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Figur 1. Dörren mellan vapenhuset och kyrko
rummet. De medeltida målningarna visar en 
tornering mellan en bock och en galt.
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Södra Råda gamla kyrka

Den gamla kyrkan i Södra Råda i Värm
land är ett av landets märkligaste minnes
märken från medeltiden. Den oansenliga 
och åldriga timmerkyrkan, som ligger på 
det smala näset mellan sjöarna Vänern och 
Skagern i gränstrakten mot Västergötland, 
är en av landets få bevarade medeltida trä
kyrkor och i dess inre ryms oskattbara me
deltida målningar, som täcker både tak och 
väggar. Rikedomen på olika scener ur bi
beln och helgonlegenderna gör utsmyck
ningen till den mest omfattande som beva
rats till våra dagar. Genom inskrifter vet vi 
också exakt när målningarna tillkom. I ko
ret finns årtalet 1323, i långhuset årtalet 
1494 och dessutom namnet Amund, nam
net på den målare som då var verksam i 
kyrkan.

I det medeltida Värmland, som omfat
tade omkring 60 socknar, var de flesta kyr
korna uppförda av trä. Nu återstår för
utom Södra Råda kyrka endast Hammarö 
kyrka strax söder om Karlstad. Hammarö 
kyrka har dock blivit delvis ombyggd. Att 
Södra Råda kyrka kom att överleva 1800- 
talets rivnings- och nybyggnadsvåg beror 
på fornforskaren och artisten Nils Måns
son Mandelgren. När Mandelgren 1849 
kom till Södra Råda för att studera den 
gamla träbyggnaden och rita av målning
arna uppmanade han enträget försam- 
lingsborna att inte låta riva kyrkan då de 
uppförde sin planerade nya kyrka utan att 
i stället sälja den till honom eller till staten.

Planerna på en nybyggnad konkretisera
des snart. 1853 utförde arkitekten Ludvig 
Hawerman ritningarna till den nya kyr
kan, som stod färdig för invigning 1859. 
Församlingen hade då beslutat att den 
gamla ”skräpiga och bristfälliga” kyrkan 
skulle säljas till högstbjudande, ”därest 
hon icke i anseende till sin höga ålder kan 
anses vara av den märkvärdighet att hon 
inlöses av statsmedel”. Kyrkan besiktiga
des av riksantikvarien Bengt Emil Hilde
brand och den 23 december 1859 beslöt 
Kungl. Maj:t att inköpa Södra Råda kyrka 
”i det skick den för närvarande befinnes... 
mot en lösen eller köpesumma av två tusen 
riksdaler riksmynt”. Församlingen för
band sig att låta kyrkan stå kvar på sin ur
sprungliga plats och att bibehålla och 
vårda den gamla kyrkogården och den be
fintliga stockhägnaden.

Kyrkan och kyrkogården förvaltas och 
vårdas nu av Riksantikvarieämbetet.

Kyrkogården
Kyrkogården är övergiven som begrav
ningsplats sedan länge och inga gravar kan 
urskiljas. Av de gamla gravminnena åter
står endast några rikt utformade smides
kors från 1700-talet, som nu förvaras i va
penhuset. Inte heller kyrkans klockstapel
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Figur 2.1 Ny Illustrerad Tidning publicerades 1866 denna bild av den gamla kyrkan i Södra Råda.

finns kvar. Den var rest på kyrkogårdens 
södra del men revs redan strax efter 1856, 
då man flyttade klockorna till den nya kyr
kans torn.

Kyrkogårdens inhägnad ingick däremot 
i det som ansågs värdefullt att bevara. Den 
timrade inhägnaden är av mycket ålder
domligt slag och numera unik. Timrade in
hägnader, så kallade balkar, var alltifrån 
medeltiden och fram till 1700-talet vanliga 
i skogrika trakter men ersattes sedan un
dan för undan av stenmurar, som krävde

mindre underhåll. Den timrade balken 
skulle liksom kyrkogårdsmuren underhål
las av socknens gårdar enligt en fastställd 
indelning.

Inte bara kyrkogårdsmi 1 jön är numera 
förändrad. Det gäller även miljön runt 
kyrkplatsen. Den samling av byggnader 
som utgjorde inramningen - sockenstuga, 
kyrkstallar och bodar - är borta och ersatt 
av åkermark. Endast sockenmagasinet, en 
rödfärgad timmerbyggnad ett stycke väster 
om kyrkogården, återstår.
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Figur 3. Uppmätningar i skala 1:200 av G. Wirén 1982. Efter Sveriges Kyrkor, volym 199.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är uppförd av liggande, slätbilat 
furutimmer av kraftiga dimensioner. Knu
tarna är släta och syllarna vilar på en låg 
stengrund. Långhuset är relativt kort och 
brett, 11 m x 8,75 m. Byggmästaren har

alltså hållit sig inom den normala maximi- 
längden för en timmerstock för att undvika 
skarvar. Till långhuset är i öster som van
ligt fogat ett smalare och lägre kor. På ko
rets nordsida finns en smal sakristia som är
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samtidig med byggnaden i övrigt. Det va
penhus som finns framför kyrkans västin- 
gång är däremot tillbyggt på 1600-talet.

Både kyrkans tak och ytterväggar är 
spånklädda. Taket är påfallande högt och 
brant, vilket beror på att innertaken utgörs 
av treklöverformade trätunnvalv. Den ele
ganta valvkonstruktionen är den enda helt 
bevarade i sitt slag i de svenska medeltids
kyrkorna.

Kyrkans fönster är av olika storlek och 
ålder. I sakristians östvägg finns ett mycket 
litet, ursprungligt fönster bevarat. I korets 
östvägg finns likaså ett medeltida fönster, 
som nu är igensatt utvändigt. Rester av en 
mittpost visar att fönstret har varit tvåde
lat. Koret bör ursprungligen ha lysts upp av 
ytterligare ett fönster, placerat i den södra 
korväggen. Långhuset har sannolikt haft 
två fönster i söder men saknat fönster i 
norr. Eftersom några igensatta fönsteröpp

ningar inte är synliga i sydsidans väggar 
måste de ursprungliga fönstren ha funnits 
på samma plats som de nuvarande, betyd
ligt större fönstren.

Inte heller den nuvarande huvudin
gången i väster är ursprunglig. Den togs 
upp på 1600-talet samtidigt med att vapen
huset uppfördes. Själva dörren är däremot 
medeltida och försedd med nyckelskylt och 
dörring av medeltida typ. På dörrens insida 
finns också målningar, som tillkommit 
samtidigt med långhusets övriga utsmyck
ning. Dörren har ursprungligen varit place
rad i den igensatta ingången i långhusets 
sydvästra del. Igensättningen syns mycket 
tydligt i innerväggen. Den utvändiga om
fattningen är däremot dold av väggens 
spåntäckning. Den igensatta dörröppning 
som är synlig i korets södra innervägg togs 
upp först 1728, då man också byggde ett 
litet vapenhus framför ingången. Vapenhu
set revs och ingången sattes igen 1893, då 
kyrkan restaurerades. Dörröppningen 
mellan koret och sakristian är däremot ur
sprunglig och korväggens draperimålning 
löper också över själva dörren.

De medeltida kyrkornas fönster har i all
mänhet, liksom i Södra Råda, förstorats 
under senare århundraden för att öka lju
set i kyrkorummet. Att man vidgat triumf- 
bågsöppningen mellan långhuset och koret 
är också en vanlig förändring. Öppningen 
i Södra Råda var från början betydligt sma
lare och även lägre. Troligen fanns här 
också ett korskrank, som avskärmade för- 
samlingsdelen från koret, som var förbe
hållet prästerna.

När det gäller kyrkans ålder vet vi ge
nom årtalet 1323 i kormålningarna att den
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stod färdig senast detta år. En analys av 
timrets årsringar har visat att byggnaden 
uppförts ungefär ett decennium tidigare, 
omkring 1310. Redan dessförinnan fanns 
en kyrka i Södra Råda, som omnämns i 
förteckningen från 1280-talet över Väs
tergötlands kyrkor. Trakten var då sedan 
länge uppodlad och bebyggd. Cistercien- 
serna ägde tidigt gods i detta område och 
1248 fick munkarna i Värnhems kloster 
genom kungligt brev bekräftelse på sin 
rätt till egendomar vid Gullspångsälvens 
utlopp i Vänern.

Trä var det vanliga byggnadsmaterialet 
för kyrkobyggnaderna i landets ekono
miskt mindre välutvecklade skogsbygder 
och timmerkyrkorna följde samma veder
tagna planlösning och utformning som de 
samtida stenkyrkorna. När det gäller kyr
korna i Södra Råda och i Hammarö finns 
flera gemensamma drag som tyder på att de 
båda kyrkorna uppförts vid samma tid och 
troligen också av samme byggmästare. 
Hammarö kyrka har i sitt ursprungliga 
skick varit mycket lik kyrkan i Södra Råda. 
De båda kyrkornas långhusportaler har 
också haft nästan exakt samma utform
ning med utvändigt profilerad omfattning 
och ornament i form av rosetter. I Ham
marö påträffades vid en restaurering på 
1930-talet väggplankor från en äldre stav
kyrka och även i Södra Råda har den äldre 
kyrkan sannolikt utgjorts av en stavkyrka.

Av de många medeltida träkyrkor som 
funnits i landet återstår nu bara ett tiotal 
som överlevde rivningarna på 1700- och 
1800-talen. Ett mycket stort antal är 
däremot kända genom arkeologiska fynd 
eller genom arkivaliska uppgifter. Endast

en av de bevarade medeltida träkyrkorna 
är en stavkyrka, där väggarna är uppför
da av stående plankor. Det gäller He
dareds kyrka i Västergötland. Den nuva
rande byggnaden där är uppförd först i 
slutet av medeltiden men ersatte då en 
äldre byggnad i samma ålderdomliga tek
nik. De övriga kyrkorna är liksom Södra 
Råda kyrka uppförda av liggande, knutat 
timmer. Södra Råda kyrka är tillsam
mans med kyrkorna i Granhult i Små
land och Tidersrum i södra Östergötland 
de bäst bevarade av dessa. Både Gran- 
hults kyrka och Tidersrums kyrka är 
dock äldre. För Granhults kyrka visar 
den dendrokronologiska analysen av tim
ret på 1220-talet som byggnadstid, för 
Tidersrum på 1260-talet.

10



Figur 4. Interiör mot öster. Målningarna i koret är utförda 1323, långhusmålningarna 1494 av 
målaren Amund.

Inredning och inventarier
Av den medeltida inredningen har ingen
ting bevarats. Huvudaltaret har varit pla
cerat vid korets östvägg under det tvåde
lade fönstret. Altaren har under me
deltiden också funnits i långhuset. Ett 
Mariaaltare hade sin plats norr om triumf- 
bågsöppningen, på kvinnosidan, och mot
svarades på den södra sidan av ett Helga- 
korsaltare. På Mariaaltarets plats finns nu 
predikstolen. De skulpturer som funnits på

eller i anslutning till altarna är däremot del
vis bevarade.

Den madonnabild som hörde till Maria- 
altaret är nu placerad till höger om triumf- 
bågsöppningen. Bilden av Jungfru Maria 
med Jesusbarnet är skulpterad i ek och har 
ursprungligen varit krederad och målad. 
Krederingen bestod av en kritgrund som 
underlag för bemålningen. Skulpturen kan 
dateras till 1200-talets senare del och har
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Figur 5. Maria med Jesus 
barnet. Träskulptur från 
1200-talets senare del.



Figur 6. Triumfkrucifix från 1300-talets mitt eller senare del. De omgivande gestalterna, den sör
jande Maria och aposteln Johannes, har troligen utförts av Amund samtidigt med långhusmålning
arna 1494. Nedanför denna kalvariegrupp har Helgakorsaltaret varit placerat.
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alltså funnits redan i den äldre kyrkan. Den 
har sannolikt varit placerad i ett skåp, där 
den lilla reliefskulptur, som nu är uppsatt 
på den södra korväggen, har ingått. Bilden 
visar en sittande kung och en djävul som 
viskar något i hans öra. Scenen skildrar hur 
kung Herodes av djävulen uppmanas till 
barnamorden i Betlehem.

Det stora triumf krucifixet, som nu ingår 
i en så kallad kalvariegrupp, bör från bör
jan ha varit placerat framför eller på väg
gen ovanför den ursprungligen smala tri
umfbågen. Krucifixet tillhör stilmässigt 
1300-talets mitt eller senare hälft. Den nu
varande placeringen söder om triumfbågen 
hör samman med målningarnas tillkomst 
1494, då också de kontursågade bilderna 
av den sörjande Maria och Johannes utför
des av Amund. I anslutning till denna kal
variegrupp fanns Helgakorsaltaret.

I kyrkans medeltida utsmyckning ingick 
också ett senmedeltida altarskåp, som var 
placerat på huvudaltaret i koret. Av detta 
återstår endast fyra figurskulpturer, som är 
uppsatta på den södra korväggen. Skulptu
rerna kan dateras till omkring 1500 och 
återger Sankt Sebastian, en helig biskop 
och en apostel samt Sankt Kristoffer. Kris
toffer har på sina axlar burit Jesusbarnet.

Den med spetsflikornament dekorera
de dopfunten tillhör en för Värmland ka
rakteristisk grupp romanska dopfuntar 
från 1200-talets förra del och har alltså 
varit i bruk redan i den äldre kyrkan. 
Den är huggen i tälj sten och försedd med 
uttömningshål för dopvattnet, som via en 
kanal i skaftet och foten kunde ledas ner 
i kyrkans vigda jord. Under medeltiden 
var dopfunten placerad på ett fundament

i kyrkans västra del. Till de medeltida 
inventarierna hör också ett processions- 
krucifix från tiden omkring 1300, som 
nu förvaras i sakristian, samt den långa 
ljusstav, som nu är uppsatt i långhusets 
sydöstra hörn. I Statens Historiska Mu
seum i Stockholm förvaras dessutom en 
så kallad primklocka och ett rökelsekar.

Av kyrkans senare inredning återstår 
predikstolen. Bänkinredningen har flyt
tats ut och läktaren, som byggdes 1723 
vid västväggen, revs vid restaureringen 
1893 eftersom den skymde målningarna. 
Om predikstolen vet vi att den utfördes 
1689 av mäster Olof Åhlbom och måla
des 1693 av mäster Bengt. Den samtida 
altaruppsatsen (nu förvarad i Statens 
Historiska Museum i Stockholm) skänk
tes den 29 maj 1707 av ”högvälborne 
herr baron och kaptenlöjtnanten Axel 
Carlsson Natt och Dag på Borganäs” 
och präglas liksom predikstolen av den 
då rådande barockstilen. Till altaret hör 
ett antependium av röd sammet med 
årtalet 1689 och bokstäverna IHS (Iesus 
Hominum Salvator = Jesus människornas 
frälsare) i silver.

På långhusets västra vägg har en vävnad 
satts upp i en glasad monter. Vävnaden är 
en kopia från 1973 av ett täcke som depo
nerats i Statens Historiska Museum. Origi
nalet, som är vävt i två våder och hopsytt 
på mitten, är utfört i oliksidig dubbelväv
nad i omväxlande grovt, oblekt lingarn och 
rött ullgarn. Mönstret består av bårder 
med fåglar ovanför ett träd samt fyrfota 
djur i rutor. Vävnaden är ett svenskt arbete 
från 1500- eller 1600-talet.
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Målningar
När Nils Månsson Mandelgren 1849 be
sökte Södra Råda avbildade han både ko
rets och långhusets målningar i teckningar 
och akvareller. De blev senare underlag för 
litografierna i hans stora arbete ”Monu
ments Scandinaves du moyen åge”, det 
första bokverket om svenskt måleri. Bo
ken, som tillägnades Napoleon III, gavs ut 
med stöd från franska staten och kom ut i 
Paris 1862. Målningarna i Södra Råda 
kyrka blev alltså tidigt uppmärksammade 
även internationellt och de intar utan tvivel 
en central ställning i det svenska kyrkomå- 
leriet från medeltiden. Genom att båda 
målningssviterna är daterade i inskrifter är 
de dessutom viktiga hållpunkter för date
ringen av det övriga måleriet från 1300- 
och 1400-talen.

Kormålningarna

Bland våra medeltida kyrkomålningar 
finns ganska få höggotiska utsmyckningar. 
Kormålningarna från 1323 är därför spe
ciellt intressanta både stilmässigt och inne
hållsmässigt. När det gäller kompositionen 
och Ornamentiken anknyter utsmyck
ningen till en inhemsk tradition med rötter 
i det romanska måleriet. I figurmåleriet 
anar man däremot stilimpulser från tidens 
franska, höggotiska måleri. Flera detaljer 
tyder på att dessa nya stilimpulser förmed
lats genom det franska bokmåleriet. Det är 
inte förvånande med tanke på att Skara 
stift, dit Södra Råda hörde, hade mycket

nära kontakter med Frankrike. Flera av 
biskoparna under början av 1300-talet 
hade fått sin teologiska utbildning i Paris 
och på 1320-talet hade också stiftet ett eget 
studiehem där.

Målningarna innehåller en omfattande 
hyllning till Jungfru Maria, uppbyggd 
kring scener ur cykeln om hennes förhärli
gande. Målaren har också återgett flera 
personer ur sin egen samtid. Det är perso
ner som har haft en speciell anknytning till 
målningarna - biskop, donatorer och 
kyrkvärdar.

Skador i målningarna gör att vissa motiv 
numera är svåra att urskilja. Genom att tri
umfbågen utvidgats har också den västra 
väggens målningar delvis gått förlorade i 
den nedre frisen. Färgerna - rött, blått, 
grönt, vitt och svart - har till stor del loss
nat och fallit bort på grund av att binde
medlet åldrats. Bakgrundsfärgen i väggfri
serna har varit klarblått och i taket 
förekommer en kraftig röd bakgrundsfärg. 
Konturteckningen är utförd med svart 
färg.

Takets mittvalv är indelat i två rund- 
bågsarkader med fem bågfält i vardera ar
kaden. I fälten återges sittande personer 
med språkband. På banden står namnen 
samt titeln profeta, profet. Personerna re
presenterar Gamla testamentet. På södra 
sidan ses Jeremia, Jesaja, Habakuk, Hese- 
kiel och Daniel. På den norra sidan finns 
Elias, Genesis, Ester, Moses och David.

I takets sidovalv motsvaras Gamla testa
mentets profeter av Nya testamentets
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Figur 7. I kortakets sidovalv målades 1323 dessa apostlar.

apostlar. De är placerade sex på vardera si
dan och står i rikt utformade gotiska arka
der med spetsiga gavelstycken och fialer. 
Endast några av apostlarna på den södra si
dan kan nu identifieras med hjälp av beva
rade attribut. Här står från öster räknat: 
Petrus med två nycklar, Paulus med svärd, 
anonym apostel, ung apostel som håller i 
eller pekar på en uppslagen bok på en pul
pet, sannolikt Johannes, återigen en ano
nym apostel samt slutligen Bartolomeus 
med lossliten hud i den vänstra handen och 
språkband i den högra handen.

På den östra korväggen finns en fram
ställning av treenighetsmotivet Nådasto
len. Här ses Gud Fader på sin tron med jor
den som fotpall. Framför sig håller han den 
korsfäste Kristus. Den Helige Andes duva 
svävar ovanför Kristi huvud och ovanför 
korsets armar två änglar med rökelsekar. 
På var sin sida om tronen knäböjer Maria 
och Johannes Döparen som förebedjare för 
mänskligheten. Bakom dem står på var
dera sidan två uppvaktande, glorieför- 
sedda gestalter med ljus i händerna. Det 
främre paret är änglar. Jordklotet under
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Figur 8. Maria, krönt med himmelrikets krona, återfinns i den östra väggens stora Nådastolsfram- 
ställning. Tillsammans med Johannes Döparen knäfaller hon som förbedjare för mänskligheten 
inför Gud Fader med den korsfäste Kristus.

Guds fotter är indelat i de tre elementen - 
luften, marken och vattnet. Här finns 
också två små knä böj ande eller krypande 
gestalter. Båda saknar glorior och är 
klädda i profana kläder av enkelt snitt. Ge
stalterna är vända mot Jungfru Maria och 
den främste rör vid hennes mantelfåll. De 
har ibland tolkats som målaren och hans 
medhjälpare men också som donatorer el
ler som allmänna representanter för män
niskosläktet, som vänder sig till Maria med 
hopp om hjälp och förböner inför den 
kommande domen.

På den norra korväggen är Maria hu
vudpersonen. Här återges med fortsättning 
på den östra väggen tre scener ur legenden 
om hennes död och upptagelse till himlen: 
1. Till vänster på väggen mot sakristian 
återges Marias död, men utformad på ett 
mycket ovanligt sätt med Maria sittande 
på en bänk. Maria har ögonen slutna och 
händerna höjda i en tillbedjande gest. 
Runt omkring henne står hjälpande äng
lar. Ovanför scenen finns inskriften: 
”HIG ANGELI FERUNT BEAT ANV 
IRGINEM” (= Här bär änglar den heliga
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Figur 9. jungfru Marias död. Detalj av den norra korväggens målningar.

jungfrun). Texten bör syfta på hur 
Marias själ i dödsögonblicket stiger upp 
till Gud. Scenens högtidlighet förstärks 
av de diakonklädda änglarna med sina 
processionskors och av ljusen och rökel
sen. - 2. Marias begravning. Båren bärs 
av två apostlar, Petrus och Paulus, samt 
två änglar. I täten går ytterligare två äng
lar med ljus och processionsfana. 
Begravningståget angrips av judar, där
ibland översteprästen, som då han vidrör 
Marias bår fastnar och blir förlamad. De 
övriga judarna drabbas av blindhet. Till

vänster syns Jerusalems stadsmur. 
Judarnas skändning av begravningståget 
var ett vid denna tid mycket omtyckt 
antijudiskt motiv. - 3. Marias upptagelse 
(kroppens upptagelse). Änglar och apos
teln Petrus omger den tomma båren. 
Ovanför ses Kristus och den återupp
väckta Maria, som förs till himlen. 
Legenden berättar att vid Marias insom
nande upptogs hennes själ till himlen 
men på den tredje dagen återvände 
Kristus med moderns själ, som förenades 
med kroppen och Maria återuppstod och
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Figur 10. På den östra korväggen skildras Jungfru Marias upptagelse till himmelen.
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fördes till himlen för att krönas till him
melrikets drottning. Nedanför båren syns 
till vänster en liten knäböjande, bedjande 
gestalt, troligen översteprästen, som 
botades då han blev troende. Till höger i 
bildfältets översta del ses Kristus och 
Maria i en molnkrans och nedanför en 
tillbedjande ängel.

På den östra korväggen följer efter 
Mariascenen skildringar av tre apostlars 
martyrdöd: 1. Petrus korsfäst med huvudet 
nedåt. Till vänster en bödel som spikar fast 
hans fotter. - 2. En bödel med höjt svärd 
som just halshuggit den knäböjande Pau
lus. - 3. Andreas fastspikad vid det X-for- 
made kors som efter honom kallas Andre- 
askors. Skildringen fortsätter på den södra 
korväggen, där en grupp åskådare avbil
das. De följande martyrscenerna på denna 
vägg är delvis förstörda genom senare 
fönster- och dörröppningar. Efter Andreas 
martyrium skildras: 1. Aposteln Bartolo
meus martyrdöd. Aposteln sitter naken på 
en sten och skinnflås av bödlar med knivar. 
- 2. (till höger om fönstret). Sankt Sebas
tian bunden vid ett träd medan en bågskytt 
gör sig redo att avlossa sina pilar. - 3. Sankt 
Hippolytus, som enligt legenden dödades 
genom att släpas efter en häst över törnen. 
Man ser nu endast delar av helgonet och 
hästen. Ovanför Hippolytus ses två solda
ter och en man som driver på hästen med 
en piska. Till höger, ovanför det lilla fönst
ret, finns kejsaren och den avgudabild, som 
Hippolytus vägrade att offra till. - 4. Sankt 
Laurentius utsträckt på ett halster torteras 
med stekspett. Ovanför till vänster avbil
das kejsaren med sin maktsymbol, svärdet, 
och bakom honom en hovman.

På den västra korväggen har gavelfältet 
ägnats åt Jungfru Marias kröning, den scen 
som utgör kulminationen i cykeln om Ma
rias förhärligande. Framställningen är nu
mera skadad och svår att tyda i detaljerna. 
I mittpartiet tronar Kristus och Maria. 
Kristus har just placerat kronan på Marias 
huvud och Maria höjer sina händer i till
bedjan. Ovanför dem svävar en ängel med 
ett rökelsekar. Nedanför tronen står på 
vardera sidan två ljusbärande änglar och 
mellan dem ytterligare en gestalt. Dessa 
båda helgongestalter är till stora delar ut
plånade. På den vänstra sidan skymtar vid 
helgonets fötter en liten liggande, skäggig 
man med svärd, helgonets baneman, vilket 
gör att det ligger nära till hands att gissa på 
Sankt Olov, som vanligen har en underlig- 
gare av denna typ. Sankt Olov förekommer 
emellertid i frisen nedanför och kan därför 
uteslutas. Vilket helgon det är fråga om 
kan tills vidare inte avgöras. Längst ut på 
båda sidorna finns en liten knäböjande ge
stalt utan gloria och med språkband. De 
båda personerna är sannolikt två så kal
lade stiftare eller donatorer, som bidragit 
till eller bekostat målningarna.

Väggens nedre del är stympad vid ut
vidgningen av triumfbågen och endast hu
vuden och överkroppar återstår av de av
bildade personerna. Från vänster kan man 
här urskilja: 1. Manlig gestalt med påveti- 
ara. Till höger syns ett högt torn med spira 
och en gudshand, som kommer fram ur ett 
moln. I det breda inskriptionsbandet ovan
för, som går tvärs över väggen, står ovan
för scenen slutbokstäverna ENS i påvens 
namn, som bör vara Klemens. - 2. Soldat 
med höjt svärd och sköld. Till höger ett av

20



hugget huvud med tonsur. På inskriptions
bandet står ett förkortat namn, NYSIUS. 
Det är alltså Sankt Dionysius eller Saint 
Denis, den förste biskopen i Paris och 
Frankrikes nationalhelgon som avses och 
som led martyrdöden genom halshugg
ning. Sankt Dionysius avbildas mycket säl
lan i de svenska medeltidsmålningarna och 
hans förekomst här bekräftar det franska 
inflytandet i utsmyckningen. - 3. Kung 
med yxa och i den vänstra handen cibo- 
rium. Inskriften anger OLAUS, alltså Olov 
den helige. - 4. Biskop utan gloria och med 
mitra och kräkla. Till höger två manshuvu
den med toppiga mössor. Ovanför dem 
finns ett språkband, där man kan läsa: DO
MINO ASLONE ET BONDONE ACTU 
(=gjort genom herr Aslo och Bonde) samt 
RGEP. På inskriptionsbandet ovanför står: 
ANOD DNI M III XX III DNO EPO PE
TRO REGENTE... ISTA SUNT... BEATA 
VIRGINE MARIA, vilket fullt uttytt blir 
Anno domini MCCCXXIII domino epis- 
copo Petro regente ista sunt scripta de 
beata virgine Maria (=1 Herrens år 1323 då 
herr biskopen Petrus regerade är detta skri
vet [målat] om den heliga Jungfru Maria). 
Petrus var biskop i Skara stift 1322-1336. 
Vilka Aslo och Bonde, som avbildas till
sammans med biskopen, är vet vi inte. Som 
inskriften på deras språkband anger har de 
emellertid haft en speciell funktion i sam
band med målningarnas tillkomst, troligen 
som kyrkvärdar. - 6. Denna scen med ett 
flertal personer har inte kunnat identi
fieras. Huvudpersonen är dock ett kvinn
ligt helgon.

Långhusmålningarna

Långhusmålningarna är i en inskrift både 
daterade och signerade. Årtalet är 1494 
och målarens namn Amund. Mäster 
Amund är härigenom en av de få medeltida 
målare som vi känner till namnet.

Den medeltida kyrkomålarens uppgift 
var både att pryda kyrkorummet på ett 
lämpligt sätt enligt tidens smak och att för
klara viktiga delar av den kristna läran för 
församlingen. Det var därför prästens upp
gift att svara för att innehållet överens
stämde med kyrkans uppfattning. Mera in
trikata teologiska program formulerades 
naturligtvis helt av det lärda prästerskapet. 
I de fall där donatorer bekostade målning
arna blev också deras önskemål viktiga, 
t.ex. i fråga om valet av helgon.

I Amunds målningar i Södra Råda är den 
didaktiska, undervisande, avsikten mycket 
tydlig. Hela trosbekännelsen, Credo apos- 
tolicum, återges i ord och bild på den norra 
väggen och följs av Kristi lidandes historia. 
Ett för tiden aktuellt läromotiv är också det 
s.k. rosenkransmotivet, som placerats mitt 
på triumfbågsväggen. De senmedeltida 
målarna använde sig gärna av grafiska för
lagor i form av träsnitt och bokillustratio
ner. Sådana förlagor har Amund använt sig 
av bl.a. för Credo-sviten. I det senmedel
tida måleriet är också de burleska och mo
raliserande inslagen talrika och inte heller 
dessa ingredienser saknas i utsmyck
ningen, som omfattar inte mindre än om
kring 130 olika scener.

Amunds signatur har bevarats endast i 
Södra Råda. Ett flertal utsmyckningar i 
Västergötland, Östergötland och Småland
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kan dock på stilistiska grunder tillskrivas 
mäster Amund eller hans krets. Amund an
knyter stilistiskt till det sengotiska måleriet 
vid 1400-talets mitt och hans eget måleri 
innebär ingen stilförnyelse. Som målare är 
han framför allt intressant genom sin rika 
bildvärld. Hans verksamhetsperiod ligger 
sannolikt mellan ca 1470 och sekelskiftet 
1500. Inflytelser från hans verkstad kan 
spåras under ytterligare ett par decennier.

Långhusmålningarna i Södra Råda har 
aldrig varit övermålade och målningarna 
är mycket välbevarade i det tredelade val
vet och på triumfbågsväggen. Långväggar
nas målningar är däremot delvis skadade 
genom slitage och genom de förstorade 
fönsteröppningarna. Detsamma gäller 
målningarna på den västra väggen, där en 
senare läktare funnits. Färgskalan domine
ras av blått, rött och gult i nu något mörk
nade nyanser. Som bakgrundsfärg har ge
nomgående använts vitt.

Takmålningarna
Långhusets tredelade valv är försett med fi
gurmålningar i rundlar. I mittvalvet finns 
fyra rader om vardera tio medaljonger, i si
dovalven två rader. Totalt finns här alltså 
åttio olika motiv. Medaljongraderna skiljs 
åt av ornamentbårder och svicklarna har 
fyllts med bladornament. I takmålning
arna har Amund använt sig av fem olika 
motivgrupper: Skapelseberättelsen, Ma
rialegenden och Jesu barndom, liknelsen 
om Den förlorade sonen, Sankt Eustachius 
legend samt fabeldjur.

Skapelseberättelsen enligt Första Mose
bok, kapitel 1-3, finns i mittvalvets södra 
hälft och omfattar 15 medaljonger med 
början från koret. Övre raden: 1. Gud skil
jer ljus från mörker den första skapelseda
gen. - 2. Fästet, jord och himmel skapas 
den andra och tredje dagen. - 3. Sol och 
måne skapas den fjärde dagen. - 4. Fis
karna skapas den femte dagen. - 5. Mar
kens djur skapas den sjätte dagen. - Undre 
raden: 6-7. Guds verk den sjätte dagen 
fortsätter med Adams skapelse och Evas 
skapelse. - 8. Gud välsignar sitt verk. - 
9. Gud visar Adam och Eva kunskapens 
träd. - 10. Syndafallet. Ormen räcker 
Eva äpplet från kunskapens träd. - 11. 
Adam och Eva upptäcker att de är nakna 
och skyler sig med fikonlöv. - 12. 
Utdrivandet ur paradiset. - 13. Adam

Figur 11. Adam och Eva sätts att arbeta efter ut
drivandet ur paradiset. Detalj av långhustakets 
skapelseberättelse, målad av Amund 1494.
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och Eva får kläder från himlen. - 14. 
Adam och Eva får spade och slända. - 
15. Adam gräver och Eva spinner.

Marialegenden och Jesu barndomshisto
ria upptar femton medaljonger i mittval
vets norra hälft. Skildringen börjar i den 
undre raden i väster: 1. Sankta Annas bebå- 
delse. På ängelns språkband står texten: 
”Hil (Hell) fru oc moe(r) sancta Anna.” - 
2. Annas och Joakims möte vid Gyllene 
porten i Jerusalem. - 3. Joakims bebådelse. 
Ängeln talar om för Joakim att Gud hört 
hans böner och låtit hans hustru Anna bli 
havande. På språkbandet texten: ”hil helle 
herre iakem.” Denna scen borde ha skild
rats före mötet i porten. - 4. Marias fö
delse. Anna ammar Maria. Vid sängen en 
uppvaktande kvinna med barnsängsmat. 
Sedvänjan att uppvakta den nyblivna mo
dern med mat, oftast s.k. barnsängsgröt, 
och dryck levde kvar ända in på 1800-talet. 
- 5. Jungfru Marias uppfostran. Anna 
spinner, Maria läser. - Skildringen fortsät
ter i den övre radens fem östra medal
jonger: 6. Marias bebådelse. På ängelns 
språkband: ”ave maria gracia (plena)” 
(=var hälsad Maria full av nåd). - 7. Ma
rias och Elisabets möte. Maria möter sin 
släkting Elisabet, som snart skall föda sin 
son Johannes (Döparen). - 8. Jesu födelse. 
Maria knäböjer framför det ljusomstrå- 
lade barnet. - 9-10. Konungarnas tillbed
jan. De tre vise männen frambär sina gåvor 
till Jesusbarnet. - Skildringen fortsätter i 
den undre raden: 11. Den heliga familjen. 
Maria ammar Jesusbarnet. Josef lagar mat. 
Att Josef återges på detta sätt beror på de 
orenhetsföreställningar som fanns rörande 
barnaföderskan. Kvinnan fick ej röra vid

matvaror som var avsedda för familjen i 
övrigt innan hon var renad genom den s.k. 
kyrktagningen. - 12-13. Marias kyrktag- 
ning eller kyrkogång på fyrtionde dagen ef
ter Jesu födelse. Maria med ett ljus i handen 
åtföljs av en följekvinna med två offerdu
vor i en korg. I kyrkdörren står den vän
tande prästen med vigvattenskvast. Kyrk- 
tagningsseden levde kvar även efter 
reformationen och förekom i landet ännu i 
början av 1900-talet. - 14. Jesus frambärs 
i templet till översteprästen Simeon. - 15. 
Bröllopet i Kana. Jesus gör sitt första under 
och förvandlar vatten till vin (Johannes 
2:1-11).

I takets norra sidovalv skildras Jesu lik
nelse om Den förlorade sonen (Lukas 
15:11-31) i tjugo medaljonger med början 
i den övre raden i väster: 1. En borg, dvs. 
föräldrahemmet. - 2. Sonen får sitt arv, en 
penningpung. Modern och fadern, med 
kronor på huvudena, sitter till bords. - 3. 
Sonen rider bort. - 4-5. Två kvinnor med 
dryckeskärl lockar honom till ett glädje
hus. - 6. Han äter och dricker med två gläd
jeflickor. - 7. Han omfamnar en av glädje
flickorna. - 8. Han deltar i tärningsspel. 
Motspelaren har vunnit alla hans pengar 
och hotar med kniv. - 9. Motspelaren tar 
hans häst. - 10. Han intar ytterligare en 
måltid tillsammans med glädjeflickorna. - 
Skildringen fortsätter i den undre raden 
från väster: 11. Han kan inte betala och en 
av flickorna hotar honom med en käpp. 
Han tar av sig sin rock och lämnar den som 
betalning. -12. Han körs ut ur glädjehuset 
barfota och utan rock och huvudbonad. - 
13. Han ber om arbete hos en förnäm man. 
- 14. Han arbetar som svinvaktare. - 15.
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Figur 12. Tre scener ur takmålningarnas skildring av Jesu barndomshistoria. Den första scenen 
visar den Heliga familjen med Maria ammande Jesusbarnet medan Josef lagar mat. De två följande 
återger Marias kyrkogång eller kyrktagning på fyrtionde dagen efter Jesu födelse.
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Figur 13. I takets norra del skildras också liknelsen om Den förlorade sonen. Här ses besöket i 
glädjehuset, hur han utsvulten tar av svinens mat och hur en ängel uppmanar honom att återvända 
hem.
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Han tar av svinens mat för att stilla sin 
hunger och blir pryglad av sin husbonde. - 
16. Han ångrar sig och en ängel uppmanar 
honom ätt återvända till hemmet. - 17. 
Den förlorade sonen omfamnas av fadern 
och modern. - 18. Modern ger honom nya 
kläder. - 19-20. Familjen samlad till fest
måltid.

I takets södra sidovalv skildras i tjugo 
medaljonger Sankt Eustachius legend. Om 
helgonet berättas, att han före sin omvän
delse och sitt dop hette Placidus och var 
fältherre hos kejsar Trajanus. Han var 
även en ivrig jägare och under en jakt up
penbarade sig Kristus för honom: 1. Bor
gen. - 2. Han rider ut på jakt beväpnad 
med armborst. - 3. Jakthunden jagar två 
hjortar. - 4-5. Placidus möter en stor hjort 
med ett Kristushuvud mellan hornen. En
ligt legenden såg han ett krucifix mellan 
hjortens horn. Kristus talade till honom: 
”Jag är Kristus, som du dyrkar utan att 
vara medveten därom... jag har nu kommit 
för att medelst denna hjort, som du sökte 
fånga, i min tur fånga dig.” - 6. Borgen. - 
7. Placidus har kommit till tro och låter 
döpa sig och sin familj. - 8. Familjen sitter 
till bords. - 9. Genom en ny uppenbarelse 
fick Eustachius veta att han skulle utsättas 
för svåra prövningar för sin tros skull. Här 
skildras hur en farsot dödat hans boskap. - 
10. Huset brinner. Scenen delvis skymd. - 
Undre raden från öster: 11. Två beväpnade 
rövare skövlar hans hem. - 12. Han flyr 
med sin familj från hemmet. - 13. De flyr 
med ett skepp till Egypten. Skepparen 
tvingar sig till att få Eustachius hustru som 
betalning. - 14. Eustachius och sönerna 
har gråtande lämnat skeppet. - 15-16-17.

Fadern för sina söner en i taget över en strid 
ström. När de lämnas ensamma rövas de 
bort av vilda djur, ett lejon och en björn. - 
18. Eustachius möter en förnäm man. -19. 
Eustachius livnär sig på att vakta mannens 
boskap. - 20. Han återfinns av kejsarens 
utsände spanare. - Legendens slut saknas i 
Amunds skildring. Där berättas att Eusta
chius på nytt blev kejsar Trajanus fältherre 
och återförenades med sin familj som över
levt strapatserna. Hela familjen led dock 
slutligen martyrdöden under kejsar Hadri- 
anus tid.

De återstående tio medaljongerna ägnas 
åt olika sällsamma fabeldjur, flera av dem 
halvt människor. Dessa medaljonger finns 
i mittvalvets västra del. Här återges bland 
annat en sirén i form av en sjöjungfru med 
två fiskar som underkropp. Bredvid henne 
ses den s.k. chimäran, ett eldsprutande vid
under med lejonkropp med draksvans och 
ett framväxande bockhuvud på ryggen. I 
den motstående medaljongraden finns en 
man med huvudet på magen, en sorts djä- 
vulsgestalt, en springande djävul med ett 
kvastliknande föremål över axeln och en 
kentaur, som med sina pilar träffat en gås.
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Figur 14.1 takets södra del skildras Sankt Eustachius legend. Överst lämnar han sin borg och rider 
ut på jakt, nederst drivs han och hans familj bort från hemmet av rövare.
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Figur 15. På den norra långhusväggen har Amund målat trosbekännelsen. Bilden på denna sida 
visar aposteln ]akob den yngre och illustrationen till ”en helig allmännerlig kyrka, de heligas sam
fund”. På bilden på nästa sida ses aposteln Simon och illustrationen till ”och syndernas förlåtelse”.

Väggmålningarna
Väggmålningarna är indelade i två friser, 
skilda åt genom ornamentbårder eller in- 
skriftsband. Huvudmotiven är trosbekän
nelsen samt passionshistorien, dvs. Jesu li
dandes historia. Nertill avslutas mål
ningarna på vanligt sätt med ett draperi.

Trosbekännelsen upptar den norra väg
gens båda friser med början i väster. Den 
övre frisen omfattar sex fält samt ett på öst
väggen, den nedre fem fält. Texten till 
Credo, den apostoliska trosbekännelsen,

är skriven med minuskler (=små bokstä
ver) och placerad i ett horisontellt band 
ovanför den illustrerande bilden. Bredvid 
varje scen står en apostel i enlighet med tra
ditionen att låta var och en av apostlarna 
svara för ett stycke av trosbekännelsen: 1. 
Inledare är aposteln Petrus: ”credo in 
deum patrem omnipotentem” (=jag tror 
på Gud Fader allsmäktig). Såväl bilden av 
Petrus som illustrationen Gud skapande 
världen är nu till största delen utplånade. - 
2. Andreas: ”et in ihesum cristum...” (= och
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på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår 
Herre). Scenen visar Johannes döpande Je
sus. I skyn Den Helige Andes duva samt 
Gud Faders ansikte. På språkbandet: ”hic 
est filius meus dilectus” (=denne är min ut
valde son). - 3. Jakob den äldre: ”qui con- 
ceptus est de spiritu sancto...” (=vilken är 
avlad av den helige Ande, född av jungfrun 
Maria). Två scener illustrerar detta stycke, 
Bebådelsen och Jesu födelse. På språkban
det i bebådelsescenen står ängelns hälsning 
och Marias svar: ”ave maria gracia ple(na)

- ecce aneilla” (=var hälsad Maria full av 
nåd - se din tjänarinna). - 4. Johannes: 
”passus sub poncio pylato...” (=pinad un
der Pontius Pilatus, korsfäst, död och be
graven). Scenen visar Jesus på korset omgi
ven av Maria och Johannes. Som symboler 
för hans lidande ses också Herodes och Pi
latus huvuden samt två händer med ham
mare. Nertill gravläggningen. - 5. Filippus: 
”decendit ad inferna...” (=nederstigen till 
dödsriket, på tredje dagen uppstånden 
igen ifrån de döda). Scenerna visar
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Kristus nedstigande i dödsriket samt 
Kristi uppståndelse. - 6. Bartolomeus: 
”ascendit a scelos sedet...” (^uppstigen 
till himmelen, sittande på Allsmäktig 
Gud Faders högra sida). Scenen visar 
Kristi himmelsfärd. På marken de knä- 
böjande lärjungarna. Målningen döljs 
delvis av predikstolstaket. - 7 (på östväg
gen). Tomas: ”inde venturus est iudicare 
vivuos et mortuos” (=därifrån igenkom- 
mande till att döma levande och döda). 
Illustrationen till detta stycke utgörs av 
gavelfältets stora Ytterstadomsframställ- 
ning. - 8 (norra väggens nedre fris). 
Apostelbilden nästan helt utplånad. Bör 
dock ha varit Taddeus. Texten (jag tror 
ock på Den Helige Ande) är även utplå
nad. Den illustrerande scenen är emeller
tid välbevarad och visar Den Helige 
Andes utgjutande på den första pingstda
gen. - 9. Jakob den yngre: ”(sancta)m 
ecclesiam katholicam...” (=en helig all- 
männelig kyrka, de heligas samfund). Bil
den visar kyrkan som öppnas av påvens 
nyckel. Upptill himlens heliga. - 10. 
Simon: ”reminissionem peccatorum”
(^syndernas förlåtelse). Illustrationen 
utgörs av en biktscen. - 11. Matteus: 
”carnis resurixcionen” (=de dödas [köt
tets] uppståndelse). Bilden visar hur de 
döda står upp ur sina gravar på kyrko
gården och upp ur havet. - 12. Den sista 
satsen av trosbekännelsen, ”och ett evigt 
liv”, har skadats svårt liksom den tillhö
rande illustrationen. Aposteln har varit 
Mattias. - Det sista fältet upptas av en 
helgonbild, Sankt Erasmus i biskops
skrud och med sitt attribut, vindspelet, 
genom vilket tarmarna drogs ut ur hans 
kropp.

På den östra väggen, på triumfbågsväg- 
gen, som dominerar kyrkorummet och ut
gör blickfånget för församlingen, skildras 
Yttersta domen. Inom en fyrpassformad 
mandorla sitter Kristus som världsdomare 
på regnbågen. Han visar sina sår och från 
hans mun utgår svärd och lilja, symboler 
för lag och evangelium. Vid sidorna knä
böjer Maria och Johannes Döparen som 
förebedjare för mänskligheten och som 
symboler för det nya och det gamla förbun
det. Språkbandens latinska texter innehål
ler Kristi uppmaning till de saliga och till de 
förtappade: ”Kom ni välsignade.” - ”Gå ni 
förtappade.” Längst till vänster i skild
ringen, på Kristi högra sida, har de saliga 
samlats. På hans vänstra sida drivs de för
tappade ner i helvetet. Utanför mandorlan 
ses musicerande änglar och nertill ärkeäng
eln Mikael, som förekommer i dubbel upp
laga. Mikael blåser i domsbasunen samti
digt som han väger de uppståndnas själar 
på sin stora våg. Runt omkring stiger de 
döda upp ur sina gravar.

Som mittscen i frisen nedanför doms- 
framställningen har Amund placerat ett 
mycket speciellt motiv, rosenkransmoti
vet, som hör samman med den under slutet 
av 1400-talet populära rosenkransandak
ten. Kransen av femtio små rosor och fem 
stora rosor motsvarar den s.k. lilla rosen
kransen eller radbandet. Dess femtio små 
pärlor innebär lika många Ave Maria och 
de fem stora pärlorna lika många Pater 
noster (Fader vår). Kransen inramar Gud 
Fader välsignande Maria, som står framför 
honom med en rosenkrans i ena handen. 
Från en av de stora rosorna växer det ut en 
kvist. Med den andra handen plockar hon
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en ros till kransen ur munnen på en knäbö- 
jande och bedjande man med radband. På 
språk bandet ovanför Maria står bönen 
Ave Maria, dvs. ängelns hälsning vid bebå- 
delsen: ”Ave Maria gracia plena dominus 
(tecum)” (=Var hälsad Maria full av nåd, 
Herren vare med dig). Nedanför kransen 
av rosor avbildas till vänster en riddare i 
rustning och med händerna i bönegest. Till 
höger står hans sadlade häst. Till rosen
kransen har knutits flera legendvarianter. 
Bland annat berättas om fromma bedjare 
ur vilkas munnar Ave Maria utgått som ro
sor, så som på den bedjande mannen 
bakom Maria. I en annan berättas om hur 
en riddare undkommit rövare genom att be 
rosenkransen. Sannolikt är det denne rid
dare och hans häst som Amund avbildat.

Östväggens fris i övrigt ägnas passions
historien, som sedan fortsätter på den 
södra väggen. Inom arkadbågar återges 
följande scener ur Jesu lidandes historia: 1. 
Nattvarden. Utrymmet har endast tillåtit 
Amund att avbilda Jesus omgiven av fyra 
lärjungar samt Judas, som placerats fram
för bordet. - 2. Jesus tvår lärjungarnas fot
ter. - 3 (till höger om rosenkransen). Jesus 
i Getsemane. - 4. Korsfästelsen. Änglar 
med rökelsekar omger ett skulpterat kruci
fix och bilder av Maria och Johannes. Kru
cifixet är äldre (se Inredning och inventa
rier). Arrangemanget beror på att 
Helgakorsaltaret fick sin plats här i sam
band med målningarnas tillkomst. På den 
södra väggen återges i den övre frisen: 5. 
Judaskyssen. Till vänster Petrus med höjt 
svärd. - 6. Jesus inför översteprästen Kai- 
fas. - 7. Jesus inför Kung Herodes. -8-9. 
Jesus bespottas och misshandlas. - 10.

Jesus inför Pilatus som tvår sina händer. 
— 11. Gisslandet. - 12. Svårt skadad scen. 
Sannolikt Törnekröningen. I den nedre 
frisen ses Korsbärandet. Simon från 
Gyrene hjälper Jesus att bära korset. Till 
vänster ses i den stympade scenen hur 
soldaterna kastar tärning om Jesu kläder. 
Den avslutande scenen visar Maria 
begråtande sin döde son (Pieta). I bak
grunden korset som livets träd.

På triumfbågsväggen inramas pas
sionsfrisen och rosenkransmotivet av 
breda inskriftsband. I det övre står: ”six- 
tus sextus confirmavit psa” (= Sixtus VI 
stadfäste psalteriet). Detta syftar på 
påven Sixtus IV (felskrivet i inskriften), 
som stadfäste jungfru Marias Psaltare. 
Därefter följer en lång text på hexameter 
som lyder i översättning: ”rösten, som 
hälsar dig jungfru förvandlar veet (fördö
melsen) i ave (välsignelse). Detta förnyel
sens ave renar oss från det gamla veet.” I 
det nedre inskriftsbandet står längst till 
vänster: ”maria mater gracie” (= Maria 
nådens moder). Texten hör samman med 
det Mariaaltare som funnits här. Den föl
jande texten, där årtalet och målarens 
namn ingår, är likaså på hexameter och 
lyder i översättning: ”tusen år efter Kristi 
födelse och därefter fyrahundra och där
efter nittio och på det fjärde (1494) då 
Brynolfus III var biskop i Skara målades 
detta av Amund och skrevs.” I det bort
sågade mittpartiet i triumfbågsöppningen 
har funnits ytterligare en scen med 
anknytning till Yttersta domen, nämligen 
De visa och de fåvitska jungfrurna. En 
väggbjälke från detta parti är nu uppsatt 
i vapenhuset.
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Figur 16. På den östra långhusväggen, på triumfbågsväggen, är Yttersta domen huvudmotivet. I 
frisen nedanför ingår scener ur Passionshistorien samt som mittmotiv Rosenkranslegenden.
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Figur 17. Detalj av Yttersta domen. De förtappade drivs ner i helvetesgapet.

Den västra väggens målningar är svårt 
skadade av det senare upptagna fönstret 
och ingången samt av den läktare som fun
nits här. Överst i gavelfältet ses en allego
risk framställning av Dödens makt. Döden 
i ett benrangels skepnad sågar av livsträdet 
för en elegant yngling. Ett annat benrangel 
beskjuter ynglingen med pilar. På marken 
står en öppen kista, ur vilken det krälar 
maskar, paddor och ormar - förgängelsens 
symboldjur. Den kristnes hopp om fräls
ning illustreras av två scener nedanför livs
trädet. Till vänster har Amund målat pro
feten Jona, som slukas av valfisken men 
senare spys ut och på så sätt återuppstår. På 
språkbandet står profetens namn. Till hö

ger återges Sankta Margareta, som med en 
korsstav besegrar den drake som hotar att 
sluka henne. Även här ingår ett språkband 
med helgonets namn.

Motiven på västväggen skulle utgöra ett 
memento för kyrkobesökarna när de läm
nade kyrkan och därför utgörs väggens öv
riga motiv av dygder och laster. I den övre 
frisen återfinns de sju huvuddygderna med 
respektive symboler. Här ses bl.a. Kyskhe
ten med en ängel, Kärleken med en pelikan 
som matar sina ungar med sitt eget blod 
och Tron med en salamanderödla. I den 
nedre frisen skildras de sju dödssynderna, 
däribland Lättjan - en man rider på en åsna 
och stöder huvudet i handen, Okyskheten
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Figur 18. Sankt Göran återges på den södra 
långhusväggen.

- en man och en kvinna omfamnar var
andra omgivna av en tupp och en höna, och 
Högmodet - en elegant klädd man följd av 
en påfågel.

Även dörren är på insidan mot kyrko
rummet dekorerad av Amund. Här skild
ras en tornering, men de kämpande är inte 
riddare utan en bock och en galt, och den 
sköna jungfrun, som skall ge vinnaren hans 
pris, är en sugga. Sådana skildringar, där 
djuren övertagit människornas plats, före
kommer ofta som burleska och satiriska 
inslag i den senmedeltida konsten.

Dörren har som tidigare nämnts ur
sprungligen varit placerad i den södra väg
gen, där ingången nu är igensatt. Till väns
ter om denna ingång skildras en annan 
kamp, Sankt Görans strid med draken. 
Den stora draken är målad på det smala 
fältet ovanför dörröppningen och den 
långa stjärten ringlar sig ända bort till väst
väggen. Till höger om ingången återger 
Amund en då mycket populär, moralise
rande scen kallad Skvaller i kyrkan. Två 
djävlar antecknar på en utspänd perga
mentsrulle alla dem som genom skvaller 
bryter mot det åttonde budordet: ”Du skall 
icke bära falskt vittnesbörd mot din näs
ta.”
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Figur 19. Bland fabeldjuren i takets västra del har Amund målat en kentaur som skjuter en gås.
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The old church at Södra Råda, Värmland

The building Furnishings
Only ten or so of the originally numerous 
medieval timber churches of Sweden are 
still in existence. Most of the surviving 
churches have, however, been altered or 
enlarged during the centuries. But not the 
church at Södra Råda. The building, con
structed of horizontal timber, is quite un
altered. Only the west porch, erected in the 
seventeenth century, is a later addition. 
However, most of the windows and door
ways have been moved or enlarged, and the 
arch between the chancel and the nave has 
also been enlarged. Two original window 
openings remain, one in the vestry and the 
other in the east wall of the chancel. The 
original south portal is now blocked up 
and covered with shingles on the outside. 
The roof trusses and the wooden trefoil 
vaultings are also original. The vaultings 
are now the only remaining specimen of its 
kind in Sweden. From the dating 
of the chancel paintings -1323 - we know 
that the church was erected before this 
date. Dendrochronological examination 
has shown that the entire building was pro
bably erected c. 1310.

The church was abandoned in 1859, 
when the new parish church was finished, 
and it was purchased in 1860 by the State. 
The Central Board of National Antiquities 
is now responsible for the care of the 
building.

The medieval interior has remained practi
cally unaltered (fig. 4). Several of the ob
jects now in the church date from the 
Middle Ages: 1. Baptismal font dating 
from the thirteenth century. - 2. Figure of 
the Madonna (fig. 5), latter part of the thir
teenth century. - 3. Processional crucifix, c. 
1300. -4. Rood, dating from the middle or 
latter part of the fourteenth century, placed 
in its present situation in 1494, when the 
surrounding figures, the mourning St Mary 
and St John were executed (fig. 6). The 
Holy Cross altar was below this Calvary 
group. - 5. Four carved figures from a trip
tych, c. 1500. - 6. Candlestave.

The present reredos was donated in 
1707, while the pulpit, with its large 
sounding-board, was made in 1689.

Paintings
The fact that the medieval paintings have 
been preserved intact makes the old church 
at Södra Råda unique (fig. 4). We also 
know, thanks to preserved inscriptions, 
exactly when the paintings were executed, 
which is also very rare. In the paintings in 
the chancel, as already mentioned, is the 
date 1323, in the nave the date 1494, and 
here too, the painter, Amund, has signed 
his work.
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The chancel vaults. In the centre vault 
are depicted ten persons, representing the 
Old Testament: on the south side are the 
prophets Jeremiah, Isaiah, Habbakuk, 
Ezekiel, and Daniel; on the north side are 
Elias, Genesis, Esther, Moses and King Da
vid. On the side valuts are the Twelve 
Apostles (fig. 7).

The east gable wall. Here is a painting of 
the Mercy Seat, symbol of the Holy Trinity, 
flanked by Mary and John the Baptist in
terceding for mankind, and attendant 
angels and saints. Beneath the throne are 
two kneeling figures (fig. 8).

The north and east walls of the chancel. 
On these walls is a remarkable series de
picting in three scenes the legend around 
the death of Mary. On the north wall, to the 
far left (fig. 9) is the Death of Mary, to 
the right, the funeral procession is being 
attacked by Jews. On the east wall is 
shown the Assumption of the Virgin (fig. 
10).

East and south walls of the chancel. The 
legend of Mary is followed by martyrs, on 
the south wall damaged by later windows 
and door openings: 1. The Cruci
fixion of St Peter. - 2. The Beheading of St 
Paul. - 3. The Crucifixion of St Andrew. - 
4. The Flaying of St Bartholomew. - 5. St 
Sebastian killed by Archers. - 6. St Hypoli- 
tus being dragged to death by a horse. - 7. 
St Laurence being burned to death on a 
gridiron.

West wall of the chancel. On the gable 
wall is the Coronation of the Virgin, now 
seriously damaged. At the far sides are two 
small, kneeling figures with scrolls, prob
ably the donors. The lower parts of the

paintings are partly obliterated by enlarge
ment of the chancel arch. The pictures are, 
from the south: St Clement, the Martyr
dom of St Dionysius, St Olaf, the Bishop of 
the Diocese, Peter, with two men standing 
in front of him, and an unidentified scene. 
The Latin inscription runs, in translation: 
”In the year of Our Lord, 1323, when 
Bishop Peter ruled the diocese (of Skara), 
this was written (painted) on the Holy Vir
gin Mary”.

Stylistically the chancel paintings are 
strongly influenced by French high Gothic 
art, probably by way of illuminated manu
scripts. At that time the diocese had 
lively contacts with France, and in the early 
years of the fourteenth century several of 
the bishops had been educated in Paris.

Master Amund’s paintings in the nave 
comprise no fewer than 130 different sub
jects. Of these, eighty are on the vaults, 
composed into round medallions. In the 
roof paintings, the artist has used five 
groups of subjects: the Creation, the 
Legend of the Virgin and the Childhood of 
Christ, the Parable of the Prodigal Son, the 
Legend of St Eustachius, and fabulous ani
mals.

The Creation (Genesis I-V) occupies fif
teen medallions in the south half of the 
centre vault, beginning from the chancel. 
In the upper row are five days of the Cre
ation; in the lower row God’s work is con
tinued on the sixth day with the Creation 
of Adam and Eve. Then follow the Day of 
Rest, the Fall and Expulsion from Paradise. 
In the last medallions Adam and Eve are 
given clothes and begin work digging and 
spinning (fig. 11).
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The Legend of the Virgin and the Child
hood of Christ (fig. 12), occupy fifteen 
medallions in the northern half of the 
centre vault. The series begins with the An
nunciation of St Anne in the lower row to 
the west, where five medallions are devo
ted to the story of the Virgin. The last me
dallion in this series depicts the upbringing 
of the Virgin. The continuation follows in 
five medallions in the upper row, beginning 
with the Annunciation and ending with the 
Adoration of the Magi. There are five more 
medallions in the lower row, showing the 
Holy Family, the Churching of Mary on the 
fortieth day after the Birth of Christ, Jesus 
Presented in the Temple, and finally the 
Marriage at Cana, Christ’s first miracle.

The Parable of the Prodigal Son (Luke 
XV, 11-13) occupies twenty medallions in 
the north lateral vault (fig. 13), beginning 
in the upper row to the west. The pictures 
show how the son receives his heritage 
from his parents, rides away and is indeed 
into a brothel by some harlots. Here he 
loses all his money and is finally ejected af
ter his splendid robes have been taken in 
payment. He is employed as a swineherd, 
eats the food of the swine, is driven away, 
repents and is persuaded by an angel to re
turn to his parents, who receive him with 
joy. He is given new clothes, and in the final 
scene the family is shown gathered for a 
feast.

The Legend of St Eustachius occupies 
the corresponding twenty medallions on 
the south lateral vault (fig. 14). It is said 
that the saint, before his conversion and 
baptism, was named Placidus and was ge
neral in the service of the Emperor Traja-

nus. He was also a keen hunter, and during 
a chase Christ revealed himself through the 
deer Placidus was chasing. He was conver
ted and he and his family were baptised. 
Eustachius, however, suffered great trials. 
His servants and cattle died of a plague, his 
home was plundered by robbers and he 
was forced to escape by ship to Egypt. The 
captain of the ship demanded Eustachius’ 
wife in payment, two beasts took his sons, 
and Eustachius himself was compelled to 
earn his living working for a rich man as a 
shepherd. In the last medallion Eustachius 
is found by a man sent out by Trajanus. The 
final part of the legend is not shown in 
Amund’s series. Eustachius again became a 
general, was reunited with his family but 
later died as a martyr with all his family.

The remaining ten medallions on the 
ceiling of the nave contain fabulous mon
sters and devils.

The wall paintings in the nave are di
vided into two friezes. The main subjects 
are the Creed and the Story of the Passion.

The Creed occupies both friezes on the 
north wall, beginning in the west and com
prising twelve scenes. The Apostles’ Creed 
is given in Latin, in Gothic miniscules in a 
horizontal band above the illustrations to 
the scenes. Beside each scene stands an 
apostle in accordance with the tradition 
making each of the apostles responsible for 
one item of the Creed (fig. 15).

The Story of the Passion begins on the 
east wall of the nave (fig. 16), where the 
Last Supper, Christ Washing his Disciples’ 
Feet, Christ in Gethsemane and the Cruci
fixion are shown. The Crucifixion includes 
the carved Calvary group. The paintings
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continue on the south wall, where the 
scenes are gravely damaged by window 
openings. The first scene in the upper frieze 
shows the Betrayal of Christ by Judas, and 
then follow Christ before the High Priest 
and Herod, Christ in Distress, Christ 
Crowned with Thorns, Christ before Pilate 
and the Flagellation of Christ. In the lower 
frieze are Christ bearing the Cross and the 
soldiers casting lots for Christs’ garments. 
The last scene, nearest the east wall, is 
Mary with the dead Christ on her knees.

On the east gable wall is the Last Judge
ment (fig. 17). On Christ’s right side are the 
blessed, and on the left side the damned are 
being driven down into hell. As the centre 
scene under the Last Judgement, Master 
Amund has placed a very unusual scene, ta
ken from the so-called Legend of the Ro
sary. The text runs, in translation: ”Sixtus 
VI (should be IV) confirmed the Book of 
Psalms”. The long inscription also says, 
”a thousand years after the birth of 
Christ and then another four hundred, 
and then ninety and the fourth (1494) 
when Brynolphus III was Bishop in Skara 
this was painted and written by 
Amund”.

The paintings in Södra Råda Church are 
the only ones signed by Amund, but many 
paintings in Västergötland, Östergötland 
and Småland may be attributed to him or 
his school. Amund was probably active 
between about 1470 and 1500. Influence 
from his workshop can be traced for 
another twenty or so years, however.

Translation by Albert Read.
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