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SMÄRRE MEDDELANDEN 

»DÖDENS SCHACKSPEL» I TÄBY 

I den senmedeltida valvmålningssviten — av mäster Albert (1480-talet)1 

— i det uppländska Täbys kyrka ingår en egendomlig, i den västligaste lång
hustraven placerad komposition, som, förklarligt nog, länge dragit upp
märksamheten till sig och som rubricerats som »döden spelar schack med 
en ung man» ( H i l d e b r a n d , Bidrag till svenska medeltidens konsthisto
ria, Antikvarisk tidskrift för Sverige II, 1869, s. 402) respektive »döden 
spelar om menniskans lif» och »en ung man spolar mod döden» ( s a m m e 
fö r f . : Sveriges medeltid I, 1879—1884, underskriften till fig. 22, II, 
1884—1898 s. 509),2 »schackspelet mellan döden och människan» (Sveriges 
kyrkor, Uppland I, 1918—, s. 101, C o r n e l l och W a l l i n , Uppl. målarsk. 
s. 119, 120), »schackspelet med döden» ( C o r n e l l , Den svenska konstens 
historia . . . 1944, s. 144, underskriften till pl. 122)s eller »döden spolar 
schack med människan» ( F l o d e r u s , Täby och Danderyd . . . , Svenska 
fornminnesplatser nr 33, 1945, underskriften till fig. 25). Uppenbarligen 
har kompositionen kommit till på en höft eller på grund av en nyck, 
den har intet logiskt samband mod do bildframställningar, som för övrigt 
utsmycka travévalvet, och dess ikonografiska källa har i vart fall icko 
varit don, som Albert och hans skola ju oftast följde, Biblia pauperum. 
Symboliken i det hela är uppenbar: den stackars människan, som mod 
i förskräckelse uppspärrade ögon slår sig för bröstet, ser på hur Döden 
vid sitt schackbord spelar henne matt. Icke dess mindre torde den formu
lering av ämnet, som vanligen gives och citerats från de nämnda förfat
tarna, bero på en viss missuppfattning om vad saken gäller. Inte så under
ligt för övrigt. Målaren har uppenbarligen själv missuppfattat sitt ämne. 

Motivet är ytterst ovanligt. Själv har jag trots mångårigt bökande icke 
lyckats anteckna flera belägg därpå än de två, som redan för länge 
sedan angivits av W e s s e 1 y i hans »Die Gestalten des Todes und des 

1 C o r n e 11 och W a l l i n , Uppländska målarskolor på 1400-talet (1933) 
s. 56 f., 58, 119 f. 

1 Det på båda de citerade ställena meddelade träsnittet återgår uppen
barligen på en liten god akvarellkopia i Antikvariskt-topografiska arki
vet, förmodligen utförd av P. A. F. Sohlman vid 1800-talets mitt. Av trä
snittet (men ej akvarellen!) framgår, att det nu tomma språkl-andet över 
den framställda figurgruppon upptagits av en replik lagd i Dödens mun: 
»Jak spolar tik mat». 

3 C o r n e l l , Dödsdansen och andra makabra motiv i nordisk medeltids-
konst (Dikt och studie, utg. av Estetiska föreningen i Uppsala 1922 s. 
126): döden »partner i livets schackspel . . . den oavsättlige 'schack
kungen'». 
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Teufels in der darstellenden Kunst» (1876, s. 29 ff.) och i K r a u s ' »Ge
schichte der christlichen Kunst» 11:1 (1897, s. 448)* — och av dessa är 
det ena belägget, en målning5 i korsgången intill miinstern i Strassburg, 
numer förlorat och endast känt genom en beskrivning (refererad av W e s-
s e 1 y, a. a. s. 29) i en anonym skrift, »Suminum Argentoratensium 
templum», tryckt i Strassburg 1617. Man får av denna veta, att målningen, 
som var daterad 1480, föreställt on ängel spolande schack mot Döden om 
människornas liv, det hela förklarat av på tyska avfattade, där bredvid 
anbragta verspar.8 Det har allmänt antagits, att målningen på elt eller 
annat sätt spelat en förebildande roll för belägget nr 2, ett kopparstick 
SV den anonyme monogramisten B (ankare) R, en, nederrhensk Schongauer-
lärjunge verksam vid 1400-talets slut.7 Här är temat utvecklat i all fullstän
dighet. Scenen behärskas av schackbordet. Till höger därom gör sig den ske-
lettmagra Döden färdig för elt drag. Vid bordsändan står hans motspelare, en 
ängel — alltså samma agerande som i Strassburg, det framgår av de lösa 
pjäser ängeln plockat till sig som vinster frän spelbrickan, trots den i 

4 Inte ens så rikt dokumenterade framställningar av Dödens ikonografi 
som givas hos F r i m m e 1, Beiträge zu einer Ikonographie des Todes 
(Mitteilungen der Central-Commission zur Erhaltung der Kunst- und 
historischen Denkmale 1884 s. XXXIX ff., CXXXV ft., CCIV ff., 1885 s. VII 
ff., LXXXV ff., 1886 s. XXI ff., CXI ff., 1887 s. CXXXVIII ff., 1800 s. 111 ff., 
186 ff.) eller v a n M a r i e , Iconographie de 1'art profane au moyen ägo 
ot å la Renaissance . . . II (1932) s. 361 ff. upptar (resp. a. a. 1886 s. 
XXIII och s. 412) flera exempel än dessa två. I motsvarande avsnitt 
av annan ikonografisk litteratur såsom B e r g n e r, Handbuch der kirch
lichen Kunstaltertumor in Deutschland (1905) s. 586 ff., J o h a n s e n , 
Dödens Billede (1917), M ä l e , L'art religieux de la fin du moyen-Age 
en France (3:e uppl. 1925) s. 347 ff. eller H e i m , Skolett- und Todesdar-
stellungen bis zum Auftreten der Totentänze (1928) omnämnes motivet 
över huvud taget icke. 

5 Ej en skulptur, så som uppges av v a n M a r i e , a. a. s. 412! 
0 Dossa verser äro, antar man, desamma, som blivit senare inskrivna i 

de — annars tomma — språkbanden på ett kolorerat exemplar av det 
strax nedan nämnda kopparsticket (i Berlins Kupferstichkabinett); en av 
dem (lagd i Dödens mun) lyder: 

»Ich sag dir es Ist dar an 
du must töttlich schach matt han.» 

7 L c l i r s , Geschichte und kritischor Katalog des deutschen, nioderlän-
dischen und französischen Kupfcrstichs im XV. Jahrhundert VI (1927) 
s. 310 ff. (nr 16), med pl. 172: 440. Ur gravyrsynpunkt har det — veter-
ligt blott i 4 exemplar — kända sticket observerats här och var i littera
turen, av vilken jag, med frånseende av de vanliga grafiska uppslags
verken (Bartsch m. fl.), citerar R e n o u v i e r , Histoire do 1'origine 
ot des progrés de la gravare dans les Pays-Bas jusqu' å la fin du 
quinziérae siécle (1860) s. 156 — där motivet helt missuppfattats och 
givits en politisk undermening: påven Paul II och Ludvig XI av Frank
rike stämpla mot varandra, men intrigerna avbrytas genom påvens plöts
liga död 1471 (ej 1174 som där anges!) — och W o 11 m a n n, Holboin 
und seino Zeit (2:a uppl. 1874) s. 247 f., där schackpartiet anses spelat 
mellan Döden och konungen! Gravörens konsthistoriska ställning tordo 
för första gången vara riktigt bestämd av L e h r s , rec. av Jahrcspublica-
tion der Internationalen chalcograpischen Gesellschaft I (Repertorium 
fiir Kunstwissenschaft 1887 s. 101 f.). 
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Fig. 1. 
Dödens schackspel, valvmålning av Albert målare 

i Täby kyrka. Uppland. 
Death'i Game of Chess, vault painting by Albert in 

Täby Church, Uppland. 

sammanhanget en smula förbryllande förgängelsesymbol, som ängeln 
samtidigt bär upp i sin ena hand, ett timglas med ett därpå ställt urverk 
—• medan rader av åskådare flockats kring bordet, sittande elier stående: 
en kejsare och on konung, påve, kardinal och biskop, härtill folk av bada 
könen» som dot brukade stä i personförteckningarna i skådespelstrycken 
förr i världen, De flesta so ledsna oeh oroliga ut. Kejsaren vänder bort 
huvudet med en bekymrad gost av ena handen, biskopen torkar tårar ur 
ögonen, 



S M A II Ii E M B D D E L A N I) B N 41 

Fig 2. 
Döden spelar schack med en ängel om människornas liv. kopparstick av mäster 

B (ankare) R. Efter Lehrs, Gesch. und kril. Kal. d. Kupterst, VI. 
Deatfa playing cheat with an ängel for Man'i life, copperplate engravuni by OM Master 

li H, Afler I.elns Geten, und kril. Kal . d. Kupleret. VI. 
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Det under medeltiden så omtyckta schackspelet har här begagnats i 
moraliskt-rcligiöst syfte bl. a. för att inskärpa livets obeständighet, det, 
alltid vakande hotet från den obeveklige liemannens sida och den dödliges 
vanmakt däremot, så som det skett mer än en gång i den medeltida upp-
byggelselitteraturen och där också fått konstnärliga uttryck.8 Den troligen 
italienske dominikanmiinkon Jacobus de Cessolis sammanskrov redan vid 
1200-talets slut — ändå ej som den förste i genren — en »Liber de moribus 
hominura et de officiis nobilium (ot popularium) super ludo scaccorum», 
ett symboliskt-didaktiskt verk med utblickar åt inånga håll inom religio
nens, moralens och socialetikens riken; skriften blev snabbt populär på 
den europeiska bokmarknaden och nådde t. o. m. — via den lågtyske 
skolmästaren Stophans ungefär hundra år yngro omskrivning — också 
till vårt land, där den på 1400-talet (omkr. 1465) översattes och ytterligare 
bearbetades under titeln »Schacktavelslek», känd i ej mindre än tre ut
skrifter." En direkt illustration till någon passus inom hithörande litte
ratur utgör visserligen icke, så vitt jag kunnat fastställa, den sinnrika 
tankokombination, som tagit form i här ifrågavarande kompositioner, 
men donna anknöt till en för alla känd företeelse i vardagslivet oeh genom 
att ställa den för allas ögon kunde don predika mod ord lånado från för
fattaren till den svenska »Schacktavelslek»: 

»Ästw människia thaa tänk öppna 
thw skalt then bethra döden wnfaa, 
och wänth tik om och gör egh illa!»10 

Täbymålningen glider alltså tvåiigslöst in i don symbolvärld, med vars 
hemlighetsfulla undermeningar medeltidsmänniskorna — också de 
svenska, åtminstone de littorata bland dem — voro förtrogna och som 
överskuggades av förgängelsetanken i dess brytning mot den kristna 
frälsningsoptimismen.11 Att jag ändå menat mig böra kalla vår målning 
för ett missförstånd av temat så som det en gång blivit avfattat i den 
normerande europeiska ikonografin — eller snarare ville benämna så den 
uttolkning, som givits därav i dess svenska uppenbarelseform —, beror 
därav, att hos denna sistnämnda uteslutits den ängel, vilken, som vi sågo, 
annars på äkta modeltidssätt är Dödens motspelare — så både i Strassburg 
och i den anonyme monogramistens stick — varvid tvekampen de två 
emellan blivit reducerad till ett solouppträdande av den andra parten, för-
gänglighotens och fåfänglighotens kadavorskapade representant; mannen 

8 K r a u s , Gesch. d. christi. Kunst I I : 1 s. 420. 
• Se med avseende på sistnämnda verk B 1 o ni q v i s t, Schacktavelslek 

och Sju vise mästare (1941) s. 7 ff.; för handskrifterna so s. 31, 101 ff., 
jämte (opaginerat) tilläggsblad, för datum s. 131. 

10 Svenska medeltids dikter och rim utg. av Klemming (Samlingar utg. 
av Svenska lornskriftssällskapet 78—80, 1881—1882) s. 253 (vers 166 ff.). 

11 En kortfattad överblick över do makabra motiven och andra av deras 
kategori, merendels koncentrerade på dödens hemskhet, i den nordiska 
senmedeltidens konst ges i den tidigare åberopade uppsatsen av Cor 
n e l l i Dikt och studie 1922 s. 120 ff. 



S M A R R E M E D D E L A N D E N 43 

intill schackbordet bevistar spelet helt enkelt som åskådare, må vara en 
mycket gripen åskådare, en som fasar för utgången av matchen. Det före
faller mig nämligen rätt uppenbart, att han skall uppfattas så och alltså 
som en pars pro toto för det stora, i samma situation som hans befintliga 
auditoriet på gravyren; själva rörelsen av hans mot bröstet förda hand 
förråder det — jämför den med gesten hos stickets bekymrade kejsare! Det 
skall annars villigt erkännas, att detta icke är hundraprocentigt klart här 
i Täby; det vore där lätt att tyda saken — så som ju uppenbarligen i all
mänhet skett12 — på det viset, att mannen ifråga själv sträckte ut han
den för att flytta en pjäs. Ser man emellertid närmare efter, förhåller det 
sig emellertid icke så; han rör blott lätt vid schackbrädets kant, all
deles så som de världsliga potentaterna på B R-sticket!" Här som där är 
det icke människan, som uppträder som likvärdig part till härskaren över 
liv och död vid dennes spel om hennes öde, blott den himmelska nådens 
sändebud, Guds ängel, kan företräda hennes sak, själv har hon intet annat 
att göra än att rysande och i syndaruelse anförtro sig åt denna hennes 
försvarare i dennes avvärjningsstrid mot fienden — den bakomliggande 
tankegången är alltså ungefär densamma som t. ex. i den under medel
tiden så ivrigt studerade och i bild återgivna Ars moriendi-fantasin och 
dess dödsbäddsscener med änglar och djävlar i nästan handgriplig uppgö
relse om den arme syndarens själ. Då ängeln i Täby är borttappad ur 
sammanhanget, har onekligen en viss poäng i berättelsen gått förlorad 

Med allt detta har jag emellertid icke velat hava sagt, att jag skulle 
mena, att en förebild som den citerade gravyren skullo ligga omedelbart 
bakom mäster Alberts komposition; tvärt om tyder allt på, att det direkta 
uppslaget varit ett annat, ett som nu ej kan uppspåras. Förhållandet är 
icke dess mindre av ett visst intresse att notera. Att mäster Albert i stor 
utsträckning begagnat sig av förlagor, som mer eller mindre lades om för 
hans speciella syftemål (och de ytfonnat, som de gällde) är ju välbekant; 
i första hand har det varit Biblia pauperum, men också en annan blockbok 
som den nyssnämnda Ars moriendi-sviten och strödda stick av olika tyska 
gravöror, Meister E. S. framför allt.14 Och han har uppenbarligen haft i 
sin portfölj flera än de, som tills vidare kunnat konstateras. Ett av 
dem har varit den gravyr i trä eller koppar, som han i Täby plockat fram 
ur portföljen och som i sin tur omsatt minnesstoff från ting som Strass
burg- och B R-bilderna. r „ w R a f U g g h u 

t 15. 3. 1916 
12 Se särskilt H i l d e b r a n d, Antikvarisk tidskrift för Sverige II s. 401. 
l s Komminister H. O. Forenius, Täby, har haft vänligheten att pä 

platsen granska förhållandet och har kommit till samma resultat, som 
jag själv gjort mod ledning av fotografier. Fiir den gjorda tjänsten fram
föras härinod ett hjärtligt tack. 

14 Se C o r n e l l och W a 11 i n, a. a. s. 62 ff., 67 ff. 


