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trakten av floden Ojats mynning i Svir intill sydöstra Ladoga. Jfr i övrigt 
Tallgrens behandling i Zur Arcbäologie Eestis II, sid. 97 f., där dock 
även vissa besläktade typer medtagits. Av ifrågavarande huvudtyp, ehuru 
smalare, är det till Gotland importerade exemplaret (med dubbel band
flätning) Nerman, Die Verbindungen, sid. 175 fig. 189 (= Arne, T. J., La 
Suéde et 1'Orient, sid. 114 fig. 97). 

Närmast ha väl de bägge uppländska armbanden importerats ifrån 
det estniska området. 

Armband av ifrågavarande typ tillhöra det 11 :e århundradet. Från 
detta känner man alltså nu 3 fynd av baltisk karaktär ifrån svearnas 
omräde, alla ifrån Uppland, varav ett (Munsö) med flera föremål (där
jämte, som nämnt, ett baltiskt föremål ifrån Birka frän 900-talet). 

Birger Nerman 

RÅD FÖR KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING AV 

PASSIONSHISTORIEN I VADSTENA KLOSTER 

Nedan meddelade text utgör ett tillägg till en kommentar över Birgittas 
Uppenbarelser. Såväl tillägget som kommentaren äro skrivna av en hand 
från 1400-talets mitt på två blad ur en Vadstenahandskrift i cod. A 22 i 
Riksarkivet, vilken består av fragment funna bland Messenii Schedae. 
Den observerades härom året under registreringsarbete för Vitterhets
akademiens diplomatariekommitté. 

Skrivaren — eller hans förlaga — ger med utgångspunkt frän en Vad
stenamunks fem aspekter pä Christi Lidande följande koncentrerade men 
åskådliga anvisning för en konstnärlig framställning av detta i lika 
många bilder. » 

Nota passio Christi est meditanda propter 5 primo ad compaciendum 
2° ad jmitandum 3° ad quiescendum 4° ad admirandum 5° ad exultandum 
si vis depingere pinge primo Christum passum sine cruce vel in cruce, 
inde sub eo quendam portantem crucem, super quem scribatur ad imi-
tandum 2° pingatur quidam habens 5 fixuras clauorum. super quem 
scribatur ad compaciendum 3° pingatur quidam qui quasi dormiat in 
wlneribus Christi circa pedes, super quem scribatur ad quiescendum 4° 
pingatur honorifica persona vt doctor vel presbiter sub specie admira-
cionis super quem scribatur ad admirandum 5° pingatur persona sub 
specie ridentis vel exultantis super quam scribatur ad exultandum. 

I svensk översättning skulle detta lyda: 
Märk: Christi lidande bör begrundas efter dessa 5: man skall för det 

första lida med Honom, 2° efterlikna Honom, 3° vila i Honom, 4° be
undra honom och 5° fröjdas över Honom. Vill du måla detta, måla först 
den korsfäste Christus, utan kors eller på korset, sedan någon inunder, 
bärande ett kors, och skriv däröver: efterlikna Honom! 2° måla någon 

1 I exemplifieringen av råden sker en omkastning av 1° och 2°. 

128 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

med fem märken efter spikarna och skriv däröver: lid med Honom! 3° 
måla någon liksom sovande i Christi sår vid hans fötter och skriv där
över: vila i Honom! 4° måla någon ärevördig person, t. ex. en lärd eller 
en präst, försjunken i beundran, och skriv däröver: beundra Honom! 
5° måla en person som ler och fröjdas och skriv däröver: fröjdas över 
Honom! 

Ina Friedlaender 

NYFRAMTAGNA KALKMÅLNINGAR I TRE 
UPPLANDS-KYRKOR 

De uppländska kyrkorna rymma alltjämt åtskilliga överkalkade murai-
målningar, och möjligheterna äro fortfarande stora för påträffandet av 
märkliga och konsthistoriskt revolutionerande målningssviter. Under år 
1950 ha icke mindre än tre upplandskyrkor fått överkalkade medeltids
målningar framknackade.* Den största och märkligaste målningssviten 
har blottats i Rö kyrka i Roslagen. I Hållnäs kyrka i nordöstra delen 
av landskapet har det gamla korvalvet — den enda bevarade delen av 
medeltidskyrkan — fått sina målningar framtagna. Slutligen har i 
Markims kyrka i södra Uppland vapenhusets väggmålningar befriats 
från sin överkalkning. 

Målningarna i Rö kyrka ha restaurerats av konservator O. Owald, 
Malmö. Målningsskruden är i de båda medeltida valven synnerligen väl 
bevarad, under det att väggarnas målningar äro mer fragmentariska 
De ur ikonografisk synpunkt högintressanta målningarna upptaga föl
jande motiv. I det gamla korvalvet återfinnas — på känt medeltida 
maner — de fyra evangelisterna: Marcus och Lucas i östra valvkappan, 
Matteus och Johannes i den västra. I södra valvkappan äro de båda 
nordiska helgonkonungarna, Olof och Erik, placerade, under det att den 
norra kappan upptager S. Birgitta och S. Anna. Birgitta skriver med 
gåspenna i en bok. Det kan påpekas, att Rö är grannsocken till Skede
rid, Birgittas födelsesocken. Ovan portalen till sakristian, på korets 
nordvägg alltså, återfinnes en framställning av den yttersta domen. Det 
är inte bara placeringen av denna scen som är originell •— kyrkans 
västvägg är ju eljest den vanliga platsen för domsframställningar — 
utan ocksä kompositionen. Det vanliga är ju, att Maria och Johannes 
avbildas som förebedjare på var sin sida om Domaren. Maria avbildas 
också som förebedjerska för de osälla, på Domarens vänstra sida. Men 
på högra sidan avbildas S. Petrus, som med sin nyckel upplåter him
melens port för de saliga. Detta är en i Skåne vanlig utformning av 
domsscenen men ej i Mellansverige. Målningarna på det gamla korets 

* Uppsatsen skriven hösten 1950. 
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