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NOTKES SANKT GÖRAN I FRI KOPIA 1588 

Av J o h n n y Roosval 

1 Veta kyrka i Östergötland märkes bland andra väggmålningar 
en »Sankt Göran och draken». Där finns en viss likhet med dekora
tionen i Vadstena klosters Sanctum Sanctorum. Personernas 
dräkter i Veta passar till Vadstenamålningarnas tid, Härmed blir det 
vid en annan målning i Veta kyrka av samma stil präntade årtalet 
1588 trovärdigt även för Sankt Göran. Nu är denne riddare i Veta 
med drake, prinsessa, lamm och vad än mer därtill hör en tydlig 
efterbildning av Notkes grupp i Storkyrkan. Flera enskildheter 
känner man igen såsom ägretten på huvudbonaden, strutsplymerna 
och pannhornet på hästen, prydnadstygeln med små bjällror (som 
visserligen endast se ut som små kläppar i Veta, men sambandet 
är dock klart), och framför allt draken med den sönderbrutna lansen, 
varav ena halvan sticker tvärs igenom drakens kropp; vidare tag
garna på drakens rygg, den långa sågformade vingen utefter hans 
kropp och slutligen är hela silhuetten av häst och drake en tydlig, 
fast grov upprepning av Notkes komposition. Visserligen har Veta-
S. Göran en dräkt från Johan III:s tid och för svärdet på det sätt 
som är brukligt i 1500-talsikonografin för S. Georg i drakstrid, 
men sådant är oundvikligt, och kan icke hindra oss att studera mål
ningen som ett dokument över Göransgruppens tillstånd i senare 
hälften av 1500-talet (fig. 1). 

Läsaren bör då vänligen först erinra sig en annan, senare, fri 
kopia av S. Göran i Storkyrkan, nämligen den på en sättugnsplatta 
av gjutjärn från 1600-talet, avbildad i Roosval, Nya Sankt Görans-
studier pl. 20:3, text s. 161, 188, samt, efter ett annat exemplar, här 
fig. 2, förut avbildat i en studie av Efraim Lundmark i Hantverks-
institutets årsbok 1943. 

Jungfrun knäböjer där på borgen, precis som vi äldre ännu min
nes att hon gjorde på 1800-talets slut, då gruppen stod i Statens 
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Eig. 1. S. Göran och draken i Vela kyrka. Folo S.Sundbaum. S:l George und 
the Dragon in Veta church. 

Historiska Museum, och som uppställningen varit i Storkyrkan 
dessförinnan i mer än två århundraden. 

På järnplattan syns, förutom prinsessan, borgen och sockeln, 
också ett torn, som står bredvid borgen, men som säkerligen från 
början stått inom densamma. Det ser ut som om man flyttat ned 
tornet och lyft upp prinsessan i stället. Detta är omtalat i min 
nyss nämnda bok. 

Vi betrakta nu Vela-målningen på samma sätt, alltså såsom en i 
lidsdräkt omstuvad skildring av Notke-gruppens tillstånd, men tidi
gare än ugnsplattan, slutet av 1500-talet. Borgen var då skild från 
prinsessan. Därmed ha vi kommit närmare till Notke-gruppens ur
tillstånd, ty borgen betecknar, såsom jag tidigare klargjort, den ort 
varifrån åskådarna i skydd av tornets murar ängsligt åskådade 
drakstriden, alltså en inuromgivon stad eller en borg. Prinsessan var, 
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Fig. 2. S. Göran och draken samt Actxon och Diana; ugnsrelief i Stålens Hänt-
verksinstilut. Kliché från Hantverksinstitutet. — S:t George and the Dragon, and 

Aclseon and Diana; öven relief in Stålens Hantverksinslilut, Stockholm. 

utplanterad i landskapet, ett försvarslöst byle för draken. Så är det 
i hela S. Göransikonografin. Vetamålningen visar oss en hel grupp 
arkitektur uppstaplad på borgen, bl. a. ett torn (till höger), som 
kan vara det som i järnplattan framställts som nedflyttat. För övrigt 
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se vi en kyrka med sidoskepp och torn samt mellan kyrkan och 
tornet en helt öppen arkitektur, vars form synes dikterad uteslu
tande av dess uppgift att inrama bilden av en man i halvfigur. Han 
har styv krage och toppig hatt, alltså tidsdräkt. Originalet böra vi 
naturligtvis föreställa oss i 1400-talskostym liksom S. Göran själv. 
Vem är det? 1 den stora mängden drakstrider brukar man alltid 
beteckna de två personerna i »staden» eller »borgen» som »prin
sessans föräldrar». När här endast en är framställd kan det 
bero på en tillfällighet, t. ex. den att endast den ena av för
föräldrarna var bevarad eller var synlig åt den ena sidan. Men 
nödvändigtvis föres också tanken till ett av Notkes arbeten, som 
alltid förefallit så särskilt nära besläktat med Göransmonumcntet: 
Karl Knutsson på Gripsholm. Är 1919 ställde jag ut denna statyett 
i Nationalmuseum tillsammans med de då nyligen rengjorda delarna 
av Göransgruppen. Sammanhanget lyste i ögonen. Jag minnes bl. a. 
nuvarande Nationalmiiseichofen, dåvarande amanuensen Wetter-
grens entusiasm för att få Karl Knutsson inbyggd på något sätt i 
gruppen. Men jag hade inget bevis. Vad vi då föreställde oss för 
gissningsmöjligheter var antingen placering på en av tourellerna 
å den stora sockeln eller uppsättning på borgens tak. Motiveringen 
lör att Notke i samförstånd mod Sten Sturo och Hemming Gad velat 
placera en porträttmässig kung Karl V i l l av Sverige på borgen, 
vore den att hedra Karl Knutsson som en föregångsman i kampen 
för Sveriges oberoende gent emot Danmark. Även S. Göran själv 
var ju tydligen avsedd som ett om än apoteoserat porträtt, nämligen 
Sten Stures, genom att Sture-vapnet är framställt liksom inbränt 
på hästen. j 

Om gruppen alltså, som jag menar, i sin helhet var en genom
förd allegori av slaget vid Bninkeberg, kan också den kyrka få 
sin betydelse, som i Veta är målad intill prinsessan. Det är en lokal
beteckning för slagfältet, elt »kyrktecken» på kartan så att säga, 
nämligen S. Claras klosterkyrka vid Brunkebergets fot. 

Borgen är del bidande fästet Stockholm, Karl Knutsson den forna 
borgherren, som nu slutligen ser sina bemödanden krönas med seger 
genom efterföljaren oeh fränden Sten Sture. 

Hur allt detta varit ordnat i Storkyrkans arkitektur det är en 
annan fråga, som vi troligen aldrig få tillfullo besvarad. 

Men vem vet, vilka dokument som ännu är gömda och vilka npp-
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lysningar, som småningom kan vinnas genom komparativa studier 
bland gravmonument och helgonbilder? Vi ha dock nu, sedan S. 
Göransstudiet 1903 började, fått fram mer eller mindre tydligt föl
jande tingestar, som förut voro okända, men som säkerligen gått 
in i den ursprungliga gruppens komposition och inbyggnad i Stor
kyrkans 1489 nybyggda östparti: 

1) Piedestalen med dess reliefer. 
2) Hjälmen som fristående faktor, troligen buren av en ängel 

(en flygande dylik finnes på järnplattan fig. 2). 
3) Tornet (trol. = Tre kronor), som hört till borgen (fig. 1 och 2). 
4) Klara kyrka (fig. 1). Detta är Veta-målningen. 
5) Karl Knutsson, att han kanske hört till borgen (fig. 1). 
6) Motiverade förmodanden om prinsessans och borgens och nu 

även Klara kyrkas platser, som kanske varit på kragstenar å ömse 
sidor om S. Göran, högt upp (Nya S. Göransstudier, schematiskt 
åskådliggjort i fig. 24, 25 och 26). 

Museichefen Wilhelm Slomann liar i Nationalmusei årsskrift 
påpekat att man icke får glömma att Notkes Göransgrupp var ett 
reliquiarium. Han har fullkomligt rätt. Men det hindrar icke att 
Göran samtidigt var segernionument. Medeltid och renässans finnas 
här. Göran är, såsom Strzygowski påpekade, nästan samtida med 
Lionardos ryttarstrid vid Anghiari och Michelangelos badande sol
dater, båda avsedda att fira en florentinsk seger. Dylika avsikter 
att illustrera den aktuella politiken och krigshistorien, voro icke 
främmande för Notke och hans uppdragsgivare. Det visas av mäs
tarens tidigare stora arbete för Sten Sture, Erikspolyptyken i 
Uppsala domkyrka, där S. Eriks kamp mot danskarna är framställd, 
sålunda att de kämpande svenskarna posera som Sten Sture 
d. ä. och andra av tidens ledande aristokrater. 

En av Slomann anförd beställning hos en guldsmed från Karl den 
djärve av Burgund är belysande för vårt Göransmoniiments be
tydelse. Det gäller fyra statyer av silver, alla i naturlig storlek, 
därav två i helfigur, två i midjefigur, »alle forestillende hertigen 
og Offergåvor till Kirker» alltså på en gång kult-staty och porträtt 
av härskaren-beställaren. 
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S U M M A R Y 

Johnny Roosval: Notkes' S:t George copied 1588. 

Bernt Notke's famous St. George from 1489 in the church Storkyrkan in 
Stockholm is an allegory, carried through in every detail, of the battle of 
Bninkeberg, whereby the Swedes won their liberty from Danish supremacy. 
This has in its chief outlines been brought out in the authors earlier essays 
upon tho sculpture. By pointing out certain free roproductions of it from 
the 16th and 17th centurics its full meaning is further clucidated and an 
additional knowledge is gained of the original form of the extensive group, 
although still hypothetical. Tims a tower seems to have belonged to tho 
representation of the princess' home town. This tower alludes to the donjon 
ol the old royal castle iu Stockholm, the well-known »Three Crowns>. Near 
this tower the portrait-slatuctte of the kneeling king Karl Knutsson, now 
kept at Gripsholni Castle, seems to have been placed. Karl was a corabater 
of the Danes, although he was successful only to some extent. As a praying 
figure in the pinnacled castle he may represent the father of the princess 
in the legend of S:t George's dragon duel. But being a portrait of king Karl 
he also stånds out as one of the >dragon's> (i.e. Denraark's) earlier advers-
aries, whose struggle for emancipation was to be victoriously continued by 
his relativo Sten Sture. 
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