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Korta meddelanden

I Ornö kyrka i Södermanland finns en för Sve -
rige synnerligen ovanlig sengotisk målning som
härrör från nuvarande Spanien (fig. 1). Motivet
är en kalvariegrupp, d.v.s. den korsfäste Kristus
flankerad av Jungfru Maria och aposteln Johan -
nes. De avbildade har gyllene glorior, men även
delar av bakgrunden är i guld. De uppträder i ett
klipplandskap bevuxet med lövskog. Bakom en
klippa skymtar en borg, och den stjärnbeströdda
himlen avgränsas från guldbakgrunden av en grå
krenelerad mur. Målningen mäter 99 x 93,5 cm
exklusive ram, men dess nuvarande åttkantiga
form är sekundär liksom träramen.

I samband med en dokumentation av kyrkans
inventarier 2003 blev jag närmare bekant med
verket. Den ganska mörka målningen avvek inte

bara från de övriga inventarierna i det ljusa, väl
upplysta kyrkorummet utan framstod även som
ett unikum för svenska kyrkor. Medeltida altar -
skåp och träskulpturer av kontinental härkomst
är inte ovanligt, men sydeuropeisk sakral konst
från medeltiden är av naturliga skäl sällsynt på
våra breddgrader. I församlingen visste man
mycket lite om målningen mer än att den sades
härröra från Spanien.

Både kyrkans inventarieförteckningar och en
silverplakett på målningens ram visar att den var
en gåva från familjen Oscar Falkman 1961. Plaket -
ten bär inskriften: »ORNÖ KYRKA FRÅN FA -
MILJEN OSCAR FALKMAN 1961 SVINÅKER».
Det visade sig att denne Oscar Falkman, som hade
ett sommarställe på Ornö, köpte målningen i Mad -
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Karleby var en bättre bemedlad gård under me -
deltiden? På den frågan får man i dagsläget svara
»kanske». I Det medeltida Sverige kan man se
att gården under slutet av 1200-talet var i Mag-
nus Ladulås ägo. Han lät då sälja ett halvt mark-
land i Karleby till biskopen i Strängnäs. Under
1300-talet var gården i familjen Grips ägo (Jan-
zon & Rahmqvist 2002). Att gården varit bättre
bemedlad och därmed en plats för hantering av
dyrbart gods stöds således av det sociala skikt
som besatt Karleby.
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rid på 1930-talet (muntligt meddelande, Staffan
Paues, 2003-10-26 och 28). Likt 1600-talets hög -
adel hade han en betydande konstsamling av
äldre mästare, och att donera till sin kyrka följde
en gammal tradition. Många av de inventarier
som finns i våra kyrkor är inte bara gåvor till
Guds ära och kyrkans prydnad utan skall även
hugfästa givarnas minne.

Målningen var så pass intressant att jag kon-
taktade Karin Sidén på Nationalmuseum. Ut -
ifrån stil och proveniens bedömdes den som
spansk, och en datering gjordes till 1400-talets
mitt. Sidén framhöll dock att det inte finns
några jämförbara spanska verk från denna tid i
Sverige (muntlig uppgift 2004). För att komma
vidare kontaktade jag det spanska national-
museet Museo del Prado i Madrid. Där be döm -
de man att målningen var utförd under 1400-
talets förra del och att den möjligen härrörde
från provinsen Valencia (muntligt meddelande,
Karin Sidén, 2004). De rekommenderade även

kontakt med El Museo de Bellas Artes de Valen-
cia. I ett utlåtande från det sistnämnda museet
bekräftades att målningen kan vara utförd i
Valenciatrakten i en lokal gotisk stil. Den kan
också jämföras med målningar från staden Teruel
med omnejd (e-post 2005-07-22, David Gim-
ilio, El Museo de Bellas Artes de Valencia).

Ikonografisk beskrivning
Pannån, som har en tjocklek på ca 2 cm, består
av fyra sammanlimmade brädor med textilrem-
sor över fogarna. På baksidan sitter ett fastspikat
sammanhållande kryss. Pannån har en tjock krit -
grundering på vilken man sannolikt har målat
med tempera/olja samt anbringat bladguld. Gul -
det är dekorerat genom punsning. Pannån har
inte varit åttkantig från början, utan denna form
har uppstått efter den ursprungliga krederingen.
Vilken form pannån ursprungligen har haft är
svårt att bestämma då kanterna har grundats och
retuscherats. Målningen bör dock ursprungligen

Fig. 1. Kalvariegrupp,
Spanien, Valencia (?)
1400-tal. Gåva 1961 till
Ornö kyrka, Söderman-
land. Foto förf.
—Calvary scene, Spain,
Valencia(?) 15th century.
Donated in 1961 to the
church of Ornö in Söder-
manland.
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ha ingått i ett större verk med flera motiv. Mål-
ningen konserverades 1983 av konservator Ing -
rid Hemgren i konservator Lars Göthbergs atel -
jé (Hemgren 1983). Den konserverades även
2004 av konservator Britta Nilsson, National-
museum (Nilsson 2004).

Kristus återges döende fastnaglad vid ett la -
tinskt kors. De blödande såren, hans nedböjda
huvud och den sänkta kisande blicken framhål -
ler hans svåra lidande. Korsstammen, som är per -
spektiviskt återgiven, är nertill fäst i en närmast
stubbliknande klippformation. Han återges med
rakt utsträckta armar, och händerna är fästa i
tvärbjälken med en stor spik genom varje hand-
flata. Han har ett stort sidosår med blodlevrar
likt en böld från vilken det droppar blod. De
smala benen är raka, hans högra fot har lagts
ovanpå den vänstra och fötterna är fästa i kors -
stammen med en påfallande kraftig spik. Såren i
händer och fötter är markerade med blodlevrar
och från dem rinner och droppar blod. Kring
höfterna bär han ett halvlångt veckat ländkläde i
gråvitt. Munnen är halvöppen och blottlägger
en tandrad. Ögonen är halvöppna och blicken
sänkt. Huvudet kröns av en törnekrona vars tag-
gar trängt in i pannan. Skägget är kluvet och det
brunlockiga håret faller ner på ryggen och skuld -
ran. Han har en cirkelrund gyllene gloria och
från huvudet utgår tre strålknippen i korsform;
glorian har en punsad dekor i form av bland
annat små bladrosetter. På korsstammen sitter
en språkbandsliknande titulus med spiralrullade
ändar.

Maria och Johannes, som står på ömse sidor
om korset, har uttrycksfulla ansikten präglade av
djupaste sorg och smärta. Maria, som för be -
traktaren står till vänster, bär en blekröd livkläd -
nad med en blåsvart brunfodrad mantel upp -
dragen över hjässan. Huvudet är något framåt-
lutat, ansiktet återges i halvprofil. Blicken är sänkt,
munnen sluten, och hennes vänstra hand är lyft
i en uttrycksfull sorgegest.

På andra sidan om korset står aposteln Jo -
hannes med sänkt blick. I sin högra hand har han
en bok, den vänstra gör en uttrycksfull gest. Han
bär en grönbrun livklädnad, och över axlarna
ligger en blekröd mantel som vid halsen är fäst
med ett rosettformat gult spänne. Huvudet är
vänt mot korset, något framåtlutat, och ansiktet

återges i halvprofil. Johannes framställs med ett
fint tecknat brunlockigt hår, och han har – lik-
som Maria – en cirkelrund gyllene gloria orner-
ad med vegetativa ornament.

I bakgrunden avbildas ett landskap av ore -
gelbundna berg- och klippformationer. På och
mellan de ljusbruna klipporna växer klungor av
små lövträd, som mjukar upp och skär igenom
det för övrigt karga klipplandskapet. Markytan i
förgrunden är ymnigt bevuxen med gröna blad-
växter. I bakgrunden till vänster i bilden finns
en borganläggning med krenelerade torn och
murar. Det dominerande porttornet har en rund -
bågig öppning och två parställda rundbågiga
fönster. En liten väg, som nertill kantas av träd,
leder upp till borgen. Träden, klipporna och borg -
en avtecknar sig mot en mjukt bågformad guld-
grund ornerad med en bård av vegetativa orna-
ment i form av flikiga blad och rosetter. Deko-
ren drar till sig det infallande ljuset, vilket för -
höjer dess glans. Bakgrundens guldyta liknar när -
mast en skimrande, enorm solskiva som sakta
sänker sig ner. Korset i bildens mittaxel fram -
hävs av guldbakgrunden, vilket förstärks av att
klipplandskapet öppnas upp bakom korsets övre
del. Överst i bilden finns ett mörkt blågrått him -
lavalv bestrött med mörkgrå åttauddiga stjär -
nor. Himlen avgränsas från den gyllene bak-
grunden av en grå krenelerad bågformad mur.
Från murens högsta punkt reser sig ett tornlik-
nande utskott. På den enkla »muren» har det
med största sannolikhet suttit en ornamental de -
kor i sengotisk stil i form av bland annat krab-
bor. Ornamenten bör ha varit i metall eller trä.
Kraftiga hål finns på baksidan av pannån, vilket
kan antyda att materialet haft en viss tyngd.

Slutord
En spansk 1400-talsmålning i en svensk skär -
gårdskyrka – ett helt oväntat fynd. Det pekar på
vikten av specialiserad kunskap som man inte
kan räkna med hos de kyrkligt anställda men
som leder till en helt ny värdering. Från att ha
betraktats som bara gammal och ful är tavlan nu
ett av kyrkans mest uppskattade föremål. Det
visar även på vikten av att kyrkorna upprättar
utförliga inventarieförteckningar. Många värde-
fulla detaljer och fragment står fortfarande bort-
glömda på kyrkvindar, och av överilad städiver
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eller vanvård kan de försvinna för alltid. En av -
slagen hand eller ett klädesveck från en medelti-
da träskulptur kan förefalla tämligen oviktigt att
spara. Behovet av utbildning är påtagligt, så att
inte viktiga äldre föremål utan större skönhets -
värde blir avfärdade som gammalt skräp. Med
en historisk bakgrund vinner de utomordentligt
i intresse, också i församlingen.

Normalt brukar medeltida föremål i en svensk
kyrka ha funnits där sedan den tid de tillkom-
mit, och ha betraktats av generationer av socken -
bor. Hade den lilla silverplaketten inte suttit på
vår tavla, hade man trott det också om den.
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