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»MITT HJÄRTA FLÖDAR ÖVER» 

BILDER OCH INSKRIFTER PÅ EN RYSK FANA 

Av Carl-Axel Moberg 

1 mars 1948 utställdes tillfälligt på Statens historiska museum en 
rysk fana, som dessförinnan konserverats hos textilkonserverings-
anstalten Pietas. 

Fanan tillhör Statens trofésamling och har där numret E. 195. 
Den har enligt en uppgift erövrats i samband med slaget vid Narva 
1700 eller ungefär samtidigt med detta. 

I samband med att fanan utställdes hade professor Max Vasmer 
vänligheten att granska dess inskrifter. Han biträddes härvid av 
föreståndaren för ryska institutet vid Stockholms högskola, fil. lic. 
Nils Åke Nilsson, samt av förf. Den sistnämnde genomgick sam
tidigt bildframställningama, varvid värdefull medverkan lämnades 
av fil. dr Agnes Geijer. 

En närmare utredning av fanans ställning ur olika synpunkter 
skulle fordra en kännedom om rysk 1600-talskonst, som förf. icke 
besitter. De begränsade studier av en del litteratur, som undersök
ningen givit anledning till, visar emellertid, att bildframställningen 
är ganska säregen. Den återgår synbarligen i detalj på en direkt 
förebild, vilket torde kunna underlätta en bestämning av fanans till
verkningsmiljö. Den ikonografiska framställningen ger också an
ledning att beröra frågan om fanans funktion. För vilket ändamål 
har den tillverkats? En kort redogörelse för de gjorda iakttagel
serna lämnas här. 

Fanan är utförd som ett glasfönster av starkt färgade sidenstyc
ken, varpå detaljer ooh inskrifter tecknats eller målats. Det rektan-
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Fig. 1. Rysk fana. Statens Irofésamling. — Russian standard. 
of Trophies. 

The State Collection 

gulära bildfältet med en mångfald figurer omgives av en bred, orna
mental ram med fyra textkartuscher (fig. 1). Figurframställningar
na och ornamenten kan betraktas från fanans bägge sidor. Bildytans 
inskrifter är däremot målade endast på dess ena sida, medan text-
kartuscherna i motsats till fanan för övrigt är förfärdigade av 
två lager siden och innehåller olika textpartier på de båda sidor
na. Sammanlagt har alltså erhållits åtta inskriftsfält. I dessa har 
inskrivits en sammanhängande text ur Psaltaren, sjutton verser av 
de aderton i 45:te psalmen, med början på den sida, åt vilken bild
ytans inskrifter är vända. Denna är alltså tydligt avsedd att vara 
framsida. 

Bildytans innehåll (fig. 2) kan tolkas tämligen uttömmande med 
hjälp av psalmtexten, de övriga inskrifterna samt jämförelser med 
en av G. D. Filimonov beskriven ikon i Sofiakatedralen i Novgo-
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Eig. 2. Samma fana som fig. 1. Bildytan. — The devise on the same standard as 
in (ig. 1. 

rod.1 Dennas motiv kal las »Mitt hjärta flödar över» efter psalmens 

inledningsord.2 

Högst upp och i bildytans mittlinje framställes Gud Fader , eller 

Herren Sebaot, såsom inskriften lyder i anslutning till ortodox ter

minologi, med k rona och r iksäpp le i en k r a n s av moln. Utanför moln

kransen befinner sig en rundel med den Helige Ande i form av en 

duva med mångkant ig gloria. Mellan Herren Sebaot och duvan är 

s t rå la r antydda. Rundeln befinner sig ovanför hela framställningens 

dominerande mittfigur, den tronande, krönte Kris tus , som utom ge

nom sammanhanget igenkännes på sin korsgloria. Över Krist i huvud 

1 G. D. Filimonov, Otjerki russkoj christianskoj ikonografii. 1. Sofija 
Premudrost' Bozjija (Vestnik obsjljestva drovne-russkago iskusstva, 1874, 
1—3, s. 1 ff. Moskva), s. 15. 

2 Bibelspråk citeras här i anslutning till den svenska bibelöversättningens 
lydelse. 
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svävar två änglar med flaska, resp. ett altarkärl (»Sion» eller »Jeru
salem») i form av ett hus (kyrka). Vid den senare ängeln börjar 
en i övrigt förstörd inskrift. Kristus bär i vänstra handen en ut
vecklad skriftrulle med inskriften »Folk skola falla för dig; konun
gens fiender skola träffas i hjärtat». I höger hand håller han en 
nedåtriktad pil, vars övre del är elegant utformad som en spira.3 

Bakom tronstolen och på Kristi vänstra sida står ärkeängeln Gabriel; 
mitt emot står en liknande gestalt (Mikael). Ärkeänglarna håller i 
handen var sin pil (fig. 4). På vardera av tronens högra ooh vänstra 
sidor står en krönt gestalt med vingar och framsträckta händer samt 
bakom var och en av dessa oranter tvenne gestalter utan vingar ooh 
krona (fig. 6—7). På Kristi vänstra sida anger inskrifter, att per
sonerna där är Johannes Döparen samt apostlarna Petrus och 
Paulus. Vid den motstående gruppen, vars förgnmdsperson är 
Maria, har den enda bevarade inskriften skadats. Återstoden har ej 
kunnat läsas med säkerhet. En av de bakre personerna i denna 
grupp synes ha burit skägg. Längst ner på bilden ligger på marken 
barhuvade krigare i rustning, tre på Kristi vänstra sida och fyra 
på hans högra. Dessa saknar gloria i motsats till de hittills genom
gångna gestalterna. På bildens bägge sidor befinner sig byggnader 
i två våningar. Framför den vänstras nedre våning står Joakim och 
Anna med glorior samt under ett valv i den högra tre eller 
fyra kvinnor utan gloria och huvudbonad. En eller två av dessa 
figurer är nästan utplånade. I den sistnämnda byggnadens övervå
ning står en äldre man i kejserlig dräkt samt med krona och gloria. 
Det är David. Han håller ett stränginstrument i handen. Överst i 
den andra byggnaden står Salomo. En (ofullständig?) inskrift här 
lyder »tsar'». David håller i högra handen ett föremål, som kanske 
är en tamburin (eller en skål?), i den vänstra ett blad, vars till 
större delen förstörda inskrift kan rekonstrueras med hjälp av iko
nen: »Visheten har byggt sig ett hus» (eller »tempel»). 

Psalm 45 handlar om »Konungen och hans brud»; den är »en 
sång, ett kväde om kärlek». Det råder ett nära samband mellan bil
derna ooh texten. Ur denna är inskriften på skriftrullen i Kristi 

3 Jfr den korsstavliknande lans, som förekommer i en del framställnin
gar, bl. a. av Georg och Mikael. — Cyril G. E. Bunt, A History of Russian 
Art, London 1946, fig. s. 85 och 104. Doris Wild, Ikonen. Kirchliche Kunst 
des Ostens. (Orbis pictus. Band I). Bern 1946, Pl. XII. 
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Fig, -i. »Sofia Guds allvishel.» Ikon. Sent 1500-lal. Efler Bunl. Den vingade Sofia 
är iförd krona, skrud och sandaler saml häller en spira i handen. I sådana detaljer 
slår denna gestalt nära fanans Kristusfigur (jfr fig. 4). — »Sophia — God's Infinile 
Wisdom.* Icon. Late loth century. After Bunl. The winged Sophia is wearing a crown, 

robes and sandals and holding a sceplre in her hand. In such details Ihis figure 
is relaled la lhe G.hrist on lhe standard. Cf. fig. 4. 

hand hämtad. Texten motiverar, att Kristus framställes som konung 
(»min dikt gäller en konung») och Maria såsom drottning i prakt
full skrud (»en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir»; 
»idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket; av guldvirkat tyg 
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Fig. 4. Samma fana som fig. 1. Kristus, Mikael och Gabriel med pilar i händerna. — 
The same standard as in fig. 1. Christ, St. Michael and St. Gabriel with arrows in 

their hands. 

består hennes dräkt»; »i brokigt vävda kläder föres hon till konun
gen»). Pilen i Kristi hand får sin förklaring: »Skarpa äro dina 
pilar». Den ena ängelns oljekärl påminner om ett annat textställe: 
»därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina 
inedbröder». Jungfrurna förklaras också: »Konungadöttrar har du 
såsom tärnor i ditt hov»; »jungfrur, hennes väninnor, följa henne 
åt». Byggnaderna, där Salomo och David står, samt stränginstru
mentet ooh tamburinen (?) kan också sättas i samband med psalmen: 
»från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel». 
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Fig. ö. Ikon med deesisframslällning. Tidigare i Petjerskajaklostret i Kiev. Senast 
16S7. Efler Grobar. På denna liksom andra samlida ikoner påminner mittpartiels 
änglagestalter och praktfulla tronstol om motsvarande detaljer på fanan. Jfr (ig. 4, 
Men Krislus, Maria och Johannes Döparen är framställda på etl helt annat sätt 
än på denna, — Icon with a representation of the Deesis. Earlier in the Peljerskaja 
Monastery at Kiev. Not låter Ihan 1687. After Grobar. In this, as in other contemporary 
icons, lhe figures of the ängels and the magnificent throne in the centre part recall the 
corresponding details on lhe standard, (ef. fig. 4), bul Christ, Mary and St. John the 

Baptist are represented in quite a different männer. 

Skillnaderna mellan fanan i Stockholm och ikonen i Novgorod är 
obetydliga. De båda ärkeänglarna, Gabriel och Mikael, har olika 
placering. Endast på ikonen går det strålar från Kristi mun. Me
dan psalmen återges i sammanhang på fanan, har den på ikonen 
endast citerats i utdrag på själva bildytan vid motsvarande gestalter. 
Det enda psalmcitatet på fanans bildyta — på skriftrullen i Kristi 
hand — är ett annat än på motsvarande plats på ikonen, men åter
finnes också där, ehuru i annan placering. På ikonen håller Kristus 
en spira i höger hand. Pilen på fanan är dock så lik en spira, alt 
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man inte kan vara säker på, att det inte förhåller sig sammaledes 
på ikonen. Inte heller bör man dra några slutsatser av att Filimo-
novs beskrivning inte innehåller något om byggnader eller musik
instrument. 

Kristus, Maria och Johannes Döparen ingår tillsammans i en av 
den ryska ortodoxa kyrkans vanligaste bildframställningar. Det är 
deesis, tillbedjan av Kristus. Tillsammans brukar de avbildas så 
ovanför mittdörren i den ikonostas, som skiljer koret från lekmanna-
kyrkan. Ärkeänglarna förekommer också på Kristi båda sidor i 
detta sammanhang (fig. 5). Ibland bildar dessa tre ensamma en 
»ängladeesis». Petrus ooh Paulus samt de båda gestalterna mitt emot 
dem ansluter sig naturligt till de tre centralfigurerna. På fanans 
framställning finns det emellertid åtskilliga drag, som inte hör hem
ma i en deesis. På en sådan brukar Kristus framställas i osmyckad 
klädnad och mod obetäckt huvud, medan hans dräkt här är prakt
fullt smyckad, och han bär krona på huvudet. I vanliga fall håller 
han en bok i ena handen och lyfter den andra välsignande. Men här 
är boken ersatt med ett utrullat pergamentsblad ooh i den andra 
handen håller han en pil, som liknar en spira. Marias klädnad bru
kar sakna särskild utsmyckning och ett dok täcker hennes huvud. 
Här har hon emellertid vingar och praktfull kejserlig dräkt med 
krona4 av samma slag som Kristi. Johannes Döparen slutligen, 
som i vanliga fall avbildas utan huvudbonad ooh i regel är klädd 

* Redan under 1500-talet krönes Maria på ikonens genombrutna täckskiva 
av metall. — Bunt, fig. s. 158 överst. — Även ärkeänglar kunde framställas 
med krona, jfr fig. 3. — Av allt att döma har även Kristus tidigt avbildats 
med krona, nämligen på de ikoner, där han i anslutning till Hebr. 6 och 7 
tronar såsom överstepräst, iförd ortodoxa prästinsignier med liturgisk 
krona. Kristus på fanan är dock ej så utrustad, att han gärna kan tolkas 
som präst. JV. Pokrovskij, Otjerki pamjatnikov christianskoj ikonografii i 
iskusstva, 2 uppl., S.-Petersburg 1900, s. 339 ff. 

Grabar har fäst uppmärksamheten på, hur under 1600-talet motiv från 
den romersk-katolska världen vann allt vidare utbredning i Ryssland, sär
skilt genom förmedling av grafiska verk. Det är i detta sammanhang av 
intresse, att det härvid särskilt rörde sig om framställningar av Marie krö
ning samt av kyrkan såsom Kristi kungliga brud i anslutning till bibel-
typologiska psaltartolkningar. Igor' Grabar, Stennyja rospisi v russkich 
chramach 17-go veka (Istorija russkago iskusstva. Utg. Grabar. VI: I, 
s. 481), s. 515 ff. 
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i djurhud, ha r h ä r även han vingar5 och bär krona . Denna är 

enklare än Mar ias (utan bågar ) ooh hans dräkt — av tyg — är ej 

dekorerad. 

Till detta kommer, att deesismotivet hä r förenats med framställnin

ga r av Herren Sebaot och den Helige Ande till ett s lags treenighets-

bild.6 

Inskriften på bladet i Davids hand är icke hämtad u r Psa l ta ren 45 

utan från Ordspråksboken (9: 1 ) : »Visheten har byggt sig ett hus». 

Detta bibelspråk, skriftrullen och »spiran» i Krist i händer samt de

taljer i hans klädsel — som återfinns på änglaframstäl lningar — 

förenar motivet »Mitt h jär ta flödar över» med den säregna krets av 

ikoner, som föreställer »Sofia — Guds allvishet».7 Bland de olika 

ar terna inom denna grupp finns nämligen en, d ä r Maria och Döpa

ren såsom i en deesis tillber en vingad, krönt ängel, som sitter på 

en tron med skriftrulle och spira i händerna 8 (jfr fig. 3) . — De 

0 Pokrovskij, s. 407, hänvisar i detta sammanhang till Malaki 3 :1 , åter
givet Markus 1:2: »Se, jag sänder ut min ängel framför dig>. 

• Den här beskrivna treenighetsframställningen var ursprungligen säll
synt i rysk ikonkonst. Treenigheten åskådliggjordes i vanliga fall genom 
tre sittande änglar (i anslutning till berättelsen i Första Mosebok 18 om 
huru Gud uppenbarade sig för Abraham i gestalt av tre änglar). Bunt, 
fig. s. 91. — Wild, Pl. XVIII. — Det var under 15- och 1600-talen om
tvistat, huruvida det var tillbörligt att avbilda Herren Sebaot i form av en 
människa, och så sent som 1667 förbjöds sådant uttryckligen av ett kyrko
möte i Moskva. Pokrovskij, s. 337, 365. — Även duvan som symbol lör den 
Helige Ande var omstridd. Enligt nyssnämnda kyrkomöte borde den an
vändas endast — som länge skett — i bilder av Jesu dop, eftersom Skrif
ten endast i detta sammanhang beskrev Anden på så sätt. Pokrovskij, s. 365. 
— De förbjudna motiven hade emellertid redan alltför djupa rötter för att 
kunna bringas ur bruk på detta sätt. Redan på femtonhundratalet hade näm
ligen duvan använts utan sammanhang med dopet i Jordan och Herren 
Sebaot åskådliggjorts som en gammal man. — Herren Sebaot som gammal 
man: Bunt, fig. s. 185. Wild, Pl. XIII. — Ett tidigt exempel på duvans an
vändning utan sammanhang med dopet erbjuder en miniatyr i en av arki-
mandriten Amfilochij beskriven kyrkoslavisk psaltarhandskrift, enligt A. 
från 12- eller 1300-tal. Duvan svävar där under moln och över huvudet 
på David, som iförd krona står på en tron. Amfilochij, O slavjanskoj psaltiri 
XIII—XIV veka bibliotek! A. J. Chludova (Drevnosti. Trudy moskovskago 
archeologitjeskago obsjtjestva, III, Moskva 1873), s. 1 ff., Pl. I. 

7 V. R-v., Solija — Premudrost' Bozjija (Entsiklopeditjeskij slovar', 
XXXI. Sanktpeterburg 1900). 

8 Istorija russkago iskusstva, utg. Grabar, IV: I, fig. 387 
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Fig. 6. Samma fana som fig. 1. Maria. — The same standard as in fig. 1. Mary. 
Fig. 7. Samma fana som fig. 1. Johannes Döparen, Paulus och Petrus. — The same 

standard as in fig. 1. St. John the Baptist, St. Paul and St. Peter. 

för den ortodoxa världen karakteristiska Sofia-framställningarna be
handlas visserligen ojämnt i den konsthistoriska litteraturen. Vissa 
arbeten, även utförliga sådana, nämner dem ej alls. Det är uppen
bart, att de förekommer ganska talrikt. Man torde dock kunna utgå 
från, att den här aktuella varianten »Mitt hjärta flödar över» är 
sällsynt. 

Hur gammalt är detta motiv samt dess här beskrivna form? En
ligt Filimonov härrör ikonen i Novgorod från 1500-talet. Jag kan 
inte taga ställning till denna datering. Litteraturen ger emellertid 
ett intryck av, att ryska Maria-bilder med krona i stor utsträckning 
tillkommit efter 1650 (under västerländsk påverkan, se ovan not 4). 
Den säregna kombinationen av treenighet med deesis, där de tillbed-
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jande bär k rona och vingar, används i målningar, vars datering till 

en framskriden del av 1600-talet är obes(ridlig.<J Det förefaller 

sannolikt, att fanans utformning av motivet »Mitt h jär ta flödar över» 

hör hemma i det sena sextonhiiiulratalcts livaktiga måleri. 

Till sist ett pa r ord om fanans användning. Dess framställning 

av Kris tus och ä rkeänglar med pilar i händerna över de s lagna fol

ken på marken kan visserligen förefalla särski l t lämplig för an

vändning i fält.10 Men om samma drag återkommer på ikonen i Sofia

katedralen, kan de inte gä rna åberopas som bevis för att fanan 

skulle ha tillverkats för militärt bruk. I varje fall motsäger varken 

bildframställningar eller inskriptioner, att den skulle kunna vara 

en kyrkofana 1 1 — något som måhända skullo kunna vara fallet 

även med andra av de ry ska fanor, som ingår i Statens trofésamling. 

Man synes icko k u n n a utan n ä r m a r e undersökning utesluta den 

möjligheten, att sådana »troféer» i själva verket varit kyrkl iga in

ventarier. 
9 Här avsos de under åren 1674—1695 utförda freskerna i nio kyrkor i 

Jaroslavl [Pokrovskij, s. 401), bland vilka enligt uppgift finns inte bara 
Rysslands, utan hela den kristna världens mest omfattande väggmålningar. 
— Över offeraltaret i Eliaskyrkan framställs bl. a. (liksom på motsvarande 
plats i Johannes Döparens kyrka i Toltjkovo, Jaroslavl) Maria och Döpa
ren i tillbedjan på ömse sidor om en patén med Guds Lamm, under den 
Helige Ande och Herren Sebaot. I Eliaskyrkan sitter Gud Fader liksom 
på fanan bland moln över kerubim samt håller ett riksäpple i vänstra han
den och välsignar mod den högra. Både Maria ooh Döparen bär vingar. 
Eliaskyrkan: Pokrovskij, ?. 407. Döparens kyrka: Pokrovskij, s. 424. — En 
sammanställning i valvet över ett sidoaltare i Eliaskyrkans södra förhall 
innehåller också drag, som påminner om »Mitt hjärta flödar över»: Her
ren Sebaot ooh Kristus båda krönta, samt Maria och Johannes Döparen 
med vingar. Pokrovskij, s. 110. —• Pokrovskijs beskrivningar återfinns även 
i Stennyja rospisi v drevnich chramach gretjeskich i russkich (Trudy sed'-
mago archeologitjeskago sezda v Jaroslavle 1887, I, Moskva 1890). — I 
Eliaskyrkan hänger enligt Pervuehin även en sextonhundratalsikon, där 
Sofia tillbods av Maria och Johannos Döparen, som bägge har både vingar 
och krona. N. G. Pervuehin, Chudozjestvennaja starina v Jaroslavskich 
chramach (Jaroslavl v ego prosjlom i nastojasjljim. Istoritjoskij otjerk — 
putevoditel. Jaroslavl 1913, s. 118 ff.), s. 143. — Prof. Arne har haft vän
ligheten ställa dotta arbete till mitt förfogande. 

10 I förbigående bör påpekas, att de »slagna» gestalterna påminner starkt 
om de liggande tillbedjande figurer, som förekommer — into enbart i den 
ortodoxa världen — på åtskilliga framställningar t. ex. av Kristus som 
världshärskare. 

11 Jfr Wild, Pl. XI—XII. 
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S U M M A R Y 

C.-A. Moberg: "My hear t is inditing a good ma t t e r " . Pictures and 
inscriptions on a Russian s tandard. 
In connection with the conservation of a Russian standard in the collection 

ol trophies belonging to the Swedish State, one of them was scrutinized 
more closely in respect of the figures and inscriptions. The standard will 
probably have been captured in the year 1700. On the picture Christ, 
adored by the Virgin Mary and St. John the Baptist and others, is 
enthronod beneath the Lord ol Sabaoth and the Holy Spirit. On the ground 
lie defeatod warriors. This motif is composed in dose association with 
the text of tho inscriptions, Psalter 45. It is a special variant of the motifs 
on the dkons which represent »Sophia — Gods inlinite wisdom», and in 
described in connection with an ikon in St. Sophia's Cathédral at Novgorod. 
The standard might possibly be a church standard. 
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