
Närstudier tar fram ny kunskap om muralmålningar på kyrkvindar. Sommaren
2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidig
medeltida muralmålningar i Sverige är utförda. Dessa muralmålningar befinner sig
i dag på kyrkornas vindar.

Fotograferingssättet har gjort att målningarnas
scener nu för första gången är synliga i ett
gemensamt fotografi. Ikonografin i motiven kan
därmed studeras på ett nytt sätt eftersom detaljer
som varit dolda p.g.a. av perspektivförvrängningar
är synliga. Fototekniken ger även en bild av
relationen målning, murverk, takstol och de
inbyggda valven från 1400-talet.

Romanska målningar i nytt ljus

Nytt sätt att se målningarna
Tar man sig upp på de mörka kyrkvindarna så
balanserar man på takbjälkarna ovanför valvens
ovansida och tittar ner på målningarna utifrån ett
fågelperspektiv. Det motsatta perspektivet än vad
som var avsikten när de utfördes. Tack vare en
speciell fototeknik rätas perspektivförskjutningar i
motiven ut genom matematiska beräkningar i
bilfilerna. Metoden har gjort att projektet har kunnat
ta fram skalenliga och detaljrika fotografier av
målningarna s.k. orthofotgrafier.

Specialfotografering för helhetsfoto

Helhetsfoto för detaljstudier

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns några av Sveriges äldsta mural-
målningar bevarade. De är från tidig medeltid (1180-1350). I samband med
1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats, på kyrkornas vindar, vilket
gör dem dolda för kyrkobesökare. Flera av dessa åtta målningar har aldrig
konserverats och deras material är därmed helt opåverkat vilket är ovanligt i
Sverige. Under 1950-talet studerade Aron Borelius, professor i konsthistoria,
målningarna på kyrkvindarna i Östergötland. Omfattande stilanalyser och
internationella samband utmynnade i ett fantastiskt bokverk på 400 sidor;
Romanesque Mural Paintings in Östergötland med svensk och engelsk text



Det tidig medeltida sättet att måla på puts
Muralmålningarnas måleriteknik och tillverkningssätt var outforskat
fram till 2002 då en studie vid Cologne Institute of Conservation
Sciences (CICS) påbörjade kartläggningen.

Ideellt arbetet av professionella
Allt arbete sker av professionella på frivillig basis utanför tjänster inom universitet,
institut eller privat sektor. Under fältarbetet registerars spår och bevis kring
tillverkningssättet som sedan bearbetas, tolkas och publiceras.

Tekniska undersökningar lägger pusslet
De som undersöker på plats vet vad de ska leta
efter. Transportabla mikroskop gör osynliga spår
läsbara.

Belysning från ultravioletta och infraröda lampor
gör det möjligt att utläsa och dokumentera de
material och arbetssteg målningar utfördes med
för cirka 700 år sedan. Spåren från respektive
målning och kyrka sammanställs i en bildkatalog.
Katalogen som hör till respektive målning är som
en biografi som dokumenterar och visualiserar
målningens tillkomst och förändringar. Katalogen
bidrar till att förklara och berätta varför vi idag ser
det vi ser av målningarna.

Detta sätt att undersöka kyrkokonst är relativt nytt
i Sverige. I andra Europeiska länder kallas detta
konstteknologiska studier som görs för att kunna
förstå och bevara detta kulturarv.

Ny kunskap genom studier av lager

Sedan sommaren 2009 har undersökningar pågått i fyra av de tio kyrkorna i
Östergötland. Undersökningsresultaten jämförs med beskrivningar av hur
muralmålningar utfördes enligt den tidig medeltida målerihandboken ”De
Diversis Artibus”. Vi kommer att få veta om och hur anvisningarna i den tidig
medeltida målerihandboken av Theophilus Presbyter användes i de olika
kyrkorna i Östergötland.

I Sverige används ofta termen kalkmålningar som ett samlingsnamn för
medeltida målningar utförda på puts. Namnet associerar till att målningarna
består av materialet kalk. Projektet har så här långt, hittat intressanta spår som
visar på att det är en mer mångfacetterad måleriteknik än så, där organiska
material i och ovanpå färglagren spelar en stor roll. Dessa upptäcker kan även
vara nyckeln till mer information om vem konstnären var och var denne kom
ifrån.

Ny upptäckt – kalkmåleri är inte bara kalk

http://www.disent.se/vad-ar-teknisk-konsthistoria/
http://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Presbyter
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