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SMÄRRE MEDDELANDEN 

S. HADRIANUS PÅ ETT SVENSKT ALTARSKÅP 

Bland de konstverk som genom nyuppställningen i Statens historiska mu
seum 1943 trädde fram ur magasinens dunkel till en rättvis plats i ljuset 
är ett senmedeltida sidoaltarskåp från Husby-Skcderid ett av de mest upp
märksammade.1 Mittbilden utgöres av en Picta eller Marie klagan, där 
Marias glatta ansikte grimaserar patetiskt medan den döde Kristus har ett 
i förhållande till konstverkets tekniska kvalitet påfallande plumpt ansikte.5 

Men betydande äro de tvådelade dörrarnas målningar, som framställa en 
rad enstaka helgon, stående på ett rutat golv framför ett brokaddraperi mot 
guldgrund. Helgonen äro från vänster: Petrus, en biskop utan särskilda 
attribut, Andreas och S:ta Anna. Om skåpet lillslutes och alltså tår sitt 
vardagsutscende finner man att den vänstra dörrhalvans målning gad förlo
rad, inedanden högra prydes av en ganska välbevarad helgonbild (se fig.). 
Här står en elegant ung man, vilkens något bekymrade odi tankfulla blick 
torde ha sin orsak i det faktum.att hans högra arm är avhuggen strax 
ovan handleden. Den avhuggna handen håller han i sin vänstra hand. Snitt
ytorna äro prydligt putsade och det hela framställt med en viss åskådlighet 
som tyder på naturstudier. Mannen bär hermolinslodrad mantel, knäppt 
vid högra axeln, pälskantad livrock med gyllene bälte, mössa med påsatt 
smycke mitt fram samt röda, spetsiga stövlar. Dräkten iir sålunda yTtterst 
högreslåndsbetonad. Vem är mannen? Man har gissat på flera, bl. a. den 
svenske tronpretendenten Holmger, vilkens ikonografi iir föga känd oeh vil
kens huvudbonad på det berömda gravtäcket från Skoklosterkyrka onek
ligen företer cn viss likhet med Sketleridsniannens. Den enligt min mening 
rätta lösningen ger emellertid cn bild av samma helgon på en altarskåps-
dörr i Marienkirche i Liibeck,1 som enligt samstämmiga tyska uppgifter 
f&reetlller S. Hadrianus — i Tyskland även kallad Adrianus oller Adrian 
— cn av de många som under senmedeltiden ansågs skydda mot post och 
plötslig död. Han var bl. a. brevbärares, slaktares, smeders och soldaters 
skyddshelgon men torde icke ha åtnjutit någon alltför våldsam popularitet, i 
varje fall icke här i landet. Enligt legenden var denne Hadrianus krigs
överste under Mnximianus Galerius och befälhavare för en avdelning sol
dator, som torterade 23 kristna. Han omvändes genom de kristnas mod ot-li 
blev själv martyr i Nikodemien genom att hans ben krossades med cn järn-
släng mot ett städ och att ena handen höggs av. Som helgonattribut 

1 Inv. nr 10363. 
1 O. Källström. Medeltidens ansikte, Stockholm 1915, pl. 26 och 92. 
» Die Bau- und Kunstdenkmäler . . . Liibeck, 11. 1906, s. 320. 
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S. Iludriunus (Adrian). .Matning på altar-
skåptdörr Iran iiusby-Skedcrids kyrka. Upp
land, nu i Stålens historiska museum. — SI. 
Hadrlan. Painting on a door of a reredos 
from 11usby-Skederid church. Uppland, Now in 

Slutens historiska museum. Stockholm. 

förekommer elegant världslig 
dräkt, vanligen svärd eller etl 
siätl mil några enstaka gånger 
en avhuggen hand.4 Såvitt jag 
vet ar var bild den enda be
varade av Hadrianus i vari 
land, men det är ingalunda 
otroligt att flera exempel skulle 
kunna komma tram bland de 
inånga helgonen i vara kyrko-
iii.-ilniiigar från medeltidens 
sista årtionden. 

Till sist någ ra ord om Ske-
deridsskåpets konsthistoriska 
ställning. Någon grundl ig be
handling har tli-t ännu ej blivil 
föremål tör, men del hur till
skrivits både Bertil målare* i 
Stockholm — förvisso ulan 
skiil —. kretsen kr ing Bernt 

Notke* och Johannos Steorata 
verkstad. ' Av dessa förslag ä r 
det sistnämnda alternativet 
utan tvekan det mest tilltalan
de, eftersom det förklarar de 
skenbara likheterna med Noi-
kegesällernas oeh Bertils verk. 
Stenrat visar sig alltmer v«ra 
on av de ledande kons tnärerna 
i Liibeck under 1 KKI-talels 
tredje fjärdedel ooh bör rim
ligtvis ha lämnat ganska 
kraftiga spar efter sig hos de 
mera osjälvständiga skulptörer 
och målare, som sedan slöto sig 
Ull Notkes och Rodes dier 
Bertils verkställer. Sedan jag 
funnit villa flera spår av Sten-
rata verksamhet i svmsk ägo 
• ui -om hittills observerats, där
ibland etl utan tvekan egenhän 
tligt altarskåp,' sum till kväll 
teten nästan överträffar Bälin-
geskåpet av år 1471, kommer det 
att bli möjligt atl ge bilden av 
Johannes Stenrat som konstnär 
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betydligt fastare konturer och även urskilja några av hans medarbetare. 
Donna för kännedomen om liibeckkonsten och de svensk-liibska konsttörbin-
tlelscrna under 1100-talet utomordentligt viktiga undersökning fordrar emel
lertid betydligt större utrymme än som här kan stå till buds samt en full
ständig gonomfotografering av materialet innan den kan framläggas. Det är 
därför för tidigt att ge en mera preciserad datering av Skederidsskåpot innan 
do större problemen klaral-s upp. Myckot talar emellertid för att det tillkom
mit redan under 1470-talet eller senast omkr. 1480. 

liaiii- Norberg 

DEN INTERNATIONELLA AKADEMISKA UNIONENS 
SAMMANTRÄDE I BRUXELLES 1947 

Den 18 oktober 1919 stiftades i Paris VUnion académique internationale. 
vars statuter slutgiltigt stadlästes i Bruxelles don 18 april 1923. I denna 
sammanslutning inga nationella akademier eller likställda vetenskapliga 
sammanslutningar, alla förenado i on stämning av broderskap, frihet och 
jämställdhet. Unionens uppgitt iir internationellt samarbete för främjande 
av kollektiva undersökningar och publikationer inom akademiernas verksam
hetsområden, filologiska, arkeologiska, historiska vetenskaper liksom även 
moraliska, politiska och sociala (alltså ej naturvetenskaper). 

Vid sammniilrädti i Bruxelles 1923 deltogo representanter för Belgien, 
Danmark, Spanien, Förenta Staterna (Amerika), Frankrike, Storbritannien. 
Grekland, Italien, Japan, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, 
Ryssland, det serbisk-kroatisk-slovenska kungariket och Tjeckoslovakien. 
Tyskland med 5 akademier och Österrike upptogos i Unionen år 1935, Un
gern 1927. Finland 1929, Sverige och Kina 1939. 

4 J. Braun, Tracht und Attribute der Heiligen . . ., Stuttgart 191:!, sp. 34, 
lig. 7. 

' H. Busch. Meister des Nordens, Hamburg 1940, s. 74, Bertil >um 1480>. 
• C. H. af Ugglas i Tiotusen år i Sverige, Stockholm 1945, s. 321. Färg-

reproduktion av vänstra dörrpartiet i .samma arbete vid sid. 317. 
7 W. Paatz. Nordelbingen 7, 1928, s. 01. //. Wentzel. Johannes Stenrat. 

Maler. Nordelbingen 15, 1939, s. 72, fig. 10. 
8 Jag avser det lilla förnämliga altarskåpet i Torsås, Småland, som 

tidigare fanns i Kalmar museum, en Smärteman ur elt förkommet altarskåp 
i Karlslunda, Småland, ett av denna avhängigt ehuru enklare Iriumfkriicifix 
i Högsruin, Öland, samt en madonna i Granbiill, Smaland. Kn Kristoffer i 
Östervåla, Uppland, och ett altarskåp i Vinnerslatl, Östergötland, äro för
modligen svenska arbeten i direkt beroende av Stenrat. Tidigare har en 
relief med Marie kröning i Kalmar museum (II. Cornell) samt en apostel 
från Qothem (Roosval) satts i samband med Stenrat. Gothemsaposteln är 
emellertid otvivelaktigt ett Vadstenaarbete från omkr. 1475, utfört av .samma 
man som snidat madonnan i Kumla, Närke, år 1473. Beträffande den upp
läggning av Stenratproblemet som gjorts i S. Karling, Den medeltida trä
skulpturen i Estland, Göteborg 1946, ämnar jag återkomma i samband 
med publiceringen av Stenrats verk i Sverige. 

43 


