
Eksjötakets målade bibelbilder
Källström, Olle
Fornvännen 1948:1, 1-18
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1948_001
Ingår i: samla.raa.se



EKSJÖTAKETS MÅLADE BIBELBILDER 

A v O. K ä l l s t r ö m 

J_tt med akan tus och s tora figurfält i ehrens t rahlska färger målat 

barocktak nedtogs vid slutet av 1880-talet i Eksjö stads till rivning 

dömda, gamla kyrka . Vissa partier av det av grova plankor bestående 

taket ha dessbättre t i l lvaratagits; en del därav, bildande en samman

hängande serie f igurrika scener inom målade ramar , ä r numera upp

satt i Statens historiska museum (fig. 1). Mästaren, vars s ignatur 

jämte datum 1687 återfinnes å ett par av fälten, kan emellertid inte 

betraktas som en ehrenstrahls lär junge i egentlig bemärkelse; såsom 

sådan har han i varje fall inte tidigare omnämnts. Han var en viss 

J. Kunkel (Kunkel) , hittills obehandlad av svensk forskning. Nam

net ha r dock inte varit helt okänt. Förmodligen kommer det väl snart 

att visa sig, om han kan vara identisk med don Kunckel, född i Stock

holm, som på 1660-talet målat i Lubeck. Somliga data stämma visser

ligen inte, s å t. ex. hans i tyska arbeten uppgivna dödsår,1 men detta 

kan tänkas bero på någon felkälla som kanske så småningom kan 

lokaliseras. 

Omdömet om hans i Tyskland ådagalagda kons tnärskap — om det 

nu ä r samme man — är tämligen hårt.2 F r å g a n ä r emellertid om han 

bör betraktas som konstnär eller som konsthantverkare. Det förefal

ler ibland en smula orimligt att man — som ofta sker — bedömer en 

1 Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lubock, II 
(1906) s. 447; IV (1928) s. 233, 426, 431. — Jfr Thieme-Becker, Allgomeines 
Lexikon der bildenden Kiinstler, bd XXII, Leipzig 1928, s. 103, art. Kunckel, 
Jiirgen (Georgius), >geb. in Stockholm (?) 1634, t wohl bald nach 1678, 1664 
Biirger und Freimaler in Liibeckx — En medhjälpare, klen figurtecknare, 
har assisterat i en del fält och fått signera ett av dessa (Världens under
gång): >Georgius K. Junger>. Hans släktskapsförhållande till mästaren är 
ännu ej klarlagt. Kanske är det han som avses i Thieme-Beckers artikel. 

1 Anf. Bau- und Kunstdenkm. IV, s. 431. 
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med måleri arbetande dekoratör efter den stora konstens måttstock, 
enbart emedan han jämte dekorativa element även använder sig av 
mänskliga figurer. Är han sökande, experimenterande och nyska
pande, må det vara hänt. Uppträder han åter blott med konsthantver
karens program — d. v. s. som en den där endast reproducerar givna 
förlagor och utnyttjar, ev. i mindre grad omformar, dessa för sina 
dekorativa syften — torde det vara mera till forskningens och den 
rätta förståelsens fromma att betrakta honom som konsthantverkare, 
Gör man detta i fallet Kunkel, måste omdömet om honom ställa sig 
betydligt mera positivt; han visar sig ha haft betydelse som skol
bildande mästare för inhemska lärjungar. Som elevarbete i hans art 
framträder nämligen den femton år senare utförda, charmfulla ut
smyckningen av Djursdala kyrka (fig. 2) ej långt öster om Eksjö. 
Gesällernas hantverksmässighet är iögonfallande jämförd med mäs
tarens betydligt större kunnande. Aspekten på Kunkel blir på så sätt 
åtskilligt gynnsammare och mera intresseväckande, i synnerhet be
träffande hans svenska produktion, som infaller under ett tidsskede 
där han måste räknas till pioniärgenerationen och varifrån endast 
ett sparsamt material av liknande art finnes kvar. 

Eksjötakets tillkomst ligger nämligen en halv mansålder före det 
västsvenska kyrkmåleriets egentliga blomstringstid. Detta sistnämnda 
har gång efter annan intresserat forskningen.3 Att inte en »eksjöstil» 
på samma sätt kommit under behandling beror säkerligen på, att 
taket ända till på sista tiden varit nästan okänt; alltsedan nedtagnin-
gen har det nämligen legat ganska oåtkomligt lagrat och först nu 
»återupptäckts». Församlingen som tidigare, i Kungl. Maj:ts till
ståndsbrev rörande kyrkorivningen, ålagts bevara de figursmyckade 
delarna av taket, anhöll nämligen snart nog hos Vitterhets-, historie-
och antikvitetsakademien om att bli befriad från den betungande vård
nadsplikten genom att erbjuda akademien taket. För akademien var 
emellertid lokalsvårigheten också stor; följden blev att taket depone-

3 A. Hahr, Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel de la Gardies hov, 
Uppsala 1905. — Hahr, Läckö slott, Göteborg 1923. — Hanna Hegardt, 
Västsvenska kyrkotakmålningar från sextonhundratalets slut till omkr. 1800, 
Göteborg 1923. — S. A. Hallbäck, Det efterreformatoriska dekorativa kyrko
måleriet på 1600- och 1700-talen i Sverige, I, Göteborg 1947. Förf:s lilla 
vägledning »Eksjötaket>, Stockholm 1946, är där citerad, tyvärr också miss
förstådd. 
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Fig. 1. Statens historiska museum. Barockhallen med de under januari—maj 
1946 monterade figurfällen ur Eksjötaket, målade av J . Kunkel (eventuellt 
Kunckel) 1687. •— The State Historical Museum. The Baroque Hall wilh the 
panels from the ceiling of Eksjö Church, painted 1687 by J . Kunkel (possibly 

Kunckel), arranged in the Baroque Hall January—May 1946. 

rades hos Nordiska museet och magasinerades i en gårdsbyggnad där. 
Vid två olika tillfällen umgicks man visserligen med tanken att få 
fram det i ljuset.4 Först 1945 kunde emellertid denna tanke för
verkligas. Och när Skandinaviska museiförbundets första möte efter 
krigsåren samlades i Stockholm den 30 maj 1946, kunde hälsnings-

• Antikvariskt-topografiska arkivet, brevkopior febr. och maj 1925 (A. Lind
blom, då t jänstgörande i Statens his tor iska museum) samt PM mars 1934 
(O. Kal ls t röm) . 
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högtidligheten hållas i Historiska museets barockhall under det da
gen förut färdigmonterade taket. 

Takets uppsättning i en redan färdig museisal har givetvis erbju
dit åtskilliga museala problem av intresse, till vilka det kanske kan 
bli tillfälle att återkomma i annat sammanhang. Men det finns också 
andra synpunkter. Under det att skulptur oftast överväger i våra mu
seers kyrksalar, är det mera sällan förunnat måleriet, här räknat 
som konsthantverk, att dominera. Eksjötaket såsom museiföremål är 
därför utan tvivel ett mycket kärkommot tillskott till den illustrering 
av den dekorativa kyrkliga konsten som åligger Historiska museet, 
ooh en därav motiverad, utförligare och rikare illustrerad publicering 
av taket förberedes av förf. till dessa rader. En eller ett par synpunk
ter på forskningsuppgiften äro emellertid lämpade för en förhands
anmälan. Figurscenerna ha hämtats ur en motivkrets, som visserligen 
var synnerligen populär, men ur vilken det i vårt land sällan sam
manställts en så stor och genomförd komposition som vad här bli
vit fallet. 

Den uppgift dekoratören hade sig förelagd var omfattande. Altar
väggen skulle målas; bl. a. förekommo här stora bilder av Moses och 
Kristus.5 Ett tunnvälvt långhustak fylldes med rosiga moln och mu
sicerande änglar omsvävande tre cirkelrunda medaljonger i rad, de 
bägge yttersta med figurscener, den mellersta med riksänkcdrottnin-
gen Hedvig Eleonoras namnchiffer; hon angives också på ett ställe 
i kyrkans arkivalier såsom mecenat för taket. Det på vardera lång
sidan av rektangulära träpelare burna tunnvalvet begränsades längs 
dessa långsidor av två plana sidoskeppstak, vardera med sex bildfält; 
hela anordningen framgår av en bevarad teckning (fig. 3). 6 Åt norr 
utgick en tillbyggnad vars innertak pryddes av tre bildfält med motiv 
från Jesu liknelser. 

Det var det för sidoskeppsfältens dekorering uppgjorda teolo
giska programmet som var ovanligt rikt utformat för våra bredd
grader. Veterligen har ett så stort anlagt och genomtänkt program 
endast på ytterligare ett ställe till hos oss varit projekterat inom re-

6 Av dessa har en planka med Kristi bild återfunnits och förvaras, efter 
konservering i Statens historiska museum, numera i Eksjö kyrka. 

6 Antikvariskt-topografiska arkivets planschsamling, blyortsskiss, osig
nerad, den 23 febr. 1887. 
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Fig. 2. Djursdala kyrka, Småland. Takmålning utförd cirka femton år senare än 
Eksjölakel, av en lärjunge till Kunkel. — Djursdula Church, Småland. Ceiling 
decoration painled about jifleen years låter than lhe Eksjö ceiling hy one of 

Kunkel's fin pils. 

nässansens och barockens kyrkmålningskonst. Är 1654 hado näm 
ligen Magnus Gabriel de la Gardie slutit kontrakt mod målaren 
Johan Werner7 angående dekorering av »slottskyrkan» på Läckö 
med »fjorton tavlor, fyra alnar höga och tro alnar breda, ulur Bibeln, 
halvparten av det gamla ooh halvparton av det nya testamentet». 

Även om vi här tyvärr sakna en närmare precisering av de fjorton 
tavlornas motiv, kunna vi mod lödning av kontraktstoxten sluta oss 
till, att det med all sannolikhet rörde sig om en s. k. bibeltypologisk 
disposition. 

Med bibeltypologi menades — något som läsaren kanske inte i en 
hast erinrar sig — en följd bibelillustralioner enligt en särskild, efter 

7 A. Hahr. Konst och konstnärer etc., s. 51. 
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Fiff. 5. Eksjö gamla, numera rivna kyrka. Skiss av långhusels takmålning gjord ome
delbart före nedtagandet 1887. Original i blyerts i Antikvariskt-topografiska arkivet. 
— The old Eksjö Church, now demolished. A skelch of the ceiling painting of the 
näve, made directly before the demolilion 1887. The original sketch, drawn in pencil, 

in the Antiquarian-7'opographic Archive, Stockholm. 
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Fig. 4. Jona. Ur »Newe Biblische Figuren» av Tobias Stimmer, 2 uppl., Strass
burg 1590. Bilden vid klicheringen spegelvänd för underlättande av jämförelse 
med fig. 6. — Jonah. From »Newe Biblische Figuren» by Tobias Stimmer, 2nd 
edition, Strassburg 1590. The picture is a reflected image of the print in order lo 

simplify the comparison wilh fig. 6. 

hand allt detaljrikare disposition.8 Man samordnade scener, i regel 

parvis, den ena u r Gamla, den andra u r Nya testamentet, med likartad 

handling. Grundtanken häri , redan antydd i Skriften,9 var att varje 

sådan gammaltestamentlig scen endast förebådade sin motsvarighet 

i Nya testamentet och först genom denna fick värde och betydelse. 

Såsom typologiens egentlige vägröjare r äknas kyrkofadern Origenes. 

Programmet utvecklades s tarkt under 1100-talet. P å det av Nicolaus 

av Verdun 1181 utförda altaret för Klosterneuburg vid Wien finna vi 

typologien tagen i bruk. 

8 H. Bergner, Handbuch der kirchlichen Kunstaltertiimer in Deutschland, 
Leipzig 1905, s. 421, 425. — H. Cornell, Biblia pauperum, Stockholm 1925, 
t. ex. s. 171, 174 f., 183. — O. Schmitt, Reallexikon zur deutschen Kunst
geschichte, Stuttgart 1939, art. Bibelillustration, sp. 513. — Jfr O. Linton, 
Medeltida bibeltolkning, Uppsala univ. årsskrift 1941:7, 6, s. 19 f. — Förf. 
tackar prof. H. Pleijel och doc. P. G. Hamberg för vänligen givna påpekan
den och råd. 

• Joh. 3: 14—15: 1. Petr. 3:20—21. 
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Fig. 5. Jona. Ur »Bybel Prinlen» av Mallhieus Merian d. a., Amsterdam 1627. 
Bilden liksom föregående spegelvänd för underlättande av jämförelse med fig. 6. — 
Jonah. From »Bybel Prinlen» by Malthseus Merian Sen., Amsterdam 1627. The 
picture is laken in the same way as the preceding in order lo simplify comparison 

wilh fig. 6. 

Redan före medeltidens slut hade den alltmera tillkonstlade typo
logien eatts i system genom det slag av bildbibel, som sedermera — 
efter medeltiden — fått namnet fattigbibel, biblia pauperum. Medel
tida bibelillustrering utgick nästan alltid från den latinska bibelöver
sättningen, Vulgata. Dennas svårförståeliga ordval kunde ibland för
orsaka uppkomsten av underliga bildframställningar. Med Luthers 
nyöversättning etter urtexten försvann åter en del av dessa. Inte bara 
för den teologiska terminologien utan även för den illustrerande bil
den skapades m. a. o. under retormationsperioden möjligheter till ny 
klarhet. När biblia pauperum efter hand förlorade i popularitet, synes 
den här ifrågavarande bibeltypologien ha kvarlevat såsom en för folk 
med högre bildning mer intresseväckande form. 

Den Wernerska typologien för Läckö slottskapell var rodan den 
ganska blygsam i förhållande till den motivrikedom ur vilken man 
hade att välja. Kiinkels typologi för Eksjö blev ännu något blygsam-

8 
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Fig. 6. Jona. Eksjötaket, direkt efterbildande Merian d. åts stick 1627 (fig. 5) 
vilket i sin tur går tillbaka på Stimmers av är 1590 (fig. 4). — Jonah. The Eksjö 
ceiling, a copy of the print by Matlhseus Merian Sen., 1627 (fig. 5) which exlends 

back to SI immer't print 1590 (fig. 4). 

mare, endast sex par bildfält. I gengäld var formatet lika monumen
talt, cirka 3,85 X 4,40 meter. Över kyrkorummets södra del, epistel
sidan, såg man de gammaltestamentliga scenerna, över kyrkans norra 
del, evangeliesidan, de nytcstamentliga. Bildsvifen började i öster: 
1) Syndafallet — Jesu dop. 2) Påskalammsmåltiden (jämte en i bak
grunden t. v. infälld omskärelsescen) — Nattvarden. 3) Kopparormen 
i öknen (jämte Aron i tabernaklet) — Korsfästelsen. 4) Jona — Jesu 
gravläggning. 5) Elie himmelsfärd — Uppståndelsen. 6) Världens 
undergång — Yttersta domen. 

Som en av de elegantaste bibelbildböt korna från renässansen kan 
man utan tvekan beteckna den, vilken den berömde silversmeden och 
ornamentsstickaren Virgil Solis gjorde förlagorna till: »Biblische Fi-
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guren des alten und newen Testaments, gantz kunstlich gerissen 

/Durch den weitberhumpten Vergilium Solis zu Nurnberg» (se fig. 7), 

t ryckt i F rankfur t a/M 1560.10 Den profetiska synen på Världsunder

gången t. ex., ä r parallellställd med en Yttersta dom av lugn monu

mentalitet med väl behärskade f igurgrupperingar . Utvägen att berätta 

mycket i en och samma bild genom att låta huvudhandlingen i för

grunden balanseras av ett annat moment till hälften i bakgrunden, 

ofta under en a rkad e. dyl., ha r av honom använts upprepade gånger 

med lyckat resultat. 

Virgil Solis sviten ha r varit känd i Krist ian IV :s Danmark . Det 

s tora ebenholtskabinettet i audienssalen på Rosenborg i Köpenhamn 

ä r bl. a. dekorerat med förgyllda silverplåtar varpå ett urval scener 

u r denna svit graverats . Däremot ä r det mig ej bekant att den har 

utnytt jats i Sverige. Kunkel torde i varje fall knappast h a känt till 

anna t än enstaka blad direkt. Likheter i masscenerna ooh överens

stämmelser i bruket att låta två handlingsmoment spelas inom samma 

ram — vilket med en beklaglig brist på elegans prakt iseras av Kunkel 

— antyda på sin höjd en kunskap därom i and ra hand. 

Annor lunda ligger det till med Tobias Stimmers bilderbok, vars 

första upplaga (Basel 1576) tyvärr ej varit mig tillgänglig, men väl 

den andra.1 1 Påfallande överensstämmelser mellan denna och Kiinkels 

kompositioner kunna lätt uppräknas . Bilden med J o n a som upp

kas tas u r havet (fig. 4) hör dit. Underl iggande verser, dels på latin, 

dels i mycket fri översättning på tyska, ha den didakt iska uppgiften 

att yt terl igare framhålla sammanhanget mellan den gammaltestament

liga händelsen och den nytestamentl iga: 

Gleich wie im Walfisch Jonas lag 
Verschlossen drey nächt und drey tag 
Am dritten aussgeworften ward: 
Also lag Christ ein kleine fart 
Auch vns zu Heyl im Grab verwart. 

10 Ingå även i Biblia Teutsch . . . D. Mart. Lut., Frankfurt 1560, se s. 206. 
— Nämnas bör dessutom att sådana konstnärer som Durer, Cranach och 
Holbein sysslat med typologi. — Till Solis' skede höra också »bibliska histo
rier» av Hans Brosamer 1552, »Icones» ur nya Testamentet av Jost Amman, 
Nurnberg 1564 och Zurich 1571, samt stick av Jörg Breu m. fl. 

11 Newe Biblische Figuren/durch Tobiam Stimmer gerissen. Mit Latei
nischen und Teutschen Versen aussgelegt, Strassburg 1590. 

10 
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Fig 7. Elie himmelsfärd. Ur »Biblische Figuren» av Virgil Solis, Frankfurt afM 
1560 (även i Luthers bibel s. å j . Bilden har icke som de föregående behövt spegel
vändas för jämförelsen med motsvarande motiv i Flksjötaket, fig. 9. — Elijah Taken 
into Heaven by the Fiery Chariot. From »Biblische Figuren» by Virgil Solis, 
Frankfurt alM 1560 (even in LutheFs bible, same year). The picture has no need 
of reflecled image in order lo simplify comparison wilh equivalent motive in the 

Eksjö ceiling, fig. 9, 

Det finns emellertid en ännu närmare Kiinkels egen tid liggande 

bibeltypologi, den av Merian d. ä. vid slutet av 1620-talet utgivna,12 

som bör g ranskas i sammanhanget . Merians bok torde ha varit den 

mest populära i s in art, dess jämförelser mellan gammal- och nytesta-

mentliga händelsemoment än mer pedagogiskt utformade. Sonen till 

denne, den äldre och märkl igare Merian, nämligen den berömde fäsö

ren Mattheus Merian d. y., uppges ha arbetat för Kar l Gustav 

12 Bybol Printen, Vortoonende de voornaomste historien Der Heylige 
Schrifture Konstigh afgeboelt Door Matthseus Merian, Amsterdam (1627). 
— Jfr »Icones biblicse» (1625), vidare »Christlich-gottselige Bilderschule 
fur die Jugond» (1636), »Theatrum biblicuu» (1643), >Vetus Academia Jesu 
Christi iconibus illustrata» (1641) m. fl. 

11 
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Fig. S. Ellt himmelsfärd. Ur »Hybel Prinlen» av Matlhteu» Merian d. ä„ Amster
dam 1027. Bilden vid kltehertngen spegelvänd för underlättande av jämförelse 
med fig. 9. — Filijah Taken Into Heaven hy lhe Fiery Chariol. From »Hybel 
Prinlen» by Mallhseus Merian Sen., Amsterdam 1627. The piclure is a reflecled 

image of lhe print in order to simplify comparison ivilh fig. 9, 

Wrangel;" man kunde ju våga en gissning att riksänkedrotlningen 
genom Wrangels kontakt med sonen fått den äldre Meriahs ståtliga 
bok i sin hand och förtjust över dess vackra kopparstick anmodat 
Kiiukol alt la just dessa till sina huvudsakliga förlagor. 

Kopiering av Merian d. ä. föreligger alldeles obestridligt t. ex. i 
scenen mod Jona och valfisken (fig. 5 och 6) — liksom det torde vara 
ganska klart atl Merian i sin tur efterbildat Tobias Stimmer (jfr fig. 
•1) — ooh i Klie himmelsfärd — med en tydlig linje tillbaka till Solis 
(fig. 7—9) — vidare i Kristi gravläggning, i Arnnsfigiireii i taber-
ii,ikolscenen. Dessutom kan nämnas att stor överensstämmelse före
ligger även beträffande norra utbyggnadens liknelsescener: Den rike 
mannen och Lazarus samt Arbetarna i vingården (fig. 10—11). 

•« Th i , ,m- l l i rk i r. bd XXIV. Leipzig 1930, s. 414. 

12 
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Fig. 9. Elie himmelsfärd. Eksjötakel. Likheter med såväl det likavända sticket av 
Solis, fig. 7, som det i verkligheten omvända sticket av Merian, fig. 8. Märk en 
avvikande detalj: lärjungen Elisa i mellanplanet vänder sig från floden Jordan och 
skådespelet med den brinnande vagnen på väg mot himlen. — Elijah Taken into 
Heaven by lhe Eiery Charlot, The Eksjö ceiling. Similarity wilh the print by Solit, 
fig. 7 as well as that of the turned print by Merian, fig. 8. Nolice a diverging 
detail: The disciple Elisha, in lhe middle dislnnce, lurns his hack lo the River 

Jordan and lhe scene wilh the Fiery Churiol on its way to heaven. 

Detaljlikheter förekomma på många håll: i Syndafallet och i Dopet, 
i Påskalammsmåltiden och i Nattvarden, i Kopparormsscenen o. s. v. 
Men lika påtagligt iir all även helt andra förebilder stått vår Kunkel 
till buds: detaljer i Golgatascenen peka sålunda direkt på någon 
Rubcns-lärjunge. 

Säkerligen kunde sextonhundratalels människor sin Bibel betydligt 
bättre än vi, men även så skulle det nog ibland fallit sig svårt för 
målaren att mod riklig avvägning av alla de många detaljernas bety
delse ha fått dem mod i tavlan. Också i detta hänseende har emellertid 

13 
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Fig. 10. Arbetarna i vingärden. Ur »Bybel Prinlen» av Matthseus Merian d. ä., 
Amsterdam 1627. Bilden vid klicheringen spegelvänd för underlättande av jäm
förelse med fig, 11. —• The Workers in the Vineyard. From »Bybel Prinlen» by 
Mallhseus Merian, Sen., Amsterdam 1627. The picture is a reflecled image of 

lhe print in order lo simplify comparison with fig. 11. 

Merians bok tillhandahållit all önskvärd teologisk kommentar; till 
varje bild höra texter på såväl latin och engelska som plattyska och 
holländska, och i själva rubriken ligger oftast den typologiska för
klaringen. Under Golgatascenen lyder sålunda texten: Sicut Moses in 
deserto serpentem exaltavit. Under Elie himmelsfärd står: Typus 
ascensionis Christi ad coelos. 

Ur bilden av Elie himmelsfärd — bland andra — kunna vi slutligen 
också utläsa ett och annat om kopisten-hantverkaren Kilnkels små 
valhänta försök att rebellera mot de olika kopparstickens katego
riska imperativ och göra något självständigt. Hela kompositionen är 
sålunda i nästan varje detalj en slavisk efterapning av det merianska 
sticket, men i spegelbild. Elia knäfaller först väntande i förgrunden, 
t. h. på förlagan, t. v. i Kilnkels tak; därpå far han bort i den brin
nande vagnen i fonden vänster resp. höger. Allt möjligt är med sam-
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^^_^wa . 

Fig. 11. Arbetarna i vingården. Eksjötakel, en av de tre figurscener med motiv 
från Jesu liknelser, vilka prydde takel i norra utbygget (»bondkyrkan»). Slavisk efter
bildning av Merian, jfr fig. 10. — The Workers in the Vineyard. The Eksjö 
ceiling, one of the three figure scenes with motive from »The Parables of Christ» 
which decorated the north transept (»bondkyrkan»). Copy after Merian, compare fig. 10. 

vetsgrannhet kopierat, trädkulissen t. ex., med de båda kring var
andra slingrande stammarna. Men så — antingen det nu berott på att 
han bredvid sig haft Solis-sticket som generellt rättesnöre för kom
positionsställningen och blott i distraktion tagit en figur direkt ur 
Merian-sticket utan att vända på honom — eller det varit skapar
driftens behov av en oavhängighetsförklaring, om än aldrig så liten, 
som obetvingligt kommit över den förträfflige dekoratören Kunkel 
Alltnog, något har måst göras; och i mellanplanet har han påträffat 
profetens älsklingslärjunge Elisa, piskande floden Jordan med man
teln. Honom har han resolut vänt helt om, med det en smula tragiko
miska resultatet, att den arme Elisa synes i stor förvirring vifta med 
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manteln åt helt annat håll än där Jo rdan flyter, och med ryggen vänd 

mot det märkliga celesta skådespelet, där himlen öppnar s ig i röda 

och gula färger och vagnen kör upp på sin underbara färd. Den ha r 

på något sätt blivit symbolisk, denna konstnärens åt El isa kommen

derade helomvändning: det är inte bara den felmälade personagen 

utan också målaren själv, som aldrig förunnats se in i himlen. 

SUMMARY 

O. Källström: Painted Bible Illustrations of the Eksjö Ceiling. 

In the little Swedish town Eksjö, situated praetically half way between 
the Scandinavian oapitals Stockholm and Copenhagen, there was until 1887 
a large wooden church. Its interiör was richly decorated with paintings 
signed by a certain J. Kunkel (possibly Kunckel). When the parish applied 
to the Government for permission to tear down the old church and build a 
new one of stone the authorities for the preservation of ancient monuments 
succeeded in raaking it a condition that all the figure scenes of tho enormous 
wooden ceiling must be sawed out and preserved for the future. As it so 
often happens in such cases, the parish showed no interest in procuring a 
suitable place to store those remarkable remains of the old church. They 
demanded that the museum authorities of Stockholm should take charge of 
the ceiling planks. At that timo even the museums had no possibilities of 
erecting a ceiling with an area of more than 250 ra2 so the ceiling was 
stored and became almost forgotten. Not until about 50 years låter did the 
author of this essay succeed to interest the museum authorities in plaeing 
certain parts of the ceiling in the Baroque Hall of the State Historical 
Museum whieh was a very exponsive undertaking. In May 1946 the museum 
representatives of the neighbour countries, who were present at the first 
congress of the Scandinavian Museum Association after the war, assembled 
to the opening ceremony under this newly erected ceiling (fig. 1). 

Until now the master of these paintings was almost unknown to research 
— although his name was known. Certain reasons have spöken for the 
fact that he ought to bo identified as Jiirgen (Georgius) Kunckel found 
in Thiome-Becker (see note 1). He should not be reganled as a creativo 
artist but instead as a routined art craftsman. In this way he becomes more 
interesting. He belongs to a generation of pioneers who forebodes the rapid 
development of the baroque style of church painting, especially in Western 
Sweden shortly after 1700 (see note 3). The still anonymous art craftsman 
who at this time made the very fascinating decoration in Djursdala Church 
(fig. 2) — not far from Eksjö — can be regarded as a pupil of Kunkel as 
the painting is a reduced and simplified copy of the painting from tho 
Eksjö ceiling. 
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Because ol its early placing in the history of Swedish art craftsmanship 
this ceiling may be considered interesting enough to receive a well-illustrated 
monographic treatise, possibly in English. Before the expenses of such a 
treatise are guarantced — and this can take a certain length of time — 
it would be of great importance to receive a shorter essay that can clarify 
the iconographic sourccs of the figure scenes. They are namely received from 
a series of motives which was very populär on the eontinent but in Seandi
navia the scenes when put together had never oontained such a large com
position as in this case. 

Fig. 3 represents a pencil sketch of the näve ceiling, drawn shortly 
before it was torn down. In the middle there is a barrel-vault and on 
either side plane aislo ceilings. Each has six panels with oorresponding 
motives and it is these that are of the most interest. They contain an 
interesting example ot a bible-typologic programme which extends back to 
earlier typologic picture scenes in copper print (fig. 4—5—6 resp. 7—8—9). 

By bible typology we mean, generally spoaking, bible illustrations (see 
note 8) co-ordinated in pairs, one from the Old Testament and the other 
from the Gospels, with oorresponding scenes. Tho fundamental idea, already 
indicatod in the Scripture (see note 9) was that each scone from the Old 
Testament was to forebode its oorrespondence in the Gospel and not until 
then could it receive value and importance. Gradually as the specific bible 
typology of the latter Middle Ages — which we call »Biblia pauperum» —• 
began to decrease in interest lhe representation which was used in tho pro
gramme of the Eksjö ceiling began to increase in popularity. 

Klinkers typology for the Eksjö ceiling consists of six pairs of motives. 
The size of each panel is 3.85 X 4.40 metres. Över the south part of the 
church interiör, the epistlo side, the scenes from the Old Testament in 
accordance with the symbology for church building were seen and över 
the north part, the Gospel side, the scenes from the New Testament. The 
picture series beginning from the east are as follows: 1) Tho Fall of the 
First Man — Tho Baptism of Christ. 2) The Passover — The Last Supper. 
3) The Brazen Serpent — Tho Crucifixion. 4) Jonah — The Entombment. 
5) Elijah Taken into Heaven by the Fiery Chariot — The Resurrection. 
8) The End ol the World — The Last Judgment. 

Tho author points out tho possible pattern for certain scenes. »Biblische 
Figuren des alten und newon Testaments» by Virgil Solis, Frankfurt a/M 
1560 (see note 10) is the basis for »The Taking up of Elijah by a Fiery 
Chariot to Heaven» (fig. 7, compare with fig. 9). »Newe Biblische Figuren» 
by Tobias Stimmer, 2nd edition, Strassburg 1590, re-appears in the motive 
with Jonah (fig. 4, compare with fig. 6). Nearor Kunkel's own time exists, 
howovcr, a splendid work, >Bybel Prinlen.. .» etc. by Matthieus Merian 
Sen., Amsterdam 1627, which in many cases has been the immediate pattern 
(fig. 5, resp. 8). This charaetoristic appears still more pronounced in the 
three panels över the north transept where »The Parables of Christ» are 
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treated. Notice the full resemblance in the motive »The Workers in the 
Vineyard» (fig. 10 and 11). 

Lastly, the author points out that Kiinkel was not so successful when he 
left the positive foundation of the prototype and tried to compose a picture 
group by himself. Several examples could be stated but the author is 
content in giving only one detail in »The Taking up of Elijah by the Fiery 
Chariot into Heaven» for which the painter, as already mentioned, has 
perhaps had two different prints as pattern: one of these with the motive 
just as it was while the other with the motive turned as a mirror image 
in accordance with Kunkel's composition. On the whole everything has been 
correct except that in the middle distance Elijah's favourite disciple Elisha, 
who really ought to be occupied in dividing the River Jordan with a mantle, 
is seen instead turning away from the river, with his back in the direction 
the chariot ascends to heaven. Sens moral: Kiinkel reveals here a lack of 
artistiealness. He is an art craftsman with limited views. The painter as 
well as the unfortunate Elisha, with his back to the wonderful revelation, 
never got the chance to see into heaven. 
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