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RYSK-BYZANTINSKA MÅLNINGAR 

I EN GOTLANDSKYRKA. 
AF 

T. J. ARNE. 

A. Björkanders afhandling Till Visby stads äldsta 
historia (Upsala 1898) citeras ett bref frän de ven
diska städerna till rådet i Liibeck "/j 1461, hvil

ket synes gifva vid handen, att under medeltiden vid någon 
tidpunkt funnits ett par ryska kyrkor på Gotland; — "wente 
de Nouwgarder in ertiden 2 kerken uppe Godlande gehad 
hebben" — lyder det ifrågavarande stället. Att en rysk kyrka, 
upprättad för ryska handlandes räkning, existerat i Visby, upp
ger Emil Ekhoff på grundval af äldre källor i sitt arbete S;t 
Clemens kyrka i Visby (Stockholm 1912). Den ryska kyrkan 
i Visby är emellertid spårlöst försvunnen, och hvar den andra 
ryska kyrkan stått är fullkomligt obekant. 

Emellertid finnes på Gotland en kyrka, som jag af nedan 
angifna skäl tror ha haft ett visst samband med någon af de 
ryska handelsrepublikerna Novgorod eller möjligen Pskow. Det 
är den gamla kyrkan i Gärda socken på sydöstra Gotland, be
lägen omkring 10 km. från Ljugarns hamn. Redan namnet 
Gärda socken erinrar om Garda-rike på andra sidan Öster
sjön — jag anser ett sammanhang icke alldeles uteslutet. Kyr
kan är af en vanlig Gotlandstyp och torde härröra från tiden 
omkring 1200; snarast kanske före detta år. Innerväggarna äro 
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hvitstrukna, men under tornbågen mellan tornet och långhuset 
framknackades vid en restaurering för ett antal är sedan en 
intressant målning framställande två helgon på ömse sidor om 
ett likarmadt hjulkors (fig. 1 och 2f. Tvänne bladornerade band 

Fig. 1. 

bilda "hjulringen" och fortsätta, sedan de format runda öglor, 
såsom rundbågar hvilande på ett slags höga kapital. Kolon
nerna, på hvilka kapitalen hvila, äro målade med sicksackvink
lar, som tydligen återge ett slags brutna kannelyrer. 

Orneringen utgöres på sidorna om figurframställningen af 
1 Först omtalad och afbildad af H. Hildebrand i Den kyrkliga konsten 

under Sveriges medeltid. 2 uppl. 1907. 
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hopflätade akantusrankor, 4 på hvarje sida, regelbundet sam
manställda 2 och 2. I de hjärtformiga öppningarna mellan 
hjulkorsets armar äro palmetter anbrakta. 

De båda helgonbilderna, om hvilka jag ej säkert vet, hvilka 

Fig. 2. 

personer de skola framställa — apostlar, profeter, helgon? — 
visa oss unga, skägglösa män med rikt lockigt hår, klädda i 
präktiga byzantinska dräkter, som räcka ned öfver vaden. Den 
undre tunikan är försedd med en bred bård nedtill, prydd 
med rankornament samt med en smalare bård öfver bröstet. 



60 T. J. Arne. 

Manteln, som äfven äger en med ljusa punkter ornerad, smal 
bård och sammanhälles framför högra nyckelbenet troligen af 
ett rundt spänne, hänger öfver vänstra skuldran och är på fram

sidan uppslitsad för att läm
na vänstra armen mera rö
relsefrihet. Det fyrkantiga 
bokliknande partiet på brös
tet synes vara ett i manteln 
insatt tygstycke, motsvaran
de tablion i den kejserliga 
chlamys.1 Hufvudet omgif-
ves af en rund nimbus i 
orangegul färg, högra han
den håller ett kors med 2 
tvärarmar, den öfre kortare; 
vänstra handen hålles rakt 
upp mot åskådaren, med 
handflatan utåt och tummen 
skild från de andra fingrar
na. Fötterna äro skilda åt 
och stå med spetsarna utåt, 
den högra något framflyt
tad. Målningarna äro ut
förda i hvitt, orangegult, 
ljusgrönt, blågrönt, brunt 
och svart. 

Redan en första blick 
på dessa målningar ger vid 
handen, att de skilja sig rätt 
betydligt från andra medel
tida väggmålningar! Sverige. 

Väl förekomma rätt liknande ornament inom Västerlandets 
romanska konst, men de verkliga släktingarna till våra mål-

Fig. 3. 

1 Jfr. O. M. Dalton, Byzantine art and archwology, Oxford 1911, sid. 684. 
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ningar ha vi att söka på andra sidan Östersjön inom den by
zantinska konsten, sådan den uppträder på Rysslands jord. 
Den konst, som blomstrade i Byzans under den makedoniska 
härskardynastien, fortplantade sig till det nykristnade Ryss
land, och vi stöta där på en hel grupp af gamla kyrkor 
med målningar i denna stil från 1000-talet till inpå början af 
1200-talet. Äldst och förebildliga äro målningarna i Sofiakyrkan 
i Kiew (1000-talet). Från 1100-talet stamma målningarna i 

t i 
Fig. 4. 

Kiews Kirillowkloster, vidare från Spaso-Mirosjskiklostrets gamla 
kyrka i Pskow (omkr. 1150), Spaso-Nereditsakyrkan utanför 
Novgorod (1199) samt slutligen i den helige-Georgskyrkan i 
Gamla Ladoga från 1100-talet.1 Bland ryska konstforskare 
råder ännu strid om, huruvida dessa målningar utförts af greker 
eller ryssar, lärjungar af de förra. Sofiakyrkans i Kiew mål
ningar torde i alla händelser vara utförda af grekiska mästare. 

Om vi nu jämföra Gardamålningarna med målningarna i 
Gamla Ladoga, Pskow och Novgorod, skola vi finna slående 
likheter. Det bladverk, som pryder bägarna ofvanför helgon-
gestalterna, återfinna vi identiskt lika å bågarna ofvanför Sa
lomos och Davids bilder i den helige Georgs kyrka i Gamla 
Ladoga, af hvilka den senare här återgifves (fig. 3).- Det ses 

1 Jfr. t. ex. Ch. Diehl, Manual d'art byzantin, Paris 1910, sid. 548 ff. 
2 N. E. Brandenburg, Staraja Ladoga. S:t Petersburg 1896, pl. LXXIV. 
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äfven i Spaso Nereditsa (fig. 4). Äfven kapitalen med deras 
akantusblad torde rätt nära öfverensstämma. Jag har iaktta
git en mycket liknande ornamentik i Spaso-Mirosjskikyrkan. 
Hvad beträffar användningen af cirkelbildande band, på sätt 
som i Gärda kyrka, så förekomma de äfven inom den roman
ska konsten, dit de torde ha inkommit från den byzantinska. 

Fig. 5 Fig. 6. 

I relief ses dylika band i Jurjew-Polski-kyrkan i Ryssland1 och 
vidare i armeniska och grusinska kyrkor. Kolonetternas mål
ning synes återge sicksackband i relief. Närmast erinra de i 
så fall om relieferna å kolonetterna kring portalen i Sirtchaly-
medressé i Konia och vid Sultan-Han, båda seldjukiska bygg
nadsverk i Mindre Asien från 1200-talet. Emellertid torde de 
återfinnas äfven i byzantinsk konst. Vinkelböjda kannelyrer 
ses äfven å pelarne i Dalby kyrkas krypta i Lunds stift och 
af mera egendomliga former i Lunds domkyrkas krypta. 

1 Tolstoi och Kondakoff, Russkija drevnosti VI, sid. 52, fig. 90, 91. 
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Hela akantusornamentiken, rankor och palmetter, som ses 
i Gardakyrkan, öfverensstämmer nära med den man återfinner 
i fönsterbågarne och kupolen i Spaso-Nereditsa-kyrkan (fig. 
5 och 6) 1 

t Spaso-Nereditsa-kyrkan liksom i S:t Georgskyrkan åter
finna vi figurer, som starkt erinra om Gardamålningarnas i 
kolorit, dräkt och åtbörder (fig. 7). Den vackra ansiktsovalen 
med de regelbundna dragen är 
densamma, nimben är likartad, 
den rituella handgesten och föt
ternas ställning upprepas. Man 
bör lägga märke till att korset, 
som hålles i högra handen, har 
två tvärarmar äfven i Gardakyr
kan. Det är ju ett typiskt drag 
för det grekiska korset. Dräkter
na hos kungagestalterna i S:t 
Georgskyrkan öfverensstämma ju 
nära med dem hos Gardafigu-
rerna. Manteln sammanhålleshos 
konung David (fig. 3) at ett litet 
rundt spänne med kors i midten. 
Vi känna från Sverige 5 ä 6 stycken dylika små broscher med 
kors och emaljinläggning, tydligen af ryskt-byzantinskt arbete 
från 1100-talet. (Jfr. T. J. Arne, Sveriges förbindelser med 
Orienten under Vikingatiden, Fornvännen 1911, fig. 123). 

Hvilka personer, som framställas i Gardamålningarna, vå
gar jag ej säga, då ingen bevarad inskrift åtföljer dem. Möj
ligen skulle man kunna gissa på helgonen Georg, Mikael, Ni
kolaus, och förmoda, att kyrkan helgats ät någon af dessa. 

Af den ofvanstående redogörelsen synes mig framgå som 
resultat, att Gardamålningarna härstamma från de sista decen-

Fig. 7. 

1 Pokryschkin, Otcet o kapitalnom remontje Spaso-Nereditskoi tserkvi 
v 1903 i 1904 godach. fig. 12 (Materialy po archeologii Rossii N:o 30). S:t 
Petersburg 1906. 
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nierna af 1100-talet eller början af 1200-talet. Och säkerligen 
är det en rysk eller kanske rentaf grekisk mästare, som åtföljt 
novgorodska köpmän till den rika Östersjö-ön för att dekorera 
deras kyrka i sin hembygds smak. Det kan naturligtvis också 
tänkas, att en eller annan rik gutnisk köpman, som sett prakten 
i S:t Georgskyrkan eller annorstädes, medfört den främmande 
målaren för att dekorera sockenkyrkan, men det förefaller min
dre sannolikt. En tredje möjlighet föreligger, som jag dock 
ej lägger någon vikt vid. År 1214 gjorde svenskarne ett in
fall och nedbrände Gamla Ladogas "förstäder"; måhända har 
en konstfärdig målare, en af dem som prydt Georgskyrkan, 
befunnit sig bland fångarna och förts till Gotland. 

VIKTDOSAN FRÄN SIGTUNA. 

AF 

T. J. ARNE. 

\en i Sigtuna hittade bronsdosa, hvars runinskrift i 
föreg. häfte tolkats af professor O. von Friesen, sy
nes af inskriften att döma ha innehållit en väg, och 

de brunaktiga metallbitar, som iakttogos i densamma, voro 
sannolikt fragment af järnvikter. Redan innan runinskriften 
lästs, stod detta klart för arkeologerna, ty liknande förvarings-
dosor äro redan förut kända såväl från Sverige som från andra 
sidan Östersjön. De svenska dosorna och askarna härstamma 
från Gotland, Upland och Öland. En liten rund dosa af järn 
med inre bronsskoning och lock af järn är funnen jämte inne
liggande söndriga vågskålar af brons vid Stora Ire i Hellvl 
socken (St. H. M. 12960). Ena halfvan af en tunn rund brons
dosa är jämte våg och vikter anträffad å Södra byrummet vid 
Visby (St. H. M. 6104). Vid Petes i Öja socken är den vack
raste bronsdosan funnen, försedd med ett lock, som ledar, och 


