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Nyframtagna målningar i 
Ärentuna kyrka 

Av Bengt I n g m a r Ki ls t röm 

1400-talsmälningarna i Ärentuna kyrka, som 1758 hade blivit över
kalkade, framtogs i samband med en stor restaurering av kyrkan 1928.' 
Därvid blottades en av de märkligaste målningssviterna i Uppland. 
Det var ingen tillfällighet, att dessa målningar kom att behandlas på 
framträdande plats, när H. Gornell och S. Wallin 1933 publicerade 
sin stora undersökning om de uppsvenska målarskolorna på 1400-talet.2 

Sedan dess har Ärentunamålningarna behandlats av flera författare, 
bl. a. av Bengt Söderberg3 och undertecknad, som i dessa velat se en 
franciskansk påverkan, dokumenterad bl. a. av det framträdande kate
ketiska programmet i målningarna.4 Vid restaureringen 1928 förblev 
en del av kalkmålningarna gömda. En 1802 uppförd orgelläktare dolde 
nämligen större delen av den budordsserie, viken av mig i en tidigare 
uppsats i denna tidskrift behandlats/ ' liksom större delen av en fram
ställning av den s. k. dödssyndsmannen eller satrapen. Likaså dolde 
läktaren en del av den målade passionsserien i kyrkan. Under fjolåret 
avlägsnades emellertid sagda läktare och målningarna frilades. Det vi
sade sig härvid, att en del av de tidigare dolda målningarna var illa 
åtgångna, under det att vissa partier var bättre bevarade. Nedanstående 
redogörelse kan delvis betraktas som ett komplement till min artikel 
i Fornvännen 1949 »Om tio Guds bud i medeltida bildtradition». 
Likaså kan den lämna ytterligare detaljer till kännedom om fram-

1 Se närmare B. I. Kilström. Ärentuna kyrka, Upplands kyrkor 65, band V, s. 156 ff. 
: H. Corncll-S. AVallin, Uppsvenska målarskolor pä 1400-talet, Sthlm 1933, s. 13 f., 22 ff., 
passim. 
•'• K. Söderberg, De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder. Lund 1942, s. 
185 ff. Densamme, Svenska hyrkontålningar från medeltiden, Sthlm 1951, s. 201 f. 

4 Kilström, a. a., s. 160 ft. 
* B. 1. Kilström, Om Tio (mels bud i medeltida bildtradition, Fornvännen 1049, b. 5-6, 
s. 310-329. 
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Fig. 1. Femte budet i Ärentuna kyrka. Foto S. Hallgren. VI A. — The Fifth Command-
ment, Ärentuna Ch., Uppland. The picture much faded, shows the Devil helping one 
man to plunge a sword into another. The text is damaged but a verse shows that the 
Devil is encouraging the man to commit murdcr by promising him great renown. 

ställningarna av de sju dödssynderna utöver det av mig 1958 publice
rade materialet i min doktorsavhandling, »Den kateketiska undervis
ningen i Sverige under medeltiden».11 

A. Budordsbilderna. Före läktarens avlägsnande kunde man i Ärentuna 
endast se de fyra första budorden. Det fjärde budet — i och för sig 
den bäst bevarade av budordsbilderna i Ärentuna — var till viss del 
dolt av läktarens framparti, dvs. de sista orden i den fornsvenska bud
ordsvers, som tillhör djävulen. Nu har framkommit konturerna av 

0 B. I. Kilström, Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden, Uppsala 
1958, s. 210 ff. 
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Fig. 2. Detalj av budordet: »Du skall icke stjäla.» Foto S. Hallgren, ATA. — Detail ot 
the Sixth Commaiuliiient (Seventh Conmiandmcnt according to the modern division). The 
rest of the scene is hopelessly damaged but here we can see how the Devil is helping 
a man to put stolen goods into a säck. 

djävulen längst t. h. i scenen samt även de sista orden i versen, dock 
otydliga och svårlästa. Det har icke lyckats mig att tyda den i sin 
helhet. 

Omedelbart t. h. om fjärde budet har framkommit bilden av en 
man med ett stort fågelhuvud, en av de många svårtolkade symbolerna 
i Ärentuna kyrka. Ev. kan bilden i stället tolkas som en man utan 
huvud, på vilkens hals sitter ett vilddjur med uppsträckt nos och upp-
lyftade framtassar — i sä fall tydligen exempel på någon last, som 
regerar människan. 

Femte budet, som förut vart helt dolt av läktaren, kan nu studeras 
t. h. om den nämnda symbolframställningen. Scenen är delvis svårt 
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skadad. Längst t. h. står en ängel med bortvänt ansikte, vilket tyder 
på att djävulen på denna bild s. a. s. har övertag. Rimligen borde den 
förbleknade gestalten mellan de två på bilden synliga männen vara 
en djävul, som hjälper den ene mannen att sticka ett svärd i den 
andra. Men målningen är för starkt skadad för några definitiva slut
satser. Detta gäller också om budordsverserna. Möjligen kan man läsa 
djävulens vers på följande sätt: litt ihel både man oc quinna / tha 
far thu storan heder vinna. Av ängelns vers är det mesta borta. Man 
kan bara läsa början av andra raden: . . . om thu vil tin . . . Här har 
av allt att döma stått ett råd om hur man genom att lyda budet skall 
vinna sin själ eller något liknande. 

I den medeltida kateketiken kommer vårt sjunde bud som det sjätte: 
du skall icke stjäla. I Ärentuna har större delen av detta budord rase
rats vid fönstrets upphuggande. T . h. om det stora fönstret mellan va-
pcnliusdörren och västgavlen ser man nu blott en djävul, som kratsar 
ned stöldgods i en säck, dvs. hjälper en man att stjäla. F. ö. är allt 
utplånat. Sjunde budet, dvs. vårt sjätte, följer omedelbart t. h. härom 
och avslutar det nedre målningsregistret på södra långväggen. Längst 
t. h. på bilden ses tydligt en ängel. Mitt i scenen, som är starkt för
bleknad, kan man skönja en pojke och en flicka, omfamnande var
andra. Av djävulen, som uppmanar dem att göra hor, syns icke längre 
ett spår. Han torde ha stått längst t. v. på bilden. Även budordsversen 
är till största delen utplånad. Men såväl utformningen av scenen som 
de fragment av versen, som man kan ana sig till, tyder på rätt stor 
överenstämmelse med utformningen av sjunde budet i Litslena. 

Ättonde budet har sin plats längst t. v. på västväggen men är tyvärr 
mycket skadat. En stor lagning förekommer mitt på själva scenen. 
T . v. om denna putsfläck ses tydligt en ängel. F. ö. kan man blott 
svagt skönja delar av ett antal agerande personer. Rimligen har också 
här — liksom i Vendel och Litslena — återgivits den gudsdom, som 
rentvådde Kyska Susanna från ont förtal. Även verserna är helt ut
plånade. 

Nionde och tionde buden återfinnes kring portalen på västgaveln. 
Det förstnämnda är starkt förbleknat. Längst t. v. på bilden syns tyd
ligt ängeln. Bredvid ängeln en man, tydligen den bedragne äkta man
nen. T . h. på bilden anar man konturerna av hustrun i famnen pä 
sin älskare. Versen är helt utplånad. — Ovanför portalen en ganska 
välbevarad bild av den medeltida leken »dra gränja». — Tionde budet 
(t. h. om portalen) är det bäst bevarade av de nu framtagna budorden. 
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Fig. 3. Sjunde budet (= det sjätte enl. vär indelning) i Ärentuna kyrka. Foto S. Hallgren. 
ATA. — Sevcnth Conmiandment (Sixth according to Uuther's short catechism) "Thou 
shah not oommit adultcry". This badly faded scene shows two young people embracing 
om another and the Devil urging them on to commit an unclean act. 

Scenen återger Jakobs och Labans tvist om boskapen, en illustration 
till avundsjukan, som detta budord vill varna för. Längst t. v. ängeln 
och därbredvid Laban, som riktar en spjutspets mot Jakob; Djävulen 
håller med ena handen spjutet och lägger den andra handen beskyd
dande på Laban. Mellan Laban och Jakob boskapsdjur. Endast ängelns 
budordsvers är bevarad och lyder: thu skal icke röuva heller råna / om 
thu vil gudhi trolika tiena. 

B. Dödssyndsmannen. Omedelbart t. h. om tionde budet återfinnes 
dödssyndsmannen, dvs. en man, från vilken ormliknande utväxter ut
går.7 I anslutning till ormarnas huvuden avbildas figurer, som gestaltar 
dödssynderna i små bätliknande föremål, vilka i själva verket är odjurs-

Se härom Kilström, a. a., s. 216 f. med där anförd litteratur. 
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Fig. 4. Nionde budet i Äreiilima kyrka. Foto S. Hallgren, ATA. — The Nimli Com-
raandment ("Thou shalt not covet thy ncighbour's wite"), like the Seventh, is greatly 
faded. In this case, too, the picture warns against adultery. But here it represents a 
young suitor who is trying to cnticc an old man's wife away from him. 

gap; man kan tydligt se, hur ett gap med vassa tänder kniper ihop sig 
kring offret (offren). Ovanför mannen återfinnes den devis, som upp
lyser om bildens innehåll: septem peccata mortalia cum radice. Från 
mannens mun utgår den ormstjärt, som leder fram till det huvud 
där symbolen för frosseriets dödssynd (gula) har sin plats. Ocljursgapet 
omsluter cn man, som begärligt tuggar på något. Dödssyndens namn 
återges på fornsvenska: offuerfflodheth. Närmast under denna döds
synd avbildas girigheten, avaritia, som utgår från mannens högra hand. 
I odjursgapet en man med eu penningpåse på axeln; text: gyrughet. 
Från mannens högra sida utgår vredens dödssynd, ira. Troligen före
ställer illustrationen härtill en man, som stöter en kniv i sitt eget 
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Fig. 5. Tionde budet i Ärentuna kyrka. Foto S. Hallgren, AFA. — The Tenth Com-
mandment is the best preserved of the recently revealecl pictures at Ärentuna. Here 
the cpiarrcl of Jacob and Laban about the cattle is taken to illustratc the content of 
the Coiiimandment: "Tliou shall not covet thy neighbour's house." 

bröst.8 På textbandet: vredhen. Bland de medeltida dödssyndsbilderna 
brukar ofta otuktens dödssynd, luxuria, tilldra sig speciell uppmärk
samhet genom sin drastiska utformning. Så är också fallet på döds-
syndsmannen i Ärentuna, där denna dödssynds ursprung härledes till 
könsorganet. I odjurshuvudet, placerat mellan mannens ben, sitter en 
man och en kvinna och omfamnar varandra. Det fornsvenska namnet 
på denna dödssynd är svårläst men börjar i varje fall på sk: tydligen 
någon ordform i stil med skörlevnad. — Mannens båda fötter är ge-

s På ett antal fransk-alpina fresker från tiden omkr. 1500 avbildas vreden nästan 
undantagslöst i form av en man som begär självmord genom att stöta en dolk i sitt eget 
bröst. 

I I —674313 Fornvännen H. 3, 1967 
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Fig. 6. Dödssyndsmannen i Ärentuna kyrka. Uppland. Foto S, Hallgren, ATA, — The 
Sumer in Ärentuna Church with the seven deaclly or capilal sins emcrging from bis 
body. Here we see gluttony coming from the mouth, avarice from one hand, anger from 
the side of lhe body, lechery from the genitals, and sloth from the feet. The two remain
ing symbols are damaged; pridc from the left hand and envy from the right side. 

nomborrade av en ormstjärt. Ormens huvud och det i anslutning 
härtill placerade odjursgapet med symbolbilden är borta, men det 
råder inget tvivel om vilken dödssynd, som här framställts. Ti l l föt
terna lokaliseras nämligen alltid lättjan, accidia.0 De två återstående 
huvudsynderna, utgående från mannens vänstra hand respektive sida, 
är nästan helt borta. Man kan därför inte avgöra, om det är högmodet 
eller avunden, vars huvud kan skönjas högst upp i bildens högra hörn. 

" Jfr t. ex. den av Broby-Johaiisen avbildade dödssyndsmannen frän Tirsted {Den danske 
Billedbibel, Köpenhamn 1948, s. 8). 
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l ig. 7. Otuktens dödssynd (luxuria). Detalj av dödssyiulsmamien i Ärentuna. Foto S. Hall
gren, ATA. — Detail ot the Sinner at Ärentuna, showing the symbol for the deadly sin 
of lust, luxuria. As in the case of the Seven t h Commandnient, lechery is shown here by 
two young persons who are embracing. 

Eftersom högmodet är den principiella dödssynden, alla andra synders 
och lasters huvud och moder, kan man lämpligen tänka sig att denna 
dödssynd här haft sin plats.10 Den sjunde dödssyndssymbolen är helt 
utplånad.11 

Dödssyndsmannen är känd från ett antal danska och skånska kyrkor, 

10 I Tirsted utgår högmodet frän mannens högra hand (se ibm). I en beskrivning frän 
Styrestads kyrka, Östergötland, av en nu utplånad dödssyndsman heter det bl. a.: »af 
wänstcr handen ulhgick Supcrbia medh een ring» (i handen). Se Kilström, a. a., s. 217, 
not 8. 
" Här har alltså avunden, invidia haft sin plats. Man kan inte närmare lokalisera varifrån 
denna dödssynd utgått på Ärentunabilden. Fnligt den nyss citerade beskrivningen av 
dödssyndsmannen i Styrestad utgick »af Nafwelwn invidia medh een hammar». 
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Fig. 8, Dödssyndsman i V. Ny kyrka. Östergötland. Foto P. Hedlund. — ! bis picture from 
Västra Ny Church in Östergötland shows a much more primitively drawn Sinner. 

bl. a. Kägeröd och Röddinge,12 och finns också i V. Ny kyrka i Öster
götland.13 I Uppland är motivet känt endast från Ärentuna och har 
veterligen ej heller bevarats i någon annan mellansvensk kyrka. Av 
de kända framställningarna av dödssyndsmannen i Sverige är Ären-
tunabilden tvivelsutan den äldsta. Det kan under sådana omständig
heter te sig förvånande, att icke motivet förekommer någon annanstans 
i det rika uppsvenska kyrkomåleriet. Men kanske var det blott konst
nären (konstnärerna) i Ärentuna — enligt mitt förmenande en eller 

12 Se O. Rydbeck, Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor, 1904, s. 60 ff.; passim, samt 
M. Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, s. 288 f. — Helt 
nyligen har förf. påträffat ytterligare en framställning av dödssyndsmannen i Äspö kyrka 
i sydligaste Skåne. 
13 Kilström, a. a., s. 217. Dödssyndsmaimen i V. Ny är primitivt tecknad och visar endast 
sju ormar, utgående från olika kroppsdelar — alltså inga symboler för eller namn på 
respektive laster. 
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flera franciskanerbröder i Uppsala eller någon dem närstående — som 

hade tillgång till ett träsnitt med denna didaktiska bild. Vidare har 

framställningar av dödssynder, liksom över huvud taget genren dyg

der-laster, funnit sitt ut lopp i andra former, i och för sig väl så dras

tiska och talande som dödssyndsmannen. En stor del av de gåtfulla 

bilder i senmedeltidens förbryllande symbolvärld, som försetts med 

etiketten »grotesker» eller »fantasibilder» är i själva verket illustra

tioner till dödssynder. Detta gäller icke minst Albertus Pictors svår-

förslådda symboldjur och andra egendomligheter i hans måleri.14 

C. Passionsserien. Av den passionsserie, som löper längs norra lång

väggen har nu början frilagts. Scenerna är här starkt förbleknade, 

men det är fullt klart, att serien börjar längst i väster på norra väggen 

med Nattvardens instiftande. Nästföljande scen är fotatvagningen. Se

dan torde Getsemane följa. 

Summary 
The church at Ärentuna in Uppland contains some very remarkable wall paintings 
from c. 1450. These have been treated by Cornell-Wallin in Uppsvenska målar
skolor från 1400-talet and låter by a number of other authors. The writer of the 
present artide has dealt with two of the motifs, namely the Ten Commandments 
in a paper in Fornvännen 1949, pp. 310-329, and the seven deadly sins in the doc-
toral dissertation Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden, pp. 
216 f. However, at the time when these studies were being written the greater part 
of both the paintings was concealed by a gallery. When this structure was removed 
in 19O6 and the hidden portions were revealed it was unfortunately lound that 
the paintings were in bad condition. It is, however, possible to follow the Ten 
Commandments series and to note that it corresponds to the closely related series 
at Vendel and Litslena. The Commandment best preserved is the Tenth, which 
shows a great similarity to the corresponcling scene at Litslena. 

The figure of the Sinner, which has now been revealed in its entirety, is probably 
lhe oldest example in Sweden of the representation of a man from whose body 
the seven deadly sins are emerging in the form of serpents with bestial heads which 
personify the sin in question. At Ärentuna we can see clearly gula coming from 
the mouth, avaritia from the right hand, ira from the right side, luxuria from 
the groin and accidia from the feet. Of the two remaining deadly sins, the pictures 
of which are baclly damaged, superbia probably came from the left hand and 
invidia from the right side.—Finally, three scenes from the Passion have also been 
uncovered—The Last Supper, the Washing of the feet of Christ, and Gethsemane. 

14 För en närmare analys härav hänvisas till min beskrivning över Härkeberga kyrka i se
rien Sveriges Kyrkor, som beräknas utkomma nästa år. 


