
Målgrund

Linneduk grunderas med Gesso minst 2 gånger.

Bonadsmålning 

var en form av målad utsmyckning för bostaden med 
enkla, naiva berättelser på hemvävd lin eller på lump-
papper, ofta med bibliska motiv. De ger oss en inblick i 
vardag och fest på landsbygden i Småland och Halland 
och angränsande delar av Västergötland och Blekinge. 
Bonadsmåleriet hade sin blomstringstid mellan 1750 
och 1850. 

I Carl Larssons hem återges hans ateljé 

med en bonadsmålning på väggen. I 

bildbeskrivningen skriver han: 

”Längs panelen går en fris föreställande 
Frälsarens lif. Det är en bonadsmålning från 
Halland, gjord under förra sekelskälet, och 
framställas alla personerna, utom Christus 
själf, i den tidens och det länets dräkter. 
Den har samma ursprungliga naivitet och 
behag men intresserar mig mera än någon af 
Giottos fresker. - Det är hos dessa svenska 
bonadsmålare från slutet af förra seklet, jag 
sedan några år går i skola; detta erkänner jag 
öppet.”

Gesso 
är en blandning av krita eller kalk i limvatten, 

men ibland kan även andra ämnen blandas i för 

att ge ett vitt, slätt och absorberande underlag 

för måleriet. Numera använder de flesta akrylba-

serad gesso. 



Färg

I denna varianten av äggtemperamåleri används 
äggula för att binda ett pigment.

Bindemedel
Endast det flytande av äggulan användes, äggvitan och 
membranen skiljs ifrån. Äggulan punkteras försiktigt 
och den flytande äggulan samlas upp i ett glas. Sedan 
tillsätter man en tesked vatten per äggula.

OBS: Om man bara använder äggula och pigment (d.v.s. 
utan vatten), då kan färgen krackelera när den torkar.

Pigment
Utvalda naturpigment mals ner för hand och slätas ut 
på en glasskiva med några droppar vatten. 

De vanligaste pigmenten som fanns tillgängliga för 
bonadsmålarna vid den tiden var:

gul ocker
röd ocker 
rå sienna
brännt sienna
vit
indigo

Med dessa pigment kunde de karakteristiska 
färgnyanserna för bonadsmåleriet blandas till i sina 
dämpade toner. 
Våra dagars tekniska industripigment utvecklar en 
helt annan nyanserat färgskala som inte de gamla i sitt 
ekologiska urval hade tillgång till. 

Mängden av äggula bestämmer hur 
täckande/genomskinligt/laserande färgen ser ut på 
linneduken.
Blandar man mer äggula i pigment, desto mera 
transparent blir färgen. 

Pigment 
är pulver som används i färg. Jordfärger som 

ockra, umbra och terra di Siena innehåller järn- 

och metalloxider. Man använde också djur- och 

växtdelar för att framställa pigment. För att kom-

plettera jordfärgerna med klargrönt, blått och 

mera intensivt rött har man sedan mycket länge 

krossat och bearbetat mineraler. Blyvitt och de 

intensiva blypigmenten blygult och blymönja 

förekommer inte naturligt utan har tillverkats 

genom kemiska processer, ibland ända sedan 

antiken.

För bonadsmålarna var det först in på 1800-ta-

len som de nya syntetiska pigmenten blev 

tillgängliga på marknader och torg samt på 

apoteken i städerna.



Måla

Forskning har visat att bonadsmålarna ofta använde 
sig av schabloner för att kunna hålla olika figurer i rätt 
storlek över hela målningen. Så det går att klippa fram 
egna schabloner för mönster, djur eller människor.

Skissa enkla konturer för din ritning på duken. Tänk 
gärna på att planera in plats för text också.

När du är nöjd med kompositionen, börjar du med att 
blanda fram en liten sats av äggtemperafärgen och 
målar linjerna/konturerna med den. Sedan fyller du ut 
konturerna med en enkel basfärg åt gången. När den 
har torkat så läggar du på mönster, strukturer eller 
glans med en annan färg eller med ytterligare äggula.

OBS! Det är viktigt att bara vatten används för att 
skölja penslarna som efteråt torkas ordenligt innan du 
går vidare med andra färgpigment i äggulan.

Mot slutet fyllde de gamla bonadsmålarna ut alla 
tomma ytor utan bildelement med olika mönster, 
blommor, linjer, moln, prickar eller vågor.



Textning

Text var viktig del av en bonadsmålning. Det var så 
man kunde tala om vad det var man hade målad och 
berätta historian som målningen handlade om. 
Man skrev till vad man hade målat, vem man var och 
vilket år.

Lycka till med din bonad önskar 
Unnaryds bonadsmuseum

Ytterligare information och fakta på 
www.bonadsmuseum.se

Vi svarar även gärna på dina frågor om 
bonadstekniken.
hembygdsforening@unnaryd.com


