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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

utom lånat in det likaledes vida berömda Cuthbert-evangeliariet från 
Wien och i anslutning därtill samlat en mängd samtida och besläktade 
handskrifter och handskriftfragment, vilka blevo föremål för livliga 
studier från kongressdeltagarnas sida. 

Det behöver väl lill slut knappast påpekas att gästfriheten stod pä höjd
punkten av vad man kan önska, och att land och folk i Österrike, de 
härda tiderna till trots, fortfarande äger den tjusning och charm SDm 
alltid funnits i denna del av Europa. 

Wilhelm Holmqvist 

FRÅN UTSTÄLLNINGEN AV KYRKLIG KONST I KALMAR 
4—11 SEPTEMBER 1949 

Som en senkommen och ganska anspråkslös avläggare till de stora 
utställningarna av kyrklig konst, som påbörjades i Norrköping 1906 
och Strängnäs 1910 och sedan berört de flesta områden av landet, kan 
man betrakta den lilla, tyvärr alltför kortvariga utställning som under 
en vecka i september kunde studeras i Kalmar konstmuseum. Den 
anonyma katalogen — med en kort introduktion av Johnny Roosval — 
anger på omslaget att utställningen omfattar åtta sekler av kyrklig konst 
från Kalmarbygden och Öland samt nutida religiöst måleri. Den sist
nämnda avdelningen innehöll visserligen flera verk av intresse, men 
både kvantitativt och kvalitativt dominerade den äldre konsten. Silver
avdelningen innehöll mänga värdefulla föremål, bland vilka Kalmar 
domkyrkas skatter frän 1600-talet och närmast följande århundrade 
kanske tilldrog sig det största intresset. Bland äldre textilier dominerade 
de nyligen av Pietas behandlade östtyska broderier från ca 1400 som 
nu pryda mässkrudar frän Madesjö, Småland.1 Ur konsthistorisk syn
punkt värdefullast och minst, kända var emellertid några av de till ett 
tjugotal uppgående hela eller fragmentariska medeltida altarprydnaderna 
i skulptur och måleri som hade utställts. Då katalogens uppgifter är allt
för knapphändiga och ofta vetenskapligt mindre tillfredsställande — 
den lär av praktiska skäl ha måst iordningställas innan föremålen kom
mit in till utställningen — skall här några av de viktigaste konstverken 
närmare kommenteras, vilket kan vara nyttigt även av den anled
ningen att alltför få konsthistoriker och andra intresserade utanför länet 
kände till utställningens existens. 

Äldst bland skulpturerna var enligt katalogen en Kristusbild frän ett 
triumfkrucifix i Mörbylänga, Öland, och den skulle härröra från 1200-

1 De medeltida broderierna hade helt broderats över i en småländsk 
verkstad under 1600-talet och sedan denna »förbättring» skickligt av
lägsnats framstår det ursprungliga konstverket ovanligt friskt. 
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talet.2 Det är väl ganska ovisst om detta märkliga prov pä öländsk folk
konst, som i sin kantiga kraft osökt erinrar om Döderhultaren, ens är 
medeltida, i varje fall kan den förebild man dunkelt anar knappast vara 
äldre än frän 1400-talets andra hälft.3 Man kan knappast tänka sig en 
större kontrast till denna grovt tillyxade Kristus av härd kärnfur än den 
kyligt raffinerade, fast komponerade och överlägset skickligt snidade 
madonnan från Långlöt, Öland.' Trots omisskännligt franska drag är 
denna skulpturs härkomst och exakta tillkomsttid inom 1300-talets förra 
hälft ett problem som återstår att lösa. 

Svårbestämd är också den sittande madonnan i madonnaskåpet frän 
Högby, Öland.5 Hon förefaller att vara ett svenskt arbete från 1300-talets 
förra hälft och har sina närmaste anförvanter i Östergötland och pä 
Gotland, alltså inom den dåvarande stiftsgränsen, men är något förändrad 
i samband med tillverkningen och monteringen av det nuvarande skåpet, 
vilkets målningar ha starkt östtysk karaktär och torde ha tillkommit 
ca 1425—50. Målningarna med dess starkt höggotiska reminiscenser är 
mycket nära besläktade med målningarna på en altarskåpsdörr frän 
Söderköping i Statens historiska museum, avbildad i färg i »Tiotusen 
år i Sverige», där den dock anges härröra från okänd kyrka.6 Söder
köpingsdörren som torde ha tillkommit under 1420-talet är dock både 
konstnärligt och tekniskt av högre kvalitet. 

Ett konstverk av för nordiska förhållanden absolut högsta klass har 
det lilla altarskåpet från Tors ås, Småland, en gång varit.7 Tyvärr är det 

' Kat.-nr 20. Av kärnfur, h. ca 185 cm. För avbildning hänvisas till 
under 1950 utkommande häfte av Sveriges kyrkor, Öland. 

3 Något erinrar bilden om Johannes Stenrats krucifix i Högsrum (se 
nedan) från omkr. 1470, men utformningen av ländklädet pekar mot 
1600-talets uppfattning ifråga om ytbehandlingen. Paralleller är kända 
både från Småland och Östergötland men denna grupp är ännu ostude
rad. Ett liknande fenomen uppträder inom textilkonsten. 

* Kat.-nr 25. Ek, h. 99 cm, br. ca 45 cm. För avbildning hänvisas till 
under utgivning varande häfte av Sveriges Kyrkor. 

5 Kat.-nr 1. Huvudsakligen ek. H. 157, br. 84, djup 36 cm, dörrarnas 
br. 33 cm. Avbildning se under utgivning varande häfte av Sveriges 
kyrkor. 

6 Bestämningen gjord av förf. med hjälp av utförlig beskrivning i 
N. M. Mandelgrens resebeskrivning 1847 i ATA. Utförligare om detta 
i en kommande uppsats i denna tidskrift »Återfunna altarskåpsdörrar 
från Söderköping». 

7 Kat.-nr 3. Ek; enstaka prydnader samt kantdekorationer av tenni?). 
H. 123, krönet 16 cm. Br. 297 cm. Figurernas höjd 71—72 cm. En mera 
fullständig konsthistorisk behandling av detta och andra här nämnda 
verk av Stenrat avses inflyta i förf;s planerade publikation över Stenrats 
samtliga verk i Sverige. Torsåsskåpet fanns 1875—1915 i Kalmar mu
seum. Redan här skall emellertid nämnas alt den av mig samman
ställda, av forskningen ej tidigare observerade gruppen av Stenratverk 
får sin naturliga avrundning genom det s. k. Passionsaltarskåpet i Nörre 
Broby kyrka pä Fyn {Fr. Becket, Altertavler i Danmark, Kjöbenhavn 
1895, pl. XXXVII), som också definitivt torde klara upp begreppen be
träffande Johannes Stenrats stil som målare. 
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nu skandalöst förvanskat genom en hårdhänt och smaklös »restaurering», 
utförd så sent som 1917 av skulptören A. Wahledov i Kalmar på order 
av dåvarande kyrkoherden J. M. Lindstedt trots varningar från riks
antikvarien Salin.8. Förhällandet blir inte bättre av att kyrkans väldiga 
senmedeltida triumfkrucifix samtidigt utsattes för en minst lika barba
risk behandling. Som jag i förbigående antytt i denna tidskrift är 
Torsås' altarskåp utfört av den ledande konstnären i Lubeck under 1400-
talets tredje fjärdedel, Johannes Stenrat.9 Dess skulpturer kan både 
ifråga om formens säkerhet och skönhet och innehållets förfining väl 
mäta sig med det tidigare kända säkra verket av Stenrat, altarskåpet i 
Bälinge kyrka, Uppland, utfört 1471. Tyvärr är målningarna på Torsås-
skåpets dörrar (utsidan) helt försvunna, vilket är dubbelt beklagligt 
eftersom säkra målningar av Stenrats hand hittills icke är kända och 
han i Lubeck hade stort anseende just som mälare. Torsåsskåpet bör ha 
utförts ca 1465. 

Ett annat konstverk av samma höga klass och enligt min mening utan 
tvekan av samme konstnär, är en Birgittabild frän Kråksmåla, Småland, 
som först nu kunde studeras mera ingående och avslöja sin verkliga 
kvalitet tack vare att ett tjockt lager av vit övermålning till större delen 
avlägsnats.10 Man får hoppas att det av konservator Wahlgren påbörjade 
äterställningsarbetet kan fullföljas med det snaraste. Birgitta fram
ställes läsande. Den högra handen är knappast ursprunglig, varför man 
inte kan avgöra om hon hållit en penna i den eller blott lyf tat den. 
Stenrats speciella kännemärken återfinner man i så gott som varje 
detalj, i ansiktets form och enskildheter såsom ögonpartier och näsa, i 
dokets fall, i veckbehandlingen och framförallt i den eleganta skild
ringen av den kring knäna draperade manteln men också i den lätt 
maniererade »kubismen» i vecken vid fötterna. Livklädnadens egendom
ligt gaffellika tudelning av veckens ryggar är nästan som en signatur. 
Den möter också flera gånger i Stenrats verk, särskilt Torsåsskåpet, 
bl. a. hos dess Birgittabild längst t. h. Därtill kommer att Kråksmåla-
bildens andliga atmosfär är helt kongruent med vad som möter oss hos 
Stenrat, alltifrån mittpartiet i det stora Birgittaaltarskåpet i Vadstena, 
fullbordat av Stenrat 1459, till Bälingealtarskåpet av är 1471.11 Stilistiskt 
bör Kråksmålabilden liksom Torsåsskåpet ligga ungefär mitt emellan de 

" A. Wahledovs skrivelser jämte brevväxling med pastorsämbetet i 
ATA ger besked om händelsens förlopp. 

9 Fornvännen 1948, s. 43, not. 8. 
10 Kat.-nr 4. Ek. Skåpets h. 143, br. 67 cm, dörr h. 125, br. 38 cm. 

Birgittabilden h. 82, tar. 35 cm. 
11 Litteraturen om Stenrat senast sammanställd av H. Busch, Von der 

Problematik aller Kunstforschung, Konsthistorisk tidskrift IX, 1940—41, 
s. 17 ff. samt H. Wentzel, art. Stenrat, Johannes, i Thieme-Beckers stora 
konstnärslexikon. Jmfr även S. Karling, Medeltida träskulptur i Est
land, Göteborg 1946, s. 118 ff. 
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Vänstra flygeldörren av altarskåp från Torsås kyrka, utfört troligen omkr. 1465 
av Johannes Stenrat i Lubeck. Foto omkr. 1912, iuget före »restaureringen». — 
The left jolding-door of an altar piece from Torsås Church, executed probably about 
1465 by Johannes Stenrat in Lubeck. Pholograph from about 1912 laken before 

»restoration». 

nyssnämnda konstverken och alltså ha snidats omkr. 1465. Stenrats 
Birgitta i Kråksmåla har ett besjälat, liksom självlysande ansikte med ett 
milt återsken av extas, men inte av den kraftfulla och ändå översinnliga 
som möter oss hos den berömda »extatiska» Birgitta i Vadstena. Snarare 
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får man i tankarna den sinnligt ljuva extasen hos Berninis nästan två
hundra år yngre S. Therésa i S:ta Maria della Vittoria i Rom. 

På Kalmarutställningen hade Birgittabilden från Kråksmåla placerats 
i ett förra året anträffat helgonskåp med målningar på dörrarna." I 
uppslaget skick möter man t. v. S. Nikolaus med tre gyllene kulor pä 
cn bok, t. h. S. Katarina av Alexandria; när det är hopslaget t. v. S. Olov 
och t. h. ett tyvärr mycket skadat kvinnligt helgon. Dessa målningar 
ansluta i sina figurer till Stenrats vanliga formförråd. Det förefaller 
som om han kunde ha gjort åtminstone teckningen själv men lämnat 
detaljutförandet till sin verkstad. Kvaliteten är nämligen inte fullt 
jämbördig med skulpturen. Icke desto mindre är dessa målningar av 
största intresse eftersom de ger en aning om Stenrats målningsstil, vilken 
som ovan framhållits är föga känd. Färgerna är ganska klara och ljusa 
och stå oförmedlade mot varandra. Vissa detaljer, framförallt ansiktena, 
är påfallande naturalistiska och överensstämmer nära med skulpturernas 
både formalt och innehållsmässigt. Teckningen är emellertid i övrigt 
ganska hård och visar samma dragning mot maner som också någon gång 
kan iakttagas i Stenrats skulptur, tydligast i Bälingeskåpet. Även om 
det nyfunna skåpet från Kråksmåla sålunda har samma konstnärliga 
ursprung som Birgittabilden och är samtida kan man inte utan vidare 
säga att de från början hört ihop. Enda möjligheten att så varit fallet 
är nämligen att vissa konstruktiva, nu försvunna delar, framförallt fot
stycket närmast under skulpturen, haft annan form än skåpet, d. v. 's. 
skjutit fram i vinkel flera decimeter framför skåpets nuvarande botten. 
I annat fall har dörrarna icke kunnat- stängas på grund av att den 
snidade Birgittabilden har avsevärt större djup än skåpet. Vid den fort
satta konserveringen bör frågan kunna avgöras definitivt och, om un
dersökningen utfaller positivt, ett lämpligt fotstycke rekonstrueras. , 

Koncentrationen av bevarade verk av Johannes Stenrat till Kalmar
trakten och Öland är påfallande och framstår i ännu skarpare relief om 
man betänker att blott ett enda säkert verk av hans hand, en S. Olovs-
bild, bevarats i hemstaden Lubeck. Till, de här nämn-da och ytterligare 
två av mig tidigare påpekade — en Helga Lekamensbild ur ett altarskåp 
från Karlslunda, Småland, och ett triumfkrucifix från Högsrum, Öland13 

— måste nog läggas också de båda altarskåpsbilder i Alböke kyrka, Öland, 
som nu i j något omarbetat skick ingå i altaruppsatsen. Samtliga dessa 
förefalla att vara egenhändiga verk från tiden omkr. 1470. Ett madonna
skåp från Alböke, nu i Kalmar museum är väl snarast ett verkstads
arbete och uppvisar de stenratska särdragen i nästan karikatyrmässigt 
överdriven form. Tyvärr är detta madonnaskåps målningar förstörda och 
ersatta med frodiga barockblomster. 

Från Kråksmåla utställdes ytterligare två skulpturer av intresse, båda 

12 Se not 10. 
13 Fornvännen 1948, s. 43, not. 8. 
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vitmålade. Den ena är en S, Anna frän 1400-talets början och har säker
ligen ingått i ett försvunnet altarskåp." Den andra är en stående 
madonna från tiden 1425—50 med ålderdomliga stildrag som bl. a. föra 
tanken på den samtida eller något äldre skulpturen i Vadstena.15 En 
ikonografisk detalj bör noteras. Kristusbarnet håller sin vänstra hand 
på en fågel som vänder huvudet bakåt och nyper den lille i tummen, 
samma detalj mötte också på en sittande madonna frän Högby, Öland, 
också den med stilistiska anknytningar till Vadstena och Lubeck men 
något senare, d. v. s. från århundradets mitt. Likheterna i utformningen 
av ansiktena ger emellertid anledning misstänka att samma verkstad 
levererat båda. 

Goda arbeten av liibecktillverkning från 1400-talets sista fjärdedel var 
en S. Erasmus från Längemåla, Småland, och den i nyare tid helt för
gyllde S. Sigfrid från S. Sigfrids kyrka." Samma tid representerade 
också det på hedersplatsen stående altarskåpet från Högsby, Småland, 
som icke var kyrkans kända högaltarskåp ur Notkes krets, utan ett 
till kvalitén enklare, kanske tillverkat i Sverige men helt i nordtysk 
anda.17 Skulpturerna har större ikonografiskt än konstnärligt intresse 
och är hopplockade utan någon större hänsyn till helhetsintrycket, men 
målningarna på dörrarnas utsidor är desto bättre, ganska väl bevarade 
och hållna i en kylig, frisk ton med en myckenhet blått och vitt. 

I katalogen upptages även några konstverk som aldrig kom in till ut
ställningen. Bland dem tyvärr en Birgittabild från Bredsätra, Öland, som 
nu lätt omkostymerad till »Lagen» sitter högt upp på den av A. G. 
Vadsten och G. Rundgren år 1770 utförda altartavlan, där för övrigt en 
Gud Fader ur en Nådastolsframställning från 1400-talets mitt försetts 
med en putto och fungerar som »Evangelium». Birgittabilden är av 
största intresse emedan den, utförd vid 1400-talets mitt, synes återgå på 
den »extatiska» Birgitta i Vadstena och har sin ursprungliga lilla skriv-
pulpet bevarad, vilket annars blott förekommer på pilgrimsmärkena.1" 
En möjlighet till vetenskaplig granskning av denna bild skulle ha varit 
ytterst välkommen, men man kan förstå svårigheterna att lösgöra den 
ur dess nuvarande sammanhang om också blott för en kort tid. Man får 
ändå vara tacksam för vad Kalmarutställningen bjöd av möjligheter 
till konst- och kulturhistorisk forskning och som delvis tillvaratagits 
bl. a. genom fotografering av flera föremålsgrupper för olika central
institutioner genom Nordiska Museets försorg. 

Rune Norberg 

" Kat.-nr 28. Bilden anges där felaktigt vara en madonnabild. Ek. 
H. 73 cm. 

15 Kat.-nr 27. Ek. H. 85 cm. I madonnans huvud två borrade hål, av 
vilka det ena torde vara relikgömma. 

18 Kat.-nr 8. Ek. H. 110 cm. S. Sigfrid, kat.-nr 9, ek, h. 84 cm. 
17 Kat.-nr 2. 
18 Jmfr Carl R. af Ugglas i Fornvännen 1943, s. 65 ff. 
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