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MADONNAN FRÅN GESÄTER OCH 
HENNES ANFÖRVANTER 

Av Aron Andersson 

Från Gesäters kyrka i Dalsland har vidstående madonnabild 
(fig. 1 och 2) insänts till Riksantikvarieämbetet för konservering. 
Trots bildens skadade tillstånd är det skulpturens kvalitet, icke 
dess förnedring, som i första hand faller i ögonen. Tillräckligt 
mycket av madonnans ursprungliga skönhet finns kvar, bilden 
lever, dess vandalisering har endast givit en patetisk underlon åt 
konstverkels besjälade förfining. 

Maria sitter frontall med högburcl huvud och framsträckta 
händer — vänster hand har skyddande fattat om ett nu förlorat 
Kristusbarn, den högra, något mera lyft, har hållit en spira. 
Marias krönta huvud, lätt överdimensionerat i förhållande lill 
kroppens långsträckt finlemmade proportioner, har brett spelsoval 
form. Håret, rafflat med täta, skarpa kanter, ligger i en mjukt 
framvällande våglock vid vardera tinningen, invikt bakom de 
flottade öronen, åtstramat i ömse sidor om halsen och på axlarna 
delande sig i tre löst flätade lockar med bollformigt hopvridna 
ändtottar. Ansiktet är tämligen platt med flackt välvda kinder, 
högt markerade kindben, ögon med livfullt tecknad, spetsoval 
kontur, lång överläpp, liten mun med framskjutande läppar, fast 
och spetsigt rundad haka. Den smala halsen har mjukt svängda 
konturer och antydd anatomi. Till bildens harmoniskt klara upp
byggnad bidrager mantelns symmetriska drapering över axlarna 
med den från ömse sidor om halsen lodrätt hängande, släta kant-
bården, i höfthöjd bruten i båge över de framsträckta under
armarna. Den styva mantelbårdens parallella linjer över bålen, 
vilkas vertikala verkan en gång förstärkts genom fronslolens nu 
förlorade ryggstolpar (jfr fig. 4), betona figurens frontala håll
ning, och i samspel med klänningens breda halsbesättning ocli 
bröstsmyckets släta rundel bildas en ornamental enhet i syfte all 
framhäva den gudomliga karaktären i madonnans rolylll blick-
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Fig. 1. Madonnabild, liesäters kyrkn. Dalsland. Madonnabild, Getäter 
Kirche. Dalsland. 
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ande anlete. Huvudets överdrivna storlek i förhällande till bålen 
är ett led i samma strävan att ge uttryck åt Marias överjordiska 
rang. — Konstnärligt sett ha dräktens ornamentala detaljer icke 
endasl lill uppgift att förläna bildens uppbyggnad hierati.sk 
stränghet — de betona också genom kontrastverkan stoffernas i 
(ivrigt tunna och lätta art, smidigt följande kroppens former. 
Manteln är på ett föga naturligt sätt åtdragen kring armarna: 
vardera överarmen med början på axeln är modellerad under 
stoffet i tre spelsovala, slätt buktande ytor med spetsarna riktade 
nedåt och inåt mot kroppen, varje yla begränsad av ett band-
formigl veck, som fortsätter med en stigande förgrening i mantel
partiet över bröstet. Kroppens former äro antydda under klän
ningens tunna sloff genom bröstets och magens lätt framskju
tande partier och mellangärdets åtdragna gördel. Klänningen är 
fint plisserad kring bålen, dess halsbesättning motsvaras av de 
vida, djupt nedhängande ärmarnas sliita bårder och den undre 
fållens breda besättning, draperad i ett lyft, klockformigt veck 
över vänster underben. I höger sida hänger klänningen i täta, 
smala, rundade, parallella veck, strutformigt avslutade på den 
framtill rundade sockeln, men kring själva benen är samma egen
artade, kroppsformerna dramatiskt betonande veckbehandling till-
lämpad som i armarnas manleldrapering: från utsidan av höger 
knä till vaden pä benets insida löper elt smalt bandformigt veck, 
inskrivande en spelsoval kroppsyta, och de spetsiga bågvecken 
mellan benen ha mjukt elastisk form. En underdräkt är blottad 
kring madonnans slätt framträdande, vänstra smalben, mellan 
fötterna bildande täta eliipliska veck: över vänster vrist faller en 
snett invikt veckstrut och i vänster sida ligga parallella, tresidigt 
brutna veckslrular pä sockeln, upprepande klänningens mot
svarande parti i höger sida. 

Hilden är skuren i lövträ, förmodligen lind, och mäter 81 cm i 
höjd. Dess vandalisering har bl. a. inneburit avlägsnande av Kris
tusbarnet, madonnans händer och stolens ryggslolpar, kronans 
stympande, ansiktets deformering, begagnande av madonnans 
knä som huggkubbe, uppfrätning av träts yta på utsatta ställen 
till följd av olämplig förvaring, saml slutligen allmän överslryk-
nlttg med rödfärg. 
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Fig. 2. Madonnabild, Gesäters kyrka, Dalsland. 
Kirche, Dalsland. 

— Madonnabild. Gesäter 
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Det är elt under, att så mycket av madonnans skönhet bevarats! 
Del gäller icke här en romansk madonnabild vilken som helst utan 
ell av de obestridliga mästerverken i vårt lands medeltida skulp
tur. 

Redan vid första anblicken hänför man skulpturen till den 
grupp av mer eller mindre uniforma madonnor, som C. R. af 
Ugglas sammanställt under titeln den svensk-franska 1100-tals-
skolan.1 Men just en jämförelse mellan Gesäter-madonnan och 
några av de besläktade, mera representativa madonnorna inom 
denna grupp — exempelvis Appuna-madonnan i Statens historiska 
museum (fig. 4) — kommer den förras exceptionella kvalitet att 
framstå i klart ljus. Gesäler-bildens ädla proportioner, ansiktets 
finhet, lockarnas utsökta arrangemang, dräktbehandJingens 
klara komposition, den väl avvägda balansen mellan enbart an
tydande och i detalj utförda former, allt vittnar om mästerskapet 
i en medvelen, rikt och känsligt nyanserad konst, där intet är 
Överlämnat åt slumpen. Appuna-bilden har plumpa proportioner 
jämförd med Gcsäter-bilden, de överensstämmande detaljmotiven 
äro förgrovade, snett och vint upprepade ulan känsla för former
nas verkliga innebörd, för det återgivnas stoffliga karaktär. 

Det iir icke endast kvalitén i det tekniskt-konstnärliga utföran
det, som skiljer de båda madonnorna åt. I Appuna-bilden följer 
mantelns och klänningens drapering kring armar och bål ett 
ålderdomligt system med vecken formade som pålagda snören, 
bildande parallella kurvor, över bröst och mage koncentriska 
halvcirkelbågar. Denna egenartade stil, vars ursprung torde böra 
sökas i de stora skulpturskolorna i södra och mellersta Frankrike 
i 1100-talets början, i Languedoc och Hourgogne, har vunnit stor
artad spridning, främst i Nordfrankrike där den kan studeras i 
vissa statyer i Chartres-katedralens västportal från 1100-talels 
mitt, men också i Kngland och Visttyskland, där ett flertal skulp-

1 Madonnan finns icke upplagen i C. R. af Ugglas »Gollands medeltida 
träskulptur I, o. m. höggo likens inbrott» (Stockholm 1915), men är publice
rad av B. Waldén »l'r Dalslands kyrkoinvenlarium» (i Hembygden, utg. av 
Dalslands Fomminnes- ocli Hembygdsförbund, 1929) s. 14, fig. 2, med date
ring »ett gott stycke in på 1200-talet». Carl K. af Ugglas har i Tidskrift för 
Konstvetenskap kompletterat svensk-franska skolan ined övrigt västsvenskt 
material. 
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I'ig. S. Apostel. Detalj av läktare frän klostret Gröningen. (Efter Beenken.) -
\poslel. Detail einer Emporenbruslung aus der Klosterkirche zu Gröningen 

turer med denna karakteristiska veckbehandling bevarats från 
århundradets senare del.2 Appuna-madonnan tillhör stilens nord
ligaste och yngsta företrädare.3 

s Om stilens franska ursprung och spridning se af Ugglas a. a. s. 116, 
s. 188, — 1 England hör figurskulpturcii i lydportalen i Malmesbury Abbey 
till de mest anmärkningsvärda exemplen på inflytande från denna sydfran
ska skulpturskola. Portalens datering pendlar mellan c. 1150—c. 1170, och 
samtliga författare, som i senare lid yttrat sig om skulpturen, ha observerat 
dess franska prototyper. Se G. Zarnecki »I.ater English Bomanesque Sculp
ture 1140—1210» (London 1953) s. 40 f.; F. Saxl »English Sculptures of the 
Twelfth Century» (London 1954) I. 57 f.j /.. Stone »Sculpture in Britain in 
the Middle Ages» (Penguin Books Lid, England 1955) s. 83 f. — Bland tyska 
exempel på stilen förtjänar bl. a. citeras en altaruppsats med heliga tre 
konungar i Oberpteis vid Siegburg. // . Beenken »Romanische Skulptur in 
Deutschland. 11. und 12. .lalirhunderl» (Leipzig 1924) s. 172 f., samt cn 
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Madonnan från Gesäter visar elt annat slag av dräktbehand
ling. Extremiteternas framhävande under tunna stoff er genom 
spetsovala släta ytor, inramade av relief skurna veck — »the damp 
told» — är en välkänd företeelse i senromansk skulptur och inne
bär en stiliserande omtolkning av den klassiska figurkonstens 
återgivning av spelet mellan kropp och dräkt. Till Västeuropa har 
arvet från antiken i detta fall som i de flesta förmedlats via 
Bysans, »The damp fold» är allmänt förekommande i västeuro
peisk konst vid 1100-talets mitt, men ingenstädes har motivet till-
lämpats så konsekvent och lysande som i England, där det bildar 
underlag för en speciell stil, den s. k. fiskblåsstilen, dramatiskt 
tillspetsad och ornamentalt överdådig.4 

Madonnan från Gesäter är icke någon renodlad representant 
för denna stil. Fiskblåsvecken äro underordnade bildens symmet
riska uppbyggnad, de äro endasl livande detaljer inom en strängt 

rhenländsk madonnabild i Städtische Skulpturensammlnng i Liebighaus i 
Frankfurt a. M., publicerad av .1. Walters »Die Madonna von Schillingskapel-
len» (i Form und Inhalt. Kunslgeschichtliche Studien Ollo Schmitl . . . darge-
bracht, Stuttgart 1950). 

3 Åtskilliga svenska madonnor visa samma karakteristiska veckstil som 
Appuna-madonnan. af Ugglas a. a. s. 132 har sammanställt dem i två grup
per. Grupp A: madonnor från Hemniesjö, Heda, Hudskoga. Skellefteå, Korpo; 
i denna grupp saknas mantel och håret är flätat på ryggen. Grupp B: ma
donnor från Appuna, Gislad, Klockrike, Hejdeby, Hammar och Sköllersta; 
dessa madonnor bära mantel och håret uppdelat i tre dekorativt arrange
rade lockar på axlarna med bollformigl upprullade ändar. Den senare 
gruppen kan utökas med en madonnabild i Lyreslad, Västergötland. - - Be
träffande den förra gruppen har jag med hänvisning till madonnan i Skellefteå 
>ökt hävda dess beroende av rhenländska förebilder. Se .4. Andersson »St. 
Mikael i Häverö, ett rbenländskt arbete» (i Antikvariska Studier V, 1953) 
s. 113 f. 

4 Om bakgrunden till »the damp fold» och dess utbredning se IV. Kochler 
»Byzantine Art in the West» (i Dumbarton Oaks Inaugural Lectures, Dum
barlon Oaks Papers, Harvard 1'niversity Press 1941). Om motivets utveck
ling i England, särskilt i handskriflsmåleriet, jfr F. Wormald »The Develop
ment of English Illumination in lhe twelfth century» (i The Journal of the 
British Archaeological Association. Third series. Vol. VIII, 1943) s. 36 f. — 
F. Saxl & R. Wittkower »British Art and the Mediterranean» (Oxford 1948) 
s. 24 f. betona även motivets speciella utveckling i England och avbilda som 
prov på dess tillämpning i skulpturen ett par berömda reliefplatlor i Cathé
dral Library, Durham. — J. Roosval »Romansk Konst» (.Stockholm 1930) 
s. 329 ff. bar präglat termen »fiskblåsstilen». 
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Fig. i . Madonnabild, Appuna kyrka, Östergötland. SHM. 
Appuna Kirche, Östergötland. 

Madonnabild. 

sluten ram, som ger bilden statisk ro och jämvikt. Den engelska 
fiskblåsstilens signum är häftig rörelse, outreral slanka propor
tioner och livliga konturer. 

I västtysk konst från 1100-talets senare del återfinnas flerstädes 
fiskblåsvecken som underordnade detaljer i strängt symmetriska, 
monumentala uppbyggnader av för fiskblåsstilen i dess engelska 
form främmande kynne. Som exempel kunna citeras en stuck-
madonna i en altaruppsats i domen i Erfurt frän omkr. är 1160 
eller kort därefter och en läktarbröstning i stuck med Kristus 
omgiven av de tolv apostlarna från klostret Gröningen, dalerad 
omkr. år 1170 (fig. 3).5 

Daleringar enligt Beenken a. a. s. 130 f.. s. 138 f. 
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Fiskblåsveckens underordnade plats i Gesäler-bildens uppbygg 
nad kan ses i samband med skulpturens relativt sena tillkomsttid. 
Fiskblåsvecken uppträda här som relikter från en i stort sett för
gången stil, icke som en fascinerande nyhet. Den fullt utbildade 
fiskblåsstilen upplever sin högkonjunktur vid 1100-talets mitt och 
under seklets tredje fjärdedel — madonnan i Gesäter torde knap
past vara tillkommen förrän vid tiden omkr. år 1200 eller korl 
senare. 

I England följer vid seklets slut en ny bysantinsk stilvåg 
fiskblåsstilens förkonstling viker för lugnare och mer harmoniska 
proportioner, dräkternas stoffer få mjukare och friare fall. För
modligen har denna stilförändring — särskilt inom skulpturen 
— skett även under inflytande av antikens efterlämnade skulp-
lurskatter. Den engelska skulpturen från detta skede är ytterligt 
sparsamt bevarad. Det är i handskrifternas illustrationer vi bäsl 
kunna följa övergången till den nya stilen.8 

I den samtida västtyska skulpturen sker samma frigörelse i 
klassicerande anda, och även här synes den bysantinska konsten 
ha spelat roll som inspiratör. De berömda korskranksrelieferna 
i Liebfrauenkirche i Halberstadt och ett tympanon i St. Godehard 
i Hildesheim från 1100-talets slut och tiden omkr. år 1200 äro de 
förnämsta exemplen på skedets klassicerande skulptur i rikedom, 
förfining och jämnmått. 

Det är uppenbart att Gesäter-bilden tillhör denna klassicerande 
riktning inom den sena 1100-talsskulpturen. Den fina plisseringen 
av madonnans klänning över bålen skvallrar om detta, och hårets 
fria behandling med löst på axlarna lagda lockar med bollformigt 
hoprullade ändtottar har slående paralleller bland apostlarna på 
korskranket i Halberstadt.7 

Gesäter-madonnans utsökta kvalitet och sammansatta karak
tär låter förmoda, att bilden skulpterats i ett konstcentrum med 
traditioner och en stam av väl skolade träskärare. För en lösning 
av frågan om madonnans verkstadsursprung är det av vikt aft 
känna hennes anförvanter. 

6 Stilförändringen kan t. o. m. studeras i ett och samma manuskript , illu
strerat av efter varandra följande konstnärsgenerationer. Se W. Oakesholt 
»The Artists of the Winchester Bible» (London 1945). 

' Jfr Beenken a. a. avb. s. 231 ff. 
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Fig, •"). Madonnabild, Norra Lundbg kyrka, Västergötland. 
Norra Lundby Kirche, Västergötland. 

Madonnabild. 

Redan den ovan gjorda sammanställningen med madonnan 
från Appuna är i detta hänseende av värde. Trots skillnaden i ut
förandets kvalitet och de avvikande detaljerna i dräktens åter
givning är det tydligt, att Appuna-madonnan och hennes grupp 
(se ovan not 3) representera samma typ av madonna som Gesä-
ler-bilden: i kompositionen som helhet, i ansiktets form, lockar
nas läggning, mantelns symmetriska drapering, de ornamentala 
detaljerna, klänningens uppdragning på vänster knä. Men 
närmare besläktade madonnor finnas. En madonnabild i Norra 
Lundby kyrka i Västergötland (fig. 5) visar utom i de nu nämnda 
dragen även överensstämmelse i mantelns fiskbläsveck kring över
armarna och i klänningens vinkelformiga plissering över bröstet. 
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Madonnan i Norra Lundby är ett tämligen grovt och schematiskt 
arbete med satta, kantiga proportioner jämförd med Gesäter-
bilden och säkerligen yngre än denna, men troheten mot den 
gemensamma typen är tillräckligt stor, för att vi skola kunna 
draga slutsatser beträffande utseendet av Gesäter-madonnans för
lorade Kristusbarn med ledning av det bevarade barnet i N. 
Lundby. Den småländska madonnan i Höreda (fig. 6) har sanno
likt varit lika nära besläktad med Gesäter-bilden, men klän
ningens drapering över bålen har synbarligen omarbetats vid en 
senmedeltida restaurering. 

Mycket nära frändskap med Gesäter-raadonnan visar slutligen 
en madonnabild från Nävelsjö kyrka i Småland, nu i Historiska 
museet (fig. 7). Trots Nävelsjö-bildens plumpa proportioner är 
överensstämmelsen trogen i alla detaljer så när som pä klän
ningens drapering över bålen: midjans bälte saknas, och klän
ningen strömmar fritt som en klassiskt frusande chiton kring 
kroppens lätt antydda former. En annan formulering men etl 
motivlån från samma klassiska skulptur, som inspirerat behand
lingen av Gesäter-bildens motsvarande dräktparli. Nävelsjö-
madomians närmaste parallell i överensstämmelsen med Gesäter-
bilden likaväl som i fråga om klänningens drapering över bålen 
är en madonnabild från cn okänd kyrka på Island, tidigare för
varad i Nationalmuseet i Köpenhamn (fig. cS).8 

Talrika madonnor av yngre datum och enklare kvalitet vittna 
om den popularitet, som Gesäter—N. Lundby-typen resp. Nävel-
sjö-typcii åtnjutit. Hos samtliga dessa madonnor har »the damp 
fold» praktiskt taget helt övergivits, kanske delvis på grund av 
motivets komplicerade karaktär, som icke passade madonnornas 
förenklade formspråk, kanske delvis på grund av dess urmodighel. 
I Gesäter—N. Lundby-madonnornas efterföljd finnas madonnor i 
Väslergölland (Björketorp, Forsby), Småland (Almesåkra, Näs
by), Södermanland (Hölö, Länna) och Medelpad (Holm). Föl
jande Nävelsjö-madonnans typ, alltså med klänningen fritt drape
rad över bålen utan bälte, finnas madonnor i Västergötland 

8 Bilden publicerad av af Ugglas a. a. s. 188 med cn enligt min mening 
underskattande värdering av arbetets hållning och en missvisande datering. 
Bilden är numera återbördad till Island. — För här meddelad fotografi 
tackar förf. 2. Afdeling vid Nationalmuseet i Köpenhamn. 
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Fig. ii. Madonnabild. Höreilu kyrka. Siniiliind. 
Kirche, Småland. 

— Madonnabild. H oreda 

(Kinne-Vedum, Korsberga, Kymbo, Västerplana), Småland (Furu-
hy i. Östergötland (Järstad), Gotland (Lojsta), Södermanland 
(Gryt, Stora Malm, Tveta)9, Uppland (Färentuna), Medelpad 
(Njurunda), Jämtland (Näskott) och Ångermanland (Sånga). Till 
samma grupp hör den norska madonnan från Dyste i Universi
tetets Oldsaksamling i Oslo.10 Flertalet av den sistnämnda grup-

• Madonnabilden i Gryt blev uppeldad i början av seklet — hon finns en
dast bevarad på fotografi. Av fotot att döma var hon den enda av dessa 
madonnor, som visat samma förslåelsefulla behandling i klänningens drape
ring som Nävelsjö-madonnan. 

10 Se H. Fett »Billcdhuggerkunslen i Norge under Sverre-aetten» (Kristiania 
1908) s. 28, fig. 36. Dyste kyrka, Kolbu. Vestre Toten, ligger i sydöstra Norge, 
icke i grannskapet av Lyse kloster på Vestlandet. som ((/ Ugglas a. a. s. 170 
not 5 meddelar. 
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pens madonnor ge skäl för C. R. af Ugglas' karakterisering, de 
synas vara arbetade »efter oförstådda mönster och efter en tradi
tion på förfall».11 Navels jö-madonnan ger elt begrepp om förebil
dens art, och de yngre madonnabildernas avvikande drag synas 
dels betingade av skulpturstilens allmänna utveckling under 1200-
lalel, dels av influenser från under detta sekel nyskapade, popu
lära madonnatyper. 

Bland alla dessa skulpturer är det endast Gesäter-bilden, vars 
kvalitet är sådan, att dess import eller i varje fall direkta sam
band med ett framstående konstcentrum på utländsk botlen måste 
förutsättas. Bildens nuvarande förvaringsort i ett av de västra 
gränslandskapen synes göra en västlig härledning trolig, och en 
dylik kunde anses styrkt genom förekomsten av en sydnorsk och 
en isländsk bild, tillhörande samma stora grupp av madonnor. 
De båda sistnämndas vittnesbörd försvagas dock, när vi konsta
lera det imponerande antalet besläktade skulpturer i Sverige, 
spridda över hela landet.12 

C. R. af Ugglas' undersökning av de svenska madonnabilderna 
har sökt leda i bevis, att dessa äro exponenter fiir fransk stil och 
resultatet av en direkt svensk-fransk kulturkontakt under 1100-
talet. En lämplig bakgrund för sådana svensk-franska förbindel
ser inom den kyrkliga konsten utgör — enligt af Ugglas — cister
cienserordens införande i Sverige vid 1100-talets mitt. Madonna-
kulten spelar en framträdande roll i den helige Bernhards orden, 
och samtliga svenska cistercienserkloster ha varit invigda till den 
heliga Jungfruns ära. Emellertid är antagandet av ett dylikt sam
band mellan madonnatypen i Sveriges senromanska skulptur och 
den franska cistercienserorden rent hypotetiskt, och af Ugglas har 
själv varit den förste att betona detta. Vi känna icke någon speciell 
madonnatyp såsom karakteristisk för cistercienserna, och de här 
behandlade madonnorna, för närvarande kända i större antal än 
när af Ugglas skrev sin avhandling, ge icke genom sin geografiska 
spridning något direkt stöd åt teorien. Vi veta intet med bestämd
het om de svenska cisterciensernas konstverksamhet utöver själva 

" of Ugglas a. a. s. 130. De här uppräknade madonnorna äro uppdelade 
på grupperna C, D och E i af Ugglas' arbete. 

12 af Ugglas a. a. s. 170, s. 188 håller före, alt såväl den isländska som den 
norska madonnabilden äro kopior, beroende av svenska förebilder. 
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1*/ r} 

Fig. 7. Madonnabild, Näuclsjö kyrka, Småland. SHM. 
vclsjö Kirche. Småland. 

Madonnabild. Nå 

klosterbyggnadernas uppförande. Det är således obekant, om de 
från ordens hemland medfört kultbilder, som kunnat ova in
flytande på den inhemska produktionen, eller om konstskickliga 
män funnos bland de invandrade bröderna, som grundat verk
städer av betydelse för landets konstkultur. Det är i varje fall 
knappast troligt, att den inhemska, svenska konstnärsgeneratio
nen vid seklets mitt kunnat tillfredsställa brödernas i sydligare, 
rikare länder utbildade anspråk på kultföremålens konstnärliga 
gestaltning. Deras arkitektur vittnar om hög estetisk kultur. 

Analysen av Gesäter-madonnans stil har icke givit anledning 
till jämförelser med franska konstverk. Vissa retarderade drag ha 
observerats, och del är i engelsk och västtysk konst från 1100-

I (ill 



A R O N A N D E R S S O N 

talets senare del, som besläktade företeelser kunnat iakttagas. 
Med hänsyn till af Ugglas' cisterciensiska teori är det av intresse 
alt notera, att de svenska cistercienserklostren bragtes till blomst
ring tack vare invandrade bröder från Tyskland och England.13 

Det franska inslaget i klostrens befolkning synes ha varit i mino
ritet. 

Den ålderdomligaste madonnatypen inom af Ugglas' s. k. 
svensk-franska 1100-talsskola representeras av skulpturer från 
Hemmesjö, Heda, Rudskoga, Skellefteå och Korpo. Under hän
visning lill en rbenländsk madonnabild bar jag tidigare sökt här
leda de nordiska madonnorna av denna typ ur västtysk konst.14 

I den strängt fronlala, symmetriska uppbyggnaden, i klänningens 
balsbård, det runda bröstsmycket och Kristusbarnets ställning 
visa des.sa madonnor överensstämmelser med Gesäter—N. Lund-
by-bilderna. Det mest egenartade draget är Kristusbarnets ställning 
ined korsade ben. I förhållande lill madonnornas orörliga, strängt 
vertikala pose är Kristusbarnens kryssande benställning starkt på
fallande, den har nästan ett drag av bisarreri. 

I de tämligen talrikt bevarade franska madonnabilderna från 
1100-lalets senare del, som representera den högtidligt en face 
tronande gudsmodern med barnet-världshärskaren placerad fron-
lalt milt i moderns knä, inlager barnet alltid jämfota ställning 
med parallella ben, följande uppbyggnadens i övrigt parallelle-
pipediska schema. Detta förefaller stilistiskt konsekvent och rik
ligt. I den franskinflueradc spanska konsten från delta skede 
gäller samma regel. 

Varifrån kommer då bambinons säregna benställning 1 de 
svenska madonnorna? — C. R. af Ugglas har visat en väg till 
problemets lösning, då han till jämförelse citerat en undergörande 
madonna i Werl, tidigare i S. Maria zur Wiese i Soest, en Sedes 
Sapienlia>, i mycket överensstämmande med de svenska madon-

15 Se T. Schmid »Sveriges kristnande. Från verklighet lill dikt» (Stock
holm 1934; s. 104 f. — Jfr Edw. Ortwed »Cislercieordcnen og dens klostre i 
Norden. II. Sveriges Klostre» (Köpenhamn 1933) s. 62. — Om tyskt inflytande 
i de svenska cistercienserkloslrens arkitektur jfr af Ugglas a. a. s. 156 not 
5 och E. Lundberg »Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000— 
1400» (Stockholm 1940) s. 477 f. 

14 Se ovan not 3. 
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Pig, 8. Madonnabild på i »land. Madonnabild uuf Island. 

noma, bl. a. också i barnets benställning.1* Den svenska madonna-
typens utbredning har C. R. af Ugglas hypotetiskt tolkat som 
inspirerad av en bestämd madonnabild, berömd för undergörande 
egenskaper. Denna madonnabild skulle med viss detaljtrohet 
kopierats av skulptörer tillhörande olika stilriktningar och gene
rationer i syfte att madonnans mirakulösa egenskaper — enligt 
en allmän medellida uppfattning — också skulle komma efter-

15 af Ugglas a. a. s. 186 f. — af Ugglas' förnekande av de tyska kultbilder-
nas betydelse för en härledning av de svenska finner jag ej berättiga!. 
Barnets originella benstälhiing har i della hänseende starkt bevisvärde. Man 
kan icke förklara den ur fransk konst genom allmänna hänvisningar till 
franska portalstatyer så som af Ugglas B. a. I. 142 f. sökt göra. Hela del 
bevarade beståndet av franska madonnor bestrider företeelsens franska ur
sprung. 
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bildningarna lill del. Kristusbarnels kryssande benställning är en 
framträdande, troget upprepad detalj, som talar till förmån för 
en sådan teori. Det inbördes sammanhanget mellan de svenska 
madonnorna och de västtyska av Werl-madonnans typ är därmed 
fastställt. Det originella i des.sa skulpturer är kombinationen av 
en fransk, högromansk madonnatyp med ett Kristusbarn av en 
modell - kanske inspirerad av bysantinsk konst16 - som hör 
samman med en annan Gudsmodersbild, bärande barnet på väns-
ler ann eller knä, allmänt spridd i Rhenlandet under 1100-talets 
senare del.17 

Var denna sammansmältning mellan den franska Sedes Sapien-
tite och ett Kristusbarn med sådant ofranskt maner kommit till 
stånd, är det givetvis svårt atl yttra sig om. Werl-madonnan an
tyder, att det kan ha skett i Westfalen, och från Westfalen kunna 
ännu andra exempel på typen anföras, bland dem den med 
svenska madonnor av grupp A (enligt af Ugglas' indelning) sär
skilt nära besläktade madonnan från Helmern i Erzbischöfliches 
Diözesanmuseum i Paderborn (fig. 9 ) . a 

De ikonografiska indicierna vid den svenska madonnagruppens 
härledning peka sålunda mot västtyskt område. I den samtida 
engelska skulpturen, som bevarats i mycket ringa utsträckning, 
saknas fullständigt ikonografiska paralleller till de svenska 
madonnorna.19 

18 Som exempel kunna nämnas en mosaikbild i Hosios Lukas, se R. Hu-
niunn »Die Salzwcdeler Madonna» (i Marburger Jahrbuch fiir Kunstwissen
schaft 3, 1927) Taf. LVIII b, och en annan dylik i Capella Palatina i Palermo, 
se O. Demus. »The Mosaics of Norman Sicily» (London 1949) fig. 21. Men 
även i bysantinsk konst hör denna bcnslällning hos barnet till det mindre 
vanliga. 

17 Talrika exempel avbildade i Hamann a. a. Taf. LI Ii, d, LII a—b, LII 
b—d, LV h—k. 

18 Efler A. Ehrhurdt & H. Wentzel »Niederdeulsche Madonncn» (Hamburg 
1940) Taf. 18. 

" Trots det engelska materialets knapphet ger det en ganska ensarlad 
föreställning om den engelska madonnabildens utseende under epoken i 
fråga. Som exempel på den traditionella typen kunna anföras: madonna
bilder i skulpturen i nordportalen i Lady Chapel i Glaslonbury Abbey, en 
madonnabild i ek i Victoria & Albert Museum frän omkr. år 1200, samt ma
donnan i väslpoiialcns tympanon i katedralen i Wells från omkr. 1220. Jfr 
A. Andersson »English Influence in Norwegian and Swedish Kigurc Sculp-
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Fig. 9. Madonnabild från Het mern, Westfalen. (Efter Ehrhardt i Wentzel.) 
— Madonnabild aus Helmern. Westfalen. 

Om man trots detta är beredd alt hävda möjligheten av ett 
engelskt inflytande i madonnor som dem i Gesäter, Höreda, Norra 
Lundby och Nävelsjö, är det av följande skäl. Ett konservativ! 
fortlevande av fiskblåsstilen är i England särskilt troligt, ty 
ingenstädes har stilen vunnit starkare anklang och bättre passat 
konstnärernas kynne än där. Spelet mellan kropp och dräkt stili-

tnre in Wood 1220—1270» (Stockholm 1949) s. 31 f., fig. 1. — Skulpturen i 
Glastonbury har av tidigare forskare daterats till omkr. 1185—90, men ny
ligen av Stone a. a. s. 106 — förmodligen med rätta —• omdaterats till omkr. 
1220—30. För illustration av ekskulpturen i Victoria & Albert Museum, vars 
ursprung uppgives vara Langham Hall, Essex, se Stone a. a. pl. 78. — Icke 
heller inom sigillkonslen och måleriet i England från denna lid har jag 
kunnat finna madonnabilder motsvarande de svenska. 
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serat lill en elegant linjelek, dramatiskt tillspetsad, återkommer i 
ständigt nya former i den engelska konsten fiskblåsstilen i 
England var blott en fas i en inhemsk tradition. Studera vi veck-
leckningen över armarna på madonnorna i Höreda, Norra Lundby 
och Nävelsjö, finna vi, atl »lhe damp fold» här är friare i teck
ningen än på Gesäter-madonnan. Detla antyder madonnornas 
yngre tillkomsttid i förhällande lill denna. En slags fortlevnad 
av »the damp fold» under friare former kan observeras i engelsk 
gravskulplur från 1200-talets andra tredjedel likaväl som i den 
(ngelskinfluerade träskulpturen i Norge från samma tid — veck-
behandlingen bevarar sin dramatiska karaktär, men själva fisk-
blåsformema äro försvunna och ha ersatts av omedelbart klassi
cerande mönster. 

Den klassicerande formen i Xävelsjömadonnans klänningsfåll 
runt bålen, karakteristisk också fiir den isländska madonnan, för 
länken direkt till engelsk unggotik. I den tyska, bysantiniserande 
konsten från samma lid är det svårare atl finna adekvata paral
leller. 

En engelsk influens i dessa madonnor skulle innebära en fort
sättning av det kyrkliga, engelska inflytande, som är känt i den 
svenska miljön under 1100-lalel både genom namn på kyrkliga 
dignitärer av engelskt ursprung, import av engelska codices och 
den storartade omfattning, som del engelska ärkebiskopshelgonel 
Thomas å Beckets kult erhöll i landet. 

Konsthistoriskt skulle elt engelskt inflytande i dessa madonna
bilder kunna bidraga alt slå en bro i lid och rum lill den engelsk-
inliuerade skulpturskola, som observerats i Mälardalen vid 1200-
lalets mitt.20 

Gesäter-madonnans datering lorde falla inom 1200-lalels första 
fjärdedel. Ikonografiskt sammanhänger hon med en äldre madon-
natyp, allmänt spridd i Sverige och med västtyska förutsättningar. 
Stilistiskt är hennes ställning svårare alt precisera. Besläktad 
skulptur finnes såväl i Väsllyskland som i England. Bristen pä 
bevarad träskulplur i dessa länder försvårar bedömningen. En 
engelsk accent i madonnans formspråk kan dock förmodas och 

20 Andersson a. a. s. 266 f. — Jfr .1. Andersson »England—Norge—Sverige 
i 1200-talets plastik» li Konsthistorisk Tidskrift, Stockholm 1955). 
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förefaller mer framträdande i obetydligt yngre, nära besläktade 
madonnor i samma västliga del av landet. 

Gesäter-madonnans problem ha icke funnit en entydig lösning 
genom denna undersökning, och kanske är en sådan lösning ej 
längre möjlig på grund av det bevarade skulpturbeståndets ofull-
ständighet. Klarläggningen av madonnans förhållande till de 
samtida svenska madonnabilderna har dock visat hennes nyckel-
ställning inom materialet. Den sammansatta företeelse, som C. R. 
af Ugglas kallat »den svensk-franska 1100-talsskolan». kan icke 
slutgiltigt utredas utan alt Gesäter-madonnans ursprung närmare 
fixeras. 

Det kan förvåna, atl en madonnabild av denna kvalitet funnit 
vägen till en avsides belägen, dalsländsk socken vid norska 
gränsen. Men Gesäter ligger i en bördig dalgång, som kanske 
spelat en roll i den svensk-norska samfärdseln under medeltiden.*1 

På Kolsäter i socknen slöt kung Birger fred med sina bröder, her
tigarna Erik och Valdemar, den 15 februari 1305. Kanske har 
socknen redan tidigare varit mötesplats för stora herrar. 

»11 y a quelquechose de plus beau q u u n chef-diruvre — cest 
sa ruine.» Man behöver icke instämma i den för vår destruktiva 
lid sällsamt klingande frasen av Puvis de Chavannes fiir att upp
skatta värdet av madonnabilden i Gesäter. Trots sitt starkt ruine
rade tillstånd motiverar bilden en tresljärnig markering av Gesä-
ters kyrka i den svenska medeltidsskulpturens Baedeker. 

Z U S A M M E K F A S S U N G 

Aron Andersson: Die Madonna in Gesäter und ihre Verwandten. 

Ein qualitälvolles aber stark beschädigles Maclonnenbild in Gesäter, 

aus Lindenholz (?) geschnitzt, 81 cm hoch, isl bisher von der Forschung 

fast unbcac-htet geblieben (Fig. 1—2). Sie gehört zur grossen Gruppe 

romanischer Madonnen in Schweden, die C. K. af Ugglas iFussnole 1) 

•die schwedisch-französisc-lie Schule des 12. Jahrhunder t I > genannt hat. 

Ilie Madonna in Gesäter könntc z. 15. mit einer Madonna aus Appuna 

(Fig. 4) in Haltung, Gesichlszeichnung und I laar l rachl verglichen werden. 

51 Se M. Sjöbeck »Dalsland. En landskaplig orientering! (Stockholm 1063) 
217. 
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doch isl die Gewandbehandlung der beiden Madonnen verschieden. 
An der Appnna-Madonna sind die Fallen wie aufgelegte, in parallelen Bogen 
geschvvnngene Schniire gebildet, eine Stilisicrung die aus siidfranzösiscbci 
Schulen des friihen 12. .(ahrlmnderts s tammt und in Westenropa allgemein 
verbreitet war Bei der Gesäter-Madonna zeigt die Mantclbehandlung »tbc 
damp fold». eine Konvention die in England und Deutschland (Fig. 3) in der 
spiiteren Hälfte des 12. Jahrhunder t s iiblich war, die Fal tenbehandlung der 
anderen Gewänder folgt aber unmiltelbar klassizierenden Muslern, die mau 
(benfalls in diesen Ländern gegen Ende des 12. Jahrhunder t s wiederfindcl. 
— Mehrere schwedische Madonnen zeigen nahe Verwandtschaft mit der 
Ge säler-Madonna (z. B. Fig. 5—6), und wir können von diesen lernen, wir 
das verlorengegangene Christuskind der Gesäter-Madonna ausgeseheii 
haben mag. Eine nah verwandle Gruppe von Madonnen (Fig. 7—8) zeigt 
eine noch mehr klassiscb anmutende Gewandbehandlung im chiionartigen 
Franenkleid. 

C R. af Ugglas hat diesen romaniscben Madonnen-Typ in Schweden als 
aus direklen französischen Quellen stammend erklärt, und die vermitlelndc 
Kolle bei diesem Kunsleinfluss hätle der französische Zisterzienser-Orden 
gespielt. der um die Mitte des 12. Jahrhunder t s in Schweden eingefiilnl 
wurde. Wir wissen aber nichls von dem kiinsllerischen Sc-haffen der schwe
dischen Zisterzienser-Klösfer, und nichts von einem speziellen Zisterzienser-
Typus der Madonnenbilder. Zudem ist es dokumentarisch bekannt, dass die 
schwedischen Kloster des Ordens durch eingewandcrlc deutsche und 
englische Bruder zur Bliile gebracht wurden. 

Anlässlich eines älleren Madonnen-Typus innerhalb dieser schwedisc-ben 
Skulplurcngruppe habe ich schon fruher dessen Ursprung in Westdeutsch
land gesucht (Fussnole 31. Es gibt einen fiir alle diese Madonnen gemein-
samen ikonograpbischen Zug, der nach Wesldeulschland weist: die gekreuzl. ' 
Beinstellnng des Christuskindes. Diese Haltung ist völlig fremd fiir die 
französische Sedes Sapientia-, aber man findet sie mehrmals an westfäli 
schen Madonnen des späten 12. Jahrhunder t s (Fig. 9), darunler an einer 
wundertäl igen Madonna aus S. Maria zur Wiese in Soest. 

Die ikonograpbischen Indizien bei einer llerleilung der Madonnengruppe 
weisen somit nach wesldeulschem Gebiet. Trolzdem könntc man auch einen 
englischen Stileinfluss in diesen Madonnen fiir möglich halten. »The damp 
fold-, wie sie in Gcsäler vorkommt, scheint in ihrer dramatisch zugespitz-
len Form besonders englisch zu sein, und die klassizierende Gewandbehand
lung der Madonnen von dem verwandten, etwas jiingeren Nävelsjö-Typus 
(Fig. 7—8) hat in England näher liegende Voraussetzungen als in Deutsch
land. 

Die Gesäter-Madonna isl in der ganzen Gruppe von Madonnen eine der 
qualitätvnllsten und inleressanteslen — die fast völlige Vernichtnng der 
englischen und die spärliche Erbal lung der deutschen Holzplaslik des 
Mittelalters macht eine endgiiltige Lösung des stilistischen Ursprungs der 
Madonna schwierig. 
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