourses - R
am

an Spectroscopic 

Till de bruna färgerna i bonadssam
m

an-
hang kan den bruna varianten av hem

atit, kaput 
m

ortum
 räknas. Spektrum

 är i princip det sam
m

a 
som

 hem
atit ovan, se Figur 62. A

ndra bruna fär-
ger i bonadsm

ålningar som
 påträffats är ett m

an-

bakgrundsfärgen i Per H
örbergs bonadsm

ålning 
(inv nr N

M
176894 prov 3). V

id grundäm
nesana-

Tabell 9. D
ärem

ot är färgprovet svåranalyserat 
m

ed hjälp av FT-R
am

an. K
ulörm

ässigt indikerar 
färgen um

bra, vilket är ett pigm
ent som

 innehål-
ler såväl innehåller m

angan och järn (Feller och 

av hem
atit och kim

rök och redovisas inte här. 
Som

 svart används kim
rök inom

 bonadsm
åleriet. 

kol vid ~
 1325 (vs, br) och 1580 (vs, br) cm

-1, se Fi--
ligt m

etalliskt pigm
ent i en bonadsm

ålning från 
1795 av N

ils Svensson i Breared. I tvärsnitt syns 

Figur 66: Färgsnitt av en m
etallisk violett-

kulör i bonadsm
ålning från 1795 av N

ils -
historiska förening. M

etallpigm
entet, bly-

pulver, är applicerat ovanpå en rödm
ålad 

färg bestående av rödockra, hem
atit, som

 
i sin tur är m

ålad på den vita kritbotten. 

delar av provet upplöst och borta.

Tabell 9: D
en bruna färgen i Per H

örbergs bonad (inv nr 
N

M
176894 prov 3) består troligen av um

bra. V
id grundäm

-

Elem
ent 

W
eight %

 
Atom

ic %
 C

om
pd %

 Form
ula 

 C
 K

 
31.24 

29.66 
114.47 

C
O

2 
M

g K
 

0.31 
0.15 

0.51 
M

gO
 

A
l K

 
0.45 

0.19 
0.86 

A
l2O

3 
Si K

 
1.94 

0.79 
4.16 

SiO
2 

P K
 

0.43 
0.16 

0.98 
P2O

5 
S K

 
1.55 

0.55 
3.88 

SO
3 

C
l K

 
0.28 

0.09 
0.00 

 
K

 K
 

0.38 
0.11 

0.46 
K

2O
 

C
a K

 
5.19 

1.48 
7.26 

C
aO

 
M

n K
 

0.61 
0.13 

0.79 
M

nO
 

Fe K
 

4.08 
0.83 

5.24 
FeO

 
O

 
92.42 

65.87 
 

 

Totals 
138.89
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att m
etallpigm

entet, som
 visade sig vara ett rent 

blypulver, är applicerat ovanpå en rödm
ålad färg 

bestående av rödockra, hem
atit, som

 i sin tur är 
m

ålad på den vita kritbottenfärgen, se Figur 66. 
Tillsam

m
ans ger det en violettaktig skim

rande ef-
fekt, se Figur 67 och Tabell 10. Rena m

etaller i 
pigm

entform
 har inte påträffats i bonadssam

m
an-

hang tidigare.

F
ärgäm

n
en

FT-R
am

an har varit den prim
ära analystekniken -

våglängder inom
 det nära infraröda om

rådet, i det 
här fallet på 1064 nm

, läm
par sig vanligtvis väl för 

färgäm
nen. Trots detta har ändå vissa prover körts 

m
ed kom

pletterande grundäm
nesanalys för att få 

ytterligare indikationer om
 förekom

st av organis-

betm
edel som

 använts vid tillverkningen av färg-
äm

net detekteras. V
idare laddar prover som

 hu-
vudsakligen innehåller organiska äm

nen kraftigt 

huvudsakligen består av organiska äm
nen.

D
e färgäm

nen som
 påvisats i bonadsm

åleriet 
i sam

band m
ed denna studie är bland annat in-

digo och vejde-indigo, vilka förekom
m

er relativt 
frekvent som

 blått färgäm
ne i bonadssam

m
an-

hang. Färgäm
net har gjorts i pigm

entform
, där 

krita använts som
 substrat eller rättare bärare av 

färgäm
net. I den östliga bonadstraditionen är det 

infärgade blå pigm
entet vanligtvis även uppblan-

dat m
ed ytterligare krita för att ge en ljusblå kulör 

som
 är gängse kulör för detta om

råde. I C
lem

et 

Figur 67: D
etaljbild på ovanligt 

m
etallpigm

ent i en bonadsm
ål-

ning av N
ils Svensson från 1795.

Processing option: A
ll elem

ents analysed (N
orm

alised)

Spectrum
 

In stats. O
 

C
l 

K
 

C
a 

Fe 
Pb 

Total

Spectrum
 1   

Yes 
20.63 

2.05 
0.38 

1.04 
3.72 

72.18 
100.00

M
ean 

 
20.63 

2.05 
0.38 

1.04 
3.72 

72.18 
100.00 
Std. deviation  

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
M

ax. 
 

20.63 
2.05 

0.38 
1.04 

3.72 
72.18 

 
M

in. 
 

20.63 
2.05 

0.38 
1.04 

3.72 
72.18

     A
ll results in w

eight percent

-
ler inte går att analysera m

ed Ram
an saknas denna analys i det här fallet.
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H
åkanssons bonad (inv nr SM

14832) är den ljus-

ren indigo ligger i en m
atris av krita och indigo-

infärgad krita, vilket syns vid m
ikroskopering, se 

Figur 68. V
id R

am
ananalys av ett blått korn syns 

ett m
ycket tydligt spektrum

 av indigo innehål-
lande färgäm

net indigotin, se Figur 69. Indigons 

(vw
), 254 (m

), 266 (w
), 312 (vw

), 468 (vw
), 546 (m

), 

599 (vw
), 676 (w

), 758 (w
), 870 (vw

), 1015 (w
), 1149 

(vw
), 1190 (vw

), 1226 (m
), 1248 (w

), 1310 (m
), 1365 

(m
), 1461 (m

), 1483 (m
), 1572 (vs), 1624 (w

), 1701 
(w

) och 3061 (w
) cm

-1. D
e karaktäristiska topparna 

vid ~
 1461, 1483, 1572 cm

-1 är de m
arkörer som

 
huvudsakligen använts vid härledning av indigo. 
Även vejde-indigo förekom

m
er i bonadssam

m
an-

hang. D
enna indigofärg innehåller även kam

pfe-
rol och har därm

ed en något gulare blåton, det vill 

Figur 68: I Clem
et H

åkanssons 
bonad (inv nr SM

14832) är de 
indigoblå infärgade pigm

entet 
även uppblandat m

ed ytterligare 
krita för att ge en ljusblå kulör 
som

 är gängse kulör för detta 
om

råde. I m
ikroskopering syns 

de blå agglom
eraten av indigo, 

vilka ligger i en m
atris av krita.

Figur 69: D
et svarta spektrum

et visar en ren blå indigo från bonadsm
ålning (inv nr SM

14832) av Clem
et H

åkansson tillhörande 
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syns tydligt i det svarta spektrum
et. D

et gula spektrum
et är kam

ferol och det blå spektrum
et är indigo.

(blått) och orpim
ent.
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säga färgen har en grön anstrykning, är inte lika 
kulört blå som

 ren indigotin. Även R
am

anspektra 
över vejde-indigo blir något annorlunda än ren in-
digo, då detta spektrum

 innehåller fram
för allt två -1, 

se Figur 70.
--

em
pel kan den gröna färgen bestå av indigo och -

blads bonadsm
ålning (inv nr N

M
24747), där det 

gröna är en blandning av indigo och orpim
ent, -

bonadsm
ålning (inv nr V

M
39585), där det troli-

gen är en blandning av vejde-indigo och björklöv, 

innehåller kam
ferol har toppen vid 1125 cm

-1 in-

blandas m
ed ett annat pigm

ent eller färgäm
ne, 

gult alternativt blått, är det en sorts blandgrön. 

schw
einfurtergrönt, som

 Sven N
orberg har i sin 

baserad på reseda, se Figur 73. D
en breda toppen 

vid 1604 cm
-1 m

ed skuldra på vänstersida kom
-

äm
nen såsom

 luteolin, apigenin och kam
ferol, se 

Figur 74 (jfr Cristea, Bareau och V
ilarem

 2003; -
aff, Roelofs och Bom

m
el 2004:215). Topparna vid 

~
 986 och 1004 cm

-1

härrör från luteolin (~
 1003 cm

-1) respektive kam
-

ferol (~
 983 cm

-1). Varför toppen vid 986 cm
-1 är så 

pass intensiv beror på att även barium
sulfat ingår, 

något som
 även påvisats vid grundäm

nesanalys, -
par vid 452 (m

), 461 (m
), 617 (w

), 629 (w
), 646 (w

), 
987 (vs), 1056 (w

), 1083 (w
), 1103 (w

), 1138 (w
), 

1165 (w
) cm

-1. Även Carl Reinic Rosenberg har en 
lackgrön, eller m

öjligen en lackgul som
 m

ed tiden 
m

örknat till grönbrun, som
 innehåller reseda lu-

teola, såväl luteolin, apigenin och kam
ferolspeci--1 

(grått), där sam
tliga är av proanalysis kvalitet.
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-

Båda proven innehåller schw
einfurterpigm

ent (grön), utöver det ingår sittgult baserat på reseda innehållande luteolin, kam
ferol och 

apigenin (gult) fäst på barium
sulfat (grått). D

et gula färgäm
net har i de båda fallen blandats i för att erhålla m

er gulaktiga gröna 
färger.

Figur 74: Reseda luteola (svart) har ett karaktäristiskt om
råde vid ~

 845–1060 cm
-1

1003 cm
-1 härrör fram

för allt från luteolin (~
 1003 cm

-1, gult) och kam
ferol (~

 983 cm
-1, brungrönt). D

en breda toppen vid 
1604 cm

-1 m
ed skuldra på vänstersida kom

m
er av att reseda utöver luteolin och kam

ferol även innehåller färggivande äm
nen som

 
quercitin (grått) och apigenin (ljusgrönt). D

et röda spektrum
et är ett avarage-spektrum

 av luteolin, kam
ferol, apigenin och quercetin.
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G
urkm

eja har påträffats i Per Svenssons bo-
nadsm

ålning (inv nr H
M

16101). I princip sam
t-

liga toppar korrelerar m
ed referensspektra från 

såväl gurkm
eja som

 det rena färgäm
net curcu-

m
in, se Figur 76 (jfr H

ofenk de G
raaff, Roelofs -

färg av björklöv, har påträffats i A
nders Pålssons 

bonadsm
ålning (inv nr H

M
14125) tillhörande 

H
allands konstm

useum
 i H

alm
stad, se Figur 77. 

Toppen vid ca 1600 cm
-1, m

ed skuldra på vänster 
sida, vilket tyder i det här fallet på björklöv eller 
m

öjligen reseda, m
en då resedans karakteristiska 

om
råde saknas pekar det snarare på det förra. 

Även vid jäm
förelse m

ed andra gula färgäm
nen 

vilka alla kan förekom
m

a som
 gult färgäm

ne i sitt-
gult och som

 också uppvisar toppar vid ~
 1560 

och 1600 cm
-1, pekar spektrum

 även i detta fall 
på björklöv, se Figur 78. D

et gula färgäm
net i det 

Tabell 11: G
rönt prov från Sven N

orbergs bonadsm
ålning 

blandat m
ed sittgul baserad på det gula färgäm

net från 
reseda. Bäraren av det gula färgäm

net är barium
sulfat som

 
påvisas såväl vid grundäm

nesanalys som
 i Ram

an.

Elem
ent 

W
eight %

 
Atom

ic %
 C

om
pd %

 Form
ula 

C
 K

 
1.51 

29.38 
5.54 

C
O

2 
A

l K
 

0.04 
0.35 

0.08 
A

l2O
3 

Si K
 

0.07 
0.54 

0.14 
SiO

2 
P K

 
0.02 

0.14 
0.04 

P2O
5 

S K
 

0.08 
0.55 

0.19 
SO

3 
C

l K
 

0.03 
0.19 

0.00 
 

K
 K

 
0.04 

0.26 
0.05 

K
2O

 
C

a K
 

0.07 
0.41 

0.10 
C

aO
 

C
u K

 
0.03 

0.13 
0.04 

C
uO

 
A

s L 
0.62 

1.92 
0.81 

A
s2O

3 
B

a L 
0.06 

0.11 
0.07 

B
aO

 
O

 
4.53 

66.03

Totals 
7.10

Figur 75: Carl Reinic Rosenberg har en lackgrön, eller m
öjligen en lackgul som

 m
ed tiden m

örknat till grönbrun, som
 innehåller -

bruna kulören i bonaden. D
et röda spektrum

et är rekonstruerad lackgul av reseda luteola och det gula spektrum
et är ett avarage-

spektrum
 av luteolin, apigenin och kam

ferol av proanalysis kvalitet.
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Figur 76: I Per Svenssons bonadsm
ålning (inv nr H

M
16101) ingår gurkm

eja som
 gul färg, svart spektrum

. Färgäm
net är m

ycket 
ovanligt inom

 bonadsm
åleriet. N

otera hur sam
tliga toppar korrelerar m

ed de båda referensspektrum
 över gurkm

eja (rött) och 
curcum

in (gult).

Figur 77: D
et svarta spektrum

et visar ett gult färgäm
ne, troligtvis björklöv, i A

nders Pålssons bonadsm
ålning (inv nr H

M
14125) 

tillhörande H
allands K

onstm
useum

 i H
alm

stad. Färgäm
net är inte fäst på barium

sulfat i det här fallet. D
et brungröna spektrum

et 
visar rekonstruerad björklövsreferens m

edan det ljusgröna spektrum
et är gul lackfärg gjord på brakved och det gula spektrum

et är 

D
et röda är rham

netin och det blå quercetin.
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färggivande äm
nen såsom

 luteolin (gult), kam
ferol (brungrönt), quercetin (grått) och m

yricetin (ljusgrönt) sam
t olika tanniner, 

vilka tillsam
m

ans ger breda, svårtolkade toppar. Sam
tliga referensspektra är från färgäm

nen av proanalysis kvalitet. D
et lila spek-

trum
et är ett avarage-spektrum

 av luteolin, kam
ferol, m

yricetin och quercetin.

Figur 79: Spektra av brakved (ljusgrön) och getapel (orange) uppvisar båda dubbeltopparna för rham
netin (röd) vid ~

 1560 och 
1600 cm

-1. Även quercetin (blå) har dessa toppar m
en skiljer sig åt genom

 ytterligare en topp m
ittem

ellan ~
 1585 cm

-1. Björklöv 
(brungrön) har även den en tydlig topp vid 1600 cm

-1 m
en m

ed skuldra på vänster sida. D
enna skepnad kom

m
er fram

för allt av 
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här fallet tycks inte heller fäst på barium
sulfat, vil-

ket m
öjligen stärker antagandet om

 egentillverkat 
björklöv. Björklöv är svåranalyserat eftersom

 det 

luteolin, quercetin och m
yricetin sam

t tanniner 
som

 gallo- och elligitanniner, vilka tillsam
m

ans 

och breda toppar i spektrum
et, se Figur 78 och 

G
en

erellt för b
on

ad
sm

åleriet  
– h

u
r en

 b
on

ad
sm

åln
in

g b
lir till

N
edan följer en beskrivning av hur en bonadsm

ål-
ning kan tillverkas. Råvaror, tillverknings- och m

å-
leritekniker som

 är generella för m
åleriet tas här upp. -

färg- och pigm
entresultat för respektive m

ålare. 
D

enna är tänkt som
 ett redskap för konservatorer 

och m
useipersonal vilka hanterar bonadsm

ålningar.

utfördes vanligtvis m
ed 

lappar som
 fästs m

ed 
kaststygn på bildsidan. 
H

ålets kanter fästs ibland 
ned m

ed stygn som
 bilden 

till vänster visar.

fästas m
ed kaststygn på bak-

sidan, även om
 detta tycks 

m
er ovanligt. 
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U
n

d
erlagets u

p
p

b
yggn

ad
,  

Först lagades och hopfogades väven för att passa 

m
ed lapp som

 fästes m
ed stygn, ofta kaststygn, 

på ovansidan där bildm
otivet sederm

era m
ålades. 

M
ed kaststygn nedfästes även hålets trasiga kanter 

m
ot lappen, se Figur 80. I enstaka fall har sista ste-

get hoppats över och i några fall har hål i under-
laget lagats genom

 en påklistrad lapp, se Figur 81 

och Figur 82. Trådrak tycks inte vara viktigt, ofta 
sitter lappen på sned. N

är väven lappats och lagats 
sam

t anpassats efter önskat form
at, slätades den ut 

på en stor plan yta
3 och isolerades vanligtvis m

ed 
stärkelseklister, troligen av kornm

jöl. Isoleringens 

bidra m
ed bättre bindeförm

åga m
ellan underlaget 

3 
Per Svensson lade upp bonaden på bordet då han m

ålade 
bonader (N

ordiska M
useet 1935:EU

7584). 

Figur 82: I enstaka fall har hål 
i underlaget lagats genom

 en 
påklistrad lapp, Trådrak tycks 
inte vara viktigt.

Figur 83: Bottenfärgen 
anströks m

ed hjälp av stor, 
bred pensel/m

oddlare över 
hela underlaget. Bonadsm

å-
laren m

åste ha arbetat snabbt 

penseldrag är synliga.
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slätare vid denna fuktbehandling. I de fall papper 
brukats som

 underlag tycks de inte isolerade m
ed 

stärkelseinnehållande klister

F
ärgtyp, b

in
d

em
ed

el och
 m

åleritekn
ik

Bottenfärgen tillreddes genom
 att blanda ägg, kri-

ta/pigm
ent och vatten. I enstaka fall ingick även 

m
jöl, troligen av korn eller råg som

 bindem
edel 

i bottenfärgen. M
jölet blandades m

ed vatten och 
kokades upp för att svälla, på så vis erhölls bättre 
vidhäftnings- och bindeförm

åga (jfr K
onstnärlig 

Figur 84: Pigm
entet förvarades i näveraskar, 

strutar eller i bleckburkar. V
id U

nnaryds m
useum

 

m
åleriverkstad.

Figur 85: För att riva pigm
ent vid färgtillverkning-

en användes en löpsten och rivsten. D
enna rivsten -

m
useum

 i H
alm

stad, har tillhört bonadsm
ålarna 
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i lösningen först när klistret svalnat. D
ärefter 

siktades krita och eventuella pigm
ent ner i bland-

ningen. I den västra traditionen användes enbart 
krita m

edan i den östra traditionen användes olika 
pigm

ent uppblandat m
ed krita. Först när dukens 

styvare än förebehandlingen applicerades botten-

-
kare, se Figur 83. Tack vare isoleringen har inte 

baksidan. O
m

 det var papper som
 underlag för-

tunt färgskikt likt det i tapeter (jfr Broström
 och 

Stavenow
-H

idem
ark 2004:163). U

nder tiden bot-
tenfärgen torkade kunde övriga färger tillverkas.

och skissades upp i grova drag m
ed en penna 

vänster visar detalj från okänd Sunnerbobonad 

ristade skisslinjerna syns väl. Bilden till vänster 
visar sam

m
a detalj i synligt ljus. Bonaden tillhör 

K
ulturm

agasinet i H
elsingborg.

Figur 87: M
all eller schablon i glättat papper från 

pigm
ent av gulockra nyttjats för att överföra m

al-
lens form

 till den yta som
 ska bem

ålas. M
aterialet 
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Pigm
entet 

kunde 
förvaras 

i 
näveraskar, 

-strutar eller bleckburkar (K
onstnärlig m

ålning -

U
nnaryds hem

bygdsm
useum

, se Figur 84. För att 
riva pigm

ent vid färgtillverkningen användes en -
paren kunde antingen vara en rundad sten

4 som
 

gjorts plan och slät på en sida eller en svarvad 
träkubb (jfr A

lm
qvist 1965:64). R

ivstenen var en 
plan stenskiva på vilken pigm

entet och binde-
m

edlet hälldes upp. V
id färgtillredningen fördes 

4 
A

lm
qvist beskriver rivstenen som

 en bullersten, vilket 
troligen är en rundad sten likt kullersten (A

lm
qvist 1965:64).

löparen m
ed roterande rörelser över pigm

ent- och 
bindem

edelsblandningen för att få jäm
n färg. I 

boken M
ålaren, en sam

tidsskildring från 1800-ta-

och um
bra först m

ättades m
ed antingen brännvin 

eller ättika innan det blandades m
ed bindem

edlet 
(A

lm
qvist 1965:21, 65, 70, 73). D

etta för att lätt--
tagglom

erat och klum
par.

Bindem
edlet i bonadsfärgen var vanligtvis 

ägg. För att få en ljusare och m
er täckande färg 

tillfördes även lite krita. D
e olika färgerna eller 

kulörerna hälldes sedan upp, var för sig i olika 

Figur 88: M
ed m

allar, spetsig pensel och utspädd 
ljus färg drogs form

erna upp. Sedan fylleds de 
olika färgerna i. N

är m
otivet var uppm

ålat och 
torkat kunde detaljer såsom

 konturer, knappar och 

Figur 89: Beroende på m
ålartradition har bonads-

m
ålaren påbörjat sitt m

åleri m
ed olika kulörer. 

Inom
 den västra traditionen tycks m

ålarna börjat 

har även andra gulfärgade m
otiv m

ålats dit sam
-

tidigt.
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Figur 90: M
ålaren m

ålade successivt de olika 

Figur 91: N
är huvuddelen av m

otivet var upp-
m

ålat och hade torkat, m
ålades slutligen m

ed 

klädesdräkter dit och bonaden var fullbordad.

färgkoppar, sm
å skålar eller m

usselskal, vilket bo--
bok (inv nr N

M
48051) i N

ordiska m
useets arkiv 

För varje färgkopp fanns trolien en tillhörande 
pensel, på så vis sm

utsades inte de rena kulörerna -

blandningar blandades till i en kopp innan m
åle-

riet tog vid. Penslarna bestod av egenhändigt till-
verkade penslar av antingen svinborst, ekorrhår, 
grävlingsborst, hästtagel, kosvans eller m

ännisko-
hår, vilket bland annat om

näm
ns i etnologisk un-

dersökning vid N
ordiska m

useet (jfr K
onstnärlig 



Bonadsm
ålare 

Vit 
Blå

G
rön

G
ul

Röd

N
ils Lundbergh

krita
indigo 
vejde-indigo

indigo+orpim
ent 

orpim
ent 

gulockra
rödockra 
m

önja

Sven N
ilsson M

orin 
krita 
blyvitt

pariserblått
pariserblått+ ev gult färgäm

ne
gulockra

cinnober 
m

önja 
rödockra

Sven N
orberg

krita
indigo 
pariserblått+krita

schw
einfurtergrönt+sittgult

gulockra
rödockra 
m

önja

Sven Erlandsson
krita

pariserblått+krita
pariserblått+gulockra

gulockra
rödockra 
m

önja

N
ils Svenson

krita
vejde-indigo

indigo+orpim
ent

orpim
ent

rödockra

Johannes N
ilsson

krita
indigo

indigo+orpim
ent

orpim
ent 

gulockra
m

önja 
rödockra

A
nders Pålsson

krita
pariserblått+krita

pariserblått+krom
gult 

pariserblått+indigo+gult färgäm
ne 

schw
einfurtergrönt+vejde

krom
gult 

gulockra 
gult färgäm

ne

rödockra 
m

önja

Per Svensson
krita

pariserblått+krita
schw

einfurtergrönt+ pariserblått+  
+ev indigo+ sittgult

gulockra 
gurkm

eja 
krom

gult

m
önja+m

assicot 
rödockra

Johannes Jönson
krita

vejde-indigo
vejde+gult färgäm

ne 
ev björklöv

gult färgäm
ne 

ev björklöv
rödockra 
m

önja

A
nders B

engtson; N
 B

ökeberg
krita

pariserblått+krita
Schw

einfurter grönt 
schw

einfurter grönt+ev. indigo+sittgult
krom

gult 
gulockra 
ev sittgult/gult färgäm

ne

rödockra 
m

önja 
cinnober

A
nders Eriksson

krita
indigo 
vejde indigo 
pariserblått+krita

indigo+orpim
ent 

indigo+m
assicot 

pariserblått+m
assicot

orpim
ent 

m
assicot 

ev sittgult

rödockra 
m

önja 
cinnober

Pehr Schönhult
krita

pariserblått+krita
spansk grön 
indigo+orpim

ent
orpim

ent 
gulockra

realgar; 
cinnober+m

önja 
m

önja 
rödockra

A
nders Svensson

krita
pariserblått+krita

pariserblått+ ev gult färgäm
ne

krom
gult 

gult färgäm
ne ev björklöv

m
önja 

rödockra

Johannes Pehrson

Petter Enberg
krita

pariserblått+krita
schw

einfurter/Sheeles grönt + m
assicot

m
assicot

m
önja 

rödockra

N
ils Persson

krita
indigo

gulockra
m

önja

C
hatarina Persdotter

krita
indigo

indigo+gult färgäm
ne

ockra+krita+kim
rök

m
önja

Sven N
ilsson B

etlehem
krita

pariserblått+krita
pariserblått+gulockra

gulockra
rödockra

Ingrid Johanna Ström
blad

krita
indigo

indigo+orpim
ent

orpim
ent 

gulockra
m

önja

A
nna Ström

blad
krita 
blyvitt

pariserblått+krita
pariserblått+krom

gult
krom

gult
m

önja 
rödockra

C
arl R

einic R
osenberg

krita
pariserblått+krita

grönt färgäm
ne 

indigo+gult färgäm
ne

gult färgäm
ne 

sittgult
m

önja

Per H
örberg

blyvitt 
krita

pariserblå+krita 
indigo

gulockra+um
bra

m
önja+rödockra 

lackröd

C
lem

et H
åkansson

krita
indigo 
pariserblått+krita

indigo+gulockra 
indigo+orpim

ent
gulockra stronm

tium
*

m
önja+krita 

rödockra+krita

A
braham

 C
lem

etsson  
krita

indigo 
pariserblått-krita

indigo+gulockra
gulockra 
ev orpim

ent
m

önja+krita 
rödockra+krita

C
lem

et A
braham

son
krita

indigo+krita
indigo+gulockra

gulockra
m

önja+krita 
rödockra+krita

Sven A
braham

son
krita

krita+pariserblått+kim
rök

indigo+gulockra
gulockra

m
önja+krita 

rödockra+krita

D
aniel H

ultgren
krita

indigo+pariserblått+krita
indigo+ev gult färgäm

ne
gulockra

m
önja+krita 

rödockra+krita

M
agnus Jönsson

krita
krita+pariserblått

pariserblått+ ev gulockra
gulockra

ev m
önja+krita 

rödockra+krita 
rödockra

Sven N
ilsson H

ärnäs
krita

krita+pariserblått
schw

einfurtergrönt+ pariserblått 
pariserblått+m

assicot
gulockra stronm

tium
* 

m
assicot 

ev orpim
ent

m
önja+krita 

m
önja 

rödockra 
rödockra+m

önja



Brun
Svart

Bindem
edel

Isolering
U

nderlag
Ö

vrig
Skiss och dylikt

kaput m
ortum

ev. kim
rök

ägg 
äggula

m
jöl

textil; linne
m

allar
utspädd rödockra 
resp m

önja

kaput m
ortum

kim
rök

ägg
m

jöl
textil; linne

passare

kim
rök

ägg
m

jöl
textil; linne

cinnobergrönt; kasselbrunt; 
grön/brun um

bra; barium
sulfat

utspädd rödockra

kaput m
ortum

kim
rök

ägg
papper; lum

p
blyerts

ev kim
rök

textil
rent blypulver

ev kim
rök

ägg 
äggula

m
jöl

textil; linne
m

allar
gulockra

kaput m
ortum

 
kaput m

ortum
+ 

+kim
rök+m

önja

kim
rök

ägg+m
jöl 

ägg
textil; linne

m
allar 

barium
sulfat

kaput m
ortum

kim
rök

ägg 
äggula

m
jöl

textil; linne
m

allar 
barium

sulfat
utspädd rödockra 
blyerts

kim
rök 

järngallusbläck
m

jöl
papper; lum

p
skissbok m

ed egna förlagor

ägg
textil; linne

m
allar 

barium
sulfat

kaput m
ortum

kim
rök

ägg
m

jöl
textil; linne

m
allar 

barium
sulfat

blyerts och vass spets

kaput m
ortum

 
kim

rök
ägg

m
jöl

textil; linne
m

allar 
blyerts

catup m
ortum

kim
rök

äggvita+m
jöl

m
jöl

textil; bom
ull

m
allar

blyerts

kim
rök

äggvita
m

jöl
textil; 

barium
sulfat

blyerts

kaput m
ortum

kim
rök

ägg
papper

m
allar

kaput m
ortum

kim
rök

ägg
m

jöl
textil; linne

m
allar

kim
rök

anim
aliskt lim

 
ägg

protein
textil

m
allar

blyerts

kaput m
ortum

kim
rök

m
jöl+äggvita 

ägg
papper; lum

p
m

allar

kaput m
ortum

kim
rök

m
jöl+äggvita 

ägg
papper; lum

p
m

allar 
barium

sulfat
blyerts

kim
rök

m
jöl+ ev harts

papper; lum
p

 
blocktryck

um
bra+kim

rök
kim

rök
äggvita+ev m

jöl 
äggvita

m
jöl

textil; linne
utspädd kim

rök

kim
rök

ägg+m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar**

kim
rök

ägg+m
jöl 

m
jöl

textil; linne
m

allar**

kim
rök

ägg+m
jöl 

ev äggvita+m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar**

kim
rök

ägg+m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar 
schabloner

kim
rök

ägg+m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar

kim
rök

ägg+m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar 
schabloner

kim
rök

ägg+ ev m
jöl

m
jöl

textil; linne
m

allar 
schabloner
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skissades upp i grova drag, ibland m
ed penna av -

gur 86 och Figur 88. Förlagor från biblar, kiste-
brev och skisser av andras eller tidigare utförda 
bonadsm

ålningar användes vid kom
poneringen 

i m
otiven, se Figur 87 (jfr K

onstnärlig m
ålning 

1930ff:5505; N
yström

 2010, 2010, 2012). Skolade -
nalisera m

åleriet. Rydem
an, en tidig bonadsfors--

m
enar brukats inom

 bonadsm
åleriet (Rydem

an 
1923:92). N

ågra sådana stäm
plar har dock inte gått -

lar, rundspetsig, sm
al pensel och utspädd ljus färg, 

vanligtvis i någon form
 av ockra drogs form

erna 
upp, se Figur 88. Sedan fylldes de olika färgerna 
i m

ed hjälp av olika platta och runda borstpens-
lar. Först m

ålades grundkom
positionen. O

m
 det 

var den västra traditionen m
ålades först gulockra -

pelvis rockar och dräkter skulle vara, se Figur 89. 
Sedan m

ålades allt som
 skulle vara i nästa kulör 

och så vidare, se Figur 90. O
m

 det var blandgrönt 
m

ed blått och gult m
ålades det blå först och sedan 

när detta färglager torkat m
ålades det gula som

 
ofta var m

indre färggivande ovanpå, se Figur 92. 
Vanligtvis har trädkronor har stöpplats m

ed pen-
sel m

ed grövre borst. N
är huvuddelen av m

otivet 
var uppm

ålat och hade torkat, m
ålades slutligen 

klädesdräkter dit och bonaden var fullbordad, se 
Figur 91.

V
an

liga p
igm

en
t och

 färgäm
n

en
G

enerellt kan sägas utifrån denna studie att pig-
m

enten krita, gulockra/goethit, m
önja, rödockra/

kaput m
ortum

/hem
atit och kim

rök är de vanli-
gast förekom

m
ande i bonadsm

åleriet under hela 
perioden. Såväl äkta indigo som

 vejde-indigo fö--
ligt studiem

aterialet pekar allt på att pariserblått 
först dyker upp i bonadsm

åleriet under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet. V

idare är 
orpim

ent ett relativt vanligt gult pigm
ent inom

 
bonadsm

åleriet. D
et gröna är m

estadels en bland--
bok (inv nr N

M
48051) från 1837. U

nder 1800-talet 
ersätter successivt schw

einfurtergrönt den bland-
gröna färgen som

 tidigare varit vanlig i bonads-
m

åleri. U
nder sam

m
a period introduceras även 

m
assicot och krom

gult i m
åleriet.

Figur 92: D
enna m

ycket välbevarade bonad  
(inv nr N

M
59597) från 1755 m

ålad av N
ils  

tydligt syns hur den blå färgen, i det här fallet 
transparent indigo utan fyllm

edel, har applicerats 
först. Sedan, när detta skikt torkat, har ett tunt 
lager m

ed transparent gul färg, i det här fallet 
orpim

ent, m
ålats ovanpå.
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E
n

skild
a b

on
ad

sm
ålares  

D
etta avsnitt behandlar respektive bonadsm

ålares 

från sam
m

a kronologisk-tem
atiska ordning som

 
redovisningen i avsnittet om

 olika bonadsgrupper 
och bonadsm

ålare, om
 än några m

ålare utgått på 
grund av att signerade och säkert attribuerade verk 

U
n

n
aryd

sg
ru

p
p

en
N

ils L
undbergh (ca 1720–1790). Totalt har 6 bona-

är signerad m
ed hela nam

net N
ils L

ündbergh. Bo-

signerad N
L

B A
N

N
O

 1755 och tillhör N
ordiska 

tillhörande N
ordiska m

useet, är en säkert attribu-
erad bonadsm

ålning som
 är signerad m

ed ”Fägre-
hult D

en 31 D
E

C
E

M
BE

R
utskrivet på bonaden. D

e andra tre bonaderna 
(inv nr Ö

H
128, Ö

H
129 och Ö

H
130) är alla säkert 

attribuerade och ingår i en bonadssvit från 1765 
som

 tillhör Ö
rkelljunga hem

bygdsförening. Som
 -

m
önstrad väv förekom

m
er som

 underlag. V
issa -

re linneväv. I de fall väven är hopfogad och lappad 

fästa på bildsidan. V
även har sedan isolerats m

ed 
stärkelseinnehållande klister, åtm

instone bonaden 
från 1755. N

är duken torkat har den grunderats 
m

ed en krit-äggbaserad bottenfärg, se R
ådata, Bin---

spetsig pensel m
ed en tunn utspädd färg använts. 

och stundom
 m

önja, se Figur 94. D
e olika m

ono-
krom

a färgpartierna har fylls i m
ed svinborstlik-

nande pensel. Penselstråken syns tydligt fram
för 

allt där en m
er transparent färg använts, se Fi-

gur 95. Ibland har en relativt laserande färg, tro-

ligen baserad på ren äggula och pigm
ent använts 

vått i vått. Trädkronorna är stöpplade m
ed en pen-

sel m
ed grov borst. N

är underliggande färger tor-
kat har konturer och detaljer fyllts i m

ed en rund 

knappar och i viss m
ån dagrar osv har fyllts i sist. 

m
åleri är följande: D

et vita består av krita. D
et blå 

är indigo och det gröna är en blandgrönt av indigo 
och orpim

ent. D
et gula är orpim

ent och gulockra, 
goethit. D

et röda är m
önja och rödockra, hem

atit. 
Ibland är det senare uppblandat m

ed krita och ger 
då en brunrosa ton. K

onturer och brunaktiga par-
tier är m

ålade m
ed kaput m

ortum
, även det hem

a-

jordpigm
ent sam

t av nu blekta pigm
ent som

 orpi--

fogats ihop m
ed hjälp av 

efterstygn och kaststygn.



154

lertid, enligt föreliggande studie, har pariserblått 
inte påträffats i någon av de signerade verk som

 
studerats. Pariserblått har bara påträffats i ett en-
staka verk från den tidiga bonadseran, näm

ligen 
C

lem
et H

åkanssons bonad från 1771, vilket enligt 
m

in åsikt snarare tyder på ett ogrundat antagande -
kom

m
ande pigm

ent för sin tid, 1700-talets andra 
hälft. H

ans bonader är alla stora till m
åtten, vissa 

är m
ålade på helt nya dukar, vilket tyder på välbär-

gade bondehem
 som

 kundunderlag. D
et faktum

 

på att han var väl ansedd som
 bonadsm

ålare.

Sven N
ilsson M

orin (1747–1813). I studien har endast 

signerad m
ed M

 och daterad 1799. D
et är ingen 

traditionell bonad m
ed olika bildscener, utan en-

dast en scen ingår i bonaden och den ter sig m
er 

väggfält som
 m

öjligen varit uppspänt på blindram
 

en gång i tiden, se Figur 96. U
nderlaget i bonaden 

är en linneväv i tuskaftsteknik, se R
ådata, Fibrer. 

Två helt oanvända vävar har sytts ihop till ett enda 
stycke som

 anpassats efter en väggyta innan det 
bem

ålats. U
nderlaget har isolerats m

ed stärkelse-
innehållande klister innan det grunderats. Botten-
färgen består av krita och bindem

edlet är troligen 
ägg, se R

ådata, Bindem
edel. I FT

IR spektra syns 

stärkelse vid jodkalium
jodidtest. Runt bildscenen 

Blom
m

orna är nästintill identiska, ändå tycks ing--
rade blom

m
or, vilka innan de m

ålats, dragits upp 
m

ed hjälp av en passare, se Figur 97. Figurerna 
är individuella, även om

 ansiktsdragen är snarlika. 
Ingen m

all har använts i detta fall, utan de är upp-
dragna helt på frihand. Färgerna i M

orins m
åleri 

är inte m
onokrom

t m
ålade färgpartier, utan sna-

rare ett schatterat m
åleri, där varje kulör är upp-

blandat m
ed olika pigm

ent, vilket ger plasticitet åt 
m

åleriet. D
e olika pigm

enten i bonadsm
ålningen 

är följande: det vita är krita och i vissa fall även lite 
blyvitt, se Figur 50 i avsnitt Pigm

ent ovan sam
t 

består av pariserblått utblandat m
ed olika m

ycket 
krita sam

t lite blyvitt för att erhålla den önskade 

en blandgrön m
ellan pariserblått och sannolikt ett 

gult färgäm
ne innehållande kam

ferol, se R
ådata, 

kam
ferol unik topp vid ~

 1120 cm
-1. D

et gröna 
provet innehåller även bly, vilket troligen kom

m
er 

av att lite blyvitt förekom
m

er i provet. D
et gul-

bruna pigm
entet är gulockra, se Figur 56 i avsnitt 

Pigm
ent. D

et orangeröda består av cinnober och 
m

önja. Rosa karnation består av m
önja och krita. 

D
et rödbruna är hem

atit i en kulör som
 m

er går 

dels använt brunockra, 
dels m

önja för skissen till 

ställvis för blotta ögat.
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åt kaput m
ortum

, det vill säga den är m
er brun -

nas konturer består av kim
rök m

ed lokalt spår av 
hem

atit. D
et grå i bården eller fältindelningen är 

en blandning av kim
rök och krita. D

et är helt up-
penbart att M

orin är en skolad m
ålare. H

an nytt-

uppdragna helt på frihand. V
idare schatterar han 

färgen, vilket ger plasticitet åt m
åleriet, något som

 
också är ovanligt inom

 bonadsm
åleriet.

Sven N
orberg

3812) som
 ingår i studien är signerad Sven N

or-

U
nnaryd. D

et är sam
m

a bonad som
 tidigare rap-

porterats ägd av en privatperson, se K
apitel 3 av-

snitt U
nnarydsgruppen, Sven N

orberg. Bonaden 

isolerats m
ed stärkelseinnehållande klister. D

är-
efter har den grunderats m

ed en kritbaserad bot-
tenfärg innehållande ägg och stärkelse. Stärkelse 
påvisas m

ed jodkalium
jodidtest och såväl FT

IR 
som

 grundäm
nesanalys, indikerar ägg, se R

ådata, -

rödbrun ockra färg, se Figur 99. V
id Bonadsm

use-

Figur 95: D
e olika färgpartierna har m

ålats m
ed 

en svinborstpensel eller liknande. Penselstråken 
från borsten är fram

för allt tydliga i de m
er 

transparenta färgerna såsom
 den m

önjabem
å-

lade kon och de indigoblå i m
olnet.

i avsnitt Färgtyp, bindem
edel och m

åleriteknik. 
G

ulockra eller liknande, eventuellt m
arsgult, har 

nyttjats vid överföringen av m
allen. D

essvärre -
m

åleri. H
uruvida N

orberg nyttjat m
allar för sina 

bonader har ej heller gått att utröna utifrån den 
enstaka bonad som

 ingår i studien. Bonaden är 
m

ycket liten och uppvisar endast en bildscen där 

upp kom
positionen har han fyllt i de olika kulörer-

na, vilka han blandar och bryter till nya nyanser. 
H

an m
ålar sirligt och detaljerat. D

et vita är krita. 
D

et ljusblå består av indigo och krita, m
edan det 

m
örkblå av indigo och lite pariserblått

-
dan till toppar i om

rådet där pariserblått har sina 
karakteristiska toppar syns i R

am
anspektrum

et, se -
grön, en grön och en lite m

er dov saftgrön kulör, 
se Figur 52 i ovan avsnitt Pigm

ent. I sam
tliga fall 

ingår schw
einfurtergrönt, se Figur 54 i avsnitt Pig-

m
ent. D

e två dovare gröna kulörerna (proverna 5 
och 11), det vill säga den m

er gulgröna och den 
gröna färgen, är båda blandningar av schw

einfur-
tergrönt och sittgult baserat på reseda luteola fäst 
på barium

sulfat, se R
ådata, R

am
anspektrum

. D
e 

båda topparna vid ~
 986 och 1004 cm

-1 härrör från 
det gula färgäm

net. D
e gula kulörerna i bonaden 

i det ena fallet gulockra, goethit och i det andra 
fallet, den ljusgula, skulle eventuellt kunna vara 
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orpim
ent eller m

assicot, eftersom
 provet enligt 

grundäm
nesanalysen innehåller m

ycket bly och 
arsenik. V

id R
am

ananalys har dock varken m
as-

sicot eller orpim
ent gått att påvisa. D

et rosa be-
står av m

önja +
 krita och då det är hudfärg ingår 

även lite indigo. Rödorange färg består av m
önja 

och det rödbruna av rödockra, hem
atit. D

et svarta 
är kim

rök, likaså det grå m
en då uppblandat m

ed -
burkar från N

orbergs m
åleriverkstad, se Figur 84 i 

avsnitt Vanliga pigm
ent och färgäm

nen. Pigm
ent-

burkarna är m
ärkta m

ed bland annat kasselbrunt, 
mörk- och ljus ocker, grön umbra sam

t mahognybrunt. 

m
ärkt m

ed Cinobergrönt. D
etta gröna pigm

ent har 
analyserats och består av en blandning av pariser-
blått, krom

gult (blykrom
at) och barium

sulfat, se 
R

ådata, R
am

anspektrum
. D

enna blandgröna gick 
att köpa som

 färdigblandat pigm
ent under nam

-

-
tionell bonad m

ed olika bildscener, utan endast en scen 
ingår. M

öjligen har m
ålningen ingått som

 ett fast väggfält 
uppspänt på blindram

.

innan de m
ålats, dragits upp m

ed hjälp av en passare.
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pigm
entom

fånget i N
orbergs bonadsm

åleri och 

att m
åleri var N

orbergs huvudsyssla, likaså att han 
hade m

öjlighet att få tag på för tiden nya syntetis-
ka pigm

ent. A
tt det gula färgäm

net i den saftgröna 
kulören innehållande en schw

einfurtergrönt skul-
le vara egenhändigt tillverkad björklövsgult är inte 
troligt m

ed tanke på övriga pigm
ent i N

orbergs 
m

åleri. N
orberg köpte m

ed all sannolikhet fär-
digtillverkade pigm

ent inne i närm
aste stad, vil-

ket därför snarare tyder på sittgult från handeln. 
O

m
 N

orberg hade en m
er folklig stil än sin fader, 

vilket Ström
bom

 m
enar, kan jag inte uttala m

ig 
om

, då jag inte har något att jäm
föra m

ed i det 
här fallet (jfr Ström

bom
 1956:37ff). M

in bedöm
-

ning av detta enstaka verk är att N
orbergs m

åleri, 
fram

för allt ansikten, klädesdräkter och bokstä-
ver, är noggrant och sirligt utfört, vilket tyder på 
m

ålarskicklighet.

Figur 98: Bonadsm
ålning av Sven N

orberg från 1838 30/8. 
M

ed all sannolikhet är det sam
m

a bonad som
 tidigare rap-

porterats ägd av privatperson.
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K
in

d
sg

ru
p

p
en

Sven E
rlandsson (1768–1853). D

e bonader som
 

ingått i studien består av en hel bonadssvit från -
naderna är m

ålade på lum
ppapper. Pappret har 

fogats ihop och spänts upp direkt på tim
m

erväg-
gen. Pappersunderlaget tycks inte isolerat m

ed 
stärkelseklister, utan har bestrukits direkt m

ed en 
kritbaserad bottenfärg innehållande ägg, fram

för 
allt äggvita som

 bindem
edel, se R

ådata, Bindem
e--

landsson sedan dragit upp bildscener och m
otiv, 

se Figur 100. Figurerna i m
åleriet är m

ycket indi-

form
 av skisser eller förlaga till sin m

otivreper-
toar. D

etta eftersom
 m

ycket snarlika bildscener 

av honom
. V

id H
allands kulturhistoriska m

useum
 -

Figur 100: D
etaljbilder 

m
ed m

ultispektralka-
m

era. I IR-strålning, 
bilden till höger, syns 
den underliggande 
blyertsskissen.
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D
essa innehåller krita som

 fyllm
edel. A

ndra fär-
ger som

 det blå och gulbruna har stundom
 m

ålats 
utan fyllm

edel som
 tillsats och blir därm

ed m
er 

laserande. På så vis erhåller han ett luftigt och 

grundäm
nesundersökningen tycks bindem

edlet i -
son använder är följande: det vita är krita; det blå 
består av pariserblått, ibland utblandat m

ed krita; 
det gröna är en blandning m

ellan pariserblått (fer-

Figur 102: Bonadssvit i K
lockaregården i H

åcks-

lum
ppapper som

 har spänts upp direkt på tim
-

m
erväggen. V

issa av färgerna är m
er opaka, där 

ingår fyllm
edel, m

edan andra är m
er laserande, 

dessa saknar fyllm
edel.

Figur 103: D
et gröna är en blandning av pa-

riserblått och gulockra. D
en gula färgen har 

vanligtvis anstrukits först och därefter har den 
laserande blå applicerats. På några ställen ligger 
det gula ovanpå det blå. D

etta för att variera den 
gröna kulören.
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-
ockran har anstrukits först och därefter har den 
laserande pariserblå applicerats, och på så vis har 
en grön färg erhållits, se Figur 103. På några stäl-
len har den gula färgen applicerats ovanpå det blå 
för att variera den gröna kulören något. D

et gul-
bruna är gulockra, goethit. D

et orangefärgade är 
m

önja. D
et rödbruna och bruna består av olika 

varianter av hem
atit, rödockra och kaput m

ortum
. -

relativt van m
ålare. Figurerna och m

otiven är fritt 
upptecknade, även om

 han troligen arbetat utifrån 
någon sorts förlaga eller skissunderlag.

B
reared

sg
ru

p
p

en
N

ils Svensson (1727–1802) ”den äldre G
yltigem

å-
laren” har i en m

ycket speciell bonad från 1795, 
vilken tillhör Breareds kulturhistoriska förening 
och som

 ingår i denna studie, nyttjat ett pulve-
riserat m

etalliskt bly
5 som

 pigm
ent, se Figur 104 

M
etallpulvret ligger som

 ett tunt, sem
itranspa-

rent skikt ovanpå rödockra, hem
atit, vilket ger 

en violett m
etallglänsande effekt, se Figurerna 

66, 67 och 104. Blypulver som
 pigm

ent är ytterst 

5 
M

etalliskt blypulver, även kallat blypigm
ent, har enligt 

G
ooch använts som

 pigm
ent (G

ooch 1993:96).

ovanligt och har aldrig tidigare påträffats i något 

pigm
ent: det vita består av krita och det gula är 

orpim
ent; det blå består av vejde-indigo och det 

gröna är blandgrönt m
ellan vejde-indigo och or-

pim
ent; det röda är, som

 näm
nts, rödockra. D

e 
svarta konturerna, som

 dock ej analyserats, består -
nolikt gulockra. M

åleriet är utfört på en vit bot-
tenfärg innehållande krita som

 applicerats ovanpå 

inte studerats, eftersom
 denna bonad var ett ti-

digt studieobjekt och ej tänkt att ingå i själva stu-
dien. Bindem

edlet innehåller troligen ägg eftersom
 

svavel och fosfor påvisas vid grundäm
nesanalysen. 

M
åleriet är skickligt utfört m

ed både schatteringar 
i kontrasterande kulör och ett sorts förenklat och 
m

aterialanpassat skiktm
åleri, se Figur 104. N

otera 

genom
 att m

åla det blå m
ed grov pensel ovanpå 

den vita bottenfärgen så den lyser igenom
 och hur 

han får ett gråsprängt hår genom
 att m

åla vitt, även 
här m

ed grov pensel över ett m
örkgrått parti. A

tt 

m
öjlighet att studera ytterligare verk av Svensson, 

då det saknas signerade verk. D
ärför är också en 

jäm
förelse m

ed andra verk av honom
 om

öjlig 

-
m

ålning från 1795 av N
ils 

Svensson, innehållande ett 
unikt m

etallpulver i bly som
 

ligger ovanpå rödockra, vilket 
ger en violett m

etallglänsande 
effekt. Svensson nyttjar även 
andra effekter i form

 av olika 
skiktverkan och schatteringar 
m

ed grov pensel.
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i sam
m

anhanget. D
et kan ändå sägas att Svens-

son, både m
ed avseende på det rena blypigm

entet 
och på hans m

åleriteknik, tycks ha en önskan att 
uppnå specialeffekter i sitt m

åleri. Pigm
entet är yt-

terst ovanligt och bör ha kostat m
er än de andra, 

m
er vanliga pigm

enten som
 Svensson nyttjar i sin 

palett. V
idare är blypulvret en råvara som

 borde 
ha införskaffats i staden. Svensson hade relativt 
nära till handelsstaden H

alm
stad, knappt 2 m

il. 
V

ägen dit gick dessutom
 genom

 G
yltige, Breareds 

socken, vilket innebar att han hade jäm
förelsevis 

lätt att ta sig in till staden för att köpa pigm
ent. 

D
en ekonom

iska förutsättningen för att göra m
a-

välbärgad under sin livstid (jfr Berglin 2000:44ff). 
Svensson hade nära till den två gånger per år åter-
kom

m
ande m

arknaden i G
yltige. D

är hade han 
m

öjlighet att visa upp, saluföra och avyttra sina 
alster. U

tifrån dessa aspekter är det inte särskilt 
anm

ärkningsvärt att Svensson kunde få tag på ett, 
om

 än m
ycket ovanligt, pigm

ent till sitt m
åleri. 

beskrivet i någon sam
tida historisk källa. D

ärem
ot 

ska enligt G
ooch m

etalliskt blypulver m
ed m

etall-
glans ha förekom

m
it som

 pigm
ent (jfr 1993:96). 

M
aterialvalet i det här fallet fram

står som
 m

ycket 

unikt och innovativt för tiden. I övrigt använder 
sig Svensson av, för bonadsm

åleriet och den tids--

N
ilsson, se nedan, uppvisa i sitt bonadsm

åleri. D
et 

varandra i deras lust att pröva nya m
aterialkom

-
binationer för att utveckla nya effekter i m

åleriet.

Johannes N
ilsson (1757–1827) var en m

ycket produk-

H
ans om

fattande produktion beror sannolikt på 
det faktum

 att N
ilsson utövade bonadsm

åleriet -
dast två hittills kända verk som

 är signerade, m
en 

hans speciella stil gör att tidigare forskare på om
-

rådet ändå lyckats attribuera så pass m
ånga verk. 

I denna studie ingår sju stycken bonader av N
ils-

son från perioden 1791 till 1823, där den äldsta 
(inv nr V

M
39554) är signerad m

ed ett m
onogram

 
och den yngsta (inv nr H

M
 25942) är signerad 

6, se Figur 106. På en annan 

6 
B

onaden (inv nr H
M

 25942) som
 tillhör Länsm

useet i 
H

alm
stad är ett nyförvärv och alltså ett tidigare okänt verk. 

D
etta är anledningen till att bonaden inte näm

ns i B
erlins av-

handling om
 Johannes N

ilsson från 2000 (jfr B
erglin 2000). 
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bonad (inv nr V
M

28335) står inskrivet IN
SF på -

son fecit, se Figur 107. D
e övriga bonaderna, vilka 

har bedöm
ts säkert attribuerade är inv nr SH

M
 

B51, inv nr V
M

100401, inv nr M
M

 3507 och en 
bonad från 1808, tillhörande Bonadsm

useet i U
n-

naryd. M
erparten av bonaderna som

 undersökts 
är från 1800-talets första decennium

. Tre av dem
 

är uppenbara beställningsarbeten, då det i två fall 

och i två fall rör det sig om
 gavelbonader, anpas-

sade efter stugans form
at. U

nderlaget är i sam
tliga 

m
en även kypertduk förekom

m
er i ett av fallen. 

Flera av dukarna är hela, utan lagningar, vilket ty-

isolerats m
ed m

jölklister, se R
ådata, Bindem

edel.
Sedan har underlaget bestrukits m

ed en m
ycket 

följsam
 bottenfärg baserad på ägg och krita. D

en 

påtaglig. M
ed IR-analys har ingen underliggande -

liga spår av en sorts skiss i en utspädd ockraton 

ögat, se Figur 108. Studien visar även att N
ilsson 

m
ycket troget har använt m

allar, se Figur 109. D
et 

identiska. H
an tycks nyttja en sorts negativa m

al-
lar, dvs schabloner, där han m

ed hjälp av m
allen 

m
ålar dit olika färgade fält, se Figur 109.

N
ilsson behärskar m

åleritekniken väl och 
det syns att han har vana i att m

åla. Vanligtvis är 
det förvisso m

onokrom
a färgpartier m

en vissa 
partier fram

för allt hår och m
oln har m

ålats på 
ett skiktm

åleriliknande sätt. G
enom

 att nyttja en 

Figur 106: Bonaden till 
vänster är signerad m

ed 
årtalet 1791 och m

o-
nogram

 som
 tolkats till 

D
en till höger är en ny-

funnen bonad signerad 

(inv nr H
M

25942).

lagningar (inv nr V
M

28335). I övre högra hörnet står 
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svinborstpensel och fet färg i en kontrasterande 
kulör ovanpå en annan får han fram

 ett schatte-
rande och m

ycket effektfullt m
åleri, se Figur 108. 

Tekniken är för övrigt m
ycket lik den hans far 

praktiserade. Som
 redan näm

nts tycks N
ilsson ha 

en innovationslust, där han söker få fram
 olika 

glans- och färgeffekter genom
 att nyttja olika m

a-
terial, bindem

edel och m
åleritekniska lösningar. 

H
an använde stundom

 m
ycket fet tem

pera inne-
hållande troligen enbart äggula för att lokalt ge en 
högre glans jäm

fört m
ed de övriga färgerna, vilka 

är m
ålade m

ed m
agrare tem

pera innehållande 
hela ägget, se Figur 110. Bottenfärgen i krita tycks 
främ

st innehålla äggvita även om
 en liten m

ängd 
äggula också ingår, då såväl svavel som

 lite fos-
for konstateras vid grundäm

nes analys, se R
ådata, 

V
M

100401) ingår även stärkelse i bottenfärgen 
som

 påvisats m
ed reagenstest. Pigm

enten i N
ils-

sons m
åleri är följande: det vita är krita och det blå 

består av indigo; för att göra grönt har han blan-
dat indigo och orpim

ent, där han troligen m
ålat 

det blå först, se R
ådata. N

är det blå lagret torkat 
har han applicerat ett tunt skikt m

ed gul orpim
ent 

har det m
ed tiden bleknat och det gröna ter sig nu 

blåaktigt. D
et gula är orpim

ent och gulockra, goe-
thit. D

et orangefärgade består av m
önja och det 

rödbruna av rödockra, hem
atit. D

et svarta är kim
-

rök. Trots att N
ilsson använde få pigm

ent lyckas 
han ändå erhålla en ansenlig kolorit i sitt m

åleri. 
D

etta genom
 att blanda de olika kulörerna inbör-

tidigare forskning konstateras em
ellertid att N

ils-

sons färgskala fram
för allt går i blått, rött, orange 

Brearedsgruppen. D
etta beror på det ljuskänsliga 

m
aterial N

ilsson nyttjar, vilket också är anled-
ningen till att m

an så sällan ser någon grön kulör 
i hans bonadsm

åleri. N
ilsson har huvudsakligen 

begagnat billiga pigm
ent m

en underlaget tycks i 
vissa fall vara helt och nytt. M

ed tanke på bona-
dernas form

at tyder det på beställningsvaror, där 

pigm
ent därem

ot beror troligen på N
ilssons eko-

nom
iska situation. Trots den stora produktiviteten 

blev N
ilsson m

ed tiden en fattig backstugusittare.

A
nders Pålsson (1781–1849) var verksam

 i Trön-
ninge, nära H

alm
stad. Två signerade bonader 

är signerad ”Trönninge 1839 A
PS” på baksidan. 

D
enna bonad tillhör K

ulturm
agasinet i H

elsing-
borg. D

en andra (inv nr H
M

14125) är signerad 
Trönninge 1842 A

PS, se Figur 113. Bonaden till--
rad, även den från K

ulturm
agasinet i H

elsingborg, 
har studerats m

en ej analyserats kem
iskt. På baksi-

dan av denna bonad står priset 5 riksdaler angivet, 
vilket är en fem

tedel av tidigare näm
nda priset för 

en annan bonad m
ålad av Pålsson, se Figur 111. 

Pålssons bonader är alla m
ålade på återanvänd 

bottenfärg. U
nderliggande skiss saknas. D

ärem
ot 

färgen innehåller svavel och fosfor, vilket tyder på 

Figur 108: Bilden till vänster 
visar på underliggande skiss 
utförd i utspädd ockra, se 

hand. Bilden till höger visar 
på det skickligt utförda 
laserande m

åleriet, ett sorts 
skiktm

åleri likt det hans far 
utförde.
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ägg. Även FT
IR indikerar ägginnehåll sam

t stär-
kelse. V

id m
ikroskopering och jodkalium

jodid-
reagenstest syns de tydliga stärkelsekornen ligger i 
en m

atris av kritbaserad bottenfärg, se Figur 112. 
Följande pigm

ent har påträffats: det vita i bak-
grunden och i vissa detaljer består av krita; en-

sam
t i de övriga analyserade kulörerna, se R

ådata, 

m
ed hjälp av R

am
an i detta fall. D

et blå och det 
ljusblå är pariserblått, där det senare är uppblandat 

där sam
tliga består av blandgrönt. D

en ena, en 
m

örkgrön, består av en blandning av pariserblått 
och vejde alternativt indigo och ett gult färgäm

ne 

-
nan m

örkgrön kulör består av en blandning av 
pariserblått och krom

gult, se R
ådata, R

am
an och 

av schw
einfurtergrönt, barium

sulfat och ett gult 
färgäm

ne innehållande kam
ferol fäst på barium

--

prov. D
et senare skulle eventuellt kunna bero på 

starkt gula är krom
gult. D

et lite m
er gulbruna i 

m
ed spår av bly, vilket m

öjligen skulle kunna bero -
tenfärgen. I ett fall tycks det laserande gula vara 

Figur 109: D
enna signerade bonad 

(inv nr H
M

25942) är ett m
ycket tydligt 

en sorts negativa m
allar, schabloner, för 

lika dana. D
en röda m

arkeringen är en 
-

överensstäm
m

else i form
at.

Figur 110: D
enna bonad (inv nr V

M
 -

pera, troligen innehållande enbart äggula 
som

 N
ilsson kunde nyttja. Bottenfärgen 

är m
ålad m

ed m
agrare tem

pera innehål-
lande hela ägget och lite stärkelse från 
m

jöl.
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björklöv eller annat gult färgäm
ne innehållande -

i de gröna färgblandningarna. D
et orangeröda 

består av m
önja, likaså de rosa hudpartierna m

en 
då uppblandat m

ed krita. D
en rödbruna färgen 

är hem
atit/rödockra och den ljusare varianten är 

uppblandad m
ed krita. D

et bruna består av bland-
ningar m

ellan kim
rök, kaput m

ortum
 och m

önja 
sam

t enbart kaput m
ortum

, se R
ådata, R

am
an och 

kim
rök respektive kaput m

ortum
. Pålsson har en 

hög kolorit och det får han dels genom
 att nyttja 

som
 m

er traditionella pigm
ent och färgäm

nen, 

dels genom
 att blanda de olika pigm

enten inbör-
des m

ed varandra, varpå helt nya toner uppstår. -
sigt och ekonom

iskt, förutsättningen för att kunna 
skapa dessa kulört praktfulla konstverk. Tillgång -
ser och det faktum

 att Pålsson hade gått i lära hos 

där han troligen lärt sig tillverkningstekniken väl -
dom

 vad gäller m
åleri och m

ålarm
aterial, bidrog 

säkert till att Pålsson var i stånd att m
åla på detta 

vis.

Figur 111: På baksidan av en säkert 

Pålsson står priset 5 riksdaler angivet. 
Bonaden kostar i det här fallet en fem

-
tedel av en annan bonad också m

ålad 
av Pålsson och som

 näm
nts i K

apitel 3 
avsnitt Brearedsgruppen. N

otera hur 
denna bonad är m

ålad på en återan-
vänd, m

önstervävd före detta bordsduk.

Figur 112: A
nders Pålssons bottenfärg är 

baserad på stärkelseinnehållande klister. 
N

otera hur stärkelsekornen i bilden till 
höger färgas lila-svarta vid reagenstest 
m

ed jodjodkalium
jodid-lösning.
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F
em

sjög
ru

p
p

en
Per Svensson 

(1787–1862). 
Två 

delvis 
signerade 

bonader har ingått i studien, den ena (inv nr 
H

M
16101

7

konstm
useum

 i H
alm

stad, den andra (inv nr 
N

M
59676), tillhörande N

ordiska m
useet, är från 

1826 och signerad m
ed PBS. D

en senare ska en-
ligt m

useet vara m
ålad av Per Svensson och m

öj-
ligen är B:et felskrivet i signeringen, se Figur 117. 

linne. D
en förra en återanvänd bordsduk och den 

senare en återanvänd tuskaftsväv. G
enom

 jodkali-
um

jodidtest visas att underlaget först har isolerats 
m

ed m
jölklister och sedan har duken grunderats 

m
ed vit kritbaserad färg, se R

ådata, Bindem
edel. -

gur 114. U
tifrån m

allen varieras arm
positionerna 

inte använts i de båda bonaderna. D
ärem

ot över-
ensstäm

m
er storlek på m

anshuvuden. Form
erna 

har skissats upp m
ed blyerts i bonaden från 1848, 

se Figur 115. I bonaden från 1826 därem
ot, är 

skissen utförd m
ed en utspädd rödockrafärg och 

7 
B

onaden kan ses på avhandlingens om
slagsbild.

upp m
ed linjal eller dylikt. C

irkelm
all har nyttjats 

för dekorblom
m

or och vagnshjul, se om
slagsbild. 

K
ronblad i dekorblom

m
orna har sedan m

ålats dit 
utan hjälpm

edel. V
issa dekorationsblom

m
or har 

har Svensson tillverkat sina penslar och sin färg 

näm
ns att han lade upp bonaden på bordet då 

han m
ålade. Varje färg fanns i enskild pyts. Binde-

m
edlet i bottenfärgen i bonad (inv nr N

M
59676), 

saknar fosfor, m
öjligen består det huvudsakligen -

gen i bonad (inv nr H
M

16101) saknar också fosfor. 
V

id jodkalium
jodidtest påvisas korn av stärkelse, 

se R
ådata, Bindem

edel. Svensson tycks variera 
bindem

edel och bindem
edelshalt i de olika fär--

pel på detta är den svarta färgen i den bonad från 
1848, där bindem

edlet m
öjligen skulle kunna vara 

enbart äggula och som
 därför ger en m

er högglan-
sig effekt, se Figur 116. A

ndra färger såsom
 den 

gröna innehåller såväl svavel som
 fosfor, vilket 

tyder på att hela ägget ingår som
 bindem

edel, se 

av följande: D
et vita består av krita i de båda fal-

Figur 113: D
etalj av bo-

nadsm
ålning m

ålad av 
A

nder Pålsson i Trönninge, 
1842. N

otera hans höga 
kolorit och skickligt utförda 
m

åleri.
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len. D
et blå består av pariserblått m

ed lite krita för 
att bli m

er kulört och täckande. Spektra tyder på 
ett rikligt innehåll av det blå pigm

entet i bonaden 
(inv nr H

M
16101) från 1848, se R

ådata, R
am

an. 
D

et ljusblå i de båda bonaderna är uppblandat 
m

ed ytterligare krita för att erhålla en ljusare och 
klarare nyans. D

en för Svensson typiska, kraftigt 

1848 består av schw
einfurtergrönt 8, kopparaceto-

8 
A

rsenikpigm
entet skulle m

öjligen kunna vara Sheeles 
grönt m

en detta pigm
ent innehåller ingen organisk acetatdel, 

varför det senare alternativet är m
indre troligt.

arsenik, pariserblått och troligen sittgult av reseda 
sam

t m
öjligen lite indigo, se Figur 50, Figur 54 

Beroende på var på provytan som
 analysen 

utförs erhålls olika spektrum
 av äm

nena i den kraf-
tigt uppblandade färgen. D

et tycks vara sam
m

a 
gröna som

 A
nders Bengtson har i sina bonader, se 

Figur 54. D
en saftgröna kulören i bonaden (inv nr 

N
M

59676) från 1826, består av en blandning av 
lite schw

einfurtergrönt och gulockra, troligen för 
att erhålla en gulgrön kulör, se R

ådata, R
am

an-

Figur 115: M
ultispektralfoto 

av detalj i Per Svenssons 
bonadsm

ålning (inv nr 
H

M
16101), där skissen i 

drogs sannolikt m
ed linjal 

eller dylikt. Cirkelm
all eller 

passare har brukats för de-
korblom

m
or och vagnshjul. 

Blom
m

orna m
ålades sedan 

upp på frihand.

Figur 114: Per Svensson 
använde m

allar till sina 
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(inv nr H
M

 16101) förekom
m

er två gula nyanser. 
D

en ena är en varm
, något transparent gulbrun 

som
 består av gurkm

eja, se Figur 76 spektrum
. 

D
en andra m

er opaka gulbruna, består av gul-

i bonaden (inv nr N
M

59676) tycks vara orpim
ent 

I sam
band m

ed tidigare analyser av dels en bo-
nad tillhörande Fem

sjö försam
ling, dels en från 

1853, tillhörande Sm
ålands G

ille, har det också 
indikerat att Svensson m

ålat m
ed krom

gult, se Fi-

D
en orangefärgade kulören i (inv nr H

M
 16101) 

består av m
önja och m

assicot m
edan den orang-

eröda i (inv nr N
M

59676) består av m
önja och 

cinnober. D
et rosa i det förra fallet består av m

ön-
ja, blyvitt, krita och barium

sulfat. Blyvitt har sin 
-1 och barium

sulfat vid 
987 cm

-1, se R
ådata R

am
anspektrum

. Toppen vid 
1009 cm

-1 

på att även lite gips ingår. D
et rosa i bonad (inv nr 

N
M

59676) består av en blandning av m
önja, cin-

nober och krita. D
et rödbruna i båda fallen be-

Figur 116: Per Svensson tycks ibland variera 
bindem

edelhalten, då vissa färger är blanka-
re än andra. N

otera hur blankt bindem
edlet 

i den svarta färgen är. M
öjligen är binde-

m
edlet i det här fallet enbart äggula.

Tabell 13: D
en m

örkgröna färgen i bonad (inv nr 

schw
einfurtergrönt, pariserblått och troligen sittgult av 

tydligt vid grundäm
nesanalys. M

en också Ram
ananalys 

-
sen utförs.

Elem
ent 

W
eight %

 
Atom

ic %
 C

om
pd %

 Form
ula

C
 K

 
24.04 

31.31 
88.09 

C
O

2
N

a K
 

0.85 
0.58 

1.15 
N

a2O
Si K

 
0.19 

0.11 
0.41 

SiO
2

P K
 

0.22 
0.11 

0.50 
P2O

5
S K

 
1.11 

0.54 
2.78 

SO
3

C
l K

 
0.25 

0.11 
0.00

K
 K

 
0.24 

0.10 
0.29 

K
2O

C
a K

 
1.25 

0.49 
1.74 

C
aO

Fe K
 

0.10 
0.03 

0.13 
FeO

C
u K

 
0.03 

0.01 
0.04 

C
uO

A
s L 

0.67 
0.14 

0.89 
A

s2O
3

B
a L 

1.87 
0.21 

2.08 
B

aO
Pb M

 
1.53 

0.12 
1.65 

PbO
O

 
67.64 

66.15

Totals 
100.00
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står av rödockra, hem
atit. D

et bruna, fram
för allt 

i konturer, består av kaput m
ortum

, hem
atit. D

et 
svarta är kim

rök. Bonaden från 1826 är lite udda -
gurernas typiska ”äppelröda” kinder och typiska 
blom

ster- och m
olndekorationer. Figurm

allarna 
stäm

m
er inte heller överens, om

 än m
ännens hu-

vudstorlek är desam
m

a i de båda bonaderna. V
i--

m
ar m

ed ditm
ålade arm

bågar och handledskulor, 

och naglar. D
essutom

 skiljer frakturstilen i den 
äldre bonaden från övriga Per Svenssonbonader. 
A

tt en yrkesm
ålare signerar fel är också m

ärkligt. -
rialinnehållet m

enar jag att denna bonad inte är 
utförd av Svensson. Per Svensson var en skicklig 
bonadsm

ålare. H
an m

ålade på heltid och kunde 
därm

ed upparbeta en säker och karakteristisk stil. 
H

an tycks ha varit en m
ycket uppskattad och po-

pulär m
ålare och han kunde ta väl betalt för sina 

Priset för bonaden bör jäm
föras m

ed dåtidens pris 
för en tjur, ca 30 daler, alltså en ansenlig sum

m
a. -

spirerats av Svenssons m
åleri. V

idare visar m
ateri-

alinnehållet i hans bonader på att han m
åste haft 

ekonom
iska förutsättningar för att införskaffa 

dessa nya im
porterade dyra pigm

ent. Svensson 
m

ålar m
ed m

ald gurkm
eja, ett ytterst ovanligt 

färgäm
nespigm

ent i bonadssam
m

anhang. V
idare 

använder han sig av pigm
ent som

 schw
einfurter-

grönt, krom
gult, blyvitt och fyllm

edel som
 bari-

um
sulfat. M

ålarm
aterialen införskaffade han tro-

ligen i närm
sta handelstad, som

 för Svensson var 
i H

alm
stad. H

andelsvägen dit passerade Fem
sjö 

och D
uvhult, där Svensson bodde, se karta längst 

bak i boken.

Johannes Jönsson (1799–1853). I studien har dels 
en 

säkert 
attribuerad 

bonadsm
ålning 

(inv 
nr 

V
M

39585) från 1822, dels en bevarad skissbok 
(inv nr V

M
5151) från 1813, båda vid H

allands 
K

ulturhistoriska m
useum

 i Varberg, analyserats 
och undersökts, se Figur 118 sam

t Figur 16 och 
Figur 18 i K

apitel 3 avsnitt Fem
sjögruppen. D

et är 
en pappersbonad gjord av lum

ppapper som
 grun-

derats m
ed krita och stärkelseinnehållande klister. 

Ingen påvisbar underliggande skiss förekom
m

er i -
tivet har sina förlagor i den egna skissboken, se 
Figur 17 i K

apitel 3 avsnitt Fem
sjögruppen. M

öjli-

de till storlek är lika stora om
 än arm

positioner är 
olika. Färgen i m

åleriet är m
ycket transparent, vil-

ket tyder på att fyllm
edel som

 krita saknas. Trans-
parensen kan också bero på att färgen fram

för allt 
är gjord på organiska färgäm

nen eller på att fär-
gerna är kraftigt utspädda m

ed lösningsm
edel, i 

det här fallet vatten. U
tifrån reagenstest innehåller -

kelse färgas in vid tillförsel av jodkalium
jodidlös-

ning. D
e färggivande äm

nena i m
åleriet är följan-

de: det vita krita; det blå är m
ålat m

ed vejde-indigo, 
innehållande indigotin och kam

ferol, se R
ådata 

R
am

anspektrum
. D

et är alltså inte berlinerblått -
bok. D

et gröna är helt organiskt och tyder på en 
blandgrön m

ellan vejde-indigo och björklövsgul 
innehållande kam

ferol och luteolin, se Figur 72. 
D

et gulbeiga har ej gått att analysera m
en består 

av något organiskt färgäm
ne. Troligen sam

m
a 

färgäm
ne som

 det gula i den blandgröna färgen. 

benäm
ner brunrot. D

et orangeröda är m
ålat m

ed -
ner i skissboken. C

innober, därem
ot, har jag inte 

funnit, ej heller det gula färgäm
net gurkm

eja som
 

också näm
ns. D

et svarta är troligen kim
rök, om

 

Figur 117: N
otera skillnaderna 

i de tre bonaderna. Bonaden 
(inv nr N

M
59676) till vänster, 

signerad PBS från 1826, uppvi-
sar en annan typ av frakturstil, 
rundade arm

ar och händerna 

är ihop m
ålade m

ed antydan 
till naglar. Figurerna saknar 
”äppelröda kinder”. D

e två 
andra bonaderna till höger har 
skarpare frakturstil, tydliga 
arm

bågsvinklar och händer har 

-
piska blom

ster dekorationerna 
och m

olncirklarna i bakgrunden. 
Bonaden i m

itten är den (inv nr 
16101) från 1448 och den längst 
till höger är en attribuerad 
bonad tillhörande Fem

sjö för-
sam

ling. D
en senare uppvisar 

såväl den för Per Svenssons 
typiska m

örkgröna kulör inne-
hållande schw

einfurtergrönt som
 

krom
gult, vilket även påträffats 

i andra attribuerade Per Svens-
sonbonader.
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än det fram
för allt är toppen vid ~

 1360 cm
-1 som

 
fram

för allt syns i R
am

anspektrum
et, m

edan det 
svarta i skriften i den bok som

 prästen håller upp, 
m

ed all sannolikhet består av järngallusbläck
9. I -

kerar järngallus, se Figur 119. U
tifrån det konsta-

därem
ot inget om

 vad han faktiskt använder i sitt 

närproducerat färgm
aterial som

 m
jöl, vejde, björk-

löv, jordpigm
ent och kim

rök, troligen insam
lat di-

9 
Järngallusbläck består av ett lösligt järnsalt, vanligtvis 

järnvitriol, järnsulfat. Saltet är upplöst m
ed hjälp av garv-

syra, tanniner från ekgallor. B
läcket har en svartaktig kulör 

m
en bleks av ljus. V

idare har bläcket lågt pH
 och bryter 

därför lätt ner underliggande m
aterial, exem

pelvis papper 
(jfr Fjästad och R

iksantikvarieäm
betet 1999:146; B

ritannica 

rekt i trakten kring Färgaryd
10. H

är är således både 

i realiteten används i bonadsm
åleriet inte nödvän-

på representativt närproducerat m
aterial.

10järnfram
ställning sedan järnåldern. Å

r 1742 startar en 
järnm

anufaktur i trakten. I om
rådet skulle det m

ycket väl 

använts som
 jordpigm

ent. B
åde nam

net på orten, Färgaryd, 
sjösystem

et Färgen och Färgån tyder på färg i någon m
ån, 

exem
pelvis färgat vatten. V

idare tycks en lång tradition av 
papperstillverkning ha funnits på orten. R

edan på 1790-talet 
startar H

öljeryds pappersm
anufaktur i Långaryd. Ström

s-
hult, även det i Långaryd, etableras 1815. Å

r 1828 inrättas 
både Veka pappersbruk i Färgaryd och Rydö pappersbruk i 
Torup, m

edan H
yltebruk startar först under tidigt 1900-tal. 

Rydberg m
enar att pappersbruken ofta tog vid då järnbruken 

krisade under 1800-talet. N
issastigen som

 passerar sam
tliga 

ovan näm
nda orter fungerade som

 en transportled för handel 
(jfr Rydberg och Skogsindustrierna 1990:4; Å

berg 1996; 
jfr H

ylte plan- och byggenhet och H
alland 2009:5ff). 

(inv nr V
M

39585), en 
sorts karikatyr av dåtidens 
olika sam

hällsskikt.

Figur 119: D
etaljbild av bonadsm

ålning 

Skriften i boken eller bibeln som
 prästen 

håller upp består av järngallusbläck och blir 

svarta detaljer är m
ålade m

ed kim
rök som

 
inte blir transperent i IR-strålning.
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A
nders Bengtson (1814–1867). Fyra signerade bona-

der ingår i studien. Två bonader (inv nr N
M

87581) 
från 1833 respektive (inv nr N

M
87570) från 1834, 

tillhör N
ordiska m

useet. Bonad från 1834 är sig-
nerad m

ed hela nam
net utskrivet, se Figur 121. D

e 
två andra bonaderna (inv nr V

M
39537) från 1835 

respektive (inv nr H
M

4079) årtal saknas, tillhör 
de båda länsm

useerna i H
alland. Bonaderna är -

naderna är m
ålad på återanvända handdukar eller 

dylikt, se Figur 122. Tyget är rutigt m
önstervävt 

m
ed inslag av blått och rött. U

nderlaget i Bengt-
sons bonader saknar isolering, vilket kan förklara 
varför färgen lätt lossnar i hans m

åleri. Tyget har 
grunderats m

ed vit bottenfärg baserad på ägg och -
gurerna återkom

m
er i de olika bonaderna. Barn-

eller kornm
jöl nyttjats som

 bindem
edel för färgen 

FT
IR 

och 
grundäm

nesanalys 
tycks 

Bengtson 

Figur 120: Bonadsm
ålning 

(inv nr H
M

4079) tillhörande 
H

allands konstm
useum

 i H
alm

-
stad, m

ålad av A
nders Bengtson. 

K
oloriten är hög. Bonaden inne-

dåtiden högm
oderna pigm

ent.
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nyttja ägg som
 bindem

edel även för övriga färger, 

är em
ellertid m

ycket vattenkänslig och löses lätt 
upp vid hantering

11.
Bengtson har stor kolorit i sitt m

åleri och 

se Figur 120. D
et vita är krita och det blå pari-

11 
Exem

pelvis när ett färgprov ska plockas upp ur prov-
burken m

ed hjälp av en pensel doppad i avjonat vatten, löses 

serblått. D
et illgröna i Bengtsons bonader består 

m
ed all sannolikhet av schw

einfurtergrönt blan-
dat m

ed barium
sulfat som

 fyllm
edel, se R

ådata 

blandning av arsenikinnehållande grön och tro-
ligen indigo sam

t sittgult av reseda. D
et förefal-

ler vara sam
m

a gröna pigm
entblandning som

 Per 
Svensson använder i sin bonad (inv nr H

M
16101). 

Sam
tliga gröna prover i Bengtsons bonader inne-

håller en stor m
ängd arsenik. D

essutom
 ingår Cu, -

Figur 121: Tudelad bonad 
(inv nr N

M
87570) signe-

rad ”A
nno 1834 uti D

e-
cem

ber m
ånad utritad och 

m
ålad af A

nders Bengtson 
i N

orra Bökeberg Fem
sjö 

soken”.

Figur 122 (t.v.): Å
teran-

vända handdukar eller 
dylikt har använts som

 
underlag i A

nders Bengt-
sons bonadsm

åleri (inv nr 
N

M
87581). Tyget är rutigt 

m
önstervävd m

ed inslag 
av blått och rött.

-

underlag  
(inv nr H

M
 24807).
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spektra. D
et starkt gula är krom

gult m
ed barium

-

ren krom
gul. D

en lite dovare brungula består van-
ligtvis av gulockra m

en även ett gult färgäm
ne på 

substrat av barium
sulfat, det vill säga sittgult, tycks 

förekom
m

a i vissa bonader. D
et röda i Bengtsons 

m
åleri består av rödockra respektive cinnober och 

m
önja, ibland en blandning m

ellan de båda senare. 

indikation på att det röda innehåller färgäm
ne från 

johannesört, vilket hans barnbarn uppger. Speci-

bonadsm
ålare, är inte bara hans särpräglade stilis-

tiska drag, utan också hans pigm
entrikedom

 och 
det faktum

 att han har barium
sulfat som

 fyllm
e-

del i nästan sam
tliga färger. D

en gröna färgen är i 

gröna. M
aterialinnehållet tyder på att Bengtson 

har haft m
öjligheter att införskaffa nya syntetiska 

pigm
ent, detta trots att hans barnbarn beskriver 

honom
 som

 fattig. D
et faktum

 att Bengtson var 
verksam

 under en period, då det kom
 ut m

ängder 
av nya pigm

ent i handeln, bidrog förstås till att han 
över huvudtaget hade m

öjlighet att bruka dessa 
nya färgstarka kulörer i sitt bonadsm

åleri.

Å
sg

ru
p

p
en

A
nders E

riksson (1774–1855) var en m
ycket pro-

duktiv
12 bonadsm

ålare. H
an är också en av de få 

12 
A

tt Eriksson var produktiv baserar jag på det stora antal 

Lufbon vid Folklivsarkivet, Lunds universitet, där jag gått 
igenom

 sam
tliga kända verk av olika bonadsm

ålare. D
et 

-
de, där ca 40 %

 är signerade, vilket är ytterst ovanligt bland 

som
 signerat en stor del av sina verk, en bonad 

har till och m
ed signerats m

ed hela nam
net ut-

skrivet 13

sm
å hanterbara bonadsm

ålningar, vilket jag tolkar 
som

 en m
öjlig bidragande faktor till att han kunde 

upprätthålla en så pass stor produktion. I studien 
har jag tittat på 11 signerade bonader 14 från perio-
den 1802–1846. Flertalet av dessa är sm

å, några är 
nästan rektangulära till form

atet, runt 1,5 m
eter 

stora. D
e genom

gångna bonaderna är alla m
ålade 

på duk, ofta grov linneväv i tuskafts- eller kypert-

från duk, se Figur 123. N
ågra av bonadernas un-

derlagsduk är hopfogade m
ed kaststygn, någon 

lapp, har denna på baksidan, vilket inte är van-
ligt förekom

m
ande, se Figur 124. H

ålet är i det 
här fallet prydligt invikt i kanterna och även det 

är anpassad efter bostadens väggyta och alltså en 
beställningsvara. D

ukarna är isolerade m
ed stär-

kelseinnehållande klister, se R
ådata, Bindem

edel. 
Bonaderna är sam

tliga grunderade m
ed en kritba-

bonadsm
ålarna. D

et faktum
 att så få bonadsm

ålningar är 
signerade gör förstås det vanskligt att avgöra om

fattningen 
av andra bonadsm

ålares produktion. M
en i jäm

förelse m
ed 

de verk som
 attribuerats till bonadsm

ålare genom
 enstaka 

signeringar och sederm
era utifrån stilm

ässiga drag, drar jag 
slutsatsen att just Eriksson var m

ycket produktiv.
13 

V
ilket enligt B

ringéus tyder på stor självkänsla (B
ringé-

us 2010:72).
14 

Listade utifrån kronologisk ordning är bonadernas inv 
nr H

M
 24807, N

M
 8476, JM

 15303, JM
14681, V

M
 100402, 

N
M

 267943, M
M

 25455, K
M

 31224, U
nnarydsm

useum
 in-

ventarienum
m

er saknas (1831 A
ES), N

M
 60089, JM

 12930.
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serad färg innehållande ägg
15, se spektrum

 R
ådata, -

dem
edlet i bottenfärgen av stärkelseinnehållande 

Bildberättelsefälten och m
otiven har vanligtvis 

skissats upp i grova drag m
ed blyerts eller dylikt, 

vilket i vissa fall är synligt vid IR-fotografering, 

2010). D
essa har återanvänts för andra bonader 

m
ed liknande dim

ensioner, vilket blir tydligt när --
der från 1802 och från 1831. Bonader m

ed större 

andra bonaderna, det vill säga sam
m

a positioner 

passa det större form
atet. D

e olika färgpartierna 

m
att äggbaserad färg. Trädkronor är m

ålade m
ed 

pensel m
ed grov borst, troligen svinborst.

U
nder hans senare period börjar han stöppla 

1831 tillhörande Bonadsm
useet i U

nnaryd. I de 
fall då djur, fram

för allt får, förekom
m

er har fär-

N
är färgen torkat har konturer och detaljer fyllts 

15 
M

erparten av färgfragm
ent visar på fosfor och svavel i 

grundäm
nesanalys m

ed SEM
-ED

X
. M

öjligen är det så att 
enbartäggvita ingår i bottenfärgen på vissa bonader såsom

 
inv nr H

M
24807, N

M
267943 och N

M
8476, där fosfor ej har 

gått att påvisa. Em
ellertid tyder FTIR

 analyserna på att hela 
ägg ingår i bottenfärgen. 

om
sorgsfullt vis. V

ita detaljer har utförts allra sist. 
Sam

tliga bonader har krita i bottenfärgen. D
et blå -

sa fall från vejde. Även pariserblått förekom
m

er i 

från år 1846 . D
et gröna består av blandgrönt. 

O
fta en blandning m

ellan orpim
ent och indigo 

m
en även m

assicot och indigo sam
t pariserblått 

och troligen sittgult förekom
m

er. D
et senare pro-

vet är också från bonaden daterad 1846 och tros 
vara sittgult eftersom

 det indikerar ett färgäm
ne 

fäst på barium
sulfat. Även ett annat blandgrönt 

orpim
ent och indigo innehåller även barium

sulfat 

D
et gula består av orpim

ent, m
assicot och gulock-

ra, goethit. D
är inram

ningen i sam
tliga fall består 

av gulockra.
D

e tidiga bonaderna innehåller orpim
ent 

m
ed m

assicot som
 klargul kulör. Till en början

16 
en blandning av orpim

ent och m
assicot 17 för att 

senare under några decennier ha ren oblandad 
m

assicot i sina bonadsm
ålningar, se R

ådata, R
a--

lertid ha återgått till det billigare orpim
ent, trots 

dess dåliga ljusäkthet. D
en orangeröda färgen är 

16 
Exem

pelvis bonad (inv nr M
M

 25455) från 1819.
17 

N
otera dock att nam

net m
assicot funnits redan under 

m
edeltiden och fram

åt m
en då åsyftat ett blytenninnehål-

lande pigm
ent (jfr Eastaugh 2008:262). 

på baksidan av bonaden, vilket 
inte är vanligt förekom

m
ande. 

-
m

ed kanten. H
ålet på fram

sidan 
är prydligt invikt och fäst m

ed 
kaststygn (inv nr K

M
31224).
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en blandning av m
önja och cinnober. D

et röda be-
står av hem

atit/rödockra och det rosa-violetta av 
rödockra uppblandat m

ed krita. D
et grå består av 

kim
rök, krita och gulockra, R

ådata m
ikroskops-

bilder. K
onturer är utförda i kaput m

ortum
 res--

vända sig av m
er kulörta pigm

ent har noterats av 
tidigare forskare, se K

apitel 3 avsnitt Å
sgruppen. 

I sam
band m

ed denna studies kem
iska m

ateriala-
nalyser har denna utveckling i m

aterialval därm
ed -

tiska pigm
ent som

 efterhand kom
m

er ut på m
ark-

är ett för tiden m
ycket m

odernt pigm
ent (jfr H

ar--

som
 ingått i studien, nyttjar pariserblått visar att 

han m
ed tiden övergick till m

odernare pigm
ent.

vilket innebar att han hade någorlunda nära, 
knappt 2,5 m

il, till apoteket i G
islaved. Till V

är-
nam

o hade han ca 3 m
il, där det också nu under 

1800-talets första decennier fanns apotek sam
t an--

landevis lätt att få tag på de nya pigm
ent, som

 m
ed  -

iksson enligt bouppteckningen ha haft de ekono-
m

iska förutsättningarna att införskaffa lite dyrare 
im

porterade pigm
ent. H

an verkar em
ellertid vara 

relativt sparsam
 av sig, eftersom

 han trots geogra-

m
ånga av de traditionella och billigare inhem

ska 

pigm
enten. V

idare har det i denna studie visat sig -

drivna och lediga stil att han är utbildad m
ålare, 

att han lärt sig på ett skickligt och rationellt vis -
nas arm

positioner och gestikuleringar. M
ed åren 

tycks han bli än m
er effektiv i sitt m

åleriutövande, 

tecken på. A
nvändandet av m

allar, det ringa for-
m

atet på bonaderna sam
t det faktum

 att han hade 
en lång verksam

hetsperiod har bidragit till och 
m

öjliggjort hans om
fattande produktion.

kan ha att göra m
ed att han arbetade vid socken-

kyrkan, som
 klockare. H

an kom
m

er på så vis i 

eventuellt träffade han på någon m
ålare som

 arbe-
tat i kyrkan, där han ser att de ”stora m

ålarna” sig--
takt m

ed sitt kundunderlag genom
 sitt arbete. A

llt 
detta, hans ekonom

iska, rationella och hum
oris-

tiska sinnelag visar både på stor yrkes- och affärs-
skicklighet, vilket förm

odligen också m
öjliggjort 

som
 i det här fallet borde ses som

, om
 inte huvud-

från gängse bonadsm
ålare, där m

åleriet vanligtvis 
är ett sidoutövande för att dryga ut den egna eko-
nom

in under lågsäsong.

underliggande skiss blir tydlig såsom
 -

niska elem
enten (inv nr N

M
60089).
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K
n

äred
sg

ru
p

p
en

Pehr Schönhult (1760–1837). D
e två bonader som

 
ingått i studien är en (inv nr N

M
209919) signerad 

m
ed PSH

 från år 1821 och en (inv nr N
M

59380) 
säkert attribuerad och signerad endast m

ed årta-
let 1823, båda tillhörande N

ordiska m
useet. Bo-

naderna är från Schönhults senare period, då han -

linneduk. Flera, m
er eller m

indre kvadratiska, 

enstaka stycken tycks bestå av återanvänd lagad 
duk. D

uken är i det ena fallet isolerad m
ed stär-

kelseinnehållande klister, se R
ådata, Bindem

edel. 
Bottenfärgen består av krita och ägg, se även R

å-

bonaderna, se Figur 127 och Figur 128. A
nsik--

rerna. Figurernas poser och dräkter sam
t i det fall 

fruktstilleben förekom
m

er, är m
er ledigt uppteck-

nade. M
otivet är uppdraget och ritat m

ed hjälp av 
blyerts, se Figur 129. Bindem

edlet i färgen inne-
håller svavel och fosfor och består av ägg, se R

å-

använt positiva m
allar för 

fallet har vänts och vridits 
beroende åt vilket håll 

-
sitioner har sedan varierats 
på frihand.

Figur 127: Pehr Schönhult 
har använt sig av sam

m
a -

tivrepertoar i de båda bona-
derna. Till vänster bonaden 
(inv nr N

M
59380) från 

1823 och till höger bonaden 
(N

M
209919) från 1821.
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bottenfärgen, troligen ingår övervägande äggvita. 
Följande pigm

ent har påträffats i de båda bona-
derna: det vita består av krita; det blå är pariser-
blått, ibland utblandat m

ed lite krita för att ge en 
ljusare, klarare och ljusblå ton; i draperingar ligger 
det rena laserande pariserblå ovanpå ett opakt la-

nyanser. D
en ena innehåller koppar och består 

troligen av spansk grön eller m
öjligen m

alakit, se 

lupp ser m
an em

ellertid att det gröna, ställvis har 
övergått till brunt, vilket snarare tyder på spansk 

Figur 130. D
en andra varianten grönt är tillblan-

dad och består av indigo och orpim
ent, se R

ådata, 
R

am
an. Även det klargula innehåller orpim

ent 
m

edan den m
er gulbruna består av gulockra, goe-

thit. D
et orangefärgade består av realgar m

ed spår 
av orpim

ent, vilket antingen beror på att realgar-
m

ineralet varit orent redan från fyndplatsen eller 
på att Schönhult m

edvetet ljusat upp det orange-
färgade pigm

entet m
ed gult orpim

ent. D
et röda, 

orangeröda, består i ena fallet av cinnober blandat 
m

ed m
önja och i det andra fallet enbart m

önja. -
m

atit är även den lite m
er brunare varianten. D

et 

Figur 128: A
nsikten och anletsdrag 

Sam
m

a förlaga och m
allar tycks ha 

använts.

Figur 129: Pehr Schönhult har, utifrån någon 
-

gurernas positioner. D
e är ritade m

ed hjälp av 

IR strålning. N
otera hur Schönhult ändrat 

m
annens vänstra hands position på kvinnans 

Troligen för att scenen tycktes för ekivok.
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svarta är kim
rök. D

et är inte bara tydligt utifrån 
Schönhults stilistiska drag och utförande att han 
är en skolad yrkesm

ålare, utan även hans m
ateri-

alval visar på detta. H
an brukar ny duk och har 

en ansenlig pigm
entvariation i sitt m

åleri, även 
om

 kulörerna vid en första anblick ter sig något 

schatterar sitt m
åleri nästan som

 om
 det vore en 

fetare variant av tem
pera, vilket ger hög plasticitet 

åt m
åleriet. D

et är också tydligt att Schönhult lätt 
kan få tag på pigm

ent och m
ålarm

aterial, då han 
bor i en köpstad.

A
nders Svensson (1796–1876) i Ö

n, K
näreds socken. 

D
en bonad (inv nr H

M
 97-14) som

 ingår i studien 
är säkert attribuerad och kom

m
er från Brånalt i 

K
näreds socken. Bonaden tillhör H

allands konst-

som
 underlag för sitt m

åleri. Bonaden är m
ålad 

på en bom
ullsduk i tuskaft som

 isolerats m
ed stär-

kelseinnehållande klister och sedan grunderats 
m

ed kritbaserad bottenfärg. Bindem
edlet i bot-

tenfärgen innehåller stärkelse och äggvita. V
id 

jodkalium
jodidtest färgas både bottenfärg och 

isolering violettsvart. D
ärem

ot tycks inte stärkelse 
förekom

m
a i ovanpåliggande färglager. Färgskik-

ten i detta fall tycks baserade huvudsakligen på 
äggvita m

en även lite äggula kan ingå, se R
ådata, 

få vita detaljer förekom
m

a i Svenssons bonader. 
D

en bonad som
 analyserats i studien saknar helt 

annan attribuerad bonad (inv nr H
M

 95-14) vid 
ovan näm

nda m
useum

, där ett centralt m
olnparti 

slutförts m
ed vitt. D

elar av m
otivet i den bonad 

som
 är analyserad har dragits upp m

ed blyerts -

D
et blå i Svenssons bonad består av pariserblått 

och krita. I den ljusare blå är m
er krita inblandat 

för att ljusa upp färgen ytterligare. D
en gröna 

består av en blandning av pariserblått, krita och 

om
rådet ~

 1580 och ~
 2940 cm

-1, se R
ådata, R

a-
m

anspektra. D
et gula är krom

gult. D
en ljusare 

gula, som
 nu blivit beige, är troligen ett gult färg-

äm
ne m

öjligen björklöv. Förutom
 spår av koppar 

i provet, vilket eventuellt är ett m
edvetet tillsatt 

betm
edel, alternativt joner från koppargrytan vid -

rådet ~
 1580, 2710, 2825, 2870 och 2940 cm

-1, se 

m
önja och det rödbruna rödockra, hem

atit. K
on-

turer och hår är utförda i en m
örkare variant av 

hem
atit, kaput m

ortum
. D

et svarta som
 endast -

rök, se R
ådata, R

am
anspektra. Svensson nyttjar en 

m
ager tem

perafärg innehållande äggvita och stär-
kelse vilket är ovanligt för den västra traditionen. 
D

enna teknik överensstäm
m

er m
er m

ed den östra 
traditionen. V

idare brukar Svensson bom
ullsväv, 

vilket är m
ycket ovanligt i bonadsm

åleriet. H
ans 

m
ålarm

aterial, bom
ullsduk, blyerts och syntetiska 

pigm
ent, är sådant m

aterial som
 fram

för allt m
åste 

det knappt 2 m
il och till Ä

ngelholm
 från K

näred 
var det m

indre än 5 m
il. Troligen införskaffade 

Svensson en lanthandel, vilket m
edförde att han 

lätt kunde få tag på pigm
ent till sitt bonadsm

åleri.

Figur 130: D
et gröna i 

Pehr Schönhults m
åleri 

är troligen basisk koppar-
acetat. V

id närm
are anblick 

ser m
an att det gröna, ställ-

vis har övergått till brunt, 

kopparacetat.
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Johannes Pehrson
18 (1815–1889). Persson har signerat 

Bonaden har inte gått att få tillgång till för denna 
studie. Inte heller har den rivsten som

 Pehrson ska -

att studera Pehrson m
ålarhäfte (inv nr N

M
48051) 

från 1837, som
 donerades till N

ordiska m
useet av 

m
ålaren själv år 1885, se Figur 19 i K

aptel 3 avsnitt 
K

näredsgruppen. M
ålarboken innehåller olika re-

cept på fram
för allt olje- och lasurfärger. U

töver 
linolja tar han upp bindem

edel som
 gum

m
i ara-

bikum
 och husbloss. ”Töm

peraturs vatten” görs 
av gum

m
i arabikum

 och vitt socker som
 stöts och 

18 
N

otera dock att Ström
bom

 tyder signaturen IPS som
 

SPS och drar slutsatsen att bonadsm
ålaren heter Sven Pers-

son (1776–1841), vilket länge varit vedertaget inom
 bonads-

forskningen. B
runkhorst om

kullkastar dock denna teori i sin 
uppsats om

 D
et K

näredska bonadsm
åleriet.

blöts upp i vatten som
 sedan silas. H

usbloss blötes 
i alkohol och blandas sedan m

ed vatten. Färgen 
kan enligt Pehrson blandas m

ed allehanda pig-
m

ent och m
ålas på papper. Pehrson näm

ner i för-
bifarten även kritgrund m

en inget om
 hur färgen 

pigm
ent. V

it färg: ”skrifw
arw

ett” (schiffervitt), 
engelskt ”blyw

et” (blyvitt) och ”hålins”(?) Röd -

G
ul färg: ”gum

m
igatt” (gum

m
igutta), ”aurum

” -
gelb/ryssgult), 

”järocker” 
(gulockra) 

och 
”ky-

larfärg” (?) Blå färg: ultra m
arin, ”bärline blåt” 

(berlinerblått), bärblått, ”indego” (indigo) och 
lackm

us. G
rön färg: ”distelerad spans grönt” (de-

stillerad spansk grön), ”skans grönt” (?) bärgrönt 
(vägtorn?) och saftgrön. Brun färg: um

bra, um
bra 

brunt, och ”m
arck ocker brun” (brunockra). Svart 

färg: ”kim
röck” (kim

rök) och ”rectiferad” (rekti-

Figur 131: Säkert attribuerad 
bonadsm

ålning av A
nders 

Svensson. Bonaden är från 
Brånalt i K

näreds socken, 
H

öks härad.
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kan blanda till en äkta grön färg genom
 att ta or-

pim
ent eller sittgult och blanda det m

ed berliner-
blått eller blå indigo. V

ill m
an ha en m

er gräsgrön 
kulör tar m

an gulockra och berlinerblått.

Petter E
nberg (1791–1862). D

en bonad (inv nr 
M

M
3511) som

 undersökts i sam
band m

ed den--
pisk K

näredsbonad, då den inram
ande dekora-

tiva bården helt saknas. U
nderlaget består av ett 

H
opfogningen är gjord m

ed öm
som

 kaststygn, 
öm

som
 korsstygn, öm

som
 langettsöm

. D
uken är 

isolerad m
ed stärkelse innehållande klister och 

sedan grunderad m
ed krit-äggvitebaserad färg. 

har inte använt sig av m
allar. M

ed blyertspenna -
gurer på fri hand. U

nderliggande skiss syns tydligt 

färg tycks innehålla fram
för allt svavel och m

öjli-
gen lite fosfor, vilket även här skulle kunna tyda 
på huvuddelen äggvita. Pigm

enten som
 påträffats 

är följande: det vita är krita; det ljusblå och den lite 
m

örkare blå består av pariserblått och krita; det 
gröna är en sorts blandgrön av antingen schw

ein-
furter eller Sheeles och m

assicot sam
t barium

sul-

är m
assicot, se R

ådata, R
am

an. D
et orangefärgade 

är m
önja och det rödbruna rödockra. D

et svarta -

Figur 132: A
nders 

Svensson har använt 
blyerts för att skissa 
upp m

otivet, vilket är 

IR till höger. Se även 
hur han ursprungligen 
tänkt sig ett draperi 
hängande m

ellan ko-
lonnerna, till höger 
om

 m
annen m

ed blå 
beklädnad.

Figur 133: Bonad 
(inv nr M

M
3511) signe-

-

ingen typisk K
näreds-

bonad, då den inram
an-

de bården saknas.
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bonadsm
ålare vid sidan om

 sitt yrkesm
åleri. D

et 
är därför m

est sannolikt att det är den kringvan-

avsnitt K
näredsgruppen. M

åleritekniskt och m
å-

larm
aterialm

ässigt tyder allt på att det är en person 
som

 är m
ålarutbildad. H

an nyttjar för tiden nya 
syntetiska pigm

ent, vilka han m
öjligen införskaf--

ger närm
ast K

näred, dit han stilm
ässigt tidigare 

har sam
m

anknutits. I annat fall, m
ed tanke på att 

han är en kringvandrande m
ålargesäll kan han ha 

införskaffat m
aterialet i någon av de övriga väst-

svenska kuststäderna. D
en senare om

ständigheten 

V
ästkustm

ålarna, snarare än K
näred.

Su
n

n
erb

og
ru

p
p

en
-

rade ingår endast några få från denna tradition i 
studien. Sunnerbobonaderna är fram

förallt m
ålade 

på papper och det m
est troliga är att det är handtill-

verkat m
akulaturpapper från Skeens pappersbruk. 

Flera av de bonader jag sett från denna tradition 
tycks vara m

ålade m
ed relativt billigt m

aterial och -
nen har inte gått att påvisa, då få bonader från den-
na tradition kunnat ingå inom

 ram
en för förelig-

gande studie, se K
apitel 1 avsnitt Avgränsningar.

N
ils 

Persson 
(1772–1836). 

D
en 

bonadsm
ålning 

1834 och tillhör K
ulturm

agasinet i H
elsingborg, 

inte använt sig av m
al-

lar, utan direkt skissat 
upp m

otivet m
ed hjälp 

av blyertspenna eller 
liknande. Till vänster en 
detaljbild i synligt ljus av 
bonadsm

ålning (inv nr 
M

M
3511) tillhörande 

M
alm

ö m
useum

. Bilden 
till höger visar sam

m
a 

detalj i infraröd strålning, 
där skissen är väl synlig.

Figur 135: Bonadsm
ål-

av N
ils Persson från 

1834. Bonaden tillhör 
K

ulturm
agasinet i H

el-
singborg. M

allar har 
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se Figur 135. Bonaden är signerad på baksidan där 

gjord några år innan Persson avled. Även en rivsten 
(inv nr H

M
13028) tillhörande H

allands konstm
u-

seum
 i H

alm
stad har ingått i studien. U

nderlaget i 
bonaden består av handgjort lum

ppapper som
 har 

delats på bredden och lim
m

ats ihop till ett långt 
sm

alt stycke. Pappret har inte isolerats m
ed m

jöl-
klister. Ingen infärgning i lila sker vid tillförsel av 
jodkalium

jodidlösning. 
Inte 

heller 
bottenfärgen 

tycks innehålla stärkelse. Bindem
edlet i färgen be-

står troligen av ägg, då svavel och fosfor påvisas vid 

analys är inte utfört på detta objekt. 
Figurerna är utförda m

ed m
allar, se Fi-

gur 135. Pigm
enten i färgen är följande: det vita 

är krita; det blå är indigo; grönt saknas; det gula 
är gulockra, goethit; det orangefärgade består av 
m

önja och det brunröda är kaput m
ortum

, en 
m

örk hem
atit. D

e svarta konturerna och bokstä-
verna är troligen utförda i kim

rök. På rivstenen 

pigm
ent såsom

 blyvitt, pariserblått, krom
gult och 

m
önja. Stenen har även använts av Perssons dot--

skikten troligen härrör från hennes m
ålarperiod. 

går det inte att dra några paralleller till Perssons 
eget m

åleri. D
en bonad som

 analyserats innehål-
ler facilt, det vill säga billigt och enkelt m

aterial. 
Pappret är troligen från Skeens pappersbruk, dit -

Perssons släkt hade anknytning till Skeens bruk är 
det m

est troligt att det är därifrån pappret kom
-

ca 3,5 m
il till närm

aste stad, H
alm

stad.

Chatarina Persdotter (1785–1851). Två bonader har 
ingått i studien. D

en ena (inv nr N
M

53598) är en 
signerad C

PS och daterad m
ed årtalet 1826, tillhö-

rande N
ordiska m

useet, se Figur 136. D
en andra 

bonaden (inv nr SG
667) är signerad C

P och date-
rad 1819

19 och tillhör Sm
ålands gille i G

öteborg. 
D

en senare skiljer sig i stil, vilket gör att den inte 
helt säkert kan hänföras till Persdotter. Båda är 

återanvänt hängkläde och den senare på en återan-
vänd 1700-tals him

ling i grövre väv. V
ävtekniken i -

lande klister, se R
ådata, Bindem

edel. Bottenfär-
gen i bonad (inv nr N

M
53598) består av i krita 

m
ed spår av bly, vilket skulle kunna tyda på en 

blandning där blyvitt ingår. Bindem
edlet är tro-

ligen ägg, då både FT
IR spektrum

 och grund-

R
ådata. Ingen underliggande skiss går att påvisa 

m
ed M

ultispektralteknik. M
allar har använts för 

följande: det vita är krita; det blå består av indigo, 
provet ger hög lum

iniscens varför R
am

ansigna-
len från färgäm

net lätt drunknar i spektrum
et, 

se R
ådata, R

am
anspektrum

; det grönblå är en 
blandning av indigo och ett blyinnehållande gult 
pigm

ent. M
ed all sannolikhet är det m

assicot, då 
R

anm
anspektra indikerar detta trots att topparna 

är några vågtal förskjutna, se R
ådata, R

am
an och 

av gulockra, krita och lite kim
rök. D

et röda är 
m

önja. D
e svarta konturerna är utförda i kim

rök 
och det bruna består av kim

rök blandat m
ed kaput 

m
ortum

, hem
atit, se R

ådata R
am

anspektrum
 och 

Bonaderna är utförda i billigt, utblandat, 
återanvänt och till stora delar lokalproducerat m

a-
terial. På baksidan av bonad (inv nr N

M
53598) 

står priset 2 daler angivet; ett relativt lågt pris un-
der 1800-talets första hälft. Trots det låga priset 
har Persdotter m

ed all sannolikhet kunnat öka 
den egna privatekonom

in genom
 sitt utövande av 

19 
Å

rtalet är dock m
anipulerat. D

et synliga årtalet är 1809. 
M

ed IR
-teknik blir det ursprungliga årtalet tydligt.

Figur 136: Bonadsm
ål-

ning (inv nr N
M

53598) 
signerad ”A

nno 1826 
CPS” m

ålad av Chatarina 
Persdotter, tillhörande 
N

ordiska m
useet.
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bonadsm
åleri. V

id sin bortgång var hon förhål-
landevis väl beställd, se C

hatarina Persdotter i K
a-

pitel 3 avsnitt Sunnerbogruppen.

Sven N
ilsson (1804–1890). D

en bonadsm
ålning 

(inv nr N
M

 9195) som
 ingått i studien är en bonad 

härrörande från N
ilssons senare produktion, ett 

beställningsarbete för N
ordiska m

useet år 1875. 

m
ed ett proteinbaserat lim

äm
ne, se R

ådata, Bin---
kerar anim

aliskt lim
. N

ilsson har berättat om
 sin 

tidigt 1900-tal vid N
ordiska m

useet (Svärdström
 

1976:30; H
ernroth 1979:48). N

ilsson berättar att 
duken eller pappret spändes upp på väggen och 
beströks m

ed den vita bottenfärgen, vilken enligt 
N

ilsson själv ska vara utfört m
ed lim

färg. D
en 

kem
iska analysen indikerar anim

aliskt lim
 sam

t 

Bindem
edlet saknar helt fosfor, varför ägg eller 

snarare äggula är uteslutet. D
et faktum

 att N
ils-

son själv hävdar att bindem
edlet är lim

 gör också 
att antagandet stärks. V

idare ger bonaden ett styvt 
intryck vid hantering av den. N

otera att den gula 
färgen i N

ilssons m
åleri kan innehålla äggula, då -

rer därem
ot saknar fosfor. N

är underlaget grun-
derats drogs konturerna, enligt N

ilsson, upp m
ed 

spetsad blybit eller på senare tid m
ed blyertspen-

na. Skissen, gjord m
ed blyertspenna, är väl synlig 

i den bonadsm
ålning (inv nr N

M
 9195) som

 ingår 
i studien, se Figur 137. N

ilsson har nyttjat m
allar. 

de färger som
 nyttjas i bonadsm

åleri: ”A
drika-

m
ente” (troligen orpim

ent/auripigm
entum

), blå-
färg (?), fernebock, m

önja, bensvärta (bensvart) 

i den bonad som
 ingått i studien m

en är vanligt 

Figur 137: Sven N
ilsson i -

nas konturer m
ed spetsad 

blyertspenna, vilket är väl 
synligt i denna bonadsm

ål-
ning från 1875 (inv nr 
N

M
9195) som

 tillhör 
N

ordiska m
useet. Fotona 

är tagna m
ed m

ultispektral-
kam

era. Bilden till vänster 
visar detaljen i synligt ljus 
och bilden till höger visar 
detaljen i infraröd strålning, 
där skissen i blyerts blir 
tydligare.
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inom
 Sunnerbom

åleriet sam
t det äldre bonads-

m
åleriet. ”Blåfärgen” som

 N
ilsson näm

ner skulle 
kunna vara pariserblått, vilket påträffats vid ana-

som
 färgstänk i hans m

ålarbok (inv nr N
M

 47918). 
Färgstänket visar på att boken legat fram

m
e som

 

färgstänk innehållande rödockra, hem
atit, i m

ålar-
boken, också detta ett pigm

ent som
 N

ilsson bru-

både som
 gul färg och som

 kom
ponent tillsam

-
m

ans m
ed pariserblått, i den blandgröna färg som

 

V
idare använder N

ilsson krita, m
önja och kim

rök, 
vilket också påträffats i hans m

åleri. D
et senare 

säga bresilja, som
 näm

ns, har inte gått att påvisa i 
den bonad som

 undersökts.
N

ilsson nyttjar traditionella pigm
ent för bo-

nadsm
åleri. Bindem

edlet, anim
aliskt lim

 har däre-
m

ot inte påträffats i någon annan bonad i denna 
studie. N

ilssons bonad är också något styv för att -

av m
allar är inte heller vanligt inom

 bonadsm
å-

leriet, utan tycks snarare vara en hybrid av gam
la 

m
etoder och nya varor.

A
nna Johanna N

ilsdotter (1814–1897). Ingen signe-
rad eller säkert attribuerad bonad av henne har 

H
M

13028), tillhörande H
allands konstm

useum
 i 

H
alm

stad, som
 tillhört och använts av såväl hen-

nes far N
ils Persson som

 av henne själv. Stenen 

från några av kulörerna har analyserats m
ed hjälp 

av R
am

an, se R
ådata. D

et blå består av pariserblått 
och eventuellt lite sm

alt, det gröna är en bland-
grön av pariserblått och krom

gult. D
et gula är 

krom
gult innehållande även barium

sulfat och gips 
som

 fyllm
edel. D

et orangeröda är m
önja blandat 

m
ed blyvitt och barium

sulfat. D
et tycks fram

för 
allt vara syntetiska m

oderna pigm
ent i de yttre 

lagren av färg på stenen. D
e undre skikten har 

inte analyserats. H
uruvida N

ilsdotter använde sig 
av dessa pigm

ent i sitt eget bonadsm
åleri är okänt.

Ingrid Johanna Strömblad (1801–1880). D
en bonad 

(inv nr N
M

24747) som
 ingår i studien är säkert 

attribuerad och m
ålad år 1818. Bonaden tillhör 

N
ordiska m

useet. U
nderlaget består av handgjort 

lum
ppapper. Pappret är m

ed all sannolikhet från -
blad hade personlig anknytning. Pappersarken har 
delats på bredden och lim

m
ats ihop till ett långt 

ha isolerats m
ed stärkelseinnehållande klister. U

n-
derlaget har grunderats m

ed en krit-stärkelsebase-
rad bottenfärg, vilket påvisas vid jodkalium

jodid-
test, se R

ådata, Bindem
edel. I bottenfärgen kan 

även äggvita eller m
öjligen anim

aliskt lim
 ingå, då 

svavel påvisas vid grundäm
nesanalys. FT

IR-ana-
lys är inte gjord på detta objekt. Figurerna i m

åleri-
et är utförda m

ed m
allar, se Figur 138. Bindem

ed-
let i övrig färg innehåller troligen ägg, då såväl 

Pigm
enten i färgen är följande: det vita är krita; 

det blå är indigo; det gröna består av blandgrönt 

som
 en num

er kraftigt blekt gul kulör. D
et lite 

m
er brungula är ockra, goethit. D

et orangefärga-
de består av m

önja och det rödbruna är rödockra. 
D

e svarta konturerna och bokstäverna är utförda 
i kim

rök. Ström
blad har nyttjat billiga, lokalt till-

orpim
ent och m

önja har hon troligen inhandlat i 

var ca 1,5 m
il från Ryssbysocken.

A
nna 

Strömblad 
(1804–1888). 

D
en 

bonadsm
ål-

ning på papper som
 ingår i studien är signerad 

Borås (inv nr BM
45554), se Figur 139. Pappret i 

bonaden är m
akulaturpapper innehållande olika -

pappret saknas. O
vanpå pappet ligger en m

att vit 
bottenfärg baserad på krita, stärkelse och troligen 
äggvita, då svavel ingår, se R

ådata, Bindem
edel. 

O
vanpå bottenfärgen har linjer i blyerts dragits 

m
ålats på frihand m

ed svart färg, se Figur 140. Fi-
gurerna i m

åleriet saknar blyertsskiss, de har i stäl-
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let dragits upp m
ed hjälp av pensel, färg och m

al-
lar. D

en vita färgen, i den bonadsm
ålning som

 har 
analyserats, uppvisar olika glans och kulör. D

en -
färgen och den högblanka, lite m

er transparenta, 

senare tyder på ett pigm
ent och bindem

edel m
ed -

sen. D
en glansiga vita färgen uppvisar också en 

det tyder på olika pigm
ent och/eller olika binde-

m
edel i de båda vita, se Figur 3. D

en m
atta vita 

färgen är enligt grundäm
nesanalysen en bland-

ning av krita m
ed spår av blyvitt sam

t m
jöl och 

sannolikt äggvita. Stärkelse påvisas vid jodkali-
um

jodidreagenstest, se R
ådata, Bindem

edel. D
en 

glansiga vita färgen tycks huvudsakligen bestå av 
äggula, blyvitt och krita, även om

 lite äggvita även -
rem

ot ingår inte m
jöl i den blanka färgen. D

et blå 

är pariserblått uppblandat m
ed krita. D

et gröna 
består av en blandgrön, där ett krom

gult lager färg 
applicerats först och sedan har den m

er transpa-
rent pariserblå färgen applicerats ovanpå och på 
så vis har den gröna kulören erhållits. D

et gula 
är krom

gult, troligen innehållande barium
sulfat, 

är rödockra. K
onturer är m

ed all sannolikhet ut-
förda m

ed kim
rök respektive hem

atit, se R
ådata, -

m
ålningen är från 1874, alldeles i slutet av bonads-

eran. Pigm
enten i bonaden tyder också på detta 

då krom
gult, blyvitt och barium

sulfat ingår, vilket 
annars är relativt ovanligt för Sunnerbogruppen. 

tag på papper till underlaget i bonaderna. Från 

Figur 138: Bonadsm
ålning -

blad m
ålad år 1818 (inv nr 

N
M

24747). Figurerna i m
å-

leriet är utfört m
ed m

allar. 
Foto: N

ordiska M
useet.

Figur 139: Bonadsm
ål-

ning (inv nr BM
45554) 

av A
nna Ström

blad -
seet i Borås Bonaden är 
signerad ”Tillhör A

nna 
Ström

blad. M
ålad den 28 

augusti 1874”.
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V
ästku

stm
ålarn

a
Carl R

einic R
osenberg (1794–1886) var rationell och 

effektiv i sin bonadsproduktion. H
ans bonader 

producerades likt hans tapeter. D
e fem

 bonads-
m

ålningar 20 som
 ingår i studien är alla säkert att-

m
useum

 i Varberg. Inga kända signerade bonader 

ingår i studien är tillverkade på handtillverkat 

långa våder. Pappersm
assan är av oblekt lum

p, 

Fibrer. Pappret är inte isolerat. O
vanpå på den 

långa pappersvåden ligger en tunn stärkelse- och 
kritbaserad bottenfärg, se R

ådata, Bindem
edel. 

som
 fyllm

edel, eftersom
 spektra även innehåller 

en topp vid 1008 cm
-1, se Figur 141. G

ips har en 
stark topp på ~

 1008 cm
-1. Bottenfärgen m

åste ha 
bestrukits snabbt och därefter fördrivits över hela 
underlaget. D

etta eftersom
 färgskiktet är m

ycket 
tunt påstruket och helt saknar penseldrag. N

är 

20 
Följande bonadsm

ålningar ingår i studien inv nr 
V

M
4420, V

M
4421, V

M
4422, V

M
39712 och V

M
39716.

har dragits upp innan 
bokstäverna m

ålats m
ed 

bottenfärgen har torkat har m
otivet tryckts m

ed 
block. Sedan har vissa detaljer kom

pletterats på 
frihand. Färgen tycks vara en sorts slam

färg, där 
bindem

edlet är baserat på stärkelse och harts el-
ler liknande, se R

ådata Bindem
edel. V

id m
ikro-

skopering syns att färgen i provet har hög glans -
dikerar hartsförekom

st, se Figur 142. V
idare fär-

jodkalium
jodidreagenstest. V

id m
ikroskopering 

korn snarare än råg. Rosenberg beskriver två ty-
per slamfärg (A

nderson 1927:163, 165; jfr H
ernroth 

1979:54). D
en ena görs på linolja, sillake, pigm

ent 
och klister (korn eller råg). D

en andra slam
färgen 

görs på pigm
ent, olja, harts, rågm

jöl och späds i 

U
V-bestrålning tyder det på en färg liknande det 

senare receptet även om
 det i detta fall troligen är 

kornm
jöl. Bonaderna uppvisar få kulörer. D

et vita 
består av krita och m

öjligen även lite gips. I nå-

-1 även den 
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-1

i några spektra, se Figur 141. D
et blå är pariser-

blått blandat m
ed krita. D

et gröna tycks vara en 
blandgrön innehållande sittgult av reseda. N

o-

tera dock att skulle kunna vara ren sittgult, som
 

m
örknat och blivit grönbrun m

ed tiden. Färgen 
innehåller toppar från såväl luteolin, apigenin och 
kam

ferol, se Figur 75. D
e andra gulbeige tonerna 

Figur 141: Carl Renic Rosenberg använder en bottenfärg som
 innehåller krita och lite gips. D

et svarta spektrum
et är från botten-

färgen. D
et röda är referensspektrum

 av krita och det brungröna är en referens över gips.

Figur 142: Rosenbergs färg tycks innehålla något hartsliknande. V
id m

ikroskopering glänser den vita bottenfärgen i synligt ljus 
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i de olika bonaderna tycks också vara sittgult, ba-
serat på reseda alternativt ett annat gult färgäm

ne 

orange-färgade består av m
önja. D

e svarta kontu-
rerna är m

ed all sannolikhet kim
rök. I sin recept-

och färgäm
nen, se K

apitel 3 avsnitt V
ästkustm

å-
larna. D

essa ingår inte i hans bonadstillverkning, 
där fram

förallt billigt och enkelt m
aterial nyttjats. 

D
ärem

ot tycks bindem
edlet i färgen likna ett av 

recepten, då såväl stärkelse som
 harts ingår i fär-

gen. M
aterialet i bonaderna är sådant som

 köps 
i handeln i städerna. Rosenberg bodde i Träslöv, 

3 km
 från Varberg centrum

 och kunde enkelt ta 
sig till staden för att köpa m

ålarm
aterial. I sina 

bonader använde han liknande råm
aterial och 

tillverkningstekniker som
 för hans tapettillverk-

ning, slam
färg baserad på klister och harts sam

t 
blocktryck (jfr Broström

 och Stavenow
-H

idem
ark 

2004:163ff). U
nderlaget saknar isolering. Få kulö-

rer ingår i bonaderna. Tekniken är snabb och ra-
tionell jäm

fört m
ed en helt för hand tillverkad och 

m
ålad bonad. Rosenberg var m

ed all sannolikhet 
något av en affärsm

an. H
an blev förm

ögen på sin 
produktion, kanske inte som

 bonadsm
ålare m

en 
som

 tapettillverkare.

Figur 144: D
etaljbild över bonad N

M
176895 

signerad m
ed PH

 hopskrivet.

Figur 143: D
en östsm

åländska bonadstraditionen 
m

ålar ofta på stora, vackert m
önstervävda, om

 än 
återanvända bordsdukar. D

etta tyder på att kund-
kretsen fram

för allt varit stora bondehem
. Bilden 

visar en bonad (inv nr SM
135) m

ålad av A
braham

 
Clem

etsson från 1789 tillhörande Sm
ålands m

u-
seum

.
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A
llb

o-K
in

n
evald

sg
ru

p
p

en
G

em
ensam

t för A
llbo-K

innevaldsgruppen, tillika 
hela den östsm

åländska bonadstraditionen, är att i 
stort sett alla bonader är m

ycket stora till m
åtten, 

Förvånansvärt m
ånga är dessutom

 m
ålade på 

vackert m
önstervävda, stora, återanvända bords-

dukar, se Figur 143. D
etta indikerar att stora bon-

dehem
 varit köpare av verken, åtm

instone under 
bonadserans första tid och några år in på 1800-ta-

också att de helt saknar den vita bottenfärgen som
 

annars är typisk för sydsvenskt bonadsm
åleri. I 

stället för en vit botten brukar denna tradition 
en fältindelad bottenfärg i öm

som
 rosa, öm

som
 

ljusblått och/eller grått, och ibland även fält i gul--
fält. V

idare är grönt sällsynt inom
 detta m

åleri.

Pehr H
örberg (1746–1816). V

id N
ordiska m

useet 

signerade m
ed PH

, se Figur 144. D
essa bonader är 

inte typiska sydsvenska bonader m
en ändå m

ycket 
snarlika i sin utform

ning, det vill säga lösa bem
å-

H
örberg var ingen bonadsm

ålare, snarare en skrå-
bunden m

ålare som
 utfört enstaka kopior av äldre 

bonader från hem
trakten. D

e båda bonaderna är 
m

ålade på ny, grov tuskaftsvävd linneduk. V
å-

der har fogats ihop m
ed stygn för att få ett större 

Figur 145: Bonadsm
ålning av Per H

örberg. Snar-
lika det sydsvenska bonadsm

åleriet i sin utform
-

ning och m
aterialsam

m
ansättning. D

et är em
el-

lertid tydligt att det lediga och fritt upptecknade 
m

åleriet är utfört av en skolad, skicklig m
ålare.
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(inv nr N
M

176895) isolerats m
ed stärkelseinne-

hållande klister. Ingen av dem
 är grunderade m

ed 
vit kritgrund, utan båda har m

ålats direkt m
ed oli-

ka pigm
enterade bakgrundskulörer. D

ukens grova 
gräng är väl synlig och färgen är tunt påförd. D

et 

svart färg, troligen kim
rök. Skissen är väl synlig i -

lys av sam
tliga färger i bonad (inv nr N

M
176895) 

saknas fosfor, vilket skulle kunna tyda på äggvita 
eller m

öjligen anim
aliskt hudlim

 som
 bindem

e-
del i färgen. FT

IR-analys pekar på äggvita och 
stärkelse, då skillnaden i höjd m

ellan dalen vid 
~

 2890 cm
-1 och toppen vid ~

 2920 cm
-1 i am

id II 
övertonom

rådet är förhållandevis stor tillskillnad 
från den för anim

aliskt lim
, se Figur 146. Stärkelse 

indikationen vid FT
IR skulle kunna bero på den 

i denna bonad. I FT
IR-spektrum

et för den andra 
bonaden (inv nr N

M
176894) syns även tecken på 

cellulosa eller liknande i den underliggande du-

-
laget i det här fallet saknar stärkelseinnehållande 
isolering, se R

ådata, Bindem
edel. V

idare tycks 
bonad (inv nr N

M
176894) innehålla blyvitt i den 

vita färgen, något som
 indikeras vid grundäm

-

för övrigt i dov färgskala, där grönt saknas helt. 
U

töver blyvitt ingår krita som
 vitt och även som

 
fyllm

edel i vissa färger. D
et blå består i det ena 

fallet av blå indigo och i det andra av pariserblått. 
D

et gröna saknas i de båda verken. D
et gulbruna 

består av gulockra blandat m
ed krita och troligen 

lite um
bra. D

et röda är i det ena fallet en bland-
ning m

ellan rödockra och m
önja och i ett annat 

fall enbart m
önja. Även en lackröd tycks förekom

-
m

a, m
en har ej gått att påvisa vid kem

iskanalys, se 
Figur 147. D

et bruna tycks vara en blandning av -
m

anspektrum
. M

aterialinnehåll och teknik visar 
på en person som

 är kunnig m
ålare, skolad vid -

skaffa relativt dyra råvaror och konstnärsm
aterial 

inne i staden.

Figur 146: FTIR-analys av vitfärg ifrån två bonader av Per H
örberg. D

et röda spektrum
et är från bonad (inv nr N

M
176895) och 

det svarta är från bonad (inv nr N
M

176894). I båda fallen tyder det på äggvita (ljusblått) snarare än anim
aliskt hudlim

 (grått), då 
skillnaden i höjd m

ellan toppen vid ~
 2920 cm

-1 och dalen vid ~
 2890 cm

-1 i am
id II övertonom

rådet är jäm
förelsevis stor, tillskill-

nad för den för anim
aliskt lim

.
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Clemet H
åkansson 

av sina verk. Sam
tliga fem

 bonader som
 ingår i 

denna studie är signerade. M
ed snirkliga, vackra 

bokstäver, är hela hans för- och efternam
n, går-

äldsta bonaden (inv nr N
M

143553) av H
åkansson 

som
 ingår i studien är från 1780 och tillhör N

ord-
iska m

useet. N
ästa bonad (inv nr SM

108) m
ålad år 

1782, tillhörande Sm
ålands m

useum
, är en sam

-
produktion m

ed sonen A
braham

 C
lem

etsson, vil-

ken han m
ålar några bonader tillsam

m
ans m

ed. 
D

en tredje bonaden (inv nr K
M

12130) är från år 

(inv nr K
M

39097) m
ålad 1794 kom

m
er från K

ul-
turen. D

enna bonad är kraftigt restaurerad m
ed 

ytterst lite originalm
åleri. D

en fem
te bonaden 

(inv nr SM
14832 b–d) består av sm

å fragm
ent och 

tillhör Sm
ålands m

useum
. Signeringen är något 

otydlig m
en troligen är denna bonad från 1796. 

M
erparten av de bonader som

 studerats är stora -

Figur 147: M
otivet har skissats upp 

på ett ledigt vis helt utan m
allar m

ed 

höger, syns kolskissen ännu tydligare, 
även om

 den till viss del är synlig för 
blotta ögat. I bilden till vänster syns 
även den lackröda färg som

 inte gått 
att analysera.

Figur 148: D
en äldsta bonaden (inv nr 

N
M

143553) av Clem
et H

åkansson, 
som

 ingår i denna studie, är från 1780 
och tillhör N

ordiska m
useet. Fältet 

m
ed signeringen innehåller även en -

den är m
ålad på en vackert m

önster-
vävd, indigofärgad linneduk.
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lade på m
önstervävda, återanvända, bordsdukar 

som
 fogats ihop m

ed andra enklare tygstycken i -
färgad linnebordsduk, se Figur 148 sam

t R
ådata, 

Fibrer. U
nderlaget har bestrukits m

ed stärkelse-
innehållande klister för att isolera duken och ge 
bättre bindeförm

åga till ovanpåliggande botten-
färg, se R

ådata, Bindem
edel. Bottenfärgen som

 
är pigm

enterad är m
ålad i olika färgade fält i ljus-

blått, rosa, beige och grått. H
åkansson nyttjade -

sition och tem
a kan variera något, se Figur 149. 

-
tenfärg. Sannolikhet används m

allen också som
 

förlaga. Sedan m
ålas några m

ellanliggande fär-
gade detaljer dit och först därefter, när färglagren 

pensel, se Figur 150. Figurerna får ett sirligt och 
detaljerat utseende. Bindem

edlet i färgen består av 
en blandning av ägg och stärkelse. Sam

tliga vita 
prover påvisar stärkelseinnehåll. Stärkelsen är för-
delad som

 sm
å korn eller klum

par i färgproverna, 
se R

ådata, Bindem
edel. I grundäm

nesanalys syns 

Pigm
enten i färgen är följande: D

et vita består av 

Figur 149: Sam
m

a m
all har gått i arv från far till 

av Clem
et H

åkansson från 1780, därefter sam
-

m
a Figur i en bonad från 1789. D

e två andra, 
den tredje och den fjärde, är dels från en sam

-
produktion m

ellan far och son från 1804, dels 
från en bonad som

 A
braham

 Clem
etsson m

ålat 
helt på egen hand 1824. D

en högra bilden visar 

i yttre form
.

Figur 150: Clem
et H

åkans-
son m

ålar snabbt upp m
o-

tivet. Figurernas bottenfärg 

m
ellanliggande färgade de-

taljerna. Först när färglagren 
är helt torra, slutförs kontu-
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krita. D
et blå består av ren indigo och i ett fall 

av pariserblått, se Figur 151. D
et pariserblå före-

kom
m

er i den bonad (inv nr SM
108) från 1872, 

vilken är en sam
produktion m

ed sonen A
braham

 
C

lem
etsson. D

et gröna är blandgrönt. Vanligtvis 
en blandning m

ellan indigo
21 och gulockra m

en 
även indigo och orpim

ent tycks förekom
m

a en-

och R
am

anspektra. D
et gula är gulockra innehål-

är strontium
 ett spåräm

ne från fyndlokalen. D
et 

orangefärgade består av m
önja och det rödbruna 

och rosa av rödockra. I det senare fallet kraf-
tigt utblandat m

ed krita. D
et brungrå är kim

rök 
blandat m

ed krita och det svarta är koncentrerad 
kim

rök. H
åkansson använde sådana pigm

ent som
 -

21 
Indigosignalen är m

ycket svag i de båda fallen, se R
å-

data, R
am

anspektra.

m
aste stad var K

arlsham
n som

 låg 4,5 m
il bort. 

blå indigo, inte den inhem
ska vejde-indigon, och 

pariserblått, ett för hans generation bonadsm
ålare 

ovanligt pigm
ent (jfr Braenne 2002:62f). D

etta ty-
der på att han, åtm

instone kring år 1770, hade de 
ekonom

iska förutsättningarna för att införskaffa 
dyra pigm

ent. H
åkansson var en skicklig bonads-

m
ålare och han hade troligen bonadsm

åleriet som
 

huvudsyssla, vid sidan av bondgården. H
an var 

m
ed all säkerhet en i trakten välkänd och uppskat-

tad bonadsm
ålare. Både hans självsäkra sätt att 

signera på, hans ”m
onum

entalitet och högtidlig-
het” i m

åleriet sam
t de till m

åtten m
ycket stora -

got som
 också pekar på en välbärgad kundkrets. 

V
idare var H

åkansson m
ed all sannolikhet skolad 

Figur 151: D
et blå är pariserblått. 

D
etalj från bonad (inv nr SM

108) 
m

ålad av Clem
et H

åkansson år 1782.
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på något sätt. H
ans m

åleri är tekniskt skickligt ut-

D
et är också helt uppenbart att H

åkansson lär so-
nen, som

 sederm
era lär sina söner att m

åla. D
etta 

i både barn och barnbarns bonadsm
åleri, se Fi-

gur 152 och Figur 156.

A
braham Clemetsson

av sina bonader. I denna studie ingår sju stycken 
signerade verk. Bonaderna är vanligtvis signerade 
m

ed hela nam
net utskrivet m

en även AC
S före-

kom
m

er såsom
 på bonaden (inv nr SM

 139) från 

Även tre andra bonader är från Sm
ålands m

use-

Figur 152: Tre generationers nyttjande av sam
m

a 

från den yngsta generationen, en bonad (inv nr 
K

M
2575) m

ålad av barnbarnet Clem
et A

braham
-

bonader (inv nr SM
1625 och SM

135) m
ålade av 

sonen A
braham

 Clem
etsson från 1815 respektive 

1789. Figuren längst till höger, m
ed svart kontur, 

är från en bonad (inv nr SM
108) utförd av själve 

anfadern, Clem
et H

åkansson tillsam
m

ans m
ed 

A
braham

 Clem
etsson från 1782.

-
lingar av hål i det återanvända underlaget 
i bonadsm

ålning av A
braham

 Clem
etsson 

(inv nr SM
135). U

pptill i vänstra hörnet har 
ingen lagning gjorts av det lilla hålet innan 
duken bem

ålats. I hålet under därem
ot, som

 
troligtvis var något större, har en lapp sytts 
fast i det här fallet på ovansidan av duken. 
H

ålet till höger har varit aningen större, där 
har m

an lagat hålet genom
 att lägga lappen 

på undersidan och sedan noggrant sytt ned 
hålets sårkant m

ot lappen.
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um
: en (inv nr SM

135) från 1789 som
 är signerad 

m
ed förutom

 nam
net även gården H

esleholm
. D

e 
andra två (inv nr SM

136 och SM
137) är från 1790 

och visade sig vara en enda stor bonad som
 vid -

nad (inv nr H
M

14798) är från 1700-talets slut, år 
1799, som

 tillhör H
allands konstm

useum
 i H

alm
-

stad. D
ärtill ingår en bonad (inv nr M

M
4313) från 

1804 tillhörande M
alm

ö m
useum

 sam
t en bonad 

(inv nr K
M

2575) från 1824 tillhörande K
ulturen 

m
eter långa. D

e två äldsta är m
ålade på m

önster-
vävda, återanvända bordsdukar. M

edan de andra -
anter av behandling av hål kan ses i Figur 153. N

är 
underlaget fogats ihop och anpassats i storlek har 
duken isolerats m

ed stärkelseinnehållande klister, 
se R

ådata, Bindem
edel. Bottenfärgen är pigm

en-
terad och applicerad i olika fältindelning i rosa, 
ljusblått, grått och gult. C

lem
etsson brukar sam

m
a 

-
penbart att han nyttjar faderns grundm

allar. D
et 

skuggningar och ögonen har både iris och pupil-
ler, se Figur 154. M

edan det senare m
åleriet saknar 

ingår både svavel och fosfor i färgens bindem
edel, 

vilket tyder på ägg. Även FT
IR-analysen indikerar 

ett ägginnehåll i bindem
edlet, se R

ådata. U
töver 

ägg ingår även en liten m
ängd stärkelseklister av 

m
jöl. Sm

å korn av stärkelse påvisas m
ed jodjodka-

lium
jodidlösning, se R

ådata, Bindem
edel. N

ågra 
av bonadsm

ålningarna såsom
 den från 1799 och 

1824, uppvisar en dovare färgskala, där gult helt 

består denna beiga av en organisk gul alternativt 
orpim

ent som
 kraftigt bleknat m

ed tiden och på så -
brun, se Figur 154. M

öjligen är det sam
m

a typ av 
gulbeiga som

 förekom
m

er i de båda ovan näm
nda 

Figur 154: Två varianter av gult, en gulbrun 
utförd i gulockra och en blekt beige. M

öjli-
gen består den blekta gulbeiga av en orga-
nisk gul alternativt orpim

ent som
 kraftigt 

bleknat m
ed tiden och på så vis m

ist sin 
färg. N

otera också hur detaljerat ansiktsdrag 
och dess skuggor sam

t ögonens iris och 
pupiller är utförda. Iaktta även lappen till 
höger, som

 i det här fallet lim
m

ats på ovan-
sidan innan grundfärgen har applicerats. 
Bonaden är m

ålad av A
braham

 Clem
etsson 

(inv nr SM
135).
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en ovanligt kraftig gulbeige kulör som
 är en in-

tensivt kulört gulockra. N
edan följer de pigm

ent 
som

 har påvisats i sam
band m

ed analys: D
et vita 

är krita. D
et ljusblå är vanligtvis indigo m

en även 
en blandning av indigo, pariserblått och krita fö-
rekom

m
er i ett fall i bonaden (inv nr SM

135) från 
år 1789. D

et gröna, i de fall grönt förekom
m

er, 

består av blandgrönt m
ellan indigo och gulockra. 

D
et gula är vanligtvis gulockra, m

edan den bei-

D
et orangeröda är m

önja och det rödbruna och -
dat m

ed krita. D
et svarta är kim

rök. D
et är uppen-

bart att C
lem

etsson till en början har en kundkrets 
som

 kan betala för varan och han har det bättre 

Figur 155: Flera delar har sytts ihop för 
att passa väggens form

at. D
etalj från bo-

nadsm
ålning (inv nr SM

1625) av Clem
et 

A
braham

son.

Figur 156: Clem
et A

braham
-

son använder m
allar, som

 
kopierats från fadern och 
farfadern sam

t även egen-
händiga. M

allarna har vänts 
och vridits för att skapa 
variation i bilden. Bonads-
m

ålning (inv nr SM
1625).
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ekonom
iskt ställt inledningsvis av sin karriär som

 
bonadsm

ålare. M
ed tiden utesluter han det dyrare 

pariserblå pigm
entet och hans m

åleri blir m
indre 

noggrant och m
er rationellt utfört, vilket tyder på 

han får det säm
re beställt och tvingas göra avkall 

på vissa råvarum
aterial och m

om
ent i arbetet.

I bonaden (inv nr K
M

2575) från 1824 saknas 
gulockra helt och hållet. Sam

m
a bonad är också 

m
er av ett hastverk än hans tidigare m

ålningar. 
M

aterial och teknik återspeglar här det som
 skrift--

längder, det vill säga att C
lem

etsson m
ed tiden 

blev allt fattigare, se A
braham

 C
lem

etsson i K
api-

tel 3 avsnitt A
llbo-K

innevaldsgruppen.

Clemet A
brahamson (1795–1817) dog ung, m

en hann 
ändå påbörja sin bana som

 bonadsm
ålare, även 

Sm
ålands m

useum
 och som

 ingår i studien. Bona-
den är en gavelbonad är från år 1815, då C

. A
bra-

använts för denna bonad. Stundom
 har relativt 

sm
å, trasiga delar sytts ihop för att passa väggens 

yta, se Figur 155. D
uken är isolerad m

ed stärkel-
seinnehållande bindem

edel. C
. A

braham
son nytt-

jar m
allar, dels några kopierade från fadern och 

farfadern sam
t några egenhändiga, se Figur 152 

och Figur 156. H
ans m

åleri är snabbt och ratio--
gur 157. M

åleriet saknar påvisbar underskiss. D
et 

de sirliga konturerna i m
åleriets m

otiv fram
träder. 

Färgerna i C
. A

braham
ssons m

åleri är typiska för 
denna tradition, där dock det gröna helt saknas. 
Bindem

edlet i färgen består av ägg, troligen m
est 

äggvita, och m
jöl, se R

ådata, Bindem
edel och -

band och detaljer består av krita. D
et ljusblå består 

av indigo blandat m
ed krita. D

et gulbruna består -
efärgade av m

önja. D
et rödbruna är rödockra, 

hem
atit och det rosa, en blandning av rödockra 

och krita. D
e svarta i detaljer och konturer pekar 

på kim
rök. D

et ytterst hopfogade, lappade och 
lagade, underlaget tyder antingen på att C

. A
bra-

ham
son hade knappa m

edel och på att hans kund-

var m
indre bem

edlad än den kundkrets hans två 
föregångare hade. Pigm

enten och den ringa, ut-
spädda koloriten tyder också på att det är det allra 
billigaste m

aterialet som
 nyttjats. M

öjligen hade 
C

. A
braham

son svårt att ta betalt för sina arbeten 
eller också berodde hans svaga ekonom

iska läge 

Figur 157: M
åleriet i bonadsm

ålning (inv nr 
SM

1625) av Clem
et A

braham
son är rationellt 

utfört. K
lattar av färg har snabbt uppstukits 

som
 en sorts grundfärg för ansikten och andra 

är applicerad under de klungorna m
ed m

än-

pensel först när underliggande färgskikt torkat.
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när han dog helt enkelt på att han aldrig hann få 
betalt för sina arbetsinsatser, se C

lem
et A

braham
-

son i K
apitel 3 avsnitt A

llbo-K
innevaldsgruppen.

Swen A
brahamson (1814–1858). D

en signerade bo-
nad (inv nr K

M
129049) som

 ingått i studien är 
från 1839 och kraftigt restaurerad m

ed någon 
form

 av ytbehandling, se Figur 158. Bonaden 

bland annat en trasig m
önstervävd bordsduk. D

et 
blå infärgade trådarna i duken består av indigo, 
se R

ådata, Fibrer. A
ndra delar i underlaget be-

sorts säckväv. Fiberanalysen visar på jute, se R
å-

U
nderlaget har sedan bestrukits m

ed stärkelsein-
nehållande klister. Bottenfärgen består av olika 
fält i rosa, ljusblått och vitt. Bindem

edlet i färgen 
innehåller ägg och m

jöl. Både svavel och fosfor 
indikeras i grundäm

nesanalysen och vid jodjod-

Figurerna är m
ålade m

ed m
allar m

en tycks inte ha 
kopierats direkt från någon av hans föregångares -
lar, m

ed ursprung från anfadern C
lem

et H
åkans-

son förekom
m

er i hans m
åleri. Figurerna, som

 är 

något oproportionerliga, saknar underskiss. H
u-

vuden har snabbt m
ålats m

ed en enkel cirkelfor--
letsdrag har m

ålats dit först på slutet. Schabloner 

K
oloriten i m

åleriet är sparsm
akad och går i m

ilda -

ljusblå består av huvudsakligen krita m
ed en lite 

m
ängd pariserblått. N

otera att provet även inne-
håller kol, likt kim

rök. R
am

antopparna vid 1291 
och 1585 cm

-1 kom
m

er antingen av att färgen är 

bonaden, se R
ådata, R

am
anspektrum

. D
et gul-

bruna består av gulockra och det orangefärgade 
av m

önja. D
et rödbruna är rödockra, hem

atit och 
det rosa, en blandning av rödockra och krita. D

et 
svarta i detaljer och konturer pekar på kim

rök. 
S. A

braham
son har nyttjat billigt, enkelt m

aterial, -
get. K

ulörerna är få och kraftigt utdrygade m
ed 

krita. D
et är uppenbart, som

 också tidigare bo-

förefaller det som
 om

 S. A
braham

son först efter-
hand började m

åla bonadsm
ålningar, troligen för 

att kunna dryga ut den egna kassan. K
anske är det 

Figur 158: Bonadsm
ålning (inv nr K

M
129049) 

av Sw
en A

braham
son från 1839. Bonaden är 

kraftigt restaurerad m
ed någon form

 av ytbe-
handling, därav den kraftiga glansen.
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börjar m
åla. D

en aktuella bonaden är näm
ligen 

från denna period och därifrån har han avsevärt 
närm

are till handelsstaden K
arlsham

n än tidigare, 
då han bodde i U

rshult och sederm
era i trakten -

ham
sson har m

ed all sannolikhet inte gått i längre 
lära hos sin far, då han helt tycks sakna anfaderns 
ursprungsm

allar och hans m
åleri är m

indre skick-
ligt utfört. M

öjligen var han inte intresserad av, el-
ler kanske inte ansågs äm

nad för, bonadsm
åleriet, 

som
 hans äldre broder, vilken tycks m

åla redan i -
likt både sett fadern och brodern m

åla, m
öjligen 

hjälpt till i viss m
ån och på så vis lärt sig bonads-

m
åleriets grunder redan som

 barn och därför kun-
nat utföra sitt något särpräglade bonadsm

åleri, då 

D
aniel H

ultgren
en signerad bonad (inv nr N

M
63257B) av H

ult-

signerad m
ed D

H
G

 och årtalet, 1787, står skrivet i 
rom

erska siffror, se Figur 160. Bonadsm
ålningen 

är m
ycket stor, nära 2 m

eter hög och 7–8 m
eter 

lång. Stora bonader är, som
 tidigare näm

nts, ty-

som
 huvudsakligen består av vackert m

önsterväv-

har sam
m

anfogats m
ed söm

nad. D
uken är isole-

rad m
ed stärkelseinnehållande klister, se R

ådata, 
Bindem

edel. D
en vita kritbaserade bottenfärgen 

synnerligen påtagligt och lyser ställvis igenom
, se 

Figur 160. D
etta är troligen anledningen till var-

för FT
IR spektra för bindem

edelsanalys indike-
rar, förutom

 ägg och stärkelse, även cellulosa, R
å-

är en blandning av ägg och m
jölklister. D

et senare 
syns även tydligt vid reagenstest m

ed jodkalium
jo-

did, se Figur 44. Fältindelningen, i olika kulörer, 
har utförts ovanpå den tunna bottenfärgen. I re-

olika m
otiven är utförda m

ed hjälp av m
allar. Fi-

gurerna, såväl kvinnor som
 m

än, är utförda uti-

och så vidare är nästintill identiska vid en jäm
fö-

relse på nära håll, se Figur 161. K
ulörerna är re-

lativt få. D
et vita består av krita. D

et blå är en 
sorts blandblå m

ellan indigo och lite pariserblått 
sam

t krita, se R
ådata, R

am
anspektra. D

et gröna 
saknas och är istället gråblått troligen en bland-
grön bestående av bland annat indigo. M

öjligen 
har det gula färgäm

net eller pigm
entet bleknat, se 

Figur 160. D
et gula består av gulockra, se R

ådata, 

Figur 159: Sw
en A

braham
sons m

åleri saknar 
underskiss. H

uvuden har snabbt m
ålats m

ed 
hjälp av en enkel cirkelform

 i hudfärg. Först när -
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rödbruna och det rosa består av rödockra, det se-
nare utblandat m

ed krita. D
et svarta som

 fram
-

drygt 1,5 m
il. Avståndsm

ässigt hade han således 
relativt enkelt att få tag på råvaror för sitt m

åleri. 
M

ed tanke på underlagets m
aterial och storlek och 

det faktum
 att pariserblått ingår i färgen tyder på 

en välbärgad kundkrets.

M
agnus Jönsson

-
nad (inv nr N

M
110512A

) från 1818 tillhörande 
N

ordiska m
useet ingår i studien, se Figur 162. U

n-
derlaget består av linneväv, se R

ådata, Fibrer. V
ä-

ven är isolerad m
ed stärkelseinnehållande klister. 

Bottenfärgen innehållande bindem
edel baserat på 

m
jöl och ägg, är m

ålad i öm
som

 ljusblå, rosa och 

ha befunnit sig i U
rshult, det vill säga då han tros 

ha kom
m

it i kontakt m
ed A

braham
 C

lem
etsson” 

Figur 160: D
aniel H

ultgrens bonad från år 
1787 är signerad m

ed D
G

H
 och årtalet utskri-

vet m
ed rom

erska siffror. D
et gröna saknas i 

denna bonad, istället är vegetationen gråblå, 
troligen indigo, där det gula färgäm

net eller 
pigm

entet bleknat. N
otera även den tunna 

bottenfärgen och hur den m
önstervävda 

duken lyser igenom
.

Figur 161: Figurerna, såväl 
kvinnor som

 m
än, i D

aniel 
H

ultgrens m
åleri är ut-

förda m
ed hjälp av sam

m
a 

grundm
all. V

id jäm
förelse -

ten, skobeklädnad, händer 
osv nästintill identiska. Se 
den m

ed röda linjer kal-
kerade m

allen som
 ligger -

ren längst till höger.
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-
lar, se Figur 163. Figurerna har en öppen, något -
bloner och ger ett m

ycket prydligt intryck. V
id IR 

undersökningen syns ingen underliggande skiss i -
jande: D

et vita är krita. D
et blå och ljusblå, består 

av pariserblått uppblandat m
ed krita. D

et gröna 
är en blandgrön m

ellan pariserblått och m
ed all 

R
am

anspektrum
. G

rundäm
nesanalys av det grö-

na visar på stort järninnehåll. Såväl pariserblått, 
påvisad m

ed R
am

anteknik, som
 gulockra innehål-

ler järn. D
et gula består av gulockra. D

et orang-
efärgade är m

önja. D
et rödbruna som

 bland annat -
m

atit och det rosa är m
önja och krita. D

et svarta --
skilja från C

lem
et H

åkansson. V
id m

alltestet, där 

appliceras ovanpå de för C
lem

et H
åkansson över-

kopierade från vare sig C
lem

et H
åkanssons m

åleri 
eller från A

braham
 C

lem
etssons, se Figur 163 och 

Figur 152. M
otivrepertoaren är dock liknande, se 

m
ed Blekingem

ålaren Sven N
ilssons. D

eras kvin-

och de har också lite liknande stirrig blick. Även te-
m

at ”D
avid och G

oliat” förekom
m

er i de bådas bo-

Figur 162: Till vänster 
en gavelbonad (inv nr 
N

M
110512A

) av M
agnus 

tillhörande N
ordiska 

m
useet. Till höger syns 

en gavelbonad (inv nr 
N

M
143553) av Clem

et 
H

åkansson från 1780. 
M

otivrepertoaren är 
densam

m
a i de båda bo-

naderna. D
ärem

ot över-

m
ed H

åkanssons.

-
son använde sig av m

allar 
i sitt m

åleri. D
en vänstra 

-
m

er överens m
ed den 

röda linjer. D
etaljbild av 

bonadsm
ålning (inv nr 

N
M

110512A
) från 1818 

tillhörande N
ordiska 

m
useet.

B
lekin

geg
ru

p
p

en
Sven N

ilsson

K
jerström

-Sjölin 1971). D
e bonader som

 ingått i 
studien är två bonader (inv nr N

M
16080a och b), 

vilka hör ihop och är m
ålade år 1838, tillhörande 

N
ordiska m

useet sam
t en bonadsm

ålning (inv nr 
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senare verken m
ålar han avskalat m

ed få detaljer. 

helt rationaliserats bort i några av bonaderna, se 
Figur 167. Bindem

edlet i färgen är huvudsakli-
gen äggvita m

en även äggula och stärkelse påvi-
sas vid FT

IR-analys och reagenstest, se R
ådata, -

ror m
öjligen på isoleringen. D

e pigm
ent som

 fö-
rekom

m
er i N

ilssons m
åleri är följande: D

et vita 
är krita. D

et blå består av pariserblått uppblandat 

en ljusblå och en m
örkblå variant. D

et gröna är 
två olika blandade varianter, en lite m

er blåaktig 
innehållande schw

einfurtergrönt och pariserblått 
sam

t en lite grönare, som
 är en blandgrön m

el-

-
um

. Sam
tliga tre bonader är m

ålade på återanvänd 
m

önstervävd linneduk som
 dessutom

 består av 
gam

la återvunna bonadsm
ålningar, se Figur 165. 

Bonaderna är m
ycket stora till m

åtten. Två av dem
 

är gavelbonader. V
även har sytts ihop och klippts 

till för att passa väggytan. Sedan har de isolerats 
m

ed klister innehållande stärkelse och därefter 
har bottenfärgerna applicerats. Bottenfärgen går 
huvudsakligen i rosa och ljusblått. D

et är up-
penbart att N

ilsson nyttjat m
allar i sitt m

åleri. 

för sina m
ycket prydliga och sirliga bokstäver, se 

Figur 166. H
an stöpplar fram

 bakgrundsprickarna 
m

ed en styv pensel m
ed korta borst och i de två 

Figur 165: Sven N
ilsson i 

H
ärnäs har återanvänt en 

gam
m

al bonadsm
ålning i sin 

bonad (inv nr SM
1620) från 

m
useum

. Bilden till vänster 
visar en detalj i synligt ljus 
av en fågels bakdel. Bilden 
till höger visar sam

m
a detalj 

i IR-strålning, där ett under-
liggande m

åleri också av en 
fågel syns.

Figur 164: Ingen underlig-
gande skiss förekom

m
er i 

svartvit bild till höger. M
ed 

hjälp av M
ultispektraltekni-

kens IR-funktion syns även 
hur den röda rocken m

ålats 
dit först m

ed hjälp av m
all 

och hur arm
ens position 

m
ålats dit efteråt, då rock-

ens färg torkat.
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lan pariserblått och m
assicot. D

et pariserblå i de 
båda gröna varianterna är väl synligt i R

am
an, 

m
edan koppar, arsenik och bly sam

t även järn har 

och m
assicot sam

t m
öjligen även orpim

ent, efter-

har N
ilsson om

kring 1850 börjat använda sig av 
en klargul kulör, se Sven N

ilsson K
apitel 3 avsnitt 

Blekingegruppen. H
uruvida detta är krom

gult 
kan jag inte uttala m

ig om
, då jag inte funnit nå-

gon signerad bonad från denna period och fram
åt. 

D
et orangefärgade består av m

önja och det rosa en 

blandning av m
önja och krita. D

et rödbruna är rö-
dockra, hem

atit, i något prov ingår även rester av -
turer består av kim

rök. D
e inbördes kulörerna i 

N
ilssons m

åleri är inte helt rena. H
an tycks blanda 

fritt m
ellan olika pigm

ent för att få varierande ku-
lörer. M

öjligen beror pigm
entblandningarna på att 

han använder sam
m

a pensel för en typ av kulörer. 

för alla de röda osv. H
an tycks helt enkelt strunta 

i att rengöra penseln m
ellan varven. N

ilsson m
å-

lar rationellt. H
an stöpplar prickarna i bakgrun-

den och använder m
allar och schabloner för olika 

ändam
ål. H

an tycks reducera bort vissa m
om

ent 
och detaljer. Å

tm
instone i det senare m

åleriet där 

Figur 166: Sven N
ilsson i H

ärnäs använder 
schabloner för bokstäverna.
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N
ilsson brukade relativt billiga och för tiden van-

sig drygt 2 m
il till handeln i K

arlsham
n. För sa-

luföringen av bonaderna hade N
ilsson det relativt 

Figur 167: Sven N
ilsson 

nyttjar m
allar och scha-

bloner, och han stöpplar 
bakgrundsprickarna. D

et 
är ett avskalat m

åleri m
ed -

närhet, den närm
aste drygt 5 km

 hem
ifrån. N

ils-

storlek och de yttre form
erna.
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K
apitel 6

D
iskussion och slutsatser
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K
apitel 6

K
A

PITE
L 6 – D

ISK
U

SSIO
N O

CH SLU
TSATSE

R

D
isku

ssion
 och

 slu
tsatser

A
vgöran

d
e faktorer för m

aterialval
V

id tidigare bonadsstudier har det antagits att bo-
nadsm

åleriet är utfört i lim
färg baserat på hudlim

 -
lertid visat att anim

aliskt lim
 inte är vanligt i det 

sydsvenska bonadsm
åleriet, även om

 Sven N
ilsson 

i Betlehem
 utnyttjade detta i sin bonadsm

ålning 
(inv nr N

M
24747) från 1875, ett beställningsar-

bete för N
ordiska m

useet. I en intervju utförd av 
N

ordiska m
useet och som

 Svärdström
 tog upp i 

Bonadsmålningar från Sunnerbo, beskri-
ver bonadsm

ålaren Sven N
ilsson att lim

färg an-
vänds för bonadsm

åleri (Svärdström
 1976:30). 

D
enna intervju och källa har fått ligga till grund 

för antaganden om
 vilka m

aterial som
 brukats i 

sydsvenskt bonadsm
åleri. I sam

m
a undersökta 

bonadsm
ålning använder N

ilsson även blyerts vid 

också visat sig vara ovanligt. N
är m

allar används 
m

ålas de upp m
ed utspädd färg och pensel, m

ed-
an i de fall blyerts förekom

m
er används pennan 

snarare på frihand utan hjälp av m
allar m

en m
öj-

ligen utifrån skiss eller annan förlaga. D
et tycks 

vara fram
förallt de skråbundna som

 använder 
blyerts, då blyertspennan blir vanligt förekom

-
m

ande först under 1800-talets andra hälft. N
ils-

sons tillvägagångssätt är i det här fallet snarare en 
hybrid av gam

la m
etoder och nya m

aterial. D
enna 

bonadsm
ålning är därför inte representativ för ett 

traditionellt bonadsm
åleri, se resultat i K

apitel 5 
avsnitt G

enerellt för bonadsm
åleriet. D

et kan 

vara vanskligt att lägga alltför stor tillit till m
useal 

dokum
entation i form

 av rena beställningsvaror 

skriftliga källor bör användas m
ed en viss försik-

tighet. Tillsam
m

ans m
ed kem

isk m
aterialanalys 

kan större säkerhet erhållas vid tolkningen av till-
verknings- och m

aterialuppbyggnad.
D

enna studie har visat att färgen i bonads-
m

ålningar huvudsakligen består av tem
peram

åleri 
baserat på ägg, där m

jöl kan ingå i enstaka fall och -
som

 i A
llbo-K

innevald och till viss del Sunnerbo. -
ningar m

en det bör då förtydligas att den är base-
rad på stärkelseklister troligen gjort på kornm

jöl. 
D

enna typ av färg ligger i så fall som
 bottenfärg, 

och 1800-talen recept där just m
jöl och ägg ingår --

färg respektive tem
pera, varför det ligger nära till 

hands att det även har brukats inom
 bonadsm

åle-
riet som

 bindem
edel i färg. K

ornm
jöl näm

ns även 
av en indirekt källa i bonadsm

ålerisam
m

anhang -
varor fanns naturligt i hushållet. D

et var ett billigt 
och enkelt m

aterial, lätt att få tag på och att till-
reda. D

ärtill krävs ytterst liten m
ängd av de båda 

råvarorna för att ge lim
styrka åt och vidhäftning 

av den m
alda kritan och pigm

enten i färgen. G
e-

nerellt kan sägas att en m
agrare färg har använts i 

bottenfärgen, där den antingen består av m
er ägg-
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vita än gula eller där m
jöl ingår som

 ingrediens. -
nes N

ilsson och Per Svensson utvecklar denna 
”fett-på-m

ager-teknik” ett steg ytterligare och 
använder en fetare färg huvudsakligen baserad 
på äggula, för vissa kulörer. D

etta ger en effekt 

m
åleriet.

V
ärt att notera i sam

m
anhanget är, att när ägg 

ingår som
 bindem

edel i färgen m
åste den förbru-

pigm
enten inte fanns naturligt i hushållet utan 

m
åste införskaffas speciellt och var förhållande-

D
ärför m

åste m
ålaren relativt snabbt m

åla färdigt 
sina verk. Färgen är också m

ycket snabbtorkande, 
vilket gör att m

åleriet går att färdigställa täm
ligen 

fort. D
essa faktorer kan ha m

edfört att bonads-
m

ålaren har koncentrera sitt m
åleri till några få 

bonader m
ålats för att tillvarata och nyttiggöra allt -

tal av de studerade bonadsm
ålningarna är gjorda 

i decem
ber m

ånad. D
et är till julhögtiden bona-

derna användes och det var m
ed all sannolikhet 

en skriftlig källa är det även en viktig m
ånad för 

bonadsm
ålarens egen ekonom

i ”att få pengar till -

en av anledningarna till varför det står decem
ber 

Tidigare bonadsforskning har ofta talat om
 

folkkonsten som
 ”prim

itiv” och förenklad i for-
m

en, där stiliserade och geom
etriska form

er fått --

att bygdem
ålarna im

iterat och inspirerats av sock-
enkyrkans kalkm

åleri och inredning, en annan att 
m

ålaren helt enkelt varit beroende av tillgängligt 
råm

aterial, vilket påverkar det tekniska utföran-
det. H

är avviker m
ina slutsatser från de K

nut-

m
aterialval och m

åleriteknik kan bidra till stora 
begränsningar, även om

 det också kan ge m
öj-

vattenlösliga färger som
 tem

pera, lim
färg och 

slam
färg används innebär det att m

otiven m
åste 

renodlas och förenklas (jfr T
hom

pson 1962:3ff). 
Sam

m
a sak gäller för det kalkm

åleri som
 fanns 

innebär det rent tekniskt att färgen är svårbearbe-
tad. Till och m

ed alla prima teknik, det vill säga att 
m

åla vått i vått blir kom
plicerat, då färgerna lätt 

blöder in i varandra, vilket ger ett sm
utsigt och 

”kladdigt” intryck.
Färgen kan inte heller fördrivas, till skill-

nad från en långsam
t torkande oljefärg. D

ärför är 
plasticitet och djupverkan m

ycket svår att återge 
i 

snabbtorkande 
vattenlösliga 

m
ålartekniker. 

Fram
för allt m

ager tem
pera, tillika lim

färg och 
kalkfärg m

en även fet tem
pera, är färgtyper som

 
kräver en snabb och beslutsam

 m
åleriteknik, vil-

ket innebär att m
an inte kan arbeta för länge m

ed 
varje färgparti utan att de ”hugger”. För att få ett 
så kulört och tydligt resultat som

 m
öjligt används 

därför helst rena, oblandade färger vilka appli-

och snabbtorkande går det dock inte att skapa den 
djupkänsla som

 erhålls vid ett skiktm
åleri, där de 

ovanpåliggande färgskikten är transparenta och 
ofta fördrivna. N

är det underliggande färgskiktet 
torkat kan de övre färglagren och detaljerna m

ålas 
dit. I en vattenspädbar tem

pera eller lim
färg m

åste 
den ovanpåliggande färgen appliceras snabbt och 
m

jukt så att inte underliggande lager färg löses 
och ”rivs upp”. D

e underliggande skikten i tem
-

pera- och lim
färgsteknik förblir något vattenlös-

liga när de torkat. D
ärför är det svårt att schattera, 

m
åla skuggor och dagrar, i dessa m

åleritekniker.
O

van näm
nda skulle därför kunna vara en 

förklaring till varför bonadsm
åleriet ger ett rela-

tivt platt, tvådim
ensionellt och i vissa hänseenden 

avskalat intryck. Även det faktum
 att en bonads-

m
ålning i sin ursprungliga m

iljö ska betraktas på 
avstånd och i ljussvag belysning kan vara en för--
pelvis bonaden hänger uppe i ett tak, i en byggnad 
m

ed endast ett takfönster m
ed ringa ljusinsläpp, 

på håll. V
idare har ibland bonadsm

åleriet och 
annan folkkonst likställts m

ed horror vacui, en 
sorts skräck för tom

rum
 (jfr A

rnheim
-O

lofsson 
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2007:11). D
enna täthet i m

åleriet bör snarare ses 
som

 en dekorationsglädje och ett tecken på att 

A
tt unna sig färg på ett förem

ål var inte en 
självklarhet. O

ch en bonadsm
ålning kunde, som

 
vi sett, vara en dyr historia för folk på landsbyg-
den och köparen ville då ha valuta för pengarna. 
H

ela ytan skulle vara dekorerad m
ed färgprakt, 

vilket enligt K
nutsson var ett tecken på välstånd -

le alltså kunna vara att färgen var en färskvara. 
M

ålaren ville helt enkelt nyttiggöra all färg utan 
att den gick till spillo och m

ålade därför tills fär-
gen tog slut. D

et kan på så vis ha blivit några ut-

A
ndra uppfattningar som

 äldre forskning 
haft om

 bonadsm
åleriet är att det råder en sorts -

pelvis den östsm
åländska A

llbo-K
innevaldstradi-

tionen. I studien har m
alltester utförts, vilka visat --

m
erna, se Figur 168. Även m

otivrepertoaren har 
till stora delar återanvänts. Inom

 fam
iljen tycks 

m
allarna ha gått i arv. På så vis har m

åleristil och 
m

otiv förts vidare och därm
ed kan bonaderna 

vid första anblick tyckas näst intill identiska m
ed 

tidigare bonadsm
åleri. U

tifrån den tekniska un-
dersökningen m

ed hjälp av m
alltest har det också 

bonader som
 tidigare forskare m

enat, se M
agnus -

halvhöga hattar på m
ännen och den ”klum

pigare” 

till de yttre form
erna m

ed H
åkanssons. M

ed hjälp 
av m

alltest går det lätt att skilja dem
 åt. G

enom
 -

son och Sven N
ilsson i H

ärnäs haft någon form
 av -

leriet. M
öjligen har N

ilsson, som
 är något senare, 

D
et kan vara vanskligt att enbart utgå från ett för-

sta intryck av en bonadsm
ålning eller att bara utgå -

re granskning krävs, där även de m
åleritekniska 

aspekterna tas i beaktning. D
etta är avgörande för 

att på ett säkrare vis kunna särskilja eller på något 

m
enar att den ena kunskapen inte utesluter den 

andra, utan snarare att de olika angreppssätten vid 
en tolkning och analys av ett förem

ål tillsam
m

ans 

av förem
ålets ”sanna” natur.

C
lem

et H
åkansson och hans närm

aste ätt-
lingar sam

t eventuella lärlingar m
ålade till en bör-

jan på ett hantverksm
ässigt effektivt och skickligt 

i m
åleriet. Först la de en underfärg m

ed hjälp av 
m

all. Sedan m
ålades någon eller några m

ellan-

Figur 168: Clem
et H

åkans-
son och hans ättlingar har 

eller åtm
instone kopierat 

till de yttre form
erna. Även 

m
otivrepertoaren har till 

stora delar återanvänts. Till 
vänster detalj från Clem

et 
H

åkanssons bonad (inv nr 
SM

108). I m
itten detalj 

från A
braham

 Clem
etssons 

bonad (inv nr SM
135). Till 

höger detalj från Clem
et 

A
braham

sons bonad (inv nr 
M

M
1625).



210

liggande kulörer och detaljer dit. Sist av allt slut-

m
ed m

allarna som
 förlagor. Sam

tliga delm
om

ent 
ger intryck av ett tekniskt väl utfört arbete, se 
Figur 169. D

en yngre generationen rationalise--
jer. D

e m
ålade alltm

er sum
m

ariskt upp m
otiven. 

O
fta m

ålades endast enkla klattar som
 underfärg, -

vände den yngre generationen enklare råm
aterial 

C
lem

et A
braham

ssons m
åleri kan tydligt ses att 

han m
ed tiden blev fattigare. D

et fram
går av såväl 

m
åleriet som

 i m
aterialinnehåll, förutom

 att det -
bokförings- och husförhörslängder. R

ådande eko-
nom

i avspeglas här tydligt i m
aterial, m

åleri- och 
tillverkningsteknik från de olika tidsperioderna i 
hans liv. A

llt detta tillsam
m

ans tyder på en sorts 
”degradering”, såväl m

ateriellt och m
åleriteknik-

m
ässigt som

 ekonom
iskt. I dessa fall inom

 denna 
grupp är det en indikation om

 att den första ge-
nerationen förverkligar bonadskonsten – m

åleriet 
och dess verksam

het tycks blom
stra. D

en andra 
generationen verkar förvalta kunnandet och m

å-
larverksam

heten, åtm
instone inledningsvis. M

ed 
den sista generationen bonadsm

ålare förs däre-
m

ot m
ålarhantverket ned i ett sorts ”förfall” – 

m
åleri och m

aterial changerar, m
ålartraditionen 

går på sikt i graven. D
ärm

ed inte sagt att dessa 
bonadsm

ålare saknar egen konstnärsbegåvning, 
kreativitet och personliga stilistiska särdrag. Även 
om

 de använt sig av sam
m

a m
allar och inspira-

tionskälla, liknande teknik och m
aterial, är dessa 

bonadsm
ålningar individuella och urskiljbara vid 

granskning.
U

töver stilistiska drag går det m
aterialm

äs-
sigt att särskilja de östra och västra bonadstraditio-
nerna. D

en östra traditionen m
ålar huvudsakligen 

på stora återanvända m
önstervävda linnedukar, 

använder pigm
ent utblandat m

ed krita i bottenfär-
gen och m

ålar m
ed en stärkelseinnehållande färg. 

D
en västra traditionen, där variationsrikedom

 och 
individualitet präglar såväl m

otivrepertoar och 

en gem
ensam

 näm
nare – de m

ålar alla på en vit 
bottenfärg baserad på krita. D

ärem
ot kan binde-

m
edlet variera något även om

 alla tycks innehålla 
lite ägg. U

nderlaget är under 1700-talet fram
för 

har bom
ullsduk förekom

m
it i denna studie. D

et 
är A

nders Svensson på Ö
n i K

näred några decen-
nier in på 1800-talet. I stort sett sam

tliga bonader 

klister innan de grunderats. Bonader på papper 
därem

ot har inte isolerats innan de bem
ålats. I 

dessa fall innehåller därem
ot bindem

edlen i fär-
gen stärkelse. D

et är först under 1800-talet som
 

pappret introduceras.
U

nder 
1800-talet 

sker 
stora 

förändringar 
inom

 bonadsm
åleriet. D

els förändras form
atet 

liksom
 m

aterial och teknik i bonaderna, dels ökar 

dessa faktorer. Bonaderna får under denna period 
en m

er strikt rektangulär form
, vilket indirekt kan 

bero på att stugans utform
ning och storlek för-

ändras 1

-

m
ycket av den tidigare väggfasta inredningen. Av 

av fältanpassade bonader och därm
ed behöver de 

inte beställas, utan kan göras helt rektangulära. 
Form

atet har också att göra m
ed det nya pappers-

underlaget, lum
ppappret, som

 i vissa om
råden 

introduceras i bonadsm
åleriet under 1800-talets 

första hälft. D
et är fram

för allt i Sunnerbotrakten 
som

 papper brukas som
 underlag, m

en även till -
m

ades ihop m
ed stärkelseklister till långa våder. 

Ibland delades arken på bredden eller längden 
innan de klistrades ihop, vilket m

edförde att pap-
persbonaderna ofta blev sm

ala på bredden, 25 cm
 -

bonader som
 ingått i denna studie tycks inte ha 

isolerats m
ed stärkelseinnehållande klister innan 

de bem
ålats. A

nledningen till att detta m
om

ent 
reducerats är förm

odligen dels att det är onödigt i 
sam

m
anhanget, papper är lätt att m

åla på direkt, 
dels att pappret troligen skulle bli både för styvt 
och buligt av den fuktiga klisterbehandlingen. 
Papper som

 underlag krävde därm
ed ringa un-

1 
 D

els på grund av laga skifte, dels på grund av ett all-
m

änt ökat välstånd (H
ernroth 1992:3; jfr Franzén 2008:251).
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derarbete, det var billigt och något som
 bonads-

m
ålaren själv kunde stå för, till skillnad från den 

behövde lagas och sys ihop och isoleras före be-

transport, varpå handeln av dem
 underlättades -

des inom
 bonadsm

åleriet rationaliserades tillverk-
ningsprocessen och därm

ed förbilligades m
åle-

riet avsevärt. A
tt papper blir billigare än tidigare 

under denna period bidrar också till ökningen -
ver (jfr Rydberg och Skogsindustrierna 1990:10). 
Papprets introduktion har därför en stor betydelse 
för att bonadsm

åleriet kulm
inerar under 1800-ta-

let (jfr Berglin 2000:19f).
D

e kem
iska analyserna i detta avhandlings-

arbete har, förutom
 att nyansera kunskapen om

 
tillverknings- och uppbyggnadstekniska aspekter, 

inom
 bonadsm

åleriet. A
tt orpim

ent överhuvud-
taget skulle förekom

m
a i bonadsm

åleri var inled-
ningsvis totalt oväntat. D

enna färg, ursprungligen 
starkt gul, m

en idag kraftigt blekt och beige till 
kulören, har tidigare förm

odats röra sig om
 ett 

gult färgäm
ne, troligtvis björklöv. A

ntagandet 
baserades fram

för allt på den blekta kulören och 
på en hypotes utifrån tidigare studier och gam

la 
skriftliga källor. A

tt det visade sig vara orpim
ent 

och därtill ett m
ycket vanligt gult pigm

ent i bo-
nadsm

åleriet under hela 1700-talet och en bit in 
på 1800-talet och då fram

för allt i Sunnerbo, sam
t 

om
råden långt från städer, var förstås m

ycket över-
raskande i sam

m
anhanget. O

rpim
ent är ett ytterst 

giftigt pigm
ent innehållande arsenik. Flera forska-

re har antagit att orpim
ent, efter slutet av 1600-ta-

let inte användes som
 konstm

aterial på grund av 

Sveriges färgfabrikanters förening 2001:26). Pig-

bok M
ålaren, om

 än som
 ryssgult. D

är beskrivs 
pigm

entet som
 ett billigt m

en giftigt pigm
ent och 

m
an orpim

ent i både Taxae och Pharmacopeia från 

i Sheeles apotek från slutet av 1700-talet, num
era 

beläget på Skansen, se Figur 170. ”A
rsenikpulv-

ret” (pigm
entet) lär även ha sålts i det fördolda av 

Sam
m

antaget skulle detta kunna förklara varför 
pigm

entet trots allt visade sig vara så pass vanligt 
i bonadssam

m
anhang.

O
rpim

ent är inte det enda ytterst giftiga pig-
m

ent som
 påvisats i bonadsm

åleriet. Schw
einfur--

ställda under 1800-talet. Tidigare m
isstankar om

 
att Sheeles grönt eller schw

einfurtergrönt skulle 

funnits, m
en de analystekniker som

 var tillgäng-

R
am

anteknik har det i denna studie varit m
öjligt 

att få spektra över det gröna pigm
entet. I nästan 

sam
tliga fall där schw

einfurtergrönt förekom
m

er 
har även andra gula och blå pigm

ent påträffats. 

Figur 169: G
em

ensam
t 

för Clem
et H

åkanssons 
m

ålartradition, ättlingar 
och lärlingar, är att de alla 
m

ålar på ett effektivt och 
rationellt vis. Förutom

 att 
sam

tliga använder m
allar 

m
ålar de snabbt upp en 

-
pelvis hudfärg eller pälsfärg, 
och sedan när det torkat 

pensel. Till vänster detalj 
från Clem

et H
åkanssons 

bonad (inv nr K
M

12130), 
m

åleriet är snabbt utfört 

m
itten detalj från A

braham
 

Clem
etssons bonad (inv nr 

SM
135). Till höger detalj 

från Clem
et A

braham
ssons 

bonad (inv nr M
M

1625), 

och dekorationsblom
m

or 
rationaliserats bort.
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M
öjligen ingick dessa pigm

ent i pigm
entbland-

ningen redan vid saluförandet, detta för att däm
pa 

har Per Svensson och A
nders Bengtson troligen 

använt sam
m

a speciella gröna färgblandning inne-
hållande bland annat schw

einfurtergrönt, sittgult 
och lite indigo. R

am
anspektra över dessa gröna -

blandningen gått att köpa i handeln i H
alm

stad 
eller också har de båda m

ålarna bytt pigm
ent-

blandningen sinsem
ellan, då de bodde bara några 

kilom
eter från varandra. A

ndra pigm
ent som

 visar 
på någon form

 av sam
röre är den gulockra som

 
visats innehålla strontium

, vilken C
lem

et H
åkans-

son och Sven N
ilsson i H

ärnäset använde. Före-
kom

st av strontium
 skulle kunna indikera sam

m
a 

fyndlokal för den gula ockran. M
öjligen har denna 

lokala gulockra gått att få tag på i A
llbo-K

inne-
valdstrakten eller i K

arlsham
n som

 för dem
 är den 

närm
aste staden.
D

essutom
 har det i studien visats att pari-

serblått som
 pigm

ent inom
 bonadsm

åleriet dy-
ker upp först i slutet av 1700-talet, och det tidiga 
1800-talet. A

lltså inte runt 1700-talets m
itt som

 ti--
tet är dessutom

 i detta sam
m

anhang alltid upp-
blandat m

ed ett vitt pigm
ent, vanligtvis krita för 

att ge det annars kraftigt m
örkt blå pigm

entet en 
klarare och m

er distinkt blå ton. A
nledningen till 

att pariserblått introduceras så pass sent inom
 bo-

nadsm
åleriet är troligen att det var ett relativt dyrt 

pigm
ent i förhållande till indigo. Pariserblått var 

under slutet av 1700-talet m
er än dubbelt så dyrt 

som
 indigo och förm

odligen ännu dyrare än den 

m
indre kulörta, inhem

ska vejde-indigo (jfr Bra-
enne 2002:60f). O

rrelius m
enar att indigo, under 

slutet av 1700-talet är m
er allm

än än vejde-indigo 

det för A
llbo-K

innevaldsom
rådet m

edan det för 
övriga om

råden tycks vara lika vanligt m
ed vejde 

vid denna tid.
D

ärtill har ovanliga pigm
ent påträffats i stu-

dien såsom
 ett m

etallpigm
ent av rent blypulver 

sam
t gurkm

eja. Blypulverpigm
ent av den här ty-

pen är ytterst ovanligt i m
ålerisam

m
anhang, även 

i annan typ av m
åleri (jfr G

ooch 1993:96). A
tt 

det förekom
 i bonadsm

åleri var ytterst oväntat. -

skissbok (inv nr V
M

A
3445) näm

ns em
ellertid 

gurkm
eja bland färgerna. D

et har dock inte va-
rit m

öjligt att påvisa pigm
entet i den analyserade 

I det här fallet är den skriftliga källan snarare ett -

m
åleri.A

nm
ärkningsvärt är att så få röda organis-

ka färgäm
nen påträffats i sam

band m
ed studien, 

detta trots att det är sannolikt att det förekom
-

m
er i bonader. U

ttalandet baseras på tidigare 
erfarenheter inom

 bonadskonservering sam
t att 

osignerade bonadsm
ålningar som

 sannolikt inne-
hållit röda färgäm

nen påträffats i sam
band m

ed 
de analyser som

 genom
förts i m

useim
agasin. D

et 
är fram

för allt bonadsm
ålningar från Sunnerbo-

Figur 170: O
rpim

ent, eller 
auripigm

entum
 som

 det också 
-

tek från slutet av 1700-talet, 
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M
öjligen kan m

an i en fram
tida studie försöka gå 

igenom
 även dessa osignerade verk för att kunna 

avgöra om
 röda färgäm

nen faktiskt förekom
m

er 
inom

 bonadsm
åleriet. G

ula färgäm
nen har däre--

även björklöv kan eventuellt förekom
m

a i några 
enstaka fall.

D
et är oklart om

 fyllm
edel ingått i bonads-

färgen. I enstaka fall har barium
sulfat påträffats 

m
en det har då fram

för allt fungerat som
 substrat --

nadsm
åleriet m

en eftersom
 krita fungerar som

 ett 
vitt pigm

ent i både tem
pera- och slam

färgsteknik 
kan kulörta och m

örka färger i det här fallet inte 
drygas ut m

ed hjälp av krita som
 fyllm

edel, utan 
att m

ista sin kulörthet och m
ättnad. D

ärför kan 
inte krita ses som

 ett fyllm
edel inom

 bonadsm
åle-

riet. I A
llbo-K

indvaldsm
åleriet förekom

m
er näs-

vara att m
ålarna använt kritan för att dryga ut 

färgen, därm
ed ett fyllm

edel m
en det kan lika väl 

vara att m
ålarna och/eller köparna inom

 denna 
m

ålartradition föredrog ljusa ”pastellkulörer” och 
då får kritan en annan innebörd – ett vitt pigm

ent 
att ljusa upp färgen m

ed. Rosa och ljusblått är van-
ligt förekom

m
ande i annan typ av folkkonst från 

denna region (jfr K
jerström

 1970).
U

tifrån studiens resultat går det fram
för allt 

teknikm
ässigt m

en även m
aterialm

ässigt, att sär-
skilja bygdebonadsm

ålare från de m
ålare som

 är 
skolade och skråbundna. G

enerellt kan sägas att 
de folkliga bygdem

ålarna använder m
allar m

edan 
de skolade vanligtvis m

ålar på frihand, där skiss 
i blyerts ofta förekom

m
er, vilket ger en ledigare 

stil. U
tifrån bland annat dessa aspekter är det tro-

ligt att den kringvandrande m
ålargesäll som

 var 
en av kandidaterna för den anonym

e signaturen 

både 
m

åleritekniskt 
och 

m
ålarm

aterialm
ässigt 

indikerar en m
ålarutbildad person, se K

apitel 3, -
de grupperas in bland V

ästkustm
ålarna snarare 

än K
näredsgruppen, då det var utm

ed västkus-

utifrån denna studies m
åleritekniska och kem

iska 
analyser utesluta vissa bonader som

 utförda av 

en viss bonadsm
ålare, till skillnad m

ot vad som
 

fram
kom

m
it i analyser av enbart de stilistiska -

ribuerade, så kallade ”felsignerade” Per Svensson-
bonaden (inv nr 59676) från 1826 som

 signerats 
PBS inte kan vara utförd av Svensson. D

et är inte 
bara m

ärkligt att en yrkesm
ålare signerat fel. V

id 
närm

are observation visar sig såväl de stilistiska 
som

 tekniska och m
aterialsinnehållsliga aspekter-

na inte överensstäm
m

a helt m
ed andra typiska Per 

är utförd av Svensson, utan att det är en helt annan 
bonadsm

ålare m
ed initialerna PBS som

 utfört ver-

29 bonadsm
ålare som

 signerat sina verk, jäm
för 

m
ed Tabell 1 på i K

apitel 3 avsnitt O
lika bonads-

grupper och bonadsm
ålare. I en fram

tida studie 
skulle m

an kunna undersöka vem
 den anonym

a 
signaturen kan tillhöra och om

 m
ålaren kan ha 

m
ålat ytterligare verk. H

är krävs både arkivstudier 
och kem

iska m
aterialanalyser, vidare behövs såväl 

stilistiska som
 m

aterialsinnehållsliga och tekniska 
aspekter tas i beaktande.

H
ypotesen om

 att de sydsvenska bonadsm
å-

larna fram
för allt använt enkelt och närproduce-

rat m
aterial stäm

m
er till stora delar. M

aterial som
 

ägg, m
jöl och kim

rök fanns naturligt i hem
m

et, -
skilt. V

issa jordpigm
ent fanns dock lokalt i Sm

å-
landstrakten. I de fall pappersbruk funnits i när-
heten av bonadsm

ålarens hem
vist har fram

för allt 
papper använts som

 underlag under 1800-talet. 

sig vara m
indre vanliga är vad som

 antogs inled-

verksam
hetsorter i närheten av eller om

kring de 
olika sydsvenska m

arknadsorterna, se karta längst 

verksam
hetsorter som

 är m
er ”isolerade”, troligen 

m
ed m

indre m
öjlighet att avyttra bonader och 

att införskaffa en viss typ av konstnärsm
aterial. I 

dessa om
råden används traditionella, billigare och 

m
er ”påvert” m

aterial för bonaderna. N
ärheten 

till städer, köpingar, m
arknadsplatser, utm

ed kus-

tycks ha betydelse för vilka m
aterial som

 används 
i bonadsm

åleriet. Även den tidsålder m
ålarna var 
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verksam
m

a i, den m
ålarutbildning de hade och 

den kundkrets som
 fanns hade stor betydelse för 

m
aterialval och teknik. Bonadsm

aterialet tycks 
vara beroende av tillverkningskostnader och vad 
som

 fanns tillgängligt. I denna studie visas hur 
de olika gruppindelningarna utifrån provins, kro-
nologi och stilistiska drag i stort sett även stäm

-
m

er m
aterial- och teknikm

ässigt, även om
 några 

få undantag förekom
m

er. D
et är därm

ed tydligt 

stilistiskt som
 teknologiskt inom

 ett visst om
råde.

D
isku

ssion
 av an

alysm
etod

er
-

utgick från 70 bonader, vilket genererade över 
700 färgprover att analysera m

ed hjälp av tre oli-
ka analystekniker, där huvudanalystekniken från 
början avsågs vara FT-R

am
an. R

am
anteknik är 

en effektiv analysteknik i sig och varken förpre-
parering eller annan behandling av prover krävs. 

ingående äm
nen i provet och m

ed hjälp av refe-
rensspektra blir tolkningen av resultaten enkel. 
D

et visade sig em
ellertid att gulockra på kritgrund 

var både tidskrävande och svår att analysera m
ed 

FT-R
am

an. D
ärför valdes efterhand att rutinm

äs-
sigt starta m

ed grundäm
nesanalys m

ed hjälp av 

som
 kunde innehålla gulockra för att se om

 järn 
ingick i proven. V

idare effektiviserades analyspro-
cessen genom

 att bara utföra bindem
edelsanalys 

på ett urval av kulörer, vitt, blått och gult sam
t 

de m
ed avvikande glans. Bindem

edelsanalysen ut-

som
 kom

pletterades m
ed grundäm

nesanalys och 
kalium

jodidreagenstest. Sam
tliga åtgärder i ana-

lysförfarandet 
tidseffektiviserade 

analysproces-
sen och gav tillfredsställande resultat. Vad som

 
dock behöver tas i beaktande i sam

m
anhanget 

är att en icke invasiv analysm
etod som

 FT
IR-

helt tillförlitlig, då spektra ofta blir svårtydda på 
grund av breda toppar. D

ärför är kom
pletterande 

m
etoder synnerligen nödvändiga. D

e slutgiltiga 
slutsatserna har därför också till stora delar utgått -

terna som
 utfördes som

 rekonstruktioner av olika 
tänkbara bottenfärger bestående av olika typer av 
bindem

edel.
V

idare har studien visat att FT-R
am

an m
ed 

probehuvud, vilket även det är en icke invasiv 
analysm

etod, inte heller är helt tillfredställande. 
D

et skapas m
ycket brus i spektra och signalen 

drunknar lätt. D
ärför har företrädesvis analyserna 

utförts m
ed hjälp av provtagning och i instrum

en-
tets provkam

m
are, där brus från om

givningen 
helt undviks. A

nledningen till att FT-R
am

antek-
nik valdes för studien och inte en portabel D

is-
persiv R

am
an var fram

för allt att kunna analysera 
de organiska färgäm

nen som
 inledningsvis antogs -

dare är Fourier Transform
tekniken överlägsen, då 

den optim
erar såväl signal som

 spektra ju längre 
körningar utförs. FT-R

am
an m

ed en laservåg-
längd på 1064 nm

 är en teknik som
 är fördelaktig 

för organiskt m
aterial (jfr M

iddleton, O
spitali och -

rescera alltför m
ycket. A

nalys av organiska äm
nen 

kräver generellt sett lägre intensitet på lasern för 
att inte riskera att förkolna provet vid analys. För 
att få tillräcklig R

am
ansignal vid låg intensitet 

utan alltför m
ycket brus krävs långa körningar. 

D
ärför har vissa körningar körts nattetid. V

ida-

”quenching-m
etod” (jfr A

ndrew
s 1997:134). D

en-
na m

etod innebär att provet bestrålas m
ed lasern 

en stund innan spektrum
et registreras och på så 

vore att använda ett R
am

aninstrum
ent m

ed pul--
rescensen inte hinner uppstå. Flourescens inträder 
näm

ligen m
ed några nanosekunders fördröjning. -

naden ännu.

--
ced Resonance R

am
an Scattering. M

ed dessa m
e-

analyseras (D
om

ingo C et al
Teknikerna kräver em

ellertid specialistkunskaper 
och erfarenhet för att vara gångbara eftersom

 pro-
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ven beläggs m
ed speciell silverkolloidlösning och 

spektra kan variera för ett och sam
m

a äm
ne.

-
gen av olika typer av polyfenoler såsom

 kam
ferol, 

luteolin, apeganin, rham
netin, quercitin. D

e olika 
polyfenolerna bidrar till m

ånga vibrationsvarian--
toppar som

 kan vara m
ycket svårtolkade. För att 

m
ed större säkerhet kunna påvisa ett äm

ne krävs 

ram
en för denna studie har jag em

ellertid endast 
fokuserat på enstaka färgäm

nen. D
et skulle vara 

intressant att i fram
tiden utveckla färgäm

nesana-
lyser m

ed hjälp av FT-R
am

anteknik genom
 att -

äm
nen från en viss period och ett visst om

råde. 
Trots att denna studie endast undersökt enstaka 
färgäm

nen och pigm
ent kan resultaten vara av in-

tresse för andra liknande studier där FT-R
am

an-

lyckats visa att det går att detektera schw
einfur-

tergrönt m
ed FT-R

am
an och en laservåglängd 

på 1064 nm
. I tidigare studier där denna teknik 

använts för analys av olika pigm
ent har det anta-

gits att det inte skulle gå att analysera m
erparten 

gröna pigm
ent (jfr Burgio och C

lark 2001:1500; 

G
enom

 att, som
 i denna studie, använda relativt 

antal scans har det varit m
öjligt att erhålla spektra 

från gröna äm
nen.

analys in situ kan vara m
ycket problem

atisk. Förde-
len m

ed att utföra analyser på plats är att det teo-
retiskt krävs m

indre hantering av m
useiförem

ål. 
M

en i praktiken är dock hanteringen större än vad 
m

an kan tro. D
et är också svårt att göra icke in-

vasiva analyser i fält. D
etta eftersom

 den m
obila 

apparaturen inte är lika noggrann som
 apparatur 

anpassad för laboratoriesam
m

anhang. V
idare är 

det ofta problem
 m

ed belysning, ström
försörj-

ning, vibrationer och placering i sam
band m

ad ar-
bete i fält, sm

å praktiska ting m
en som

 är m
ycket 

viktiga för resultatet av de kem
iska analyserna. 

För att få tillförlitliga svar m
åste kom

pletterande 
analyser utföras och därför m

åste prover tas, så 
vida m

an inte har en uppsjö av olika alternativa 
portabla analysapparater. D

et har i denna studie 

därför visat sig att det m
est funktionella och m

inst 
stressande för objektet är om

 tillstånd erhålls att 
få låna m

useiförem
ål till laboratoriet. D

etta ef-
tersom

 laboratoriets utrym
m

en är anpassade för 
bästa placering och hantering av olika typer av 
förem

ål. G
enom

 att förem
ålet tas till laboratoriet 

är det lättare att göra icke invasiva analyser och 
hanteringen blir m

er skonsam
 för objektet. Av-

slutningsvis är det viktigt för att kunna utveckla 

sam
arbete m

ed andra forskare m
ed olika inrikt-

ningar och från olika avdelningar såsom
 kem

i, fy-
sik och geovetenskaper, detta för att kunna utbyta 
erfarenheter, utveckla analysm

etoder, dela dyr ut-
rustning och att också göra fram

tida forsknings-
projekt tillsam

m
ans.

Im
p

likation
er för attrib

u
erin

g 
och

 kon
serverin

g
K

unskapen om
 de m

ateriella aspekterna, råm
ate-

rial och teknik i bonadsm
åleriet kan vara ett hjälp-

m
useisam

m
anhang. G

enom
 att sam

m
anföra olika 

kunskapsfält inom
 konstteknologisk källforskning 

– konstvetenskap, historisk m
aterialvetenskap och 

kem
i – kan fram

tida analyser av bonadsm
ålningar 

kunskap som
 sam

arbetar och på så vis kan en m
er 

viss del går att särskilja de olika bonadsm
ålarna 

eller åtm
instone de olika grupperna utifrån m

ate-
rialinnehåll och tillverkningsteknik kom

pletterar 

kan en kom
parativ stilanalys, som

 i stort är bero-

m
er tillförlitlig och m

indre subjektiv om
 även en 

m
aterialanalys utförs på förem

ålet.
U

tifrån ett m
er holistisk angreppsätt, där så-

väl stiltypiska drag som
 typiska m

aterialval och 
tillverkningstekniker tas i beaktande, blir bedöm

-
ningen säkrare om

 vem
 som

 är upphovsm
an till 

vissa tidigare attribuerade verk kan kom
m

a att att-
ribueras om

 på grund av m
aterialtekniska faktorer, 

vilket i så fall skulle resultera i en ändrad identitet av 
ett förem

ål. M
ed en ny bakgrund kan bonaderna 

som
 m

useiobjekt förstås i ett nytt sam
m

anhang.
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V
idare är de m

ateriella aspekterna viktiga 
för förem

ålets långsiktiga bevarande. M
ateriallis-

tan över de spektroskopiska analysresultaten från -
gasinspersonal och konservatorer som

 ska hantera -
vis behöver nya konserveringsm

etoder övervägas 
utifrån de nya rön som

 här fram
kom

m
it om

 bo-
nadsm

ålningarna. Även åtgärder av m
er preventiv 

karaktär som
 m

ontering, upphängning, förvaring 

av denna studie. M
ed tanke på att bonader inte 

är m
ålade m

ed anim
alisk lim

färg, vilket tidigare -
m

etoden m
ed 1,5–2 %

 störlim
slösning tas under 

om
prövning. Så låga koncentrationer som

 1 %
-ig 

hudlim
slösning gav i sam

band m
ed tester en allt 

för styv bottenfärg som
 vid hantering gav tyd-

lig sprickbildning sam
t begynnande färgbortfall. -

het bör iakttas vid val av adhesiv för konsolide--
terialet kan gå förlorad när konsolideringen utförs 
m

ed ett kollagenbaserat adhesiv, vilket fram
tida 

konserveringsm
etodutveckling bör ta i beaktande.

i bonadsm
åleriet som

 tidigare inte var kända, bör -
na av hälsoskäl. Fram

för allt är de pigm
ent giftiga 

som
 innehåller arsenik- och kvicksilver. D

et gäl-
ler orpim

ent, schw
einfurtergrönt och cinnober, 

där beröring
2 kan vara hälsovådligt. D

ärför bör 
skyddshandskar bäras vid all sorts hantering. V

i--
pim

ent, indigo, björklöv, sittgult osv, varför de bör 

i svag belysning och dessutom
 förvarats m

örkt 
under större delen av året, varför svag belysning, -

en grogrund för m
ikroorganism

er om
 klim

atet är 
för fuktigt. N

otera att redan en relativ fuktighet 
>

 60 %
 R

F, under en längre tid i stillastående luft 

på m
ålade bonader (jfr Fjästad och R

iksantikva-
rieäm

betet 1999:146, 151, 206, 191f, 332ff, 395f). 
D

ärför rekom
m

enderas ett värde på 50 %
 ±

 5 %
 

R
F för denna typ av objekt.

2 
 A

rsenik kan tas upp via huden.
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Sum
m

ary

T
his PhD

 thesis is an interdisciplinary study in 
w

hich A
rt Technological Source Research (A

TSR) 
is com

bined w
ith conservation science. Spectros-

copic m
ethods including m

ulti-spectral im
aging 

system
s, FT

IR spectroscopy, R
am

an spectroscopy 
and scanning electron m

icroscopy w
ith elem

ental 
analysis w

ere used. T
he objects of study in this 

research investigation are Southern Sw
edish pain-

ted w
all-hanging, so-called “bonader” from

 the 
period 1700 to 1870. T

he aim
s of the study have 

been to investigate the technology, construction 
and m

anufacturing process of these painted w
all-

hangings, and to identify the m
aterial contents 

and painting techniques used by various artists 
from

 different districts and traditions. T
his is to 

get a better understanding of these painted ob-
jects and to the developm

ent and change of the 
painting m

aterials during the 1700s and 1800s. 
T

he quality and characteristics of different pain-
ting m

aterials m
ay contribute to both possibilities 

and lim
itations in the painting techniques. C

on-
sequently, it has been im

portant to try to give a 
detailed description of the various painting m

ate-
rials and substances used, and the possible techni-
cal approaches and painting tools that m

ay have 
been used in connection w

ith production. M
ore-

over, it is an attem
pt to describe how

 the adopted 

this painting. N
on-destructive and non-invasive 

analytical m
ethods have been used w

hen possible. -
nal procedures for the chem

ical analysis w
ithout 

com
prom

ising quality. Seventy objects (i.e. pain-
ted w

all-hangings) and about 700 paint sam
ples -

tical techniques on at least three different loca-

tions on each sam
ple surface. T

his w
as done to 

obtain representative test results. Regardless of 
w

orking on site or in the laboratory, in all cases 
the initial overview

 analysis w
as carried out using -

que, original underlying sketches, indications of 

additions, such as retouching or conservation 
m

aterials could be seen. C
hem

ical analyses of 

FT
IR w

ere also usually m
ade on site. T

he analyses 
of binders w

here perform
ed directly on the pain-

ted w
all-hangings on a selection of different co-

lors such as w
hite, blue and yellow. In cases w

here 

different colors for additional analysis. T
he m

ain 
analytical technique in the study has been FT-
R

am
an, but the analysis of yellow

 ochre on top of 
chalk ground proved to be very tim

e consum
ing; 

yellow
 and green paint sam

ples that potentially 
contained yellow

 ochre. T
he sam

ples that did not 

spectroscopy. A
dditional analyses of the binders 

w
ere perform

ed using elem
ental analysis and spot 

test using iodine potassium
 iodide, K

I+I
2 . T

hus, 
the presence of phosphorus and sulfur indicating -
m

ed. Because the latter m
ethod is destructive, the 

spot test w
as perform

ed at the end of the entire -
tile w

ere tested to provide support for conclusions 
regarding the painting technique used.
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results of the study in a com
prehensible w

ay to 
convey the inform

ation to other researchers and 

or institutions holding painted w
all-hangings in 

their collections. T
herefore, this thesis in parts -

nad painters have been grouped by district and ch-

by previous researchers. To present them
 thus has -

term
ine w

hether the Southern Sw
edish painted 

w
all-hanging, in addition to stylistic features, can 

be grouped also from
 painting m

aterials and tech-
nologies. In general term

s, it can be said that the 
painted w

all-hanging consists of paint containing 
eggs, som

etim
es also w

ith som
e starch contents. 

used. T
he paint is often painted on reused linen 

cloth prepared w
ith starch containing glue, pro-

painted objects is that tem
plates w

ere adopted 

D
eterm

ination of technology and painting m
ate-

rials used could strengthen earlier attributions ba-
sed on stylistic features and distinguish different 
painters and painting traditions. A

bove all, it is 
also possible to distinguish betw

een rural painters -
ting m

aterials and the guild-bound painters. T
he 

guild painters seem
ed to outline the designs and 

shapes freehand using som
e sort of sketch, and 

use painting m
aterials m

ainly purchased com
m

er-
cially in the cities. T

he study also indicates that the 
groupings, based on provincial, chronological and 
stylistic features m

ade earlier by previous research 
seem

 to correspond w
ith the selection of techno-

logy and painting m
aterials that has been seen in 

this study. Based on these aspects, this study m
ay 

be useful for future attribution of unsigned w
orks 

and thus a com
plem

ent to artistic style analysis.
In this study, few

 organic lac pigm
ents have 

been found. T
he m

ost com
m

on seem
 to be w

oad-
indigo, indigo and lac yellow

 based on Reseda lu-

teola and, in a few
 cases, yellow

 dye from
 birch 

leaves. T
he fact that so few

 dyes have been found 
in the study m

ay be m
isleading because several 

historical sources describe the use of various dyes 
from

 plants in the paint of painted w
all-hangings. 

Furtherm
ore, several w

all-hangings containing 
probable red lac pigm

ents, according to the sem
i 

transparence and the gloss of the paint, have been 
observed in connection w

ith the visits in the m
u-

seum
 collections and previously w

hen conserving 
painted w

all-hangings as a painting conservator. 
It is prim

arily paintings from
 the area of Sunner-

bo that illustrate such m
aterial use. But as these 

paintings are rarely signed, this painting tradition 

the study’s dem
arcation has been signed or attri-

on the Sunnerbo painting tradition should be car-

study has show
n. Such a study should be interdis-

ciplinary using a com
bination of chem

ical m
ateri-

als analysis and stylistic analysis.
-

m
ents have been used in the production of pain--

ing orpim
ent and em

erald green have been found. 
O

rpim
ent has proved to be a very com

m
on yellow

 
pigm

ent in painted w
all-hangings throughout the 

been found in several 18th-century w
all-hangings. 

T
his m

eans that great care should be taken w
hen 

handling these item
s: it is recom

m
ended that pro-

tective gloves be used. M
oreover, several pigm

ents 
and dyes are sensitive to light, and the binders in 
the paint and the isolation glue of the canvas in 
painted w

all-hangings are sensitive to high rela-

levels and high relative hum
idity should be m

ini-

studied painter has been m
ade. T

his list can be -
biting and preserving these objects.
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