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BJÖRSÄTERS STAFKYRKA OCH DESS MÅLNINGARS 
STÄLLNING INOM VÅR MEDELTIDSKONST. 

AF 

A. L I N D B L O M . 

(ari Fredric Broocman beskrifver på följande sätt Björ
säters gamla, år 1800 rifna kyrka i Bankekinds hä
rad, Östergötland:l 

"Kyrkan är ganska wäl, til ansenlig högd, med 
träpelare byggd af korss= eller lrä=wirke, innantil fodrad med 
starka tälda plank, och utzirad med Bibliska Historier och 
Munkeskrifts inscriptioner, samt utantil spanad; . . . " 

Denna märkliga skildring lockade mig att sommaren 1909 
besöka den nuvarande kyrkan för att utröna, huruvida några 
rester af den gamlas härlighet funnos kvar. Lyckan var mig 
bevågen. 1 den öfversta tornvåningens dunkel kunde å inner
takets yta skönjas figurer och ornament, målade med milda 
färger. På kyrkvinden upptäckte jag ytterligare ett antal de
korerade bräder. Vid ett senare besök fann jag sådana äfven 
i den plåthuf, som täcker tornets lanternin.'2 

Då de dyrbara målningsresterna å denna plats voro ut
satta för skada genom väta och åverkan, anhöll Riksantikva
rien, att bräderna måtte öfverlåtas till Statens Historiska Mu
seum. Å kyrkostämma den 6 februari 1910 beslöt också för
samlingen att till museet skänka samtliga målade bräder så
väl i tornet som å kyrkvinden på villkor, att staten bekostade 

1 Beskrifning Öfwer the i Öster-Gotland Bcfintelige Städer etc, 
Norrköping 1760, sid. 259. 

• Jfr fig. 1. 
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nya bräder i de gamlas ställe. I augusti samma är nedtogos 
och transporterades till museet alla bräder, som suttit i tornet. 
De å vinden befintliga, som utgöra delar af den nuvarande 
kyrkans bräd-tunnhvalf, måste tyvärr lämnas orörda, allden
stund ett rubbande af desamma skulle medfört nedbrytandet 
af så godt som hela plafonden. Det viktigaste skälet, hvarför 
jag afstod härifrån, var emellertid, att en fullständig rekon
struktion af den gamla kyrkans panel ändock icke varit möj. 
lig. För tio år sedan1 hade nämligen vid den gamla bänk-

Fig. 1. Björsäters nuvarande kyrka. 

inredningens borttagande en stor mängd dylika bräder kommit 
dagen, hvilka jämte det öfriga, odugliga trävirket användes 

som bränsle i kyrkans kamin. Sådant kan ske vid restaure
ringar i det tjugonde århundradet. 

Hur många gamla bräder, som äro dolda å vinden, är ej 
möjligt att afgöra. Åtminstone ett trettiotal har den målade 
sidan uppåt. Dessa, som tillhöra museet, få för en obestämd 
framtid förblifva å kyrkvinden. De öfriga 45 ha i Statens Hi
storiska Museum inventarienumret 14,118. 

1 Ritningar till ny bänkinredning stadfästes af K. M:t -•'n 1900. 
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Arkitekturen. 

Grundplanen till Björsäters gamla, "vid pass sju alnar" 
söder om den nuvarande belägna kyrka finnes uppritad i en 
sockenstämmoprotokollsbok, använd åren 1731—1793 (fig. 2). 
Den visar, atl kyrkan bestått af ett rektangulärt långhus och 
ett smalare kor. Tyvärr har endast halfva koret fått plats på 
foliosidan. Om den östra korväggens utseende kunna vi där
för intet sluta. Enligt en anteckning ä ritningen var skeppets 
bredd 19 och dess längd 26 alnar. Då Broocman uppgifver, att 
kyrkan "med Choret" var 40,25 alnar lång, blir det sistnämn
das längd sålunda c:a 14,25 alnar. Enligt skalan å ritningen 
var dess bredd c:a 9 alnar.1 Alltså stark disproportion.2 

Korets abnorma längd kan förklaras såsom utgörande i 
själfva verket längden af kor + apsis. En dylik förmodan stödes 
af den omständigheten, att en kyrka, som i alla afseenden var 
Björsäters mycket närstående — Edshults — hade apsis. San
nolikt var denna i Björsäter liksom i Edshult polygonal.3 

I en annan kyrkobok, Björsäters kyrkas Hufvud-bok (rygg
titel), har biskop And. 01. Rhyzelius4 vid en visitation den 13 
september 1752 gjort följande anteckning om kyrkan: 

"Hon är icke, som andra trädkyrkior, uptimbrad, knäpt 
och knutad; utan af rese= eller ståndelwerk tilhopa nockad uti 
twärbiälkar ofwan och nedan, och thet uthan twifwel för någre 
100 år; . . . hon är öfver alt inuti panelad och utantill 
spanad." 

Någon klarare definition på stålkonstruktionen kan knap-

1 Broocmans mätt gälla alltid det inre. I fråga om en större träkyrka 
kommer det dock — praktiskt taget — pä ett ut, om man i en beskrifning 
uppger inre eller yttre dimensioner. 

2 Längdens förhållande till bredden i långhuset = 1,4, i koret = 1,6. 
3 Om Edshults kyrka se nedan. — De norska stafkyrkorna hade ofta 

rundad apsis. Ex.: Ool. 
4 Monasteriologians och Episcoposcopians författare, död 1761.— Båda 

dessa kyrkoböcker förvaras i kyrkans arkiv. 
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past tänkas. Hvad som endast gissningsvis kunde slutas af 
Broocmans ofvan citerade ord, är här klart och tydligt ut
sagd!: Björsäters gamla kyrka var en stafkyrka om också i 
mångt och mycket af säregen art.: 

Hur kyrkans konstruktiva delar f. ö. varit beskaffade, om 
de öfverensstämt med de norska stafkyrkornas eller företett 
själfständiga former, kan jag ej afgöra, då intet af desamma 
bevarats. Af kyrkoräkenskaperna veta vi, att åtminstone de 
understa syllarna voro af ek. 

Broocman uppgifver, att kyrkan var byggd af "korss= eller 
trä=wirke" och i ett visilationsprotokoll 1778 säges den vara 
"bygd med korsvirke". Steffen- tolkar Broocmans ord såsom 
betydande "både kors- och trävirke" (!) samt antar, att korsvirket 
utgjordes af "de på insidan af väggen (d. v. s. i stafkyrkorna) 
fästa, snedt löpande tvärslåarna, hvilka stundom möttes i ett 
liggande kors . . . " Uttrycket "korss= eller trä=wirke" torde 
Broocman väl själf knappast ha begripit. Att med "korsvir
ket" åsyftades någon tvärslåkonstruktion är antagligt, i syn
nerhet som än i dag på landsbygden i mellersta Sverige nam
net "korsvirke" användes om dylika konstruktioner (t. ex. i 
öppna klockstaplar). Näppeligen har dock i Björsäter kon
struktionen varit synlig på insidan, alldenstund de målade 
bräderna ingenstädes bära märken däraf. 

Rörande kyrkans yttre utseende känna vi genom kyrko
böckerna, att den var spanad och rödfärgad. Taket var täckt 
med tjärad spån. 1701 uppsattes en "spyra på wästra gaf-
len . . ." Möjligen åsyftas härmed blott en väderflöjel el. dyl. 
Om de gamla fönstren veta vi intet. Nya upptogos på skilda 
ställen 1670, 1672, 1708, 1709 och 1732. Om, såsom jag för
modar, kleristorieväggar funnits (se nedan), torde de flesta ur
sprungliga gluggarna varit placerade där. Så var ju fallet i 

1 Steffen har, ehuru med reservation ("de här framställda gissningarna 
äro mycket osäkra"), tolkat Broocmans dunkla ord såsom gällande en staf
kyrka. Romanska småkyrkor . . . , sid. 7 f. 

2 Anf. arb. sid. 7 f. 
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de norska stafkyrkorna. Några spär af fönsteranordningar å 
de bevarade delarna af panelen har jag icke kunnat upptäcka. 

Att döma af grundplanen synes i väster en portal funnits. 

4 
IkhJU 

J i t & W j ^ <\ ^ 

rWffj 
i UiMif-fT^M I 

.(/.. 
:$£A. TM.. . . f / i7ff « 

.friZw-Va " K ' -A (i 

»i.•VJwSux » j ys IM( i ^f ^"i?1 . 5 

_ — / _ 

r 

[Sv** iv^if**",. t>%«C/,»„ 11 

" ^ T ^ÄZT i! 

: 4Up*£^Uiiff( 
i - ' f f ; • / . ' < { ' ' / • / " 

i | ftUUH 

9 uioVC • T 

zmå 

L. J - . . j 

6, ^ R ^ W ~-/Z-
( » j / i - B W i f ^ i y » 

fl 

/4 

£A, - I f l J 

fl".' t4~~fy f***~ii-
KtXJ—pyXXijAjUs 

| *-*Ljfc. *£7 ifc : 
^ådmåmkkÉ 

I MANO,, *&- " / u , y ; 

,' ' »• :{*T-— 

I <»ir>« "'Ar • 
B JMw'^ T^» 

H ^ C * 

. » » v , 

/ ' / / / / - . ' ' 1 1 / ' / > - I / / . ' , / „ 

s Tiits \ 

T3L 

fj^nim': — 

II 

i 

9 
Fig. 2. Grundplan af Björsäters gamla kyrka. 

Ur en kyrkobok Iran 1700-talct. 
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Till kyrkans yttre kunna vi äfven räkna sakristia och va
penhus. Den förra, hvars väggar voro murade,1 låg väl på 
korets norra sida. I sakristians östra fönster fanns enligt 
kyrkoböckerna denna inskrift med minuskler: 

Aiio dnj mcdj0 Hindricu ar . . . gvtlädg. 

Inskriften tolkas såsom syftande på kyrkoherden.2 Om 
denne verkligen åsyftats, är ju dock osäkert. Mycket sanno
likt är däremot, att ..nyssnämnda åratahl blifwit ritadt i Sacri-
stie=Fenstret, tå thensamma wid Kyrkon blifwit af sten upmu-
rad" (Broocman). Visst är, att 1401 blir en terminus ad quem 
för Björsäters stafkyrkas uppförande. 

Vapenhuset (af trä?) omtalas 1674. År 1739 "sattes nya 
ekesyllar under chorets och kyrkions södra sido alt in wapen-
huset", hvilket tyckes ange, att det sistnämnda varit beläget å 
vanligt ställe vid västra ändan af långhusets södra vägg. 

Stapeln och det af stockar uppförda "kyrkoplanket" rundt 
kyrkogården med dess portar böra äfven omnämnas, för att 
vår fantasi skall kunna rekonstruera bilden af den spanade och 
rödmålade stafkyrkan, som, omgifven af skogen, speglade sig 
i sjön Teden. 

I kyrkans inre voro bräder anbragta i vertikal riktning 
som panel, icke falsade i tvärstockar eller i hvarandra, utan 
— såsom talrika spår ge vid handen — helt enkelt medels 
träsprintar fästa ("singade") vid väggen. Det är af dessa med 
målningar försedda bräder, som en ringa del bevarats. Genom 
en gynnsam tillfällighet ha åtskilliga af just de räddade ur
sprungligen suttit i närheten af hvarandra. Efter en veckas 
arbete •' lyckades det mig också att säkert rekonstruera tre, om
kring 3,50 meter breda och 6,20 meter höga väggfält, hvartdera 

1 Broocman, anf. arb., sid. 259. 
2 Håhl (Linköpings stifts herdaminne, sid. 360) kompletterar namnet 

till Hcnricus Arvidi Gutlandus och uppför honom såsom den förste kände 
curatus i Björsäter. 

• För värdefull hjälp härvid har jag att tacka fröken E. Holmqvist 
och kand. S. Svensson. 
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bestående af tretton eller fjorton bräder, hvars målningar upp
till begränsas af en bred, svartmålad rundbåge.1 Lämningar 
finnas af ett fjärde. Jfr fig. 5. 

Dessa rundbågar angifva tydligen tillvaron af något slags 
hvalf. I räkenskaperna talas år 1700 ocksä om "hwalfwet". 
Rundbågarna kunna förutsätta antingen tunnhvalf eller kryss-
hvalf öfver kvadratisk grundplan, båda med en spännvidd af 
omkring 6 alnar. 

Men hvar skola vi tänka oss, att de omkring 6 alnar bre
da, af rundbägar begränsade panelfälten varit anbragta? Omöj
ligen i koret, hvars bredd var omkr. 9 alnar (jfr spännvidden). 
I långhuset, där panelfälten alltså funnits, äro egentligen blott 
tvänne anordningar tänkbara. Antingen krysshvalf öfver kvad
ratisk grundplan eller tre parallella tunnhvalf.2 I båda fallen 
blir kyrkan treskeppig. Det kräfdes sålunda tvänne stolpra
der. Broocman talar också om "träpelare". Att öfver hufvud 
taget inre stöd förekommit, är säkert på grund af långhusets 
stora bredd (19 alnar).3 Långhusets dimensioner (19 x 26 al
nar) passar också ganska väl till hvalfvens spännvidd (om
kring 6 alnar). 

Vid valet mellan hvalfformer bör ihågkommas, att vi icke 
känna någon nordisk kyrka med tre parallella tunnhvalf, un
der det att däremot Edshults kyrka, hvars målningar stå den 
inom samma stift liggande Björsäters mycket nära, just upp
visar tre skepp med krysshvalf af trä (fig. 4). För en dylik 
anordning talar äfven målningarnas disposition. I hvarje båg-
fält stå nämligen två apostlar, hållande språkband med stycken 
af "credo", på vedertaget sätt fördeladt. Sex bågfält behöfvas, 

1 Jag begagnar benämningen "rundbäge" oaktadt bägarna synas vid 
hjässan varit svagt spetsade. Till sin natur äro de långt mera rund- än 
spetsbågar. 

2 Tvärgående tunnhvalf i sidoskeppen äro visserligen tänkbara, men 
föga antagliga. — Observera, att rundbågarna äro fulla halfcirklar, hvadan 
all tanke på hvalf med klöfverbladformig genomskärning är utesluten. 

3 Den största längd, man i de norska stafkyrkorna vågade ge åt tak
bjälkarna, var c;a 13,5 svenska alnar. Dietrichson, De norske stavkirker, 
sid. 41. 
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för att "credo" skall bli fullständigt. Om nu tre parallella 
tunnhvalf funnits, skulle apostlafigurerna kommit att fylla skep
pets väggar i öster och väster, platser, som ju i regeln äro 
reserverade för helt andra framställningar. Några spår af triumf
bågen finnas ej heller bland de bevarade panelbräderna. 

Mot antagandet af tre skepp kan invändas, att planen (fig. 2) 
icke visar några spår af denna anordning. Att stolparna icke 
markerats, är dock lätt förklarligt, alldenstund den skissartade 
planritningen tillkommit allenast för att utvisa bänkplatserna. 
Hvarken hvalf, fönster eller dörrar(?) äro ju angifna. 

Märkligare är dock att i en treskeppig kyrka se tvänne 
bänkrader. Sä hade dock ingalunda alltid varit fallet. År 

1_ 

r 
Fig. 3. Rekonstruerad grundplan af Björsäters gamla kyrka. 

1667, då "Stolarna bygdes aldeles aff Nyo", omtalas tre rader, 
hvardera med ungefär lika många bänkar, af hvilka "Manssfolcks 
raden" (tydligen i midtskeppet) var dubbelt så bred som de 
båda "Qwinfolckz-raderna".1 

Hvalfven kunde naturligtvis icke äga någon betydelse i 
konstruktivt afseende. Takbjälkarna, som hvilade på ytter
väggarna och stolpraderna, uppburo troligen ett skelett af rib
bor, på hvilka hvalfbräderna spikades. 

Om korets innertak vet jag intet. Sannolikt har det så
som i Edshult bestått af ett tunnhvalf. 

Jag antager sälunda tillvaron af ett långhus, genom sex 
1 Att dessa blott voro hälften sä breda som midtraden, är förklarligt 

med hänsyn till det utrymme, som upptogs af sidogångarna. — I kyrkan 
funnos alltså lika mänga mans- som kvinnoplatser. 
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stolpar deladt i tre skepp, det mellersta sannolikt högre (jfr 
Broocman: "till ansenlig högd"), täckta af tolf krysshvalf.1 Se 
fig. 3. Jfr fig. 4. 

Björsäters stafkyrka har varit ett storverk för sin tid. En
dast tvenne landskyrkor i hela Östergötland2 — klosterkyr
korna undantagna — ha öfverträffat den i bredd. Skeppet i 
Hemse stafkyrka på Gotland skulle mer än fyra gånger kun
nat rymmas uti långhuset i Björsäter, hvars bredd ej ens öf-
verstiges af den största norska stafkyrkans.3 — Äfven höjden 
var väldig. Afståndet mellan hvalfvens hjässa och golfvet var 
i sidoskeppen 10,5 alnar (6,20 meter), i midtskeppet sanno
likt ännu större. 

Så stod den väldiga kyrkan med sin rika målningsskrud 
under fem århundraden. Redan vid trehundra års ålder var 
den skröplig. I räkenskaperna och sockenstämmoprotokollen, 
som äro bevarade från och med 1660-talet, kunna vi följa 
kyrkans förfall. "Kyrckian skrufwades" och blef "mz Nya 
syllar undersatt" (1660—62). — "A° 1690, d. 27 May, sattes 
stenfoth under norra sidan på korkan i stället för sylten, som 
är nästan förrutin." På södra sidan tyckes man ha bibehållit 
den gamla anordningen, ehuru syllarna 1691 förnyades, hvar
vid "Mr. Jon Skarp i banketorp medh sin Sohn Ramund med 
6 Skrufvar giorde at wäggen som war ned sunken uphögdes 
2 l/i qwarter". Kostade 30 daler. — 1698 får mäster Jon i 
uppdrag att afgifva förslag "på hwad wirke behöfwer framkö
ras til wästergaflans i korkans reparation at b\Utr. orörlig i 
blåswäder". Detta arbete utföres 1700, då mäster Jon sätter 

1 Härmed återtager jag den hypotes om tre parallella tunnhvalf, som 
jag framställde uti Östgöta Correspondenten 8/s 1910. Tolkningen af mål
ningarnas innehåll (ibid.) är äfven ganska osäker. 

2 Risinge och Åtvids. Jfr Broocmans noggranna mättsuppgifter samt 
min uppsats En gammalromansk torntyp från Östergötland (Fornvännen 
1908). 

3 Jfr Emil Ekhoff i Ny illustrerad tidning 1896, sid. 375 och Dietrichson, 
anf. arb., sid. 32. — Bredden i Björsäter = 38 sv. fot = 35,95 no. fot. Maxi-
mumbredden i Norge är 36 no. fot. 



76 A. Lindblom. 

"stöder uthi kiörkan och hwalfwet", för hvilket han bekommer 
24 dal. kmt. I samband med skröplighetens tilltagande gör 
sig äfven utrymmesbrist gällande, och 1731 måste man upp
föra två nya läktare i kyrkan. — Mot 1700-talets slut blifva 
reparationerna allt tätare och samtidigt förberedes det blifvan-
de kyrkobygget. Redan 1752 skrifver Rhyzelius vid visitatio-
nen, att detta "innan kort kan och bör ske, emedan pennin
gar äro i Cassan, sten i alla backar och the fleste andra ma-
terialier i soknen". — 1782 är kyrkan "i så förfallet tillstånd, 
at södra wäggen är innantil och den norra både utan och 
innan til med stötter stängd." 

Slutligen rifves den väldiga kyrkan år 1800, hvarvid dess 
panelbräder komma lill användning i den nyas torn, vind och 
bänkar. 

Vi måste beklaga den för vår medeltida konsthistoria 
svåra förlusten af Björsäters storslagna och i sin art sannolikt 
enastående stafkyrka. För en gångs skull kunna vi dock göra 
församlingen den rättvisan, att den nya kyrkan synes ha till
kommit på grund af verkligt behof. Visst är också, alt man 
år 1800 visade mera pietet för de gamla bräderna än vid re
staureringen i början af 1900-talet. 

Edshults gamla kyrka i Södra Vedbo härad, Småland, har 
ofvan nämnts såsom med Björsäters nära besläktad. Tack 
vare Mandelgren äga vi en relativt god kännedom om denna 
genom sin arkitektur och dekoration utomordentligt betydande 
kyrka, som, ställd öde 1836, några år därefter såldes på auk
tion och nedrefs, hvarvid handlingar af nästan otrolig vanda
lism lära försiggått.1 

1 Altarringen apterades till svingärdsinhägnad, predikstolen till hund
koja etc. — Edshults kyrka finnes beskrifven och afbildad af Mandclgren 
(Monuments scandinaves . . . och Atlas till Sveriges odlingshistoria, häfte 
I, samt handskrifna reseberättelser i Ant.-Top. Arkivet) och Dietrichson (anf. 
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Till dimensionerna något mindre än Björsäters stafkyrka, 
bestod hon liksom denna af långhus och kor, det sistnämnda 
afslutadt i öster med en femkantig apsis. Hela kyrkan var 
timrad och spanad. Genom fyra pelare var långhuset deladt 
i tre lika breda och höga skepp, hvardera med tre krysshvalf 
af bräder, hvilka mot långhusets väggar öfvergingo i tunn
hvalf, så att några af hvalfvens bågar begränsade väggpartier 

5= 

Fig. 4. Grundplan och sektion af Edshults gamla kyrka. 
(Efter Mandelgren). 

(såsom i Björsäter) ej uppstodo. — Koret täcktes af ett tunn
hvalf. Se fig. 4. 

Målningarna (se nedan) och i ej mindre grad arkitekturen 
göra kyrkorna i Björsäter och Edshult nära befryndade. Att 
draga slutsatser ex analogia bör därför vara berättigadt. 

arb.). Den sistnämndes uppgift, att Edshults kyrka skulle vara behandlad i 
Ny illustrerad tidning 1866: i, beror på förväxling med Råda.— En afbild-
ning af exteriören förekommer i Meddelanden från Norra Smålands forn
minnesförening I. 
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Det, som kanske är mest egendomligt för dessa båda kyr
kor, är krysshvalfven af bräder. Under medeltiden tyckes man 
dock ej varit så främmande därför. Elfros och Åre kyrkor, 
den förra i Härjeädalen, den senare i Jämtland, äga ännu rika 
stjärnhvalf af bräder, hvilkas utseende fullkomligt öfverens
stämmer med tegelhvalfvens från medeltidens slut. 

Jag känner utom Edshults ingen kyrka, hvars arkitektur 
är besläktad med Björsäters stafkyrkas. 

Målningarna. 

Höggotikens måleri i Sverige har ännu icke fått sin hi
storia skrifven. Materialet är ringa — de stora namnen äro 
blott Edshult, Råda och Björsäter — men i kvalitativt hänse
ende mycket betydande och förtjänar en fullständig publice
ring.1 Dessförinnan har jag ansett lämpligt att iföreliggande 
uppsats så utförligt som möjligt behandla Björsäters stafkyr
kas arkitektur. Om målningarna skall här blott så mycket 
sägas, som är nödvändigt för att förstå deras ställning inom 
vår medeltidskonst och därmed kyrkans betydelse. 

Ut fö rande . Målningarna ha utförts med-kalkfärg di
rekt på bräder af gran eller furu, hvilka ej sågats eller hyl
lats, utan blott bilats. Ytan har först öfverdragits med ett 
tunt lager af hvit färg, hvarpå alla konturer uppritats med 
svarta linjer och ansiktsdrag, veck etc. markerats på samma 
sätt. Därefter ha lokalfärgerna pålagts, hvarvid (särskildt i 
fråga om rödt och brunt) man modellerat med mörkare toner, 
som erhållits genom förnyad påstrykning af samma färg. Mo
delleringen af ansikte- och halspartierna har i allmänhet ut
förts medels påläggande af gult och rödt. Bakgrunden utgöres 
i regeln blott af den hvita grunden, under de nedersta arka-

1 Mandelgrens reproduktion af Rada- och Edshultsmälningarna i Mo
numents scandinaves . . . — ett storverk för sin tid — äro tyvärr synner
ligen otillförlitliga. — Huruvida de af Mandclgren afbildade bräderna i Eds-
hult ännu finnas kvar, känner jag ej. 
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Fig. 5. Skiss, visande målningarnas disposition 
i ett af en hvalfbåge begränsadt väggfält. Björsäter. 
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derna är den dock röd med fem-
delade, af en grön ring omgifna ro
setter (se planschen). På ett ställe 
rutmönster (fig. 8). 

Brunrödt och grönt ha varit de 
dominerande färgerna. Därjämte 
uppträda olika nyanser af rödt, gult 
och blågrått. Särskildt anmärknings
värd är förekomsten af en klar, him
melsblå färg å några bräder. Huru 
dessa varit placerade, vet jag ej. 

Vid bårder och mönster har 
schablon ej användts. 

S u m m a r i s k besk r i fn ing . 
— Jfr fig. 5. — Öfversl i hvarje 
af en hvalfbåge begränsad! vägg-
fäl! stå tvänne apostlagestalter med 
spräkband, på hvilka efter vanlig 
ordning "credo" är uppdelad!.1 De 
tre bevarade väggfälten upptaga 
apostlarna Petrus och Andreas, Ja-
cobus major(?) och Johannes, To
mas och Jacobus minor. "Credo" 
är sålunda fullständigt t. o. m. andra 
artikelns "sedet ad dexteram patris 
omnipotentis". — Därefter en ho
risontal bård, hvarunder arkader 
med tegel i svicklarna. De stora 

Fig. 6. Figur från de ä kyrkvinden 
i Björsäter ännu befintliga bräderna, 

Kalkoring ifylld med tusch. 

1 Till grund för denna uppdelning, så
dan den här förekommer, ligger en pseudo-
augustinisk predikan. Jfr Bcrgner, Kirch-
liche Kunstaltertumer. .., sid. 553. Mer 
eller mindre noggrant är denna ordning 
iakttagen i andra dylika framställningar i 
Sverige frän medeltiden t. ex. å målningar 
i Kumlaby (Sm.), Lofta (Sm.), Vada (Uppl.) 
och Råda (Värml.). 
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bägarna innesluta fem smärre. — Åter en horisontal bård, 
under hvilken arkader af med den förra snarlik form. Därpå 
en tredje bård samt slutligen närmast golfvet ett draperi. — 
Under arkaderna figurliga framställningar, hvilka dock här ej 
kunna närmare beröras. 

Några enstaka bräder ha en från den nu beskrifna full
ständigt afvikande dis-
position af dekoratio
nen. 

Ka rak t e r i s t i k . 
Figurstilen är höggo
tikens (fig. 6). Mjuka, 
flytande linjer, alltid 
böjda, aldrig brutna. 
Idealansikten af oval 
grundform, hvars en
kelt tecknade drag 
präglas af en sällspord 
noblesse.Näsan skarpt, 
i regeln tvåsidigt mar
kerad, ögonbryn högt 
hvälfda. Håret vågigt, 
ofta lagdt i bucklor 
kring öronen (fig. 7). 
Händerna, som gärna 
göra gester, ofta för
träffligt återgifna, ha långa fingrar med väl markerade leder. 
Af fötterna synas blott spetsarna, de äro alltid starkt vridna 
utåt mot sidorna, så att man nästan får intryck af sälfötter. 
Dräktbchandlingen karakteriseras af rika, bågformiga hängverk 
öfver bröstpartiet och mjuka, parallella fallveck därnedanför, 
som vid marken äro oroligt hopade och vridna (ej brutna), 
stundom med öppningarnas konturer starkt stiliserade, så att 
de erinra om medeltidens sätt att rita moln (fig. 8 och 9). 

Fornvännen 1911. 6 

Fig. 7. S. Petrus. 
Folo. (ört. 

Detalj. Björsäter. 
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Ornamentsstilen åter är utpräglad! romansk. Dess hufvud-
motiv äro de å fig. 10 afbildade bårderna. 

Målningarna äro i bästa mening dekorativa. Klart kom
ponerade, fast begränsade af 
arkader och bårder.bilda de lätt 
stiliserade figurerna tillsam
mans med ramverket en verk
lig ytdekoration, som icke kän
ner förkortningar eller perspek-
tiviskt djup. Det hela är som 
en väldig tapet, väfd i milda, 
harmoniska färger. Med fin 
smak låter konstnären gestal
ternas storlek ökas med höj
den från golfvet. Från arkad-
fältcns linjeoro dragés blicken 
till de grandiosa apostlagestal-
terna under hvalfbågarna, som 
lugnt hålla sina gigantiska 
språkband med "credo". "Apo-
stolicum" hvilar tryggt på 
apostlarna. 

Den utpräglade horison-
talismen i bårder och arkader 
är liksom ornamentiken uttryck 
för rent romansk stilkänsla. 1 
stark kontrast härtill står den 
luftiga och eleganta figurala 
formgifningen, som för tanken 

Fig. 8. S. Jncobus minor. Björsäter. direkt till den franska höggo
tikens främsta verk. 

Trettonhundratalsmåleri. 

Björsätersmålningarna tillhöra höggotikens tid i Sverige, 
d. v. s. 14:e århundradet. Denna periods svenska måleri känna 
vi genom hufvudsakligen följande verk. 



Björsäters stafkyrka och dess målningar. 83 

A. V ä g g - och hva l fmåln ingar . 

Skåne. Borreby (fig. 11), Bjeresjö, St. Köp inge. St. 
Herrestad, Snårestad (— "Snårestadsgruppen"), Lunds dom
kyrka, Bjellerup, Helsingborgs Mariakyrka.1 

Småland. Edsh uit. -
S tockho lm. Riddarholmskyrkan. Dess målningar be-

Fig. 9. Scen ur målningarna från Björsäter. 

stå hufvudsakligen af ornamentband, korsande hvarandra vin
kelrätt under hvalfvens hjässa och parallella med sköld- och 
skiljebågarna. 

S ö d e r m a n l a n d . Strängnäs.3 

Uppland . Erentuna. Carl R. af Ugglas har om de af 

1 Rydbeek, Medeltida kalkmålningar . . . 
- Mandelgren, Monuments scandinaves . . . 
3 Curman i Svenska Dagbladet 1K10 1908. 
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honom här upptäckta målningarna (jfr Fornvännen 1906, sid. 
29) meddelat, att de bestå af blott ornament (band, blad och 
blommor), till sin karaktär gotiska med vissa "Anklänge" till 
romanska former. Jfr nedan Västeråker. — Sigtuna Maria

kyrka. Två skil
da dekoreringar. 
Om biskopsmål
ningarna, se Ek
hoff i Fornvännen 
1906. —De öfri
ga tillhöra enligt 
min meningsam-
ma skola, som 
verkat i Sträng
näs. Obs. likhe
ten mellan sköld
bågarnas rnedal-
jongartade deko
ration å båda 
dessa ställen. — 
Uppsala Tre fal-
dighetskyrka.1- -
Västeråker. I ett 
af kyrkans hvalf 
finnas ibland de 
sengotiska mål-

Fig. 10. Ornamentsmotiv. Björsäter. ningarna lämnin
gar af en tidigt gotisk dekoration, öfverensstämmande med 
den i Erentuna. Carl R. af Ugglas, som för mig påpekat 
detta förhållande, förmodar, att uttrycket "feci ecclesiam istam 
. . . de lapidibus ex novo edificari" på fru Ramborgs till Vik 
minnestafla af 1331 åsyftar just hvalfslagningen och den tidi
ga dekorationen, som sålunda skulle tillhöra 14:e århundra-

1 Hahr i Kult och Konst 1905 
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Fig. 11. Målning, tillhörande den tysk-svenska gruppen. Borreby. 
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dets första tredjedel.1 Han antager ett samband mellan mål
ningarna i Erentuna—Västeråker och de något yngre uti Tre-
faldighetskyrkan i Uppsala.2 

Värmland . Råda.s 

Got land . Alfva, Angå (1400-t.?), Barlingbo, Bunge, 
Dalhem, Ekeby, Fröjel, Oanthem (1400-t.?), Hamra (1400-t.?), 
Hemse (åtminstone två skilda dekoreringar, den senare från 
1400-t.?), Kräklingbo, Lau, Lof sta (1400-t.?), Lärbro, Norrlanda 
(1400-t.?), När, Othem (två skilda dekoreringar, den senare 
från 1400-t.?), Rute(1400-i?), StUldn (1400-t.?), öja (1400-t ?). 

B. Andra målningar. 

Å kyrkliga inventarier, särskildt altartaflor och sakraments-
skåp på Gotland. 

Miniatyrer (figurala) i följande handskrifter:4 Cod. Holm. 
B 50," Cod. Holm. B 6,6 och Cod. Holm. B 10.'' 

Släktskapen mellan Edshults-, Råda- och Björsätersmål-
ningarna är stor och i ögonen fallande. De stå på samma 

1 Hildebrands {Sveriges Historia II, sid. 195) och Janses {Uppland 
I, sid. 565) antagande, att årtalet afsett äfven själfva kyrkans uppförande, be-
höfver icke härigenom med nödvändighet rubbas. Hvalfven kunna natur
ligtvis vara samtidiga med kyrkans uppförande. Jag känner ej kyrkan 
genom undersökning å ort och ställe. 

2 För samtjiga dessa upplysningar ber jag att härmed fä uttala min 
stora tacksamhet. 

3 Mandelgren, Monuments scandinaves . . . 
4 Det fornsvenska handskriftsmaterialet från 1300-talet, omfattande c:a 

75 handskrifter, har jag nästan fullständigt undersökt. Beträffande lagcodi-
ces, som ju utgöra hufvudmassan, har jag följt Schlytcrs detaljerade beskrif-
ningar. 

Bland de latinska, i Sverige skrifna handskrifterna från samma tid 
torde — enligt benäget meddelande af bibliotekarien d:r R. Gecte — några 
miniatyrer knappast finnas. 

5 Sju stycken. — Dåliga. — 1300-talets förra del. 
R Sex stycken. — Goda. — 1300-talets senare del. 
7 Tvä stycken. — Goda. — 1300-talets senare del. 



Björsäters stafkyrka och dess målningar. 87 

höga konstnärliga nivå, uppvisa samma eleganta figurstil, 
ehuru i olika grad utvecklad och samma konsekventa fasthål
lande af de rent romanska ornamentsmotiven. Dispositionen 
är enahanda: Ytorna uppdelas genom horisontala bårder, mel
lan hvilka arkader, inramande enstaka figurer eller grupper. 
Nederst draperi. Förkärlek för stora, isolerade gestalter, ofta 
lifligt gestikulerande. Bland öfverensstämmelscr i detalj kan 
nämnas den originella hårbehandlingen hos S. Lucas (Eds-
hult) samt hos S. Johannes Baptista och S. Jeremias propheta 
(Råda). 

Men likheterna äro dock ej så stora, att jag vågar antaga 
en gemensam skola i den mening, som detta ord innebär 
t. ex. i fråga om Snårestadsgruppens eller Albertus-pictor-sko-
lans målningar. Det föreligger inom Rådagruppen jämväl en 
icke obetydlig tidsskillnad. Edshultsmälningarna förefalla nå
got äldre än dem i Råda kyrkas kor från 1323. Yngre, sanno
likt från 14:e århundradets midt äro målningarna i Björsäter. 
Därom mera nedan. 

Samtliga de öfriga monumentala 1300-talsmälningarna i 
Sverige liksom ock de vägg- och hvalfmålningar frän samma 
tid, som jag känner från Danmark, slå i två afseenden 
i direkt motsatsförhållande till Rådagruppen. Dels äro de 
med få undantag1 af en afgjort lägre konstnärlig kvali
tet, dels bära ornamentik och figurstil en i regeln enhetlig 
prägel.2 

Vi kunna sålunda i svenskt 1300-talsmäleri särskilja tvenne 
1 Målningarna i Ringsted — möjligen — (Magnus-Petcrscn, Kalkma-

lerier . . . , pl. XVI). 
2 Snärcstadgruppcn utgör blott skenbart undantag, enär, såsom Ryd

beek visat, de romanska elementen i dess ornamentik bero pä direkt lån frän 
de äldre målningarna i Bjeresjö. (Rydbeek, anf. arb., sid. 52). — Målningarna 
i Stubbekjehing (Magnus-Petersen, anf. arb., pl. XV) erinra starkt om Råda-
gruppen både genom figurstilen och förekomsten af uteslutande (?) romansk 
ornamentik. Dä några bättre afbildningar än Magnus-Petersens icke stålt 
till mitt förfogande, har jag ej kunnat ingå pä detta intressanta förhällande. 
— Kjeldby-må\ningarna (Magnus-Petersen, anf. arb., pl. XIII) uppvisa samti
digt romansk och gotisk ornamentik. 
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hufvudriktningar, den ena representerad i Värmland, Östergöt
land och Småland (Rådagruppen), den andra i Uppland, Sö
dermanland, Skåne och på Gotland. — Alltså olikhet äfven i 
fråga om lokaliseringen. 

Väsensskillnaden har redan flera gånger framhållits: å ena 
sidan glänsande figurstil och åldrig ornamentik, å den andra 
växlande kvalitet — ofta mindre god hos figurerna — men 
ornamentiken modern. 

/ Sveriges höggotiska måleri ha enligt min åsikt tvenne 
strömningar samtidigt gjort sig gällande, den ena tysk och 
den andra fransk, den sistnämnda sannolikt förmedlad af 
norskt ung- etter höggotiskt måleri. 

Om den tyska strömningen behöfver ej mycket sägas. 
För Skånes vidkommande har Rydbeekl och för Strängnäs' 
Curman2 påpekat en mängd likheter med tyska målningar. 
För öfrigt råder, hvad Mälardalen och Gotland beträffar, vid 
denna tid — början och midten af det 14:e århundradet — 
en liflig byggnadsverksamhet under starkt tyskt inflytande, 
liksom ju i de flesta afseenden Tyskland spelade gifvarens roll 
i förhållande till det medeltida Sverige, Skåne däri inbegripet. 

Rådastilen är allt för främmande för den samtida svensk-
tyska, för att ett gemensamt ursprung vore tänkbart för dem 
båda.3 

Originaliteten i figuralt och ornamentalt hänseende härför 
Rådas vidkommande hittills förklarats bero pä kyrkans belä
genhet i en konservativ afkrok. Men om denna förklaring 
vore riktig, hvarför möta vi då precis samma förhållande och 
t. o. m. åtskilligt senare i Björsäters stafkyrka, belägen nära 
Linköping, stiftsmetropolen och handelsstaden med in- och 
utländska förbindelser? Och hvarför uppträder en kontinen-

1 Anf. arb. sid. 53. 
2 Anf. tidningsuppsats. 
3 Först omkring 1300 kan inom måleriet den franska gotiken sägas ha 

trängt igenom i det närliggande Rhenområdet (Bergncr, anf. arb., sid. 185). 
Under antagandet af tyskt inflytande blir det ej lätt att förklara den elegan
ta figurstilen i en värmländsk landskyrka redan 1323. 
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tal up-to-date-gotik så tidigt som 1323 just i en afkrok af 
landet? 

Först och främst: Rådagruppens målningar äro exponen
ter för en fransk strömning, d. v. s. stå i mer eller mindre 
direkt beroende af samtida fransk konst.1 Då Tyskland måste 
lämnas ur räkningen, finnes norr om Alperna ingen konst, som 
i så starkt gotisk anda kunnat påverka den svenska utom den 
franska.2 Den franska prägeln på figurstilen har förut antydts. 
Arkadlängorna med sina isolerade profeter och apostlar (Råda 
och Edshult) äro, såsom Hahr påpekat," skapade i samma an
da, som frambragt de franska katedralfasadernas statygallerier. 

Blott föga är bevaradt af höggotiska hvalf- och väggmål
ningar i Frankrike. Jämförelsematerial finnes dock t. ex. i S. 
Etienne i Cahors (14:e århundradets början).4 Bland målnin
garna i S. Philibert i Tournus från 1330 finnes en följd arka
der, synnerligen lika dem i Edshult.5 

Så mycket mera finnes bevaradt af illuminerade hand
skrifter. Miniatyrernas inverkan på monumentalmåleriet har 
i flere fall konstaterats.11 Till belysande af Rådastilens släkt
skap med franskt miniatyrmåleri afbildas här en framställning 
af edgång (fig. 13), hämtad ur ett manuskript från omkr. 1280.7 

Jämför fig. 12 (planschen). 

1 Sedan detta skrifvits, har jag funnit, att A. Hahr uttalat sig i samma 
riktning i Aftonbladet 16'4 1909. 

2 Det torde böra anmärkas, att engelskt måleri vid denna tid är så 
godt som liktydigt med franskt. 

3 Anf. tidningsuppsats. 
4 Afb. i Mantz, La peinture francaise . . . 
•"• Afb. i Gelis-Didot & Lafillée, La peinture décorative . . . 
6 För de senromanska målningarna i Dädesjö har Wrangel antagit ett 

inflytande från illuminerade franska handskrifter. Dagens Nyheter 7/'n 1910. 
7 Handskriften innehåller kejsar Justinianus' Pandectae (samling af lag

tolkningar) och är skrifven pä föranstaltande af Renault de Barr, biskop i 
Metz. — Ehuru icke utförda pä franskt område, kunna dess miniatyrer likväl 
tjäna som exempel pä fransk illuminationskonst. Om bokmäleriet i Rhen-
och Moselomrädet vid slutet af 13:e årh. säger nämligen Haseloff (Michel, 
Histoire de V Art II: i, sid. 368); "Tout est francais dans ces manuscrits: le 
style, la technique, le coloris. . ." 
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Den franska strömningen har sannolikt nått vårt land öf
ver Norge. 

Vid studiet af Björsätersmålningarna vände jag redan ti
digt blicken åt detta håll, där ju ett enastående rikt material 
— antemensaler,1 vägg- och hvalfmålningar, miniatyrer—från 
ung- och höggotisk tid osökt inbjöd till jämförelse. Stillikhe
ten mellan de norska och svenska målningarna var frappant. 
Samma märkliga kombination af modern figurstil och föråldrad 
ornamentik kunde här i vissa fall iakttagas. Men hur skulle 
ett samband tänkas, och hur skulle det specifikt franska dra
get förklaras? 

Norges unggotiska måleri2 grundas enligt H. Fett af 
den i Frankrike utbildade engelske konstnären och vetenskaps
mannen Matheus af Paris, munk i S. Albans, hvilken 1248 
kommer till Norge. Matheus är en af det 13:e århundradets 
märkligaste personligheter. Som konstnär känna vi honom 
hufvudsakligen genom miniatyrer. Det torde varit han, som 
gjort utkastet till den berömda västfasaden i Trondhjem. 

Utvecklingen af den enligt Fett genom Matheus i Norge 
grundade målarskolan kan med noggrannhet följas. Stadierna 
kunna iakttagas på antemensalerna t. ex. — i tidsföljd — frän 
Ulvlk, Nedstryen, Nes och Aardal ("Botolfstaflan").3 

Bredvid den rent fransk-engelska stilen, som håller sig 
förvånande ren4, gör sig äfven en bondriktning gällande, hvars 

1 En mängd äro utmärkt afbildade i Bergens museums aarbog 1889 
—1905. 

2 Det norska ung- och höggotiska måleriet är f. n. föremål för omfat
tande studier af H. Fett. Resultaten af dessa undersökningar ha delvis fram
lagts i Miniatyrer fra isländske haandskrifter {Bergens museums aarbog 
1910), /:/; isländsk tegnebog..., 1910 Mint Matheus af Paris . . . (Foren.s 
til norske fornt, mindesm. beväring aarsberctning 1910). — Jag ber här
med att till d:r Fett få uttala min stora tacksamhet för de värdefulla upplys
ningar, som jag vid utarbetandet af denna uppsats fått mottaga. 

3 Fig 14. De öfriga äro afbildade i olika årg. af Bergens museums 
aarbog. 

4 Rekrytering från moderlandet måste enligt min mening ägt rum. Ett 
vittnesbörd härom äga vi t. ex. i den af Rydbeek (anf. arb., sid. 53) citerade 
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förnämsta bevarade verk är det målade tunnhvalfvet från Aal 
(nu i Univ:s Oldsagsamling, Kristiania). — Samtidigt med 
stilutvecklingen äger äfven en lokal förändring rum. Under 
unggotiken var Västlandet, under höggotiken blir Östlandet 
skolans hufvudsakliga verksamhetsområde. 

Under 14:e århundradets förra hälft synes det höggotiska 

Fig. 14. Detalj af antemensale {"Botolfstaf lan') från Aardal. 
(Efter Bendixen). 

måleriet i Norge ha upphört. Ett af dess senaste arbeten är 
antemensalet ("Botolfstaflan") från Aardal (fig. 14). I arkad-
formernas och figurstilens utbildning stå vi på samma punkt 
som i Björsätersmålningarna. 

Märkligt är då, att vi just vid denna tid möta ett när
notisen i Bergens kalfskinn, ed. Munch, att biskop Arne i Bergen omkr. 
1308 införskrifver en konstnär frän Paris, skicklig bl. a. "ad picturam". 
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besläktad! måleri i Sverige. Dess viktigaste karaktärsdrag 
— förbindelsen mellan gotisk figurstil och romansk ornamen
tik — återfinna vi just i de norska vägg- och hvalfmålningar-
na (Aal, Vang och V. Slidre1), hvilka till tiden komma när
mast före Rådamålningarna samt äfven i träskulpturen (lekto-
riet från Kinn, afb. i Fett, Norges kirker . . .-). Enligt hvad 
Fett muntligen meddelat mig, betraktar han Rådamålningarna 
såsom ett verk af den norska skolan i dess senaste fas. Denna 
åsikt delar äfven jag 
i så måtto, att jag an
ser målningarnas sti
listiska förutsättningar 
ligga på norskt områ
de. Enär — som jag 
förut sökt visa — den 
dekorativa utsmyck
ningen i Edshult och 
Björsäter står i nära 
samband med Råda 
kyrkas, måste jag an-

V. Slidre. Fig. 15. Frän målningarna 
(Efter Fett). 

taga tillvaron af en verklig svensk skola från denna tid, ehuru 
sannolikt utgående frän och — att döma af det hittills kända 
materialet — utgörande en direkt fortsättning af den norska.:i 

Upphörandet af det norska måleriet skulle sålunda stå i 
öfverensstämmelse med en fortsatt lokal förskjutning åt öster. 

Gent emot detta betraktelsesätt kan invändas: Inga af de 
svenska målningarna kunna påvisas vara af samma hand som 

1 Fig. 15. 
2 Att de norska antemensalerna i allmänhet icke uppvisa romansk or

namentik, torde bero pä att de i mänga fall utfördes under mera direkt ut
ländskt inflytande. Lätt transportabla, tillverkades de väl i någon stadsatel
jé. Utrymmet för ornamentiken var å antemensalerna ocksä ganska knappt 
tilltaget. 

3 Pä hvilken punkt i sin utveckling det norska måleriet trängt öfver till 
Sverige, är f. n. svårt att afgöra. Kanske skola kommande fynd visa, att 
det skett redan före Edshult-Räda-målningarnas tillkomst. 
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några bland de norska. — Likhet i stil förutsätter icke med 
nödvändighet sidoinflytande, utan kan bero på gemensamt ur
sprung. Låt vara, att detta är den franska konsten, hvarför 
skulle dock icke franska målare kunnat direkt inkallas till Sve
rige liksom till Norge? Franska målare ha funnits i Sverige 
under romansk tid, hvarför icke också under gotisk, då sten
huggare bevisligen inkallades? 

Därpå svaras: Förutsättningarna för en direkt fransk på
verkan inom måleriet äro i Sverige vid denna tid mycket min
dre än i Norge. Hela den norska kulturen under 13:e år
hundradet bär en fransk-engelsk prägel och de direkta förbin
delserna med Västeuropa voro lifliga. — Parisstudierna ut
gjorde visserligen en föreningslänk mellan vårt land och den 
franska kulturens centra, men det är knappast troligt, att de 
verkat mera befruktande på vårt måleri än på vår världsliga 
litteratur, som i det fall, där fransk påverkan verkligen gjort 
sig gällande — Eufemiavisorna — visar sig ha mottagit den 
icke direkt, utan just öfver Norge. 

Och vidare: Gent emot våra tre, låt vara ursprungligen 
ganska omfångsrika verk, kan Norge — utom miniatyrerna — 
uppvisa ej mindre än bortåt ett hälft hundratal arbeten, som 
tillåter oss att oafbrutet följa stilens utveckling från början till 
slutet. Väl kan mycket vara förstördt i Sverige1 — jag erin
rar om den af Brunius2 beskrifna Kalfsviks träkyrka i Små
land med målningar från 1333 — men förstörelsearbetet har 
icke haft större förutsättningar här än i Norge.— Vidare: den 
naturligaste förmedlingen af direkt franska impulser på vårt 
måleri skulle skett genom illuminationskonsten — på detta 
sätt uppstod ju det norska måleriet — vi kunde i så fall vän
ta att finna franska drag i vårt eget miniatyrmåleri. Men våra 
talrika och praktfulla fornsvenska 1300-talshandskrifter äro i 
förvånande obetydlig grad figuralt illuminerade. De enda sven-

1 Vid brädtakens utbytande mot hvalf i kyrkorna ha naturligtvis mas
sor af målningar gått förlorade. 

2 Konstanteckningar . . . 1849, sid. 645. 
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ska miniatyrer jag känner från 1300-talets förra del —i Cod. 
Holm. B 50, "den vackraste bok, som från folkungatiden kom
mit lill vår tid" — bära i sin klumpighet en allt annat än 
fransk prägel. 

Och slutligen: Om direkt fransk påverkan ägt rum, huru 
då förklara inhomogeniteten i ornamentik och figurstil? 

Genom antagandet af en norsk förmedling blir det ej svårt 
att förstå orsaken till gotikens tidiga uppträdande i Amnehärad 
—Råda. I förhållande till Norge med dess i mångt och myc
ket kontinentala konstlif låg kyrkan visst icke i någon afkrok. 
Öfver Amn (Gullspäng)1 gick den lifligt trafikerade, redan i 
sagorna omtalade hufvudvägen, som frän södra och mellersta 
Sverige ledde till Norge, vare sig att man öfver Edskogen be-
gaf sig till Oslo eller utmed Klarälfven vandrade pilgrimsleden 
till Trondhjem. 

Den nordisk-förhistoriska konsten var liksom den islami
tiska till sitt väsen ornamental. — Att den romanska konstens 
fast byggda ornamentik skulle i Norden få fast fotfäste — se
dan den slagit igenom — är ganska naturligt. I norra och 
västra Sverige och ännu mer i Norge, men framför allt på 
Island har den också lefvat med en förvånande styrka och 
renhet långt in i nyare tid.2 

Den konsekventa konservatismen i Rådagruppens orna
mentik bör ses med detta förhällande som bakgrund. Dess 
målningar äro utförda af män, som med smak och skicklig
het förstodo att öfverflytta skissböckernas3 gotiska figurer på 
väggytorna, men i ornamentiken följde mer än hundraåriga 

i Alltså blott 3/4 mil frän Råda kyrka. 
2 Pä en predikstolsdörr i Refsunds kyrka, Jämtland, gjord af Gregorius 

Raaf, verksam på 1690-talet, möter man t. ex. nästan rent romansk ornamen
tik. — Norska stafkyrkoportaler från medeltidens slut och isländska minia
tyrer från nyare tidens början lämna ypperliga exempel pä denna oryggliga 
konservatism. 

3 En sådan finnes ännu bevarad, skrifven under 1400-talet, men delvis 
återgående till långt äldre förebilder, hvilkas figurstil erbjuder många intres
santa berörings- och jämförelsepunkter med den, som vi känna frän Råda-
gruppens målningar. — Fett, En isländsk tegnebog . . . 
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traditioner.1 I södra och mellersta Sverige var redan den or
namentala stilkänslan och därmed den romanska traditionen 
försvagad, man mottog utan gensägelse den moderna tyska 
ornamentiken. — Äfven i Rådastilens ornamentala konserva
tism ser jag sålunda ett västskandinaviskt drag. 

I stålkonstruktionen, liksom i arkitekturen för öfrigt, be-
höfver man dock icke spåra norskt inflytande. Att vid 1300-
talets midt staftekniken i Sverige skulle varit helt bortglömd, 
finnes ingen anledning att antaga.2 Hedareds stafkyrka är så
lunda enligt E. Ekhoffs mening från medeltidens slut.—Med sina 
skepp och hvalf böra Edshults och Björsäters kyrkor betraktas 
som isolerade försök att i trä efterbilda den monumentala 
stenarkitekturen. Hur experimentet lyckades ur skönhetssyn
punkt, äro vi tyvärr ej längre i stånd att med visshet afgöra. 

Sveriges romanska konst står under direkt påverkan fram
för allt från Tyskland, men äfven från Frankrike — cisterci-
enserna ha ju lämnat spår efter sig i både arkitektur, skulp
tur och måleri — och möjligen England. Det tyska inflytan
det fortsätter under gotiken för att till slut bli enarådande. 
Som jag ofvan tror mig ha visat, uppträder dock under den 
tidigare gotiken inom måleriet äfven ett franskt inflytande, 
ehuru denna gång sannolikt förmedlad! af Norge. 

I själfva verket vore det egendomligt, om de Hfliga för
bindelser af politisk och annan art, som från och med 14:e 
århundradets början ägde rum mellan Sverige och Norge och 
hvilka resulterade i unionen, ej alls skulle afspeglas i konsten. 
Vi kunna också redan på skilda punkter konslalera ett sam
band. I Helsingland och Småland finnas bildhuggararbeten 
från 13:e århundradet, som starkt erinra om norsk unggotisk 

1 Aslo och Bonde, som knäböja framför biskop Petrus (Råda), torde 
vara just målarna. B. E. Hildebrands läsning (K. Vitterhets Hist. och An-
tikv. Akad.s Handl. XXI, sid. 365) 'ASLONE | ET | BOWONE" är orik
tig. En noggrann undersökning visar, att det står BONDONE. Så har ock 
Mandelgren läst. 

2 Jfr min uppsats En stafkyrkotakstol i en romansk stenkyrka {Forn
vännen 1910). 
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skulptur. Blott ett par exempel. S. Olof från Njutånger (En-
ångers museum) står den västanfjällske mästaren, som skapat 
S. Olof frän Fresvik (Nordiska museet)1 så nära, att jag må
ste antaga den rent af vara importerad. — Från en Smålands-
kyrka — V. Ed — har till Statens Historiska Museum kom
mit en crucifixus, som i stilen mycket starkt erinrar om den 
sunnanfjällske "Balkemesteren",2 utan att dock vara af hans 
hand. Arbetet är troligen af en svensk konstnär, som likväl 
såsom många andra stått under påverkan västerifrån. — Hvad 
arkitekturen beträffar, har Romdahl'' påpekat en mängd lik
heter mellan Trondhjems och Linköpings domkyrkor, som 
måste förutsätta direkt norsk påverkan under 14:e århundra
dets förra hälft. Äfven i Örebro Nico/aikyrka kan spåras in
flytande från Trondhjem. Sydportalen4 torde vara gjord med 
Nidarosdomens södra korportal som mönster. 

Kyrkans och målningarnas ålder. 

Kyrkans ålder är densamma som målningarnas. Detta 
framgår af följande fakta. Målningarna äro samtidiga med pa
nelen, ty en omålad panel är otänkbar och ett äldre målnings-
skikt finnes ej. Panelen åter måste vara samtidig med hvalf-
ven, ty att efter dessas uppsättande anbringa densamma vore 
omöjligt. Att återigen hvalfven skulle vara yngre än kyrkan, 
är i detta fall svårt att tänka sig. Det är sålunda synnerligen 
troligt, att kyrkans och mälningarnes ålder sammanfaller. 

För dateringen ha vi emellertid föga hjälp af arkitektu
ren. Däremot kunna vi af målningarna sluta ett och annat 
till belysande af deras och därmed kyrkans ålder. 

Björsätersmälningarna bära en afgjordt yngre prägel än 

1 Fett, Billedhnggerkunsten i Norge under Sverreatten, sid. 39 f. 
2 Fett, anf. arb., sid. 63 f. 
3 Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria, sid. 28 m. fl. 

ställen. 
4 Afb. i Meddel. frän Nerikes fornminnesförening I. 

Fornvännen 1911. 7 
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Råda kyrkas från 1323. År 1401 finnes en sakristia af sten 
vid stafkyrkan.1 Denna bör vara yngre än kyrkan.2 — Den 
preliminära undersökningen placerar alltså byggnadsåret mel
lan 1320- och 1390-talen, d. v. s. inom en tidrymd af omkr. 
75 är. 

Alldenstund målningarna i Råda och Björsäters kyrkor till
höra samma stilriktning bör den relativa åldersskillnaden mot
svaras af en absolut. För dess närmare bestämning kan föl
jande jämförelse vara af betydelse. 

Råda. 
Endas! majuskler förekomma. 

Utom Petrus och Paulus ha 
inga af apostlarna attribut. 

Kvinnorna ha i regeln "Ge-
bende", en hufvudbonad, 
som på kontinenten upphör 
att begagnas i början af 1300-
talet. 

Den cylindriska, tvärskurna 
1200-talshjälmcn förekom
mer. 

Arkaderna af enklare former. 

B jörsä te r . 
Både majuskler och mintisk-

ler, de senare af ålderdom
lig, rundad form. Fig. 16. 

Andreas och möjligen Johan
nes ha attribut. 

"Gebende" förekommer ej. 
Däremot ha i några fall bå
de män och kvinnoren möss-
liknande hufvudbonad med 
vid kulle, på hvilken öfverst 
en knapp. 

Ingen hjälm. Endast brynja 
öfver hufvudet.3 

Arkaderna rika, alltid med 
minst fem småbågar. 

Förekomsten af minuskler vid sidan af majuskler är värd 
särskild uppmärksamhet. Åsikten om c:a 1400 som terminus 
post quem för minusklerna i Sverige har uppkommit med 
hänsyn till gotländska förhållanden. Säkert är emellertid, att 

1 Jfr ofvan, sid. 72. 
2 Den med Råda kyrka samtidiga sakristian är af trä. 
3 De föga detaljerade rustningarna i Björsäter tillåta tyvärr inga när

mare åldcrsbestämmclscr. — Sköldarna likna dem i Rada. 
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den på 1340-talet i Västergötland verksamme gjutmästaren Hå
kan på sina ringklockor använde både runor, majuskler och 
— minuskler.1 Vid midten 
af århundradet är majusklernas 
herravälde slut i Tyskland.2 

De ålderdomligt formade mi-
nusklerna i Björsätersmålningar-
na, ur paleografisk synpunkt syn
nerligen intressanta, lägga så
lunda intet hinder i vägen för 
att hänföra dessa till 14:e år
hundradets midt. 

Att förlägga kyrkans bygg
nadstid till århundradets senare 
hälft blir svårt med hänsyn till 
den strängt romanska ornamen
tiken. Någon "afkrok" kan ju 
ej beträffande Björsäter vara frå
ga om. Tvärtom. — Därtill kom
mer, att denna beräkning af kyr
kans ålder på ett märkligt sätt 
stämmer öfverens med traditio
nen inom socknen, som ännu vet 
förtälja, att den forna kyrkan 
skulle varit "lika gammal som 
digerdöden". 

Vid midten af århundradet 
satt på Linköpings biskopsstol 
Petrus Tyrgilli.3 Om honom be
rättar den rimmade biskopskrö-
nikan för Linköpings stift: 

"Han war konung Monsse canceläre 
För en han kom til biscopz äre, 

1 Hildebrand, Sveriges Medeltid III, sid. 715. 
2 Bergner, anf. arb., sid. 400. 
3 Biskop i Linköping 1339—1351, ärkebiskop 1351-1366 

Foto. för f . 

Fig. 16. Majuskler och minuskler. 
Björsäter. 
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Födder i Skenninge af good äth 
Och älskade allom sin aller räth. 
Sidan a sin bestå ålder 
Wardt han til erkiebiscop walder . . ." 

Och Vastovius finner i sin Vitis aquiloniax knappastord 
för att uttrycka hans förtjänster. 

Måhända har Björsäters storslagna stafkyrka tillkommit 
på initiativ af Petrus Tyrgilli, stiftets biskop och konungens 
kanslär.2 

De resultat beträffande kyrkans och därmed målningarnas 
datering, till hvilket vi nått, är sålunda, att de tillkommit mel
lan 1320- och 1390-talen, sannolikt vid tiden omkring 1350. 

Att en äldre kyrka funnits i Björsäter är ju möjligt. Visst 
är emellertid, att socknen i bevarade handlingar ej omtalas 
före århundradets midt. Dess namn förekommer första gången 
i ett bref 15/8 1376. — De äldsta inventarierna — en dopfunt 
och ett processionskrucifix — synas ej heller vara äldre än 
stafkyrkan.3 

Sammanfattning. 

Mellan 1320- och 1390-talen, sannolikt omkring 1350, har 
i Björsäter uppförts en stafkyrka. Den har bestätt af kor med 

4 Ed. Benzelius 1708. 
' Rhyzclius uppgifver {Episcoposcopia . . ., sid. 41), att Petrus Tyrgilli 

förde ett lejonansikte i sitt vapen. Bland Björsätersmälningarna förekommer 
en krigare med just sådan sköld. Hvar Rhyzclius fått denna upplysning 
ifrån, har jag förgäfvcs sökt utforska. Intet af biskopens sigill, af hvilka 14 
finnas bevarade, visar hans privata sköldemärke. Kanske Rhyzclius har för
växlat biskop Petrus med företrädaren electus Nicolaus, om hvilken han nämner 
samma sak (anf. arb., sid. 109). 

3 Dopfunten är gotländsk af "pokal-typ'. Dess halfsfäriska cuppa har 
en enkel indelning i upptill rundade fält. — Krucifixet är af vanlig höggo-
tisk typ. 

Om funten finnes i en kyrkobok följande intressanta upplysning frän är 
1664: "Funten, som förra stodh ytterst baak i kyrekian, bleff framflöttcr till 
wänstra sidan om altarett, der rum syntes bäst wara." 
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apsis (?) och långhus, genom stolprader deladt i tre skepp, 
täckta med tolf krysshvalf af bräder. Väggarna ha haft en in
re panel med målningar, jämnåldriga med kyrkan. Dessa mål
ningar tillhöra samma stilriktning, som dem i Edshult och Rå
da, och äro vittnesbörd om ett franskt inflytande, som till oss 
sannolikt förmedlats af norskt ung- eller höggotiskt måleri.1 

EN GRUPP SVENSKA OCH NORSKA 1300-TALSSIGILL. 
A F 

AXEL L. ROMDAHL. 

våra rikare utförda medeltidssigill äga vi otvifvelak-
tigt en synnerligt värdefull källa till en exakt och 
pålitlig kunskap om konstformernas historia i Sve
rige, hvilken dock hittills i blott någon grad kom

mit det i egentlig mening konsthistoriska studiet till godo. 
Mera för att fästa uppmärksamheten vid detta forskningsma-
teriel än emedan jag tillmäter mina egna föreliggande resultat 
annat än ett helt bisakligt värde, önskar jag meddela några 
iakttagelser angående ett antal svenska och norska 1300-tals-
sigill. 

På pl. 13 i Svenska Sigiller från Medeltiden, utgifna af 
Bror Emil Hildebrand, finna vi tre biskopssigill, hvilka vid 
ett första ögonkast visa sig äga en slående likhet inbördes: 
biskop Sigges i Skara, ärkebiskop Hemmings i Uppsala och 
biskop Frenders i Strängnäs (n:r 184, 186, 187). Å alla tre 
sigillen se vi biskopen sittande i full ornat å en fällstol med 
lejonhufvuden, högra handen lyftad till välsignelse, den vän-
sira fattande om kräklan. Tronsätet omgifves af en praktfull 

1 Pä grund af särskilda omständigheter har utarbetandet af denna 
uppsats måst påskyndas, hvarigenom undersökningarna delvis icke kunnat 
blifva sä grundliga som önskligt varit. Sambandet mellan de svenska och 
de norska målningarna samt mellan dessa senare och de fransk-engelska 
kräfver en detaljerad undersökning. De resultat, hvilka jag ofvan framlagt, 
komma — som jag tror — likväl icke att därigenom rubbas. Mars 1911. 


