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Målningarna i Sorunda kyrka i Södertörn.

Af

Gustaf Upmark j:r.

Den ur flera synpunkter intressanta medeltidskyrkan i Sorunda 
socken af Stockholms län har under detta år undergått en genomgri
pande reparation. Murarna hafva både utan och innan omputsats, nya 
bänkar hafva insatts i kyrkan, centraluppvärmning anordnats o. s. v.

Redan tidigt i våras, när man var sysselsatt med aflägsnandet 
af den gamla putsen, upptäckte man spår af väggmålningar i det 
s. k. Bååtska grafkoret, och kyrkan besöktes då af D:r B. Salin 
såsom ombud för Kongl. Vitterhets, Historie och Autiqvitets Akade
mien. På initiativ af intendenten Upmark, som under sommaren 
besökte Sorunda, har kyrkan och särskildt det Bååtska grafkoret 
undersökts af fil. kandidaterna S. Ambrosiani och undertecknad 
G. Upmark på Vitterhetsakademiens bekostnad. Resultatet af denna 
undersökning, som redan i form af föredrag meddelats Svenska 
Fornminnesföreningen vid sammanträdet den 19 sisth Okt., erbjuder 
åtskilligt af intresse.

Sedan ett yttre putslager medelst försiktig knackning och skrap
ning aflägsnats, befunnos nämligen väggar och hvalf i det rätt an
senliga grafkoret öfvertäckta med målningar och ornament af medel- 
tidskaraktär, men försedda med årtalet 1549, konstnärens signatur 
och uppgift om hvem som bekostat utförandet.

Det Bååtska grafkoret är en tillbyggnad på kyrkans södra sida 
öster om vapenhuset; man inkommer däri under en väldig rund
båge af tegel slagen i den ursprungliga södra yttermuren. Koret 
håller invändigt 11,b meter i längd och 4,r> meter i bredd. Det 
täckes af tvänne hvalf; höjden från golfvet till spetsen af trans-
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versalhågen emellan dessa är 8,2 meter, allt ganska ansenliga mått 
för att vara ett grafkor i en landskyrka. 1 södra väggen finnas 
tvänne höga spetsbågiga fönster, som äro intagna i den målade or- 
neringen och således ej i senare tid upphuggna.

Så när som på större delen af den östra väggen och de öst
ligaste delarna af den norra och den södra är grafkorets inre nu 
befriadt från det yttre täckande putslagret. På de ofvan nämnda 
ytorna var putsen nämligen så tjock att kalken nästan utplånat 
färgerna, hvarjämte det var så godt som omöjligt att få den att 
släppa.

Väggarnas nedre del prydes rundt omkring af målade drape
rier af den vanliga typen framställda liksom upphängda på ringar. 
Ofvan dessa äro ytorna indelade i fyrkantiga fält i två rader öfver 
hvarandra. På den norra väggen finnas dessutom omedelbart under 
hvalfkapporna tvänne halfcirkelformiga fält. Hvarje fält begränsas 
nedtill af en tinnkransad murräcka, helt och hållet behandlad som 
dekorationsmotiv; upptill och vid sidorna af hvarje fält löper en 
list, med ett slags fiskblåsemotiv utförd med schablon i röd färg. 
Omedelbart under den öfre begränsande listen äro inskrifter an- 
bragta, tolkande innehållet af den nedanför varande bilden. Dessas 
stilfulla gotiska minuskler utgöra äfveu de ett prydligt ornament.

Hvalfvén äro enkla korshvalf, det vestra med fyra stora kappor, 
det östra med fyra större och fyra mindre kappor, de senare prydda 
med rankornament i blågrått. Hvalfribborna äro dekorerade med 
tvärband i grönt, svartbrunt och hvitt, rosetterna med ett slags solar 
i samma färger.

Målningarna i hvalfvén framställa Kristi himmelsfärd, den helige 
andes utgjutelse och den yttersta domen, alla i traditionell medel- 
tidsstil, samt några gammaltestamentliga händelser, Kams och Abels 
offer, hopparormens upphöjande och Isalis offer, hvilka ju under 
medeltiden ausågos förebilda Kristi offer. Slutligen finnas där 
också fyra profeter, Jeremias, Hosea? Saharja och Habahuh, om- 
gifna af bibelspråk hemtade ur deras böcker.

De bilder, som fylla de två ofvannämnda halfcirkelformiga 
fälten på norra väggen närmast under hvalfvén, torde kunna be
traktas som en fortsättning af framställningen af den yttersta domen. 
Den ena målar nämligen helvetets fasor nied grinande djäflar och 
eldsprutande gap; den andra, endast ofullständigt bibehållen, möj
ligen paradisets härlighet.
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I väggarnas bilder framställas lösryckta scener ur Frälsarens 
lif, särskildt sådana, som enligt det medeltida åskådningssättet 
ådagalade hans gudomliga ursprung. I den öfre raden finnas sce- _ 
ner ur Kristi lidandes historia; serien börjar med en framställning 
af Kristus gråtande öfver Jerusalem oell fortgår sedan fråmveuster 
till höger med Kristus i örtagården, Kristus förrådes genom Judas' 
hyss, Kristus inför Hannas, Kristus gisslas, Kristus törnekrönes. 
Nästa bild är skadad och till större delen ej aftäcka men fram
ställer tydligen Kristus bärande sitt hors. Denna serie afslutas 
med en framställning af scenen på Golgata, Kristus horsfäst mellan 
de tvänne rösarne. Den nedre bildraden på väggarna framställer 
underverken: tio spetälska botas, Kristus utdrifver en oren ande, 
Kristus uppväcker en död, den lame botas på sabbaten, Kristus 
talar till sina lärjungar, den kananeiska kvinnans dotter botas 
och en kvinna botas för blodgång.

I alla dessa bibliska scener gå samma typer igen. Kristus 
framställes som en medelålders man med svart, i lockar fallande 
hår, hög panna och smalt svart skägg samt är alltid iklädd en fot
sid, hvit klädnad med rika veck. Apostlarna hafva liknande fot
sida dräkter af vexlande färg och äro liksom Kristus utan hufvud- 
bonader. Öfriga i bilderna förekommande figurer äro framställda 
i dräkter, som brukades på konstnärens tid. Så t. ex. är öfverste- 
prästen Hannas framställd ungefär som Gustaf Vasa eller någon 
annan 1500-talsfurste. Han är iklädd en elegant barett, en kort 
hvit kappa nied puffårmar och åtsittande benkläder. Präktiga typer 
från sin samtid har konstnären framställt t. ex. i bilden med koppar
ormen, ärevördiga gubbar i vida, till knäet räckande kappor och 
bredskyggiga hattar eller yngre män i korta lifrockar och mjuka 
filtmössor. Knektarna hafva färgrika rockar och stormhattar af 
järn samt äro beväpnade med hillebarder.

Den enda profanbilden i grafkoret finnes på norra väggens 
nedre östra del och framställer lyckans hjul (tig. 1). Endast två af de 
vanliga fyra figurerna äro tydliga, den uppåtfarande och den som 
nått höjden och sitter med penningeskrinet i handen. Isynnerhet 
den förre är intressant, rätt bra tecknad och med ledig hållning. 
Dräkterna äro äfven här 1500-talets med kort lifrock, trubbiga 
skodon och mjuk filtmössa, under hvilken håret faller fram i lockar 
öfver öronen. Inskriften vid denna bild lyder:
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Fig. 1.
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Herden lion setter »».... r hon Hender honom .... er röter hon 
tagher fr (ån) honom håde siliier och gul hon lägher honom i siiarte 
mill hon tagher från honom alla dagha och synderne är hans 
fölieslagha. 1549.

Årtalet får väl betraktas som afslutningsår för arbetet; örn man 
betänker att målningarna i hufvudsak ega medeltidskaraktär, måste 
detta år, 1549, anses såsom mycket sent. Sorundamålningarna äro 
också de yngsta alstren af den döende medeltidskonsten i vårt land; 
upptäckten af dem oell deras datering kan sålunda sägas bilda epok 
i den svenska konsthistorien, då därigenom bevisats att medeltidens 
konst lefvat kvar ett tiotal år längre än man förut med bestämd
het kunnat påstå. Dessutom är ju 1500-talets midt fattig på konst
närliga minnesmärken i allmänhet och målningar isynnerhet.

Ofvanför denna inskrift läses i något större typer: arian olof
son dene hor målat häfver homan i Håle härade. Någon betydande 
konstnär synes denne för öfrigt okände Vrian (Göran) Olofson ej 
hafva varit, men han är en rutinerad tecknare, som rätt väl förstår 
att gruppera sina figurer, göra ett helt af den scen han vill fram
ställa, och han saknar ej ansatser till att uttrycka ett psykologiskt 
innehåll genom figurernas ställningar och ansiktsuttryck. I fram
ställningen af Kristus inför Hannas (christus ad annam ducitur) 
t. ex. lägga vi märke till den undergifvet resignerade ställningen 
och uttrycket i Frälsarens ansikte, öfversteprästens förnäma åtbörd, 
den ondskefulla blicken och lifligbeten i rörelser hos den judiske 
anklagaren samt vaktknektarnas soldatiskt passiva, strama håll
ning (fig 2). Folkhopen, som står bakom Moses vid kopparormens upp
höjande, erbjuder också en mängd dylika smådrag, som visa konst
närens försök att låta hufvudhandlingen återspeglas i bipersonernas 
hållning och ansikten. Männen vända hufvudena mot hvarandra 
och peka på den upphängda ormen; man tycker sig höra huru de 
uttala sill tro eller misstro huruvida betraktandet af ormen skall 
hafva någon läkande inverkan.

Konstnärens färgskala är ej synnerligen rik, rödt, rödbrunt, 
blått, grönt, svart och brunt. Färgerna förekomma blott i en nyans 
och allt slags modellering genom skuggor och dagrar saknas. Teck
ningen af landskap i för- och bakgrunder är schematisk; marken 
täckes af stiliserade tufvor, den ena bakom den andra; träden äro 
magra och hänga med rötter och allt i luften.
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I hjässan af den stora hvalfbåge i grafkorets norra vägg, 
genom hvilken man inkommer från kyrkan läses: fetta är iohan 
persons föraner och på en annan rad: fetta är fru leir stins fir aner. 
Johan Persson var riksrådet Johan Pedersson Bååt till Fituna, Tid
on, Häringe och Östanå f 1574 och hans fru Kirstin Tott, hvilka 
tydligen äro de som heliostat prydandet af koret, under hvilket de 
och deras efterkommande skulle hvila.

Bågen prydes för öfrigt af deras anvapen, fyra på hvarje sida, 
omslingrade af tvänne akantusrankor i lifliga färger. Vapensköl
darna äro af en prydlig svängd form och föra följande vapen: på 
hans sida i ordning uppifrån Bååt, svart båt i blått fält, Två vingar,

Fig. 2.

gröna i "svart fält, Banér, en spets från venster, och Tre rosor, 
hvita i blått fält. På hennes sida äro vapnen: Tott, fyrdelad sköld 
i hvitt och rödbrunt, Ulf, tillbakaseeude, gråbrun i hvitt fält, Hård, 
brunt oxhufvud i hvitt fält, samt Posse, skansmur i blått fält.

Riksrådet Johan Pedersson och fru Kirstin tillhörde som synes 
rikets förnämsta ätter. Vapnet med två vingar fördes redan af 
Uplandslagmanneh Birger Persson, den hel. Birgittas fader, Ture 
Jönsson Tre rosor var ett kändt namn. Tottarna hade under den 
senare medeltiden spelat en framstående rol i fäderneslandets historia, 
och deras vapen jämte den tillbakaseende ulfven förekommer ofta 
i- kyrkmålningar från denna tid.
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Sorunda kyrka förvarar flera minnen af denna släkt. Så finnes 
en pä trä målad längre rimmad dödsruna öfver Johan Pedersson, 
»den riddersmann», och en stor grafsten öfver hans fader, Peder 
Erlandsson, likaledes riksråd och f 1540. Enligt tidens sed äro 
äfven deras barn afbildade på grafstenen. Johan Pedersson var 
andre sonen; den äldste, Erland, var vid den tid målningarna i 
familjegrafkoret utfördes »kyrckiopräst» i Sorunda och dog 1558. 
Han var församlingens siste katolske och förste protestantiske herde. 
I målningarna finnes också åtskilligt, som tyder på att ett prote
stantiskt åskådningssätt här haft inverkan.

Helgon förekomma blott på ett enda ställe nämligen i fram
ställningen af yttersta domen, där de knäböja på ömse sidor örn 
himlabågen på hvilken Kristus sitter; men denna tafla är målad 
helt och hållet efter medeltida förebilder (jfr. Biblia pauperum) och 
af en så monumental hållning att man väl ej ansåg sig kunna bryta mot 
traditionen. Madonnan förekommer ej heller, hvilket knappast kan 
förklaras annat än som en följd af oppositionen mot Mariakulten.

Vidare äro alla inskrifter öfver väggtaflorna visserligen på 
latin, men ej citat ur Vulgata, utan ett slags rubriker t. ex. para- 
liticus sanatur sabhatho luce Elin eller christus fleuit super ie- 
rusalem luce XIX; de åtföljas också alltid af angifvande af det 
bibelställe, hvarom bilden handlar, något som ej torde hafva skett 
i katolsk tid. Inskrifterna i hvalfvén äro däremot på svenska och 
så godt som ordagranna citat ur den år 1541 utkomna Gustaf Vasas 
bibel. Så t. ex. när det vid bilden med kopparormen står: herren 
sadhe til mose gör tigh en kopar orm och res honom up för et tekn 
huilkin som attin är och sir uppå hånom lian skal lefria, så lyder 
stället i Gustaf Vasas bibel: gör ligh en kopparorm och res honom 
up för itt teln huilkin som attin är och seer uppå honom han 
skal leffiia, etc.

Ehuru således Sorundamålningarna såsom helhet betraktade 
måste sägas tillhöra medeltiden, kan man likväl spåra drag, som 
tyda på en ny tid. Det nya yttrar sig ännu blott negativt, såsom 
uteslutande det som skarpast strider mot dess åskådningssätt.

Efter framknackningen af målningarna togos åtskilliga foto
grafier och utfördes ett stort antal afkalkeringar i färger direkt på 
muren; plåtar och kalker hafva öfverlemnats till Kongl. Vitterhets, 
Historie och Antikvitets Akademien, hvilken, som sagdt, lemnat 
understöd till undersökningens verkställande.
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Slutligen meddelas här samtliga inskrifter efter läsningar gjorda 
före restaureringens verkställande.

Östra hvalfvet: östra kappan: ascensio christi marci ultimo;
norra kappan: här brenna adams sörrner deras Henå;
vestra kappan: herren sadhe til ier emia iach utkårade tigh til 

en profete för än tu föd var; hoseaf?) men talet uppå israel barn 
skal vara likasåm sanden i hafiiet;

södra kappan: missio spiritus sandi iohane XIIII.
Vestra hvalfvet: östra kappan: habacuc här står iach på min

vakt och stigher på mit feste; sacharia herren hafiier vredh 
varit uppå edhra fädher;

norra kappan: herrens ängil sadhe til abraham kom inte tina 
hand vidh pilten;

vestra kappan: i gån bärt i förbannade menniskior en evigh 
eldh skolén i lidia; i min velsignade barn i kornen til migh och 
besuten riket som lagh edber låfvet häfver;

södra kappan: herren sadhe til mose gör tig en koparorm och 
res honom up för et tekn /wilkin som bittin är och sir uppå hånom 
han skal lefria.

Väggarna, öfre raden: Södra väggen: iesus eiecit spiritum im-
mundum luce XI; christus fleiiit super ierusalem luce XIX; iesus 
orat ad maiiestatem mat XXVI;

Vestra väggen: iesus traditur osculo inde mathias XXVI; 
christus ad annam ducitur iohanes XVII;

Norra väggen: christus flagellatur math XXVII; iesus coro- 
natur math XXVII;

Ostra väggen: den ene röiiaren han fek nåder; christus cruci- 
fixus luce XXIII; den andre röiiaren blef fördömd).

Väggarna, nedre raden: Södra väggen: decem leprösi mundantur
luce XVII;------ — matris a m-------- susciat iecus luce — —;
paraliticus sanatur sabbatho luce XIIII;

Vestra väggen: christus loquitur discipuliis luce XVIII; 
filia mulieris chananee curatur mathias XV;

Norra väggen: muller a saguinis fluxu sanata mathias 9.
På den östra delen af den norra väggen finnes den ofvan 

meddelade signaturen och versen vid lyckans hjul. Den östra 
väggens nedre del är som nämndt ej blottad.


