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SMÄRRE MEDDELANDEN 

1400-TALSMÅLNINGAR I EN SÖRMLÄNDSK KYRKA 

I Vitterhetsakademiens arkiv förvaras i manuskript en antikvariskt-
topografisk uppteckning från Rönc härad i östra Södermanland. Författa
ren är lantbrukaren och kulturhistorikern Karl av Schmidt, som i egen
skap av Vitterhetsakademiens stipendiat genomforskade häradet åren 
1870, 72 och 73.1 Uppteckningarna äro gjorda med ytterlig omsorg, och 
innehålla mycket av intresse. Utan jämförelse viktigast bland hans UJIJI-
gifter är förvisso en beskrivning på väggmålningar i Lids lilla kyrka. 
För korthets skull resumerar jag här endast det huvudsakliga i Scbmidts 
berättelse med hänvisning till hans originalbcskrivning. Först dock några 
ord om kyrkan: Den består av ett skepp med ett stjärnvalv längst i 
väster samt två korsvalv i öster. Koret är slutligen likaledes täckt av 
ett korsvalv. Dessutom finnos sakristia, mon vapenhus och torn saknas. 
Kyrkans invändiga totallängd är endast 24 m. Dess brodd är 6 in. utom i 
koret, där bredden endast är 3,5 m. Kyrkan hör sälunda till do mindre i 
Södermanland. 

Ar 1870 reparerades kyrkan, och genom en slump kom Schmidt att be
söka don, medan några målningar på väggarna voro befriade från vitt-
iiingoii. Då målningarna när som helst åter skulle bliva överkalkado, ri
tade Schmidt av så mycket han kunde av dekoren, trots att han ej ens hade 
lämpligt ritpapper till sitt förfogande. Dessa teckningar äro don enda 
exakta kännedom om målningarna vi f. n. äga. 

Ar 1900 skodde ånyo on reparation av kyrkan. Sedan större delen av 
arbetet redan var gjort, underrättades Riksantikvarien om att »under 
den gamla putsen i de två hvalf, som utgjorde den ursprungliga kyrkan 
påträffats målningar bestående af mennisko- och djurfigurer, ehuru myc
ket illa medfarna».2 

Med anledning av donna anmälan besökte dr Otto Janse kyrkan. I ett 
på grund därav upprättat P. M. meddelar han, att endast på det nordöst-
ligasto väggfältet i skeppet kunde observeras obetydliga spår av målnin
gar. Övriga fält voro redan belagda mod puts. »I hvalfven hade vid den 
gamla putsens borttagande enligt klockarons utsago (mycket) tydliga fi
gurer blifvit synliga, hvilka dock alla blifvit öfverkalkade. Endast vid 
öfvorgången emellan hvalfsträngarno och pelarne funnos obetydliga orua-

1 Anteckningarna såväl som en kortare biografi över Schmidt komma 
att publiceras av förf. i Sörmländska Handlingar, vol. 1, 

2 Brev från kyrkoherde P. Moberg till Riksantikvarien don 22 maj 190(1. 
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Fig. 1. 
Ramverk kring tavlorna 

på väggarna. 

Fig. 2. 
Säckpipeblåsare' från en tavla i koret. 

Fig. 3 
Ornament ur triumfbågens valv (Schmidts teckning fyrdubblad). 
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Fig. 4. 
St. Laurentii martyrium (i triumfbågen). 

mcnt ännu blottade.» Vid samma tillfälle hade triumfbågen mellan kor och 
skepp huggits bort. 

Sista gången målningarna i Lids kyrka omtalas är av dr S. Wallin 
vid snabbinventering år 1908. Han skriver: »Man fann då (vid restaure
ringen år 1900) enl. klockaren i långhusets östra hvalf, norra kappan, 10 
jungfrur och ett odjur med många huvuden och svansar.» 

Av Janses och Wallins anteckningar framgår således, att skeppets bäggo 
korsvalv varit målade, och troligen har så även varit förhållandet 
med korets valv. Någon säker kunskap om dessa målningar ha vi emeller
tid ej. Bättre ställt är det med vår kunskap om väggarnas dekorering. 
Schmidt meddelar, att samtliga väggfält i de två korsvälvda partierna av 
skeppet samt två väggar i koret, troligen nord- och sydväggen, burit var
dera fyra målningar skilda åt genom ramverk (se fig. 1). Dessutom funnos 
tre målningar på triumfbågen. Som väl var och en av valvens fyra kap
por haft en tavla, skulle således den lilla kyrkan ha haft minst 39 bil
der förutom de rent ornamentala detaljerna. 

Tavlorna i koret voro mest förstörda. Deras inbördes ordning angives 

4 — Fornvännen 1936. 
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Fig. 5. 
Bödel ur martyriescen 

triumfbågen. 

Fig. 6. 
Krigare från en tavla i långhuset. 

icke, men Schmidt trodde sig kunna urskilja De heliga tre konungars till
bedjan, Flykten till Egypten samt möjligen Marias och Elisabeths möte. 
Dessutom avtecknade han den säckpip-blåsande mannen på fig. 2, som 
han förmodar vara en munk föreställande den falske herden. Detta är 
säkerligen ett misstag. Musikanten är först och främst ingen munk, ty han 
bär långa, vida byxor. Dessutom ligger en annan förklaring närmare till 
hands. Mannen måste vara en av herdarna, som med uppåtriktad blick mot
tager änglarnas budskap. Hans egenskap av herde framgår av de bägge 
fårhuvudena framför honom, och scenen har på flera andra ställen i 
Norden utformats just med en säckpip-blåsande herde omgiven av getter 
och får. De kalkmålningar med detta motiv, som jag kan anföra, finnas 
i Husby-Sjutolfts kyrka i Uppland3 samt i Asminderups och Reerslevs 

3 O. S y l w a n : Kyrkmålningar i Uppland från medeltidens slut, An
tikvarisk tidskrift 14:1, sid. 39. 

1 Se T r o e l s - L u n d : Dagligt liv i Norden, bok VII fig. 74 (efter J. 
M a g n u s - P e t e r s e n : Kalkmalerier i Danske Kirker pl. XXIII: 5) samt 
bok VI, fig. 128 (svenska upplagan 1932—1934). 
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kyrkor i Danmark.' Annars brukar säckpipan endast sällan avbildas i 
det medeltida kalkmåleriet annat än i grotesker eller profanbilder.0 

Även det valv, som triumfbågen bildade, var rikt dekorerat. Överst 
satt ornamentet fig. 3 och på norra väggen var en framställning av St. 
Laurentii martyrium (fig. 4). Som motsvarighet på södra väggen säger 
sig Schmidt hava sett on likartad framställning. »Der har martyren, hvars 
hufvud med biskopsmössa och slocknande ögon man ännu kunde se, 
sannolikt legat på ett bål, uti hvilket den ende quarvarande figuren, en 
bödel, tydligen ifrigt sysselsatt, då troligen rört om mod en lång stake.» 
(Fig. 5.) — Vad denna sist beskrivna bild föreställt är svårt att säga, 
men möjligen skulle man kunna gissa på biskop Erasmi martyrium i en 
kokande gryta. 

På triumfbågens åt kyrkan vända sida såg man enl. Schmidt »svagt 
englar m. fl. figurer. Äfven några språkband mod bokstäfver förekom här 
men så utplånade, att man ej kunde få ihop ett enda ord, och jag kan ej 
ens säga på hvilket språk skriften varit. Och detta var den onda inskrift 
som någorstädes stod till att upptäcka.» 

I skeppet kunde endast en tavla på norra väggen närmare bestämmas, 
och trots att även pä den stora stycken voro bortslagna, tror Schmidt sig 
kunna bestämma dess motiv som Nedtagandet från korset. Ur gruppen ri
tar han av fig. 6. Denna figur bestyrkor dock knappast Schmidts giss
ning, ty ikonografiskt sett har en krigare oj hemortsrätt i det nämnda 
motivet. Korsfästelsen är kanske en mora motiverad gissning. — Ej hel
ler klockarens muntliga uppgifter till Wallin äro mycket att bygga på, 
då det gäller att rekonstruera motivvalet i kyrkans skepp. 

Schmidts färgbeskrivning till bilderna skulle vara av intresse att åter
giva, men utrymmesskäl nödgar mig hänvisa till originalbeskrivningen. 
De dominerande färgerna äro emellertid grönt och brunrött, men dessutom 
finnes Ijusrött och ljusblått, svart, vitt och brunviolett. Färgbeskrivningen 
på ornamentslingorna i fig. 3 och 7 återgivas däremot här i sin helhet: 
»Härvid äro använde nästan endast ljusgrön och rödbrun färg, båda vack
ra och at en märklig klarhet och renhet, som knappast kunnat vara större 
när de nyss voro ä väggen anbragte. Den ljusgröna färgen har jag i teck
ningarne på heraldiskt vis utmärkt med sned randning under det att den 
rödbruna är lemnad obetecknad.» Ang. fig. 3 säges: »Äfven här äro gröna 
och bruna färger öfvervägande, men det innersta af do som gröna beteck
nade rosorna är rutadt mod svart, hvarjämte de tre obetecknade rosorna 
hafva en ljust blekröd färg.» 

Jag har här rekapitulerat vad som är kännt om målningarna i Lids 
kyrka. Då det gäller att söka bestämma doras ålder och konstnärliga här
stamning, utgöra själva figurerna tyvärr en ganska dålig utgångspunkt 
genom att de äro så fragmentariska, och den enda fullständigt avtecknade 

5 Jfr dock säckpipblåsaren i framställningen av dansen kring guldkal
ven i Härkeberga kyrka i Ujipland. C o r n e l l oeh W a l l i n : Sengotiskt 
nionumentalmålori i Sverige, Uppsala 1918, Pl. 40. 
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Fig. 7. 
Ornament från de skiljande valvbågarna i långhuset samt frän 

pilasterutskotten. 

Fig. 8. 
Ornaiiientsdetaljer frän Torshälla kyrka. 

scenen är dessutom nästan unik bland svenska kyrkmålningar. Schmidts 
teckningar ha tydligen även blivit lidande genom arbetsförhållandena, så 
att t. ex. martyrscenen är mycket sämre tecknad än övriga figurer, vilket 
säkerligen icke beror jiå kyrkodekoratören. Dräkterna äro troligen dess
utom något schematiserade i teckningarna, möjligen beroende på origina
lens dåliga konserveringstillstånd. Lyckligtvis har dock Schmidt avtecknat 
tillräckligt många dekorativa detaljer för att vi skola kunna knyta kyr
kans målningar samman med andra uppsvenska monument. Ornamentet pä 
fig. 1 är visserligen genomgående på sä gott som alla kyrkomålningar 
från medeltidens slut i Mälardalen, men växtornamenten i fig. 3 och 7 
samt den brunröda schablonen på väggon bakom Laurentii bödlar på fig. 
4 återfinnas i anmärkningsvärt likartat skick i målaren Peters produk-
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tion.6 Tydligast är likheten i Torshälla kyrka (jämför fig. 8), men såväl 
i Vadsbro som ösmo, do övriga två sörmlandskyrkor han dekorerat, åter
finnas slingorna med do eklövsliknande halvt bruna, halvt gröna bladen, 
de flikiga vinlöven, slingornas uppläggning samt de dominerande färgerna 
brunrött och grönt. 

Så vitt man kan döma av Schmidts teckningar, skulle man således 
vilja gissa på målaren Peter som konstnären i Lid, men svårigheten att 
bedöma målningarna genom det obetydliga andrahandsmaterial, som före
ligger, gör dot säkrast att ej stämpla Peters namn på målningarna mon 
väl den riktning inom kyrkomåleriet, som representerades av Peter och 
hans efterföljare Albert. Deras tillkomsttid blir följaktligen slutet av 
1400-talet varvid Peters verksamhetstid, 1460-talet bildar terminus post 
quem. 

Historien om målningarna i Lid är ett beklagligt exempel på kyrko
vandalism. Ett verk, som möjligen haft medeltidens främste kyrkodekora
tör i Sverige till upphovsman har ett par gånger varit framtaget i tyd
ligen delvis rätt gott skick, men förstörts utan att ringaste intresse ägnats 
däråt av de styrande i socknen. Desto viktigare blir det då, att dessa 
fädrens missgärningar i görligaste mån gottgöras vid nästa kyrkorepara
tion i form av en omsorgsfull undersökning av valv och murar. Kanske 
skall man då ännu kunna rädda åtminstone någon av bilderna. Tyvärr veta 
vi dock, att det mesta gått till spillo. 

Ivar Schnell 

' Jfr. C o r n e l l och W a l l i n : Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, 
målaren Peter, sid. 46 ff. Stockholm 1933. 

RYSKA KYRKKLOCKOR 

I »Det stora Svitjod» (1917) har jag redogjort för förekomsten i Sverige 
av ryska kyrkklockor. Dessa utgöra till större delen krigsbyten, hemförda 
under det krig, som slutade med Stolbovafreden 1617. På flera av dessa kloc
kor finnes klockgjutarens namn angivet. En klocka i Dörarp i Småland an
ger som sin upphovsman gjutmästaren Prokofej Grigoriev. Klockorna i 
Sigtuna Mariakyrka, i Brännkyrka och i Taxinge-Näsby ha alla gjutits av 
Login Semenov. Slutligen bär den lilla ryska klockan i Solna den pskovska 
mästaren Georg Uljanovs namn. Det var ingen svårighet att fastställa, att 
samtliga dessa tre mästare haft sin verksamhet i staden Pskov. 

I en uppsats om pskovska gjutmästare på 1500—1700-talen har V. A. 
Bogusevitj nyligen givit en del nya upplysningar om deras verksamhet.1 

1 V. A. B o g u s e v i t j , Pskovskie litejsciki XVI—XVIIIvv (Problemy 
istorii dokapitalisticeskich obscestv, 1934, nr 9—10, sid. 157). 


