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med fem märken efter spikarna och skriv däröver: lid med Honom! 3° 
måla någon liksom sovande i Christi sår vid hans fötter och skriv där
över: vila i Honom! 4° måla någon ärevördig person, t. ex. en lärd eller 
en präst, försjunken i beundran, och skriv däröver: beundra Honom! 
5° måla en person som ler och fröjdas och skriv däröver: fröjdas över 
Honom! 

Ina Friedlaender 

NYFRAMTAGNA KALKMÅLNINGAR I TRE 
UPPLANDS-KYRKOR 

De uppländska kyrkorna rymma alltjämt åtskilliga överkalkade mural
rnålningar, och möjligheterna äro fortfarande stora för påträffandet av 
märkliga och konsthistoriskt revolutionerande målningssviter. Under år 
1950 ha icke mindre än tre upplandskyrkor fått överkalkade medeltids
målningar framknackade.* Den största och märkligaste målningssviten 
har blottats i Rö kyrka i Roslagen. I Hållnäs kyrka i nordöstra delen 
av landskapet har det gamla korvalvet — den enda bevarade delen av 
medeltidskyrkan — fått sina målningar framtagna. Slutligen har i 
Markims kyrka i södra Uppland vapenhusets väggmålningar befriats 
från sin överkalkning. 

Målningarna i Rö kyrka ha restaurerats av konservator O. Owald, 
Malmö. Målningsskruden är i de båda medeltida valven synnerligen väl 
bevarad, under det att väggarnas målningar äro mer fragmentariska 
De ur ikonografisk synpunkt högintressanta målningarna upptaga föl
jande motiv. I det gamla korvalvet återfinnas — på känt medeltida 
maner — de fyra evangelisterna: Marcus och Lucas i östra valvkappan, 
Matteus och Johannes i den västra. I södra valvkappan äro de båda 
nordiska helgonkonungarna, Olof och Erik, placerade, under det att den 
norra kappan upptager S. Birgitta och S. Anna. Birgitta skriver med 
gåspenna i en bok. Det kan påpekas, att Rö är grannsocken till Skede
rid, Birgittas födelsesocken. Ovan portalen till sakristian, på korets 
nordvägg alltså, återfinnes en framställning av den yttersta domen. Det 
är inte bara placeringen av denna scen som är originell •— kyrkans 
västvägg är ju eljest den vanliga platsen för domsframställningar — 
utan ocksä kompositionen. Det vanliga är ju, att Maria och Johannes 
avbildas som förebedjare på var sin sida om Domaren. Maria avbildas 
också som förebedjerska för de osälla, på Domarens vänstra sida. Men 
på högra sidan avbildas S. Petrus, som med sin nyckel upplåter him
melens port för de saliga. Detta är en i Skåne vanlig utformning av 
domsscenen men ej i Mellansverige. Målningarna på det gamla korets 

* Uppsatsen skriven hösten 1950. 
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Fig. 1. Målning 
av S:ta Birgitta, 
Rö kyrka. Upp
land. — Painting 
of St. Birgitta, Rö 
Church, Uppland. 

sydvägg äro till större delen förstörda genom upphuggandet av det där 
befintliga fönstret. Emellertid kan man kring fönstrets övre högra kant 
spåra fragment av en Gregorius-mässa. Därunder återfinnes en lika
ledes fragmentarisk kalvariegrupp, med all säkerhet en länk i en pas
sionsserie, som löpt längs kyrkans väggar. 

Det västra valvets östra kappa återger en pietå: Maria sitter på en 
bänk med den döde sonen i knäet, omgiven av insencerande änglar. 
Även den västra kappan har ett Maria-motiv. Här återges hennes krö
ning. Den södra valvkappan innehåller kyrkans märkligaste bildfram
ställning. Bilden visar en kyrka, försedd med västtorn och hög spira 
och omgiven av en kraftig bogårdsmur med tvenne stigluckor. Inom 
kyrkogårdsområdet ser man en ryttare på sin häst, omgiven av en skara 
döda, som med liar, yxor, spadar, spjut o. s. v. bereda sig att försvara 
kyrkan och det helgade området mot en skara riddare i harnesk, som 
storma fram mot bogårdsmuren och avskjuta sina pilar. Det är uppen
bart, att ryttaren tagit sin tillflykt till kyrkogårdsomrädet, ställt sig 
under kyrkofridens skydd, och för detta områdes integritet svara kyrko-
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Fig. 2. Illustra
tion till legend om 
kyrkofriden, Rö 
kyrka, Uppland. -
Illustration to a 
legend of the Peace 
of the Church, Rö 
Church, Uppland. 

gårdens innevånare själva. Det är sannolikt, att någon medeltida legend 
ligger till grund för detta motiv, som i en något annan form återfin
nes också i Yttergrans kyrka (vapenhuset). En sällsynt framställning 
återges också i den södra valvkappan. Den paulinska tanken om Kristus 
såsom den andre Adam har nämligen här fått sin illustration. I mitten 
ser man syndafallet. Till höger därom ses en ängel (»Dödens ängel») 
störta de fallna i dödsriket. Men till vänster om syndafallet ser man 
Kristus med korsfanan i handen befria människorna ur avgrundens 
djup. 

Ornamentiken i Rö ger tydligt vid handen, att målningarna tillhöra 
det vittförgrenade inhemska måleri, för vilket bl. a. Strängnässkolan, 
Ärentuna och Färentuna kyrkor äro exponenter. Målningarna i Rö, som 
torde härstamma från 1460- eller -70-talet, stå emellertid sä pass själv
ständiga, att man inte kan inplacera dem i någon av de hittills gängse 
grupperna. 

Målningarna i Markims kyrka tillhöra också den stora grupp av mål
ningar, som härstamma från tiden före Albertus Pictor. Det är bara 
vapenhuset i Markims kyrka, som begåvats med målningar, men dessa 
äro i gengäld desto märkligare. Då vapenhusvalvets målningar redan 
länge varit blottade, lämna vi dessa därhän och ägna i stället upp
märksamheten åt målningarna på vapenhusets väggar, som i sommar 
framtagits av konservator Ambc. Till vänster om yttre portalen av-
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bildas den tjuvmjclkande käringen, som lyses av en djävul med en stor 
lampa i handen. Ovanför portalen avbildas S. Göran. På östväggen åter
ges Kristus som smiirtemannen. Väst- och nordväggarna upptagas av 
var sin målningsserie, som på grund av det fragmentariska skick, vari 
dessa serier bevarats, äro ganska svårtolkade. Men vid ett studium av 
de bevarade detaljerna visar det sig, att vi här ha framställningar av 
de sju dygderna och de sju dödssynderna. De sju dygderna, som åter
finnas på västväggen, symboliseras av vardera en kvinna och ett djur, 
och dödssynderna på nordväggen framställas också genom människor 
och djur. Detta är veterligen det enda exemplet på dylika framställ
ningar i Uppland. I Östergötland däremot är det icke ovanligt med 
dylika framställningar av dygder och laster, symboliserade av män
niskor och djur (t. ex. i Ask och Ekebyborna kyrkor). Kanske kan detta 
förhållande karakteriseras som ytterligare ett bevis på sambandet mel
lan det östgötska och det uppsvenska måleriet. 

Målningarna i Hållnäs kyrka, som framkallats av konservator Sven 
Carlsson, Gimo, tillhöra medeltidens sista skede. En yttre tidsgräns för 
dessa har man genom Jacob Ulfssons vapen, som finnes bevarat på 
östra väggen. Troligen ha de tillkommit kort före ärkebiskopens avgång 
(1515). De tillhöra den grupp av senmedeltida målningar, som är repre
senterad i ett stort antal kyrkor i nordöstra Uppland, och som kan kal
las eklektiska. Som redan nämnts är det endast korvalvet, som finnes 
kvar från den gamla kyrkan, samt några fragment i den andra traveen. 
I östvalvets fyra kappor återfinnas de fyra kyrkofäderna, omgivna av 
en myllrande rik ornamentik. I svicklarna ser man åtta musicerande 
änglar. En av dem trakterar ett instrument, som starkt erinrar om den 
uppländska nyckelharpan. 

På östra väggen återfinnas Jacob Ulfssons vapen och Upsala Dom
kyrkas sköld. Denna vägg har f. ö, upptagits av framställningar ur jul
evangeliet, vilka nu befinna sig i ett starkt fragmentariskt skick. På 
de södra och norra väggarna kan man över huvud taget icke särskilja 
några hela scener. På den lilla del av den andra travéens södra vägg, 
som bevarats, återfinnas tvä scener ur passionshistorien: gravläggelsen 
och uppståndelsen. 

De här skildrade fynden ge ny aktualitet åt tvenne önskemål. Först 
och främst vore det högeligen önskvärt att snart få en systematisk un
dersökning utav det uppländska (uppsvenska) muralmåleriet under tiden 
före Albertus Pictor. De skilda inhemska målarskolor, inbördes besläk
tade, som finnas representerade än här än där, äro i högsta grad för
tjänta av en specialundersökning. Det har snart förflutit 20 år sedan 
Cornell-Wallins grundläggande arbete om de uppsvenska målarskolorna 
utkom. Sedan dess har mänga nya ting kommit i dagen, särskilt får väl 
här målningarna i Litslena nämnas, som understryka behovet av en 
kompletterande undersökning. Inte minst tacknämligt skulle det vara 
att få det inhemska måleriets försteg framför Albertus Pictor och hans 
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skola poängterat. Det andra önskemålet berör tiden efter Albertus. 
Cornell-Wallin slutar sin undersökning i och med 1400-talets utgång. 
Under 1500-talets första decennier fortsätter det uppsvenska måleriet 
sin blomstring — vi kanske här kan tala om en efterblomningstid — 
och en rikedom på motiv och ornamentala detaljer sammanvävas i detta 
senmedeltidens eklektiska måleri. Det måste vara en synnerligen loc
kande uppgift att närmare utforska detta senmedeltida muralmaleri 
och följa detta vid övergängen till renässansens epok. Och materialet 
för en dylik undersökning är rikligt! 

Bengt Ingmar Kilström 

EN LYCKAD KOPIERING 

En privatperson hade framställt en begäran om att få en kopia utförd 
av den bekanta Grödinge-bonaden, vilken kopia han ville bekosta och 
skänka till Grödinge kyrka. Riksantikvarien gav sitt tillstånd under för
utsättning att arbetet utfördes efter anvisningar och under kontroll från 
museet. Föreningen Handarbetets Vänner fick slutligen i uppdrag att 
utföra det krävande arbetet. 

Undertecknad hade tillstyrkt åtgärden i den förhoppningen att man 
genom kopieringen skulle så att säga komma denna märkliga medeltida 
konstprodukt mera in på livet. Med hänsyn till det konstnärliga resul
tatet är kopior visserligen alltid en vansklig sak, framförallt då det 
gäller alster med speciellt individuell karaktär. I detta fall ansåg jag 
emellertid, att föremålets estetiska verkan i väsentlig grad låg — och 
framför allt avsetts ligga — i mönstrets mekaniska upprepning och 
därav betingade fasta rytm och stränga stilisering. Just den mekaniska 
metoden har i detta fall ett egenvärde, och detta borde framkomma tyd
ligare, om man fick se mönstret i en upprepning, som mera närmade 
sig bonadens ursprungliga omfattning, än det bevarade fragmentet gör. 

Mönstret i den vackra blåvita dubbelvävnaden går tillbaka på bysan
tinska — och där bakcm persiska — sidenvävnader med inramade fabel
djur men även på kontinental bildkonst — bårdens bevingade drakar 
återfinnas både i skulptur och textil. Motivens överföring till dubbel-
vävnadstekniken, vilken fordrar en ytterligt sträng stilisering, är där
emot otvivelaktigt nordisk. Lika mycket ur konstnärlig som ur teknisk 
synpunkt är denna omsmältning mästerligt genomförd. Stilistiskt hör 
vävnaden hemma i 1300-talet, men möjlighet finnes för att den till
kommit först på 1400-talet. En snarlik men ur stilsynpunkt sämre vävnad 
från S. Mårtens kyrka i Finland är säkerligen yngre; dess helt avvikande 
bård tyder på att den icke kan ha tillkommit förrän vid medeltidens slut.1 

1 Grödinge-bonaden har behandlats av Arwid Baeckström, (Strängnäs
studierna I, 1913) och Vivi Sylwan (Branting—Lindblom, Medeltida väv
nader etc. I, 1928, kap. 2). Den finnes avbildad i »Medeltida textilier av 
svensk tillverkning ur Statens historiska museums samlingar», 1934, 
Lindbloms »Sveriges Konsthistoria», 1944, och »Tiotusen år i Sverige», 1945. 
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