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HELGONMÅLNINGAR I TÄBY KYRKAS 

VAPENHUS 

Av Ragnar Stenberg 

B, Hand kalkrnålningarna i Täby kyrkas vapenhus möta oss tvä ge
stalter, som icke så ofta förekomma i svensk medeltidskonst. De åter
finnas i valvets östra kappa, och målaren har i språkbanden lämnat 
den upplysningen, att den norra bilden föreställer S. Botolphus abbas 
och den södra S. Brandanus monacus. Bilderna äro omnämnda i 
Cornell och Wallin, Uppsvenska målarskolor, där också deras konst
historiska ställning anges. Medan målningarna i kyrkans långhus 
och kor tillskrivas Albertus Pictor, företer vapenhusets utsmyck
ning en påtaglig släktskap med dekorationen i Tierps kyrka. Upp
hovsmannen till vapenhusmålningarna i Täby anses därför ha till
hört Tierpsmästarens skola, vars verksamhet kan följas i Sverige 
och Finland från 1400-talets mitt till in på 1480-talet.1 Själva kyrko
rummets målningar, som aldrig varit överkalkade, äro utförligt be
skrivna i Sveriges kyrkor, Uppland, B: 1, H: 1, s. 83—102, där även 
äldre beskrivningar citeras (Sylwan, Ekdahl, Hildebrand). Då under
sökningarna för Sveriges kyrkor gjordes, voro vapenhusmålningarna 
ännu överkalkade, oeh endast några fragment av dekorationen fram
trädde på några ställen, där putsen fallit av. Målningarna framtogos 
och konserverades 1931. Då de icke synas vara beskrivna i litteratu
ren, må här några meddelanden lämnas till deras ikonografi, när
mast i fråga om de nämnda S. Botolphus och S. Brandanus. 

Medan dessa två helgongestalter bilda huvudmotivet i östra valv
kappans utsmyckning, finna vi i västra valvkappan S. Eaurentius och 
S. Stefanus, i den södra S. Olof och S. Erik och på möte varande plats 
i norra kappan Veronicas svetteduk, hållen av två änglar. Väggarna 

1 H. Cornell, Den svenska konstens historia från hedenhös till omkr. 1800, 
s. 137—138. — H. Cornell och S. Wallin, Uppländska målarskolor på 1400-
talet, s. 39, 119—120. 
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upptagas av en del kända legendmotiv, som icke sällan möta oss i de 
sengotiska vapenhusmålningarna. Bland figurerna på östra väggen 
finna vi S. Eskils bild. Som synes har abboten Botolphus och mun
ken Brandanus berette en plats i ett slags helgonpantheon, där vi 
återfinna några av de mest kända och älskade helgongestalterna i 
den nordiska medeltidsreligiositeten. 

Ärkemartyren Stefan, vars bild i nordisk folkfromhet sammanvävts 
med legendariska motiv om Herodes stallare Stefan eller Staffan, 
hade givetvis en hög ställning i det medeltida gudstjänstlivet. Hans 
stora festdag, annandag jul, betecknades i Uppsalaiwissalet som 
festum semiduplex, vilket på 1400-talet var den näst högsta fest-
graden.2 Martyrens andra festdag, den 3 augusti, som firades till 
minne av upptäckten av Stefanus' jordiska kvarlevor på 400-talel, 
hade endast simplexkaraktär, vilket innebar, att festen endast kom-
memorerades vid dagens ordinarie gudstjänster. Laurentius eller 
S. Lars hade från äldsta tid en framskjuten ställning i nordisk liturgi. 
Hans festdag den 10 augusti, Larsmässan, betecknas i Uppsala-
missalet som totum •duplex och var en stor folkfest. Man kan i detta 
sammanhang också erinra om att helgonet var en av skyddspatro
nerna för Lunds oeh Uppsala domkyrkor och att Gamla Uppsala 
domkyrka och en av Sigtunakyrkoma vigts till hans ära. De nordiska 
helgonkungarna Erik ooh Olof tillhörde de allra främsta bland vår 
medeltids helgon. Jämte S. I^ars voro de Uppsala domkyrkas skydds
patroner, Erik den heliges tvä högtidsdagar, den 18 maj till minne 
av hans död och den 24 januari till minne av hans kvarlevors över
förande från (Gamla) Uppsala till östra Aros hade i Uppsalatradi
tionen högsta festgrad, medan S. Olofs minnesdag i Uppsalamissalet 
endast har semiduplexgrad. Denna omständighet betyder icke att 
Olof den helige skulle ha varit mindre dyrkad än S. Erik. Tvärtom 
var hans kult sä livligt uppskattad, att Uppsalabiskopama sågo sig 
nödsakade att i viss mån inskrida emot den, då den hotade att undan
tränga Erik den heliges dyrkan.3 I Linköping, Skara, Västerås och 
Strängnäs firades S. Olofs dag den 29 juli som en fest av högsta ord-

2 En översikt över det svenska festkalendariet med utgångspunkt från 
Missale Upsalense novum av år 1513 lämnas i G. Lindberg, Kyrkans heliga 
år, s. 292—352, som här utnyttjats för kalendariska och andra liturgiska 
uppgifter. 

3 Lindberg, o. a. a. s. 295. 
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ningen. S. Eskil, som i Täby kyrka sammanställts med en icke 
namngiven helgonbiskop, hade i sin egenskap av Södermanlands 
apostel sin främsta ställning inom Strängnäs stift, men även i Upp
sala torde hans dag, den 12 juni, ihågkommite. Han kunde alltså väl 
försvara sin ställning bland de stora helgonen i en kyrka inom Upp
sala ärkestift. 

Anlägger man samma liturgihistoriska synpunkt på de två helgo-
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nens förekomst i östra valvkappan, ställer sig saken icke lika enkel. 

Abboten Botolphus, Botulf eller Botolf, återfinnes visserligen i Upp-

salamissalets kalendarium, men hans dag ha r ingen hög festgrad. I 

Skarabreviar iets kalendarium är hans namn vid den 17 juni skrivet 

med röd skrift, men festgraden anges icke högre än som semiduplex.4 

Nu bör man dock i detta sammanhang er inra sig, alt våra tryckta 

kalendarier i missalen och breviarier representera ett sent stadium 

i den l i turgiska utvecklingen. Ett helgon kan av gammalt hava ägt 

en s tark ställning i kulten men sedermera ha skjutits undan under 

inflytande av modernare r iktningar , medan den gamla traditionen 

levat vidare i folkfromhet och folksed. Detta förlopp kan i viss man 

följas inom Uppsalatradit ionen. 1 vårt äldsta kalendarium, som synes 

ha nedskrivits 1198 och — i ofullständigt skick — har bevarats 

bland fragmenten av ett missale från Täbys g r annkyrka Vallentuna, 

återfinnes Botolfs namn vid den 17 juni.5 Botolf tillhör alltså den 

grupp helgon, som dyrkades i Norden sedan den äldsta kr is tna tiden, 

innan ännu kalendariet under inflytande av t iggarmunkarna bragts 

i nä rmare anslutning till allmänt romersk tradition, och nya helgon 

av fransk-romerskt u r sp rung införts i den kyrkl iga kalendern.9 Re

dan under 1000-talet skall hans fest ha firats i Norden med icke 

mindre än tre helgdagar.7 En av de äldsta ky rko rna i Lund var även 

helgad åt S. Botolf.8 Under medeltidens lopp ha r Botolfs ställning 

försvagats i kulten men hans minne har levat kvar i folkfromheten. 

Förklar ingen kan man finna i helgonets legend. Denna uppger, att 

Botolf var kungason från Skottland. Han gick i kloster och blev 

biskop i Utrecht. Därifrån reste han över till Pmgland, dä r han in

rättade en klosterstiftelse i Icanhoe 654.° Han representerar alltså 

den gammal-anglosachsiska kyrkan , som först efter synoden i Whi tby 

Kalendariet 

4 Lindberg, o. a. a. s. 313. 
6 Liber ecclesiae Vallentunensis. Utg. av Toni Schmid, 1945. 

utg. av O. Janse 1907: Kalendarium Vallentunense. 
• G. IJndberg, Die schwedischen Missalien dos Mittelalters, s. 173 ff., 245., 

ff., där det dominikanska inflytandet i Uppsala betonas. 
7 Lindberg, Kyrk. hel. år. s. 313, not 1. 
8 E. Wrangel i Stud. tillägn. M. Pfannenstill 1923, s. 475. 
• För allmänt kyrkohistoriska notiser har huvudsakligen anlitats Gust. 

Kriiger, Handbuch der Kirchengeschichte, Karl Muller, Kirchengeschichte, 
Hans v. Schubert, Geschichte der christlichen Kirche im Friihmittelalter, 
artiklar i Realoncykl. fiir protestantische Theologie und Kirche, Die Eeligion 
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664 antog romersk ritus och underordnades Rom. Botolf har kommit 
in som en stor helgongestalt i den svenska kyrkan genom inflytande 
av den anglosachsiska missionen under 1000-talet och 1100-talets 
förra hälft. Han har haft högt anseende, mens hans dyrkan har under
tryckts under inflytande av munkordnarna under den centrala me
deltiden. I motsats till många andra helgon av anglosachsiskt ur
sprung har hans namn dock fått stä kvar i kalendern.10 Botolfs före
komst bland 1400-talsmålningarna i Täby kan tydas som ett tecken 
på att helgonet ännu vid denna tid var levande i folkmedvetandet och 
fortfarande hade en stark ställning i folkfromheten.11 Målaren har 
framställt hans dubbla ställning som abbot och biskop på det sättet, 
att Botolf i höger hand håller en stav, som kan vara både biskops-
kräkla och abbotsstav, medan mitran icke är placerad på hans huvud 
utan avbildad strax ovanför hans vänstra skuldra. 

Munken Brandanus, som är avbildad intill Botolf, söka vi förgäves 
i våra medeltida kalendarier, men han var icke desto mindre en myc
ket populär helgongestalt i Väst- och Nordeuropas kustområden. 
Hans bild har funnits i Hälsingborgs Mariakyrka. Otto Rydbeck 
omnämner den i sin framställning av de nu utplånade målningarna 
under sköldbågarna i kyrkans koromgång. På en av Rydbeck re
producerad handteckning efter de försvunna målningarna ser man 
under ett språkband med texten »S. Brandan(us)» en abbot med 

in Geschichte und Gegenwarl, Encyklopaedia of religion and ethics, Diction-
naire d'archcologie chrétienne et de liturgie och Kirkeleksikon for Norden. 

10 Som exempel må nämnas Edward och Dunstan, som återfinnas i Vallen-
tunakalendariet på resp. 18 mars oeh 19 maj men sedan ha uteslutits ur 
festkalendern. 

11 Ett annat belägg för detta förhållande, ungefär samtidigt med Botolfs 
bild i Täby, är det S. Botolfs gille, som omnämnes i N. Ahnlund, Medeltida 
gillen i Uppland, Rig 1923, s. 12, 15, och efter Ahnlund av M. Amark i Forn
vännen 1936, s. 203, och Julhälsn. till förs. i Ärkestiftet 1947, s. 37, 38. 
Detta gille trädde på 1480-talet i förbindelse mod bröderna i Sigtuna domi-
nikanerkonvent, vars föreståndare 1489 utfärdade ett delaktighetsbrev för 
bröderna i >Sankte Botolfs gille i Börklinge spöken». Den klocka, som 1513 
beställdes för Björklinge kyrka, sättes av Amark också i förbindelse med 
gillet, då dess nu försvunna inskription uppgav, att den gjutits »till Guds 
namns ära och hans martyr och helgon sankt Botolfs lov». I H. Lundström, 
Fynd och forskningar, II, s. 57, framhålles som ett exempel på Botolfs 
popularitet, att helgonets namn är nämnt i 1513 och 1535 års synodalcirku-
lär från Uppsala. Lundström meddelar även (efler Ellen Jörgensen), att 
reliker av S. Botolf skullo ha förvarats i Broddetorps kyrka i Västergötland. 
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kräkla i höger hand ooh manipel i den vänstra.12 I Täby ä r Bran

danus framställd med en bok i sin vänstra hand och med en träd

gren i den högra. Gestalten ä r placerad på ett fiskliknande havsdjur 

med fenor ooh ett stort huvud med ett väldigt gap. Man känner hä r 

igen det i r ländska helgonet Brennain eller Brendan, vars legend 

hörde till de mest älskade under medeltiden. 

Brendan skall ha levat på 500-talet, och avlidit 577. Då han tillhör 

den gammalir iska munkkyrkan , är det karakterist iskt , att han skild

r a s som klostergrundare. Han blev abbot i klostret Cluinferta, och 

uppfattades mycket sna r t efter sin död som helgon. Hans även efter 

medeltida förhållanden mer än vanligt fantastiska legend ä r på sitt 

sätt också karakteris t isk för den kyrka han tillhörde. Här ski ldras 

nämligen Brendan som en väldig sjöfarare, och legendens centrala 

parti upptages av den s. k. Navigatio Brendani, där helgonets havs

färder utförligt tecknas.13 Den ir iske reseabboten framstår i denna 

ski ldring som en de nordliga havens Odysseus, som mod havsvidiind-

ret Jasconius ' hjälp får uppleva de most egendomliga ting. Det är 

denne Jasconius , som målaren i Täby kyrka framställt under hel

gonets fötter. Navigatio Brendani var dock icke en nöjessegliug eller 

ett spännande äventyr vilket som helst. Brendan hade ett alldeles 

bestämt mål för sina vidsträckta resor över världshavet. Han färda

des bort från de av människor bebodda t rakterna och reste från ö 

till ö i oceanen för att nå paradiset, som skulle finnas någonstädes 

därute. Slutligen förunnades honom ocksä nåden att se s ina dröm

mar förverkligade, l^ångt ute på en okänd ö i världshavet fick han 

äntligen blicka in i himmelen och paradiset. Man förstår att ett hel

gon med sådana kvalifikationer uppfyllde alla fordringar för att bli 

skepparnas skyddspatron. 

Men bakom denna fantastiskt utbroderade legend ligger ändå en 

viss historisk verklighet, och Brendans bild i Täby öppnar för oss 

ett fängslande kyrkohistor iskt perspektiv. Den ir iska ky rka Brendan 

tillhörde, hade sedan 400-talet levat ett av Rom oberoende liv 

12 O. Rydbeck, Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor, Lund 1904, s. 71, 
fig. 85, s. 155—156. Bilden av Brandanus dateras till slutet av 1400-talet. 
Kodan då den reproducerade teckningen utfördes, var målningen tydligen så 
skadad nedtill, att man icke kan avgöra, om Brandanus' bild åtföljts av det 
karakteristiska attributet av fisken eller havsvidundret. 

13 Navigatio Brendani, utg. av C. Wahlund i Skrifter utgivna av Huma
nistiska vetenskapssamfundet i Uppsala, 4: 3, 1900. 
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med egna sedvänjor och en gudstjänsttradition, som avvek från ro
mersk ordning.14 Härdarna för kyrkolivet voro de stora klostren, 
och hela det iriska kyrkoväsendet stod under ledning av abboten i 
Annaghs kloster, som genom Columba d. ä. fick en motsvarighet i 
Nordbritannien genom grundandet av klostret Hi, sedermera kallat 
Jona. Här härskade ett strängt asketiskt livsideal, och de iriska 
munkarna voro kända för sin lust att draga sig undan människor och 
i ensamheten ägna sig åt andaktsövningar. Det talades om deras be
nägenhet att »tiga ute i skogarna» (silere in silvis). Men samtidigt 
hade de en helig oro i sitt blod, vilken drev dem ut på missionsresor 
till främmande länder. Denna vana att begiva sig ut på vandring och 
sjöfärder, deras mångomtalade consuetudo peregrinandi, förenades 
med en sällspord flit i kulturens tjänst. Erins ö ute i Atlanten kunde 
under 500- och 600-talet uppvisa en humanistisk bildning, till vilken 
kontinenten saknade motstycke. Här hade icke blott den latinska 
utan även den grekiska bildningen ett hemvist, och genom de vand
rande irerna och deras klosterstiftelser på kontinenten — Luxeuillo. 
S. Gallen, Bobbio — utbreddes deras asketiska munkreligiositet och 
grekisk-latinsk kyrkokultur.15 Det är i detta historiska sammanhang 
vi måste inordna legendens Brendan. Han symboliserar i sin gestalt 
de iriska vandringsmunkarna ooh de seglande abbotema från Irlands 
kloster. I sitt sökande efter löftets land ute i havet företräder han de 
ungmedeltida irernas heliga oro ooh deras strävan att fjärran från 
människors boningar finna fullkomningen i det kontemplativa livet 
och söka fånga en skymt av det rike, som icke är av denna världen. 
Den bok helgonet bär i sin ena hand, är ju ett vanligt attribut i den 
medeltida bildkonsten, men här kan den tolkas som en symbol för 
den bildning, som i Irlands kloster fick en fristad undan barbar-
stormarna på kontinenten och blev en grundval för det medeltida 
kulturlivet. 

Den helige Brendans kult hade sitt huvudsakliga utbredningsom
råde längs Englands, Irlands, Nordfrankrikes och Hollands kuster, 
ooh här vigdes flera kyrkor till hans ära, men genom sjöfolket blev 

14 L. Eisenhofer, Handbuch der katholischen Liturgik, 2 uppl. 1941, I, 
s. 37—38, II, s. 53—54. 

15 Till de kyrkohistoriska framställningarna må här nämnas översikten 
över bildningsliv och lärd litteratur i H. Schiick, Illustr. Allm. Litteratur
historia, andra avd., s. 41 ff. 
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hans gestalt känd även runt Östersjöns stränder. Att vi finna hans 

bild i Täby ky rka bland några av de mest ärade helgonen, ehuru 

B rendans namn icke återfinnes i kalendariet, ä r därför icke så egen

domligt, som det först kan verka. Täby socken ligger i gränsbygden 

mellan det egentliga folklandet Attundaland och dess roslagsområde. 

Här var i äldre tid befolkningen icke endast jo rdbrukare utan också 

sjöfarare, som måste ha varit förtrogna med sjöfolkets egen föreställ

ningsvärld, dess traditioner och fromhet. Det förefaller långt ifrån 

otroligt, att helgonets festdag i västeuropeisk tradition, den 16 maj, 

ihågkommits i kustbygder och hamnstäder även i vårt eget land. I 

varje fall vittna de två ir isk-anglosachsiska helgonbilderna i Täby 

om den orientering västerut, som sammanhänger med förhållandena 

under missionstiden i landet18 och som under högmedeltiden litterärt 

betonades i vår inhemska officietradilion.17 De giva oss också en viss 

inblick i folkfromhetens gestaltning och föreställningsvärld och ha 

därigenom sitt kul turhis tor iska intresse. 

S U M M A R Y 

Ragnar Stenberg: Paintings of Saints in the Porch of Täby Church. 
The author traces the iconography of two saints, S. Botolphus and S. 

Brandanus, whose images are to be found among the paintings in the east 
vault ooping of the porch of Täby Church, Uppland. S. Botolphus has been 
placed in the iconography of the Swedish church during the eleventh century 
or the former part of the following century, due to the influence of the 
Anglo-Saxon mission, but the worship has been stifled by the monk orders 
during the high Middle Ages. His presence among tho paintings from the 
fifteenth century in Täby Church may indicate that he, nevertheless, up to 
that time has remained in the consciousness ot the people. S. Brandanus, 
on the contrary, is not represented in the modieeval calendars of Sweden, 
but was very populär in the coastal region of Western and Northern Europé, 
symbol izing the wandoring monks and the sailing abbots from Ireland. 
These two images ot Irish—Anglc-Saxon saints bear witness of the west-
ward orientation of our country during the missionary period. 

18 Det anglosachsiska och normandiska inflytandet på Uppsveriges äldsta 
stenarkitektur betonas starkt i H. Cornell, Sigtuna och Gamla Uppsala, 
s. 74—88. Cornell, o. a. a. s. 17—22. A. Lindblom, Sveriges konsthistoria, 
s. 52—56. Kulturinflytande från Nordsjöområdet på Skandinavien under 
vikingatiden och missionstiden tecknas av E. Lundberg, Byggnadskonsten i 
Sverige under medeltiden 1000—1400, s. 103 ff. 

17 Toni Schmid, Sveriges kristnande, s. 129—148 (»Anglia docens»). Jfr 
Lindberg, Missalien, s. 406 ang. Linköpingstraditionen. 
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