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Debatt 
Södra Råda gamla kyrka, en ombyggd salkyrka ? 

Anna Nilsén framför i Konstkistorisk tidskrift; 
2002, Vol 71, No 3, vissa teorier angående Södra 
Rådas gamla kyrka byggnadshistoria vilka det 
kan vara relevant att kommentera. Dessa teo
rier framförs visserligen inte helt entydigt och 
är inte artikelns huvudtema men de går ändå 
ut på möjligheten att kyrkan inte skulle ha 
byggts i ett sammanhang. Långhuset skulle 
eventuellt var ett senare tillägg, eller i vart läll 
ha genomgått en större ombyggnad (ej 
preciserat hur) i samband med tillkomsten av 
Amunds målningar i slutet av 1400-talet (se 
s. 153 samt not 23). 

Alt kyrkan haft en föregångare har tidigare 
antagits och den senaste arkeologiska utgräv
ningen verkar bekräfta detta. Enligt dendrokro
nologisk undersökning, som utförts på såväl kor 
som långhustimmer var den nu brunna kyrkan 
emellertid till sin helhet daterad till 1300-talets 
första årtionde. Någon kritisk kommentar till 
den dendrokronologiska undersökningen fram
förs inte i artikeln. 

Som skäl för sitt antagande att kyrkan varit 
föremål för en större om- eller tillbyggnad anger 
Nilsén bland annat förskjutningar (avläsbara i 
måleriet) mellan timmerstockarna i korets väg
gar och mellan bräderna i valvet (sådana för
skjutningar fanns dock även i långhuset). Likaså 
skulle avsaknaden av scener (nämns inte vilka) 
som borde föregått Marie död på nordväggen 
antytt att koret eventuellt kortats av, liksom att 
även andra motiv verkade beskurna. 

Börjar vi med västväggens förhållande till 
koret kunde man konstatera att någon föränd
ring av denna aldrig hade företagits i annat av
seende än att koröppningen förstorats. Det 
timmer som utgjorde korets västvägg och sam
tidigt långhusets östvägg hade på korsidan mål
ningar daterade 1323. Timret gick oskarval 
från knut till knut i långhuset vilket kunde iakt
tagas i stockvarven närmast över koröppning-

en. Om målningarna på korets västvägg utför
des på stockar motsvarande långhusets bredd 
måste det utan tvivel ha funnits ett långhus. Att 
korets västvägg var anpassat till ett bredare 
långhus måste förutsätta att ett sådant byggdes 
samtidigt. Överväger man möjligheten att väggen 
mellan långhus ocb kor istället Hyttas måste det 
funnits något skäl till detta. Något godtagbart 
skäl till ett så komplicerat ingrepp är dock svårt 
att se. Väggen mellan långkus ock kor verkade 
med tanke på måleriet på kortsidan, intakt. 

Såg man till målningarnas disposition i ko
ret kunde man konsultera att målningarna inte 
i någon större utsträckning brydde sig om arki
tekturen. Med undantag för apostlarna med 
deras målade arkitektur var inte måleriet helt 
anpassat till utrymmet. De båda väsua arkaderna 
med profeter var t.ex. beskurna på ett sätt som 
kunde tolkas som att valvet kortats. Då skulle 
emellertid nisckerna med apostlar inte längre 
ka passat, dessutom var dekoren med »hjulorna-
mentik» på den bräda som utgjorde »ås» i valvet 
anpassad till korets längd genom utfyllnadsor-
namenlik. Såg man närmare på de »beskurna» 
profeterna kunde man konstatera följande; pro
feten i nordvästra hörnet hade fått sitt namn 
förkortat till »ASW», om detta skulle betytt 
Ahaswerus (som föreslagits) skulle hela detta 
namn inte fått plats på det utrymme som stod 
till buds. Namnet var skrivit till höger på språk
bandet, alla övriga profeter hade sitt namn skri
vet på vänster hälft av spräkbandet I sydvästra 
hörnet var profeten Daniels spräkband kortare 
än de övriga som med något undanlag gickfrån 
kant till kant i respektive nisch. Språkbandet 
var av allt att döma invikt så att säga i förtid med 
tanke på det begränsade ut rymmet Det skall 
dock sägas att teckningen här var mycket fukt-
skadad och svårtydbar. 

Det mest graverande beviset för atl måleriet 
var anpassat till korets aktuella längd var emel-
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lertid den bård, som målats i hörnen i valvhöjd 
i gränsen mellan valv ock gavelväggar. Scener
na var kär begränsade av en målad vit bård och 
en svart linje. Denna syntes tydligt på gavelväg
garna men i valven var den så gott som helt 
dold bakom de »spant» eller naror som sekun
därt satts in för att stödja valvets bräder vid gav
larna. Pä visssa ställen skymtade dock tillräck
ligt mycket för att man i vart fall i det undre val
vet med »apostlarna» skulle kunna fastställa att 
deras målade arkitektur i gränsen mot gavel
väggarna avslutas men en bård ocb en svart lin
je. Förekomsten av denna »inramning» uteslu
ter alt valvets bräder kortas av. 

Beträffande scenen med Marie död på nor
ra väggen skulle den som nämnts ha föregåtts 
av en annan scen, som försvunnit eller besku
rits vid korets avkortning(!?). Scenen föregicks 
emellertid av ett stadsmotiv och den vertikala 
timmerstock som senare satts in som förstärk
ning i hörnet beskar endast en obetydlig rem
sa av samma yta (not 24). På västväggen fanns 
heller inte några spår efter en »anslutande» 
scen. Den räcka av huvuden som fanns kvar bör 
ba haft kroppar som har upptagit den yta som 
kunde länkas ha haft något förberedande Maria-
motiv. Den genom koröppningen starkt be
skurna figuren längst ned till vänster på väst
väggen hade i varje fall av rester att döma varit 
i helfigur. Ytterligare Mariascener kan ha fun
nits i långhuset eller planerats men aldrig ut
förts. Långhusets väggar var i motsats till korets 
släthyvlade. Äldre målningar kan ha försvunnit 
om Amund låtit hyvla väggarna för att få ett slä
tare underlag att måla på. Man kan spekulera i 
0111 del funnits målningar i långhuset som er
satts av Amunds ock i så fall varför men i detta 
lär inte längre kunna fastställas . 

Beträffande motiven på övriga väggytor kun
de man fastställa att konstnären i alla korn obe
kymrat »vikt» motivet över hörnen som om 
hörnen inte fanns. På andra ställen slutade mo
tiven abrupt trots att det fanns plats. Måleriet 
log som nyss påpekats inte någon konsekvent 
hänsyn lill rummets begränsningar i korison-
talled vilket det däremot gjorde i köjdled. Om 
del varil fråga om ell provinsiellt måleri av säm
re kvalitet skulle detta kanske inle varil ägnat 
atl förvåna men eftersom det rörde sig om ett 

även efter internationell måttstock kögklassigt 
måleri skulle det snarare kunna tolkas så att 
man använt sig av mallar eller »kartonger» som 
inte passade i måtten. Del fanns dock ingen
ting i del tekniska utförandet som tydde på att 
man gått till väga på annat sätt än genom att 
teckna upp motivet på fri kand. Förskjutningar
na kan då istället tolkas som uttryck för konst
närens suveräna förakt för materiella begräns
ningar, medveten vilja att »spränga rummet» 
eller helt enkelt tidsbrist. Vilkendera kan vi inte 
veta, men att det skulle berott på att koret byggts 
om saknar grund. Bildernas »ologiska» dispo
sition på väggarna kan följaktligen inte godta
gas som bevis för att någon radikal ombyggnad 
skett. Mot större ombyggnad talar emellertid 
framförallt det faktum att del mellan så gott m »n 
alla stockar fanns betydande rester av färg som 
omöjligt kunnat sitta kvar om väggarna varil ut
satta för någon verkligt genomgripande föränd
ring. Färgreslerna skulle emellertid kunnat över
leva en långsam deformation av byggnaden (se 
s. 16g, not 2). Det är ett faktum att byggnaden 
lutade åt väster. Förskjutningen var särskilt 
märkbar i vaket (även långhusets) och väl syn
lig utifrån. Förskjutningen beir rimligtvis ha upp
kommit i samband med att man förstorat öpp
ningar och tagit upp nya fönster som äventyrat 
stabiliteten i byggnaden. I sammanhang med 
dessa arbeten, eller senare när man seit kon
sekvenserna av öppningarna, har diverse stöd 
ock stag satts in. Till förskjutningar kar säkerli
gen även de primitiva knutarna bidragit. För
skjutningarna i måleriet var dock ej helt kon
sekventa i förhållande till kyrkans lutning. Stu
derade man förskjutningarna mellan framför
allt valvens bräder på norra och södra sidorna 
fick man snaras! inlrycket att kyrkan vridits nå
got och alt vissa valvbräder lossnat från sina fäs
ten, men inte alla, och att de därför rubbats in
bördes. 

Man måste också ta hänsyn till sättningar 
genom alt syllstocken ruttnat och grunden re
parerats. Här har reparationer ullörts vid ett 
flertal tillfällen med rubbningar av stockarna 
till följd. Särskilt norra väggen i koret med sce
nen med Marie död (där förskjutningarna är 
störst) anges i slutet på 1800 talet som mycket 
rutten till sina nedre delar. Likaså anges gene-
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rellt svåra sättningar mellan kor och långhus. I 
väggen mellan kor ock sakristia byttes vid detta 
tillfälle de 7 understa stockvarven. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
förskjutningarna inte var större än att de kan 
förklaras genom kyrkans instabila konstruk
tion, ytterligare försvagad genom ändringar 
som upptagande av nya dörrar ock fönster, samt 
av sättningar ock sentida reparationer. Slutligen 
måste det påpekas, ock detta är avgörande för 
att tolka förändringarna rätt, att förskjutning
arna i teckningen på väggarna till stor del var 
en synvilla. Förskjutningarna fanns men för
stärktes på sina ställen genom att måleriet var 
utfört på en vägg som inte var plan. Vissa stock
varv stack utanför vägglivet (in i rummet) upp 
till ca 1.5 cm. En vertikal linje målad över en så
dan skarv måste om den betraktas eller foto
graferas i något snett perspektiv, vilket var 
ofrånkomligt, genom perspektivet ge intryck 
av att den bryts genom förskjutning. 

I artikeln föreslås även att nischen till korets 
östfönster (samt till fönstret i sakrislian) skulle 
ba breddats något vid ett senare tillfälle. Skälet 
skulle vara att scenen med en ängel som tillbad 
Kristus ock Maria på ett moln till vänster om 
korfönstret verkade beskuren, samt att deko
ren i nischen var simplare och inte passade till 
målningarna i övrigt. Maria (närmast nischen, 
bara huvudet var målat) var dock inte besku
ren, bara inklämd i sitt begränsade utrymme. 
På andra sidan av nischen överlappade man
teln på den figur som var sysselsatt med att spi
ka upp aposteln Petrus, nischens kant och må
lade bård. Dekoren i nischen var definitivt en
kel och skiljde sig från målningarnas ornamen
tik i övrigt Exakt samma ornamentik fanns 
dock i dörrnischen till sakristian samt på själva 
sakristiedörren; den sistnämnda dekoren på 
senare år nästan utplånad (se nedan) men re-
konstruerbar. Man kan i så fall möjligen tänka 
sig att dekoren i korfönstret ock dörröppning
en redan fanns vid kormålniiigarnas tillkomst 
snarare än tvärtom. 

För den aktuella ornamentiken hade an
vänts malakit, ett grönt kopparkaltigt mineral 
som förstört träytan. Av allt att döma har det 
skett en reaktion mellan syror i trät och det 
kopparhalliga pigmentet Amund hade också 

använt malakit i långhuset men där hade inte 
motsvarande reaktion ägt rum (kanske för att 
trät var 200 år äldre vid tillkomsten av Amunds 
måleri och möjligen inte längre lika »1 (-aktivt»). 
Exakt vad som orsakat detta fenomen är inte 
helt u t re t t Nedbrytningen av ornamentiken i 
fönstret och i sakristians dörrnisch var den
samma som för vtor med motsvarande pigment 
i koret i övrigt Likaså var dekoren rent tekniskt 
(grundens karaktär, uppbyggnad etc.) målad 
på ett sätt som överensstämde med koret i öv
rigt men som skiljde sig radikalt från Amunds 
måleri i långhuset 

Det är även ett faktum att två kander tydligt 
kunde urskiljas i korets målningar, en med ex
aktare maner, mästaren och en medkjälpare 
med grövre »handstil». Den grövre »stilen» i ni-
schdekoren skulle möjligen kunna förklaras av 
att den ullörts av medhjälparen. Tekniskt var 
dock allt måleri i koret utfört på samma sätt. 

Som ansvarig på platsen för konserveringen av 
kormålningarna 1981—83 hade jag goda möj
ligketer att studera målningarna i detalj på 
mycket nära kall över alla ytor. Ändå är jag be
redd att erkänna all man trots ambitionen att 
genomföra en noggrann dokumentation kan 
missa detaljer som för ögonblicket inte är ak
tuella. Inget kan ersätta originalet som kun
skapskälla. Det uppstår ständigt nya frågor som 
bara originalet kan besvara. Den noggranna 
dokumentation av färgsättningen som var pla
nerad hann t.ex. aldrig att genomföras före 
branden. Vi måste nn nöja oss med den infor
mation som samlades i samband med konser
veringen på 1980-talet Fotografier, bur bra de 
än är, utgör alllid en osäker källa, för kameran 
ser inte fler detaljer än vi kan se med blotta 
ögat. Det förhåller sig tyvärr tvärtom. 

Teorin att en större ombyggnad av kyrkan 
skett i samband med tillkomsten av Anninds 
målningar, eller all långhuset till och med skulle 
nybyggts vid detta tillfälle, måste i alla händelser 
tillbakavisas. Varken byggnadens konstruktion, 
förskjutningarna i timret eller målningarnas dis
position kan sägas bekräfta en sådan leori. Den 
ovan nämnda målade bården i undre valvet och 
gavlarna, är egentligen tillräckligt bevis för att 
koret inte kortats av. Att en figur pä östväggen 
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överlappar fönsternischen måste likaså räcka 
som bevis föratt nischen inte breddats efter 1323. 

Jag har kär i kuvudsak anfört bevis för att 
koret måste ha haft sin aktuella storlek vid mål
ningarnas tillkomst När det gäller själva bygg
nadens konstruktion torde andra bättre kunna 
redogöra för denna. Om det säkert går att på
visa, med ledning av byggnadstekniska data, som 
jag inte har tillgång till, atl koret kortats eller 
långhuset tillbyggts måste detta ha skett redan 
före 1323, före kormålningarnas tillkomst. 
Om detta är ett rimligt förslag eller inte får 
andra bedöma men det framstår i samman
hanget som mindre intressant. 

Branden har istället berövat oss ett sällsynt 
helgjutet och av allt alt döma i kuvudsak oför
ändrat kyrkorum, tillkommet några år efter 
1300. Särskilt tragisk ur konstkistorisk synvin
kel är förlusten av de absolut unika ock oer

sättliga målningarna i koret som till skillnad 
från målningarna i Dädesjö ock Björsäter ald
rig blivit föremål för någon egen monografi. 

En bilddokumentation av kormålningarna 
med fotografier, tecknad rekonstruktion med 
rekonstruerad färgsättning, samt redogörelse 
för måleriets material och teknik är emellertid 
nu under arbete. 

Man kan slutligen instämma i Anna Nilséns 
omdöme att Sverige med branden förlorat en 
nationalskatt 

Hans Peter Hedlund 
Antikvarisk-lekniska avdelningen, 

Enhelen för konservering av kyrkliga inventarier 
Riksantikvarieämbete! 

Box 5405, 114 84 Slockholm 
hans-peter.hedlund@raa.se 
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