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LYCKOHJULET I TENSTA KYRKA OCH DESS 
HISTORISKA INNEBÖRD 

Av Al lan El lenius 

Bland svenska gravstenar från medeltiden äger Ekeby kyrka 
på Gotland en av de märkligare (fig. 1). Visserligen är den endast 
fragmentariskt bevarad och tiden har dessutom gått illa åt ytan, 
men vad som återstår är ändå tillräckligt för att göra anspråk 
på konsthistoriskt intresse. En inskrift i gotiska majuskler med
delar att stenen utförts till minnet av Atlingis, fordom hustru 
till en Johannes från Vänge.1 Centralpartiets figurframställning 
inramas av en gotisk arkitektur som med sina kolonner, spets-
bågar, fialer och krabbor bildar en rik ornamental helhet. I mit
ten urskiljer man lyckans hjul. överst tronar en monumental 
gestalt hållande spira och ett kärl, närmast påminnande om en 
kalk. Samma strama hållning präglar den figur som fattat 
hjulet och är på väg uppåt. På motsatta sidan är en annan på 
väg nedåt, och handen av en fjärde skymtar vid hjulets nedre 
del. En femte står slutligen bakom hjulet och har fattat tag i 
ett par av ekrarna. 

Det innebär ingen svårighet att i kontinental litteratur och bild
konst finna nära paralleller till denna framställning av lycko
hjulet.2 Så är gestalten bakom hjulet med största sannolikhet 
Fortuna8, och den tronande mannen, som en gång förmodligen 

1 Se G. Lindström, Anteckningar om Gotlands medeltid, II, 1895, s. 70 
samt E. Lundmark, Ekeby kyrka (i Sveriges kyrkor, Gotland, I, 1931), 
s. 462 f., avb. s. 455. 

2 För en orientering i For tunas ikonografi under medeltiden och hennes 
betydelse 1 olika sammanhang hänvisas till två arbeten av / / . Patch, The 
t radi t ion of the goddess For tuna in medieval philosophy and l i terature, 1922 
( = Smith College studies in modern languages, vol. III, nr 4) och The god
dess F^ortuna in mediaeval l i terature, 1927; se även A. Doren, F"ortuna im 
Mittelalter und in der Renaissance (i Vorträgc d. Bibi. Warburg, I I : I, 1922— 
23). 

a Jfr Doren, a. a., Abb. 5, 6. 
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burit krona, visar människan på höjden av lycka. Medan spiran 
betecknar hans makt torde kärlet vara en symbol för världslig 
rikedom, principiellt analogt med motivets utformning i t. ex. 
Herrad von Landsbergs bekanta Hortus Deliciarum.4 Men om
ständigheten att bilden förekommer på en gravsten ger en sär
skild nyans åt innehållet; lyckans hjul får samtidigt betydelse 
av livshjul och blir sålunda bärare av cn vanitassymbolik: varken 
denna världens herrar eller människan i gemen förmår undgå 
sitt slutliga öde.3 

Ekebystenen har daterats till tiden omkr. 1300 och är följakt
ligen ett mycket tidigt exempel på cn nordisk framställning av 
lyckohjulet. Under det följande århundradet synes motivet ha 
åtnjutit en stigande popularitet. Det uppsvenska kalkmåleriet 
lämnar inånga vittnesbörd om denna utveckling och kan upp
visa flera ikonografiska varianter. Några bör i detta samman
hang nämnas. I de på 1450- eller 1460-talcn utförda målningarna 
i ösmo kyrka möter man ett nedslag av Ekebystenens tradition: 
Fortuna vrider själv sitt hjul, men den fjärde mannen är nu 
framställd som en död i svepning." I Vadsbio finner man på 
inskriptionsband de i förbindelse med motivet vanligt förekom
mande orden regnabo, regno, regnavi, sum sine regno; den döde 
ligger utsträckt under hjulet, och strax intill vakar liemannen. 
Fortuna har således blivit liktydig med Döden.' Med obetydlig 
variation målar Albertus samma motiv omkr. 1480 i Husbv-

' För avb., se Herrade de Landsberg, Hortvs Deliciarvm, 1899, Pl . LV 
(supplement) . Denna framstäl lning är anförd redan av IV. Wackernagd, Das 
Gliicksrad und die Kugel des Gliicks (i Kleinere Schriften, I, 1872), s. 246, 
252. Jfr även i l lustrat ion till den franska versionen av Alexandersagan, 
manuskript i Kungl. Bibi., sign. Vu 20, fol. 78 (1300-talets första f järdedel) ; 
för avb., se G. Carg, The medieval Alexander, 1956, Pl . V. Ang. a t t r ibut , 
hänsyftandc på mänsklig rikedom, jfr l i t terär t belägg från 1300-talet i 
Wackernagd, a. a., s. 248. Den av Lundmark, a. a., s. 462 framförda tolk
ningen av Ekebystenen synes sakna stöd i källorna. 

1 Bikliga belägg för denna betydelse ger Patch, The goddess For tuna, 
s. 117 ff., avsnittet »The Fortune of Death». 

0 Avb. i S. Wallin, Målaren Peter, Albertus Pictors lärare (i Studier i 
Upplands kyrkliga konst, 1918), s. 111. Mannen som nåt t livets och lyckans 
höjdpunkt är till y t termera visso framhävd genom sin bjällcrförsedda dräkt . 

7 Avb. i Wallin, a. a., s. 111. Jfr K. Weinhold, Gliickrad und Lebensrad 
(i Abh. d. königl. Akad. d. Wissenschaften, 1892), Tafel II. 
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Sjutolff, och av honom eller hans skola är också cn motsvarande 
målning i Yttergran. Förgängligheten i denna världens makt och 
rikedomar predikas uttryckligen i Edebo kvrka, målad omkr. 
1514." Den tronande mannen håller ett skrin medan den döde 
vilar under hjulet och en inskrift förkunnar: Sie transit gloria 
mundi. Liknande är också motivets innebörd i Valö.'" En märklig 
utformning möter slutligen i de 1534 under Gustav Vasas mece-
natskap utförda målningarna i Hökhuvud (fig. 2) . På hjulet 
återfinnes tre av de traditionella figurerna. Den världsliga lyckan 
och rikedomen åskådliggöres genom en låda och en säck med 
slantar som bl. a. utgör den krönande mannens attribut. Denne 
är liksom den uppåtstigande gestalten klädd i elegant renässans
dräkt. Med förbundna ögon driver Fortuna med hjälp av en vev 
sitt hjul." Ytterst styr emellertid Kristus människornas (klen, 
något som med naiv åskådlighet framställes genom det kring 
veven lagda repet. 

Denna sistnämnda variant av motivet torde vara inspirerad av 
ett kopparstick, utfört av den anonyme Mästaren med bande
rollerna (Der Meister mit den Bandrollen) och visande livshjulet 
i kombination med livsträdet (fig. 3).12 Sticket syllar på en be
stämd situation, vilket otvetydig! framgår av de bägge med mo
nogram försedda hjärtan som är fastade vid den uppåtstigande 
mannens ena arm. Troligen anspelar bilden på Maria av Burgund 
och händelser under hennes levnad.'3 Den bör alltså ha tillkom
mit efter hennes dödsår 1482. Mästaren i Hökhuvud följer på 

s Avh. i B . l . Kilström, Husby-SJutolfts kyrka (i Upplands kyrkor, I. 
1947), s. 107. 

" Avb. i A'. Asplund, E. Bohrn och .S. Curman, Edebo kyrka (i Sveriges 
kyrkor. Uppland, II, 5, 1956), s. H55; se även s. 862. 

• Avh. i A. Tuulse, Valö kyrka (i Sveriges kyrkor, Uppland, II, 4, 1956), 
s. 4()3. 

11 Jfr Patch, The goddess Fortuna, Plate 2, 9. 
12 Se Sotzmann, Zur älteren Kupferstlchknnde (i Deutschea Knnstblatt , 

herausgg. v. Fr. Eggers, I, 1850), s. 76, 85, 94. Jfr även M. Lehrs, Der Meister 
mit den Bandi-ollen, 1886, s. 26 f. Att denna variant av lyckohjulet var känd 
iin nu under 1500-talet visar hl. a. en dikt av Hans Sachs med titeln Das 
waltzend Gliick; jfr Doren, a. a., s. 104, nr 70. Se ock en For tunaframsläl l -
ning av Georg Penez, repr. i M. van Marie, Iconographie de 1'art profane au 
Moyen-Age et ä I.a Renaissance etc, 1932, s. 199. 

1:1 Sotzmann, a. a., s. 85. 
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Fig. I. Ekebg kyrka, Gotland. Gravslen med fram
ställning uv lyckohjulet. Omkr. 1300. — Ekeby 
Church. A tomhstone with a representation of the 

Wheel of For tune . 

väsentliga punkter sin förlaga, överensstämmelserna sträcker sig 
t. o. m. sä långt som lill utformningen av vissa signifikativa de
taljer och det kompositionella utförandet av banderollerna. Den 
fjärde figuren i schemat har uteslutits, men i gengäld har införts 
en man stående vid sidan av hjulet. Att dräkterna fått ett mo
dernt snitt är helt naturligt." 

" För cn något avvikande tolkning av målningen, se .4. Tuulse, Hök-
huvuds kyrka (i Sveriges kyrkor. Uppland, II, 5, 1956), s. 764. Den av Tuulse 
refererade tradit ionen, att den t ronande mannen skulle föreställa Gustav-
Vasa, går knappast att upprä t thå l la . Det starkaste skälet mot en sådan iden
tifiering är kungens eget mecenatskap; jfr f .ö. den fortsatta framställningen. 
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Upptakten till denna rika användning av motivet inom det 
uppsvenska kyrkomåleriet sker i Tensta, där Johannes Rosenröd 
på sydväggen i långhusets mellersta trave utfört sin version av 
hjulet (fig. 4). Bilden är inpassad i en luftig rankornamentik 
och visar de fyra gängse figurerna beledsagade av inskrifterna 
regnabo, regno, regnavi, sum sine regno. Den uppåtstigande och 
den tronande mannen bär krona. Anknytningen till livshjulet är 
antydd genom ett markerande av åldersskillnaden. Målningen, 
som intar en anmärkningsvärt central plats i väggfältet, omges 
lill vänster av S:t Jakob d. y., till höger av en burleskt berättande 
scen med djävulen antecknande folk, som pratar i kyrkan. 
I väggens övre register kämpar S:t Georg med draken. Den öslra 
valvkappan visar slutligen två figurer i dragkamp över en eld 
— sannolikt en symbol för den världsliga rättvisan — medan i 
motsatta valvet Mikael avbildats som en representant för den 
gudomliga rättvisan. Flera motiv av profan karaktär är således 
koncentrerade till denna trave. 

Tenstamålningarna är enligt en inskrift daterade till 1437. 
Uppdragsgivaren, Bengt Jönsson Oxenstierna till Salsta, är fram
ställd knäböjande i koret. Att det med största sannolikhet var 
han som lät beställa målningarna är inte ägnat att förvåna, då 
kyrkan närmast torde ha fungerat som familjekyrka för Salsla-
henarna . I denna riktning talar också den ursprungliga utform
ningen av västpartiet. Detta antas före valvslagningen på 1400-
talet ha uppburit en övervåning', vilken kan förmodas ha tjänat 
som herremannaläktare. 

Att de senmedeltida kyrkomålningarna ursprungligen haft en 
betydelse utöver den rent dekorativa torde numera vara tämligen 
överflödigt att framhålla. I Tensta har t. ex. vissa av dem ägt en 
kateketisk-lilurgisk funktion.10 Utsmyckningen var en inom kyr
kans ram fungerande enhet. Detta gäller även för motiv av mera 
profan prägel. 

Redan moliviskt ger lyckohjulet i Tensta associationer i en be
stämd riktning. Men var kungens förekomst endast frukten av 
en anslutning till en äldre ikonografisk tradition? Frågan aktuali-

10 Se F. Nordström, Tensta kyrkas arki tektur (i Uppland, 1951), s. 30. 
10 Jfr B. I. Kilström, Den apostoliska trosbekännelsen i medeltida bild-

framställning (i Fornvännen, 1952), i synnerhet s. 141. 
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Fig. 2. Hökhuvud kyrka. Uppland. Lyckohjulet. 1534. 
— Hökhuvud Church. The Wheel of For tune . 153i. 

serar målningens ursprungliga funktion. För att klarlägga denna 
fordras någorlunda bestämda uppgifter om beställarens person 
och verksamhet vid tiden för målningens tillkomst. Nu är vi 
tämligen väl underrättade om Bengt Jönssons aktivitet i olika 
sammanhang och kan därför fråga, i vad mån hans egen eller 
den svenska kyrkans situation vid den aktuella tidpunkten kan 
ha varit av någon betydelse för bildens innehåll. Uppgiften blir 
alltså att i huvuddrag bestämma den svenska kyrkans hållning 
gentemot kungamakten under 1430-talet och i anslutning härtill 
ge en precisering av Bengt Jönssons politiska och kyrkopolitiska 
roll i händelseförloppet. 
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Det är etl disparat och i mänga hänseenden svårtolkat skeende, 
som den svenska historien under denna tid uppvisar." Som ett 
av de viktigaste dragen framstår emellertid det spända för
hållandet mellan kyrkan och kungamakten. Denna utveckling 
bör ses i samband med de impulser som utgick från det stora 
konciliet i Basel, vilket öppnats 1431 och vid mitten av decenniet 
stod på höjden av makt. Det fungerade vid denna tid som kyr
kans egentliga medelpunkt. Samtidigt utkämpades på det riks-
politiska planet en strid mellan två diametralt motsatta politiska 
system: del unionella enväldet och den frambrytande konstitu-
lionalismen. 

Motsatsförhållandet mellan klerkerna och Erik av Pommern 
kommer i öppen dag redan vid striden kring ärkebiskopsvalet 
1432, då domkapitlet i Uppsala lancerade och valde Olavus Lau
rentii." Redan på detta tidiga stadium slöt sig lådsaristokratien 
lill kyrkan i en gemensam front mot kungen. Situationen kan 
illustreras med hjälp av några utvalda skriftliga dokument. En 
viktig plats intar den cirkulärskrivelse som den 12 september 
1434 utsändes av »Rijkzcns Radh aff Swerige/Biskopa/Prselata, 
Riddera och Swena/och alla menoga wars Rijkes Inbyggiara».1" 
Den innehåller en rad skarpa anklagelser mot kungen. Erik har 
brutit sin ed att älska Gud och den heliga kyrkan och styrka 
hennes rätt. Genom sitt enväldiga regemente har han tillika för
brutit sig mot riket. Konsekvensen blir, att skrivelsens utfärdare 
tvingas uppsäga honom tro och lydnad. Liknande anklagelser 
utvecklas följande år i brev till Baselkonciliet, ett frän biskoparna 
Knut i Linköping och Thomas i Strängnäs, skrivet på det svenska 
riksrådets vägnar, ett annat från Olavus Laurentii."0 Den allvar-

" Vägledande för den följande framställningen liar i första hand varit 
/-,'. Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen, 1934 och V. Brilioth, Svenska kyr
kans historia, II, 1941. För intressanta samtal rörande förhållandet mellan 
stat och kyrka i 1400-talets Sverige tackar förf. fil. mag. Carl-Göran Andra;. 

18 Se .V. Söderlind, Striden om Uppsala ärkebiskopsstol aren 1432- 1435 
(i Kyrkohist. Årsskrift, 32, 1932). 

111 Se J. I ladorph, Mijm-Krönikor etc, Stockholm 1074, s. 77 ff. Jfr även 
Lönnroth, a. a., s. 67 ff. 

* Se Akter rörande arkebiskopsvalet i Uppsala 1432 samt striden därom 
mellan konung Erik och den svenska kyrkan, uti,', av A. Lindblom, 1903 
( = Skrifter utg. av Kyrkohist. Fören., IV: 2), s. 136 ff., 140 ff. 
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Fig. .'(. Der Meister mit den Bandrollen, Lyckohjulet och livsträdet. Tro
ligen efler H82. — Der Meister mil den Bandrollen. The Wheel of Fortune 

und lhe Tree of Life, Probably låter Ihan 1'ifi'J. 

liga konflikten mellan kungen och rådet avspeglas i den protest 
som Erik avgav pä hösten 1435; han ville inte bli rådsherrarnas 
»jaherre» och han ansåg sig berövad sina kungliga prerogaticr. 
I januari 1436 tillställdes han frän Arboga elt uppsägelsebrev. 
Slutligen kom man i september lill ett förlikningsfördrag, som 
dock endasl gav etl tillfälligt stilleständ, och den 2ö oktober 
samma är utlärdas i Söderköping ett märklig! privilegiebrev för 
den svenska kyrkan.• Rådsregeringen garanterar här i högtidliga 
ordalag kyrkans alla rättigheter. Uttryckligen belönas kampens 
lyckliga utgång som en frukt av samgåendet med de världsliga. 
Genom del uppnådda resultatet hade också den senare makt
gruppen kommit i åtnjutande av sina privilegier, 

ich Brilioth, a. a.. -' Se Akter etc, 
s. 372 f. 

147 ff. Jfr Lönnroth, a. a„ s. 199 
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Riket hade under åren 1434—1436 i realiteten styrts av rådet. 
Ett annat tecken på att makten nu var på glid från kungen visar 
drots- och marskämbetenas besättande 1435. Sin definitiva slut
punkt nådde oppositionen mot Erik av Pommern i och med av
sättningen 1430. 

Redan under ärkebiskopsstriden visade Bengt Jönsson Oxen
stierna sin kungafientliga hållning.22 Liksom sin broder, Nils 
Jönsson, tillhörde han kyrkans mäktigaste bundsförvanter och 
hade gjort sig känd som cn av dess främsta donatorer; i likhet 
med biskoparna var han en ivrig anhängare av konstitutionalis-
men. I sin egenskap av riksråd var han en bland utfärdarna av 
det stora privilegiebrevet 1436. Han var en av de drivande kraf
terna i den kamp, som enligt Lönnroth förvandlade Kalmar
unionens regimen regale till ett regimen politicum. Ett brev från 
sommaren 1434 — tiden för Dalarnas resning under Engelbrekt 
— ställer hans sympatier i blixtbelysning.23 Det är Uppsalaka-
niken Ghristoforus Laurentii som skriver till ärkebiskopen Ola
vus Laurentii vilken vid denna tid vistades utanför rikets grän
ser. Han råder denne att bege sig till hemlandet och beskriver 
också den väg som han anser vara den lämpligaste: via Reval 
och Åbo kunde han färdas till Roslagen för att över Börstil och 
Väddö nå Salsta, där Bengt Jönsson en tid kunde skydda honom, 
om så vore mot kungen själv.2' 1435 befann sig också ärke
biskopen i Uppland. 

Därmed torde Bengt Jönssons ställning i 1430-talets politiska 
och kyrkopolitiska konflikt vara fixerad. Som bekant befann sig 
från detta decennium Oxenstiernornas makt i växande; Bengt 

• För a l lmänna upplysningar om Bengt Jönsson oeh hans verksamhet 
hänvisas till H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medel
tiden, 1952, s. 259 ff. Jfr vidare Lönnroth, a. a., s. 230 f. 

23 Se Akter etc, s. 123 ff. Jfr även Lönnroth, a. a., s. 100, Brilioth, a. a., 
s. 357 och Söderlind, a. a., s. 90. 

24 »Videtur mihi , quod primo daret is vos ad Aboensem, si non manifeste, 
tamen oceulte, deinde comitiua solemneori veniretis ad B0rs td vel Vedd0 
vel quanto propinquius poter i t i s ; interim haberi t is nuncios vestros ad Bene-
dictum Jansson et fratrem suum et allos vos fouentes, qui haberent consu-
lere, postquam non possetis pacifice in terra manere ; ymmo credo, quod 
Benedictus J0nsson in Salistom j die, i j vel Hj etc. cum suis ef vestris posset 
defendere in fadern regis.» Akter etc, s. 127. (Förf :s kursivering.) 
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Fig. i . Tensta kyrka, Uppland. Lyckohjulet, utfört 
H37 au Johannes Rosenröd. — Tensta Church. The 
Wheel of For tune painted in H37 hy Johannes 

Rosenröd. 

Jönsson blev så småningom riksföreståndare, och hans son Jöns 
Bengtsson kom 1448 att utnämnas till ärkebiskop. Men det fanns 
också bromsande krafter. Bland de motståndare som släkten tid
vis hade att kämpa mot märks i första rummet Karl Knutsson. 
Denna rivalitet framträder redan under 1430-talet.2" 

25 Möjligen existerade redan 1436 en inom rådet mot Karl Knutsson 
fientlig grupp, ledd av Krister Nilsson Vasa. Denne hade gjort sig känd för 
sin kyrkovänlighet ; genom släktskap var han nära förenad med Oxen-
sl iernorna. Jfr K. Knmlien, Karl Knutssons politiska verksamhet 1434—1448, 
1933, s. 73 f.; se även Gillingstam, a. a., s. 219, n. 329. 
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Vi kan nu återvända till målningarna i Tensta. De intar på 
flera sätt en särställning inom det senmedeltida monumental
måleriet i Uppland. Kyrkans utsmyckning har uppenbarligen 
planerats med en mindre vanlig omsorg. Det gäller inte bara den 
välbekanta Birgitlasvitcn.2" Nyligen har övertygande påvisats, 
atl korets målningar tillsammans bildar en i detalj genomtänkt 
framställning av det mystiska paradiset enligt Speculum Vir
ginum.2' Huvudtanken 1 denna innehållsrika svit, där man kan 
följa världshistorien från det jordiska paradiset till yttersta 
domen, är ell triumfatoriskt förhärligande av kyrkan.2 ' Tanken 
hör ha legat helt i linje med Bengt Jönssons egna sympatier. 
Med denna bildföljd kunde han resa ett passande monument 
(iver en av de viktigaste händelserna i den svenska kyrkans 
historia. Anknytningen till svenska förhållanden är för övrigt 
klart markerad därigenom att S:ta Birgitta införts i det ikonogra
fiska systemet som en representant för änkeståndet.21' 

På ett likartat sätt kan vi nu vid betraktandet av lyckohjulet 
gä från den rent ikonografiska bestämningen till en undersökning 
av det innehåll som kan antas betingat av tidssituationen. Först 
hör endast noteras, att framställningar av kungen i lyckohjulet 

-'" Se A. Lindblom, De nyfunna Birgi t ta-målningarna i Tensta (i Ord och 
Bild, 1919). 

27 Se F. Nordström, Det mystiska paradiset enligt Speculum Virginum och 
Johannes Rosenrods kormålningar i Tensta kyrka (i Fornvännen, 1955). 

" Jfr Nordström, a. a., s. 119. 
20 Denna tolkning aktual iserar kungens förhållande till Vadstena kloster. 

Liksom drottning Filippa var han ända fram till 1430 en av klostrets främsta 
välgörare. Jfr T. Höjer, Studier i Vadstena klosters och birgi t t inordens 
historia, 1905, s. 306 ff. Men efter Filippas död detta år synes kontakten ha 
upphör t ; källorna omtalar inga vidare besök i Vadstena. Höjer har inte något 
dokument att anföra från tiden 1431—1438. Först i april 1439 skickade Erik 
sändebud till staden, vilka uppläste en kungörelse. Deras besök vi t tnar dock 
knappast om en vänskaplig ins tä l ln ing: de plundrade i staden och begick 
våldsamheter i kyrkan. Det ligger nära till hands at t sammanstäl la denna 
utveckling med den kyrkopolit iska schismen som hade sin s tar tpunkt i ärke
biskopsstriden och vars resultat blev ett vidgande av klyftan mellan kungen 
och kyrkan. Badet visade däremot under denna tid upprepade gånger sin 
omsorg om klostret. S:ta Birgittas förekomst i det ikonografiska programmet 
blir således även ur denna speciella si tuationsaspekt fullt motiverad. 
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är sällsynta i del uppsvenska måleriet under 1400-talet. A priori 
linns här alltså möjligheten av en betydelse utöver den som 
ligger i anknytningen lill livshjulet. Som vi skall se behöver hel
ler inte denna senare innebörd uteslutas. Kil förbindande av 
kungamakten med föreställningar om Fortuna var under medel-
liden liksom även senare en vanlig tankegång. Den förekommer 
exempelvis i de traktater av typen de regimine principum, som 
inlär en viktig plats i medeltidens statsrättsliga debatt."" Kom
binationen är ganska naturlig: de världsliga herrarna var mer 
än de flesta utsatta för lyckans växlingar; deras fall märktes 
mes! och berörde ofta människan i gemen. 

Lyckohjulet var en välfunnen symbol och ett åskådligt uttryck 
för delta förhållande. Det finner man bl. a. i den moraliserande 
litteratur som blommade särskilt rikt under medeltidens slut
skede. Denna genre speglar säkerligen flera karakteristiska drag 
i den medeltida predikan, där världsliga bilder ofta användes 
lör all ge konkretion åt del uppfostrande innehållet. I sin 1432/33 
författade skrift »Das Goldene Spiel» ger Meister Ingold, troligen 
in dominikan från Strassburg, följande beskrivning och utlägg
ning av lyckohjulet oeh dess innehåll. 

»Wir lesen von aim kung, der kund nichlz vergessen denn nun 
allain das das wider in gesehah, des vergass er gar hald. Also so 
sult der kung genialt han in sein sall ain ring. Ze obrosl isl ain 
kung der silzl in seiner majestät und spridi t : ich reichsnun, zii 
der Muggen hand ainer vell her ab und spricht: ich lian gereichss-
nol; und zfl der rechten hand ainer der fer t hin auff und spridi t : 
ich wil reichsiien; so leil ainer unden an dem ruggen und spricht: 
ich bin on reich, und stal in dem glikrad geschriben obenan dar 
an deniiit, darnaeh weisshayl in warhayl, dar nach frid, dar nach 
reichtum, dar nach hoffart ze untrost, dar nach wider umb 
diemilt, und lauft also umb und umb. Das ist der sin: noch die-
iiuml volget weisshayl und bekantniiss sein selhs, wan kain aug 
das in dem nehel isl das sieht den nebel, wan es isl des nehels 
vol: also kan iiieman in den sunden sich selhs erkennen. Also 
weishayt pringl deniul, demill pringt frid, frid pringt reichtum, 
der reichtum pringt hoffarl, hoffart pringt krieg und unfrid, 

" Jfr A. II. Gilbert, Machiavellfa Prince and its forerunners, 1938, s. 204 f. 
Denna litteratur var kilnd i senmedeltidens Sverige; jfr Lönnroth, a.a., 
s. 2.r), n . 8. 
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krieg pringt armut, armut pringt wider umb demiit, und also 
lauft das giiikrad umb und umb.»" 

Också hjulet i Tensta hade med säkerhet en i stort sett lik
nande moraliserande innebörd och kan alltså karakteriseras som 
en predikan i bild. Det avgörande är emellertid, att kyrkan vid 
den aktuella tidpunkten hade all anledning all gripa till just 
denna metafor. Tidshändelserna hade givit dess budskap en verk
lighetsdimension som inte kunde vara okänd för betraktaren. 
Målningarna färdigställdes under slutkampen mot Erik av Pom
mern, konstitutionalismen hade just sitt genombrott, makten 
decentraliserades och kyrkan befäste sin ställning. Regimen re
gale var på väg all definitivt övervinnas. Kungens »regno» hade 
i verkligheten övergått i ett »regnavi», Det är därför naturligt, 
alt målningarnas donator livligt bör ha understött en användning 
av bilden. 

Lyckohjulet i Tensta bar således en för samtiden levande för
kunnelse. Det förde fram ett allmängiltigt budskap om lyckans 
obeständighet och livets förgänglighet men ville samtidigt på
minna om, att också en kung är dödlig, att han bör iaktta 
ödmjukhet och ej förhäva sig eller missbruka sin makt."2 

Det finns belägg för, att dessa tankar verkligen var aktuella 
i de kretsar, som Bengt Jönsson rörde sig i. Biskop Thomas av 
Strängnäs, medlem av rikets råd och vid denna tid utomordentligt 

31 Das Goldene Sp id von Meister Ingold. Herausgg. v. Edw. Schröder 
( = Elsässische Li t tera turdenkmäler aus dem XIV—XVII Jahrh. , III, 1882), 
s. 13. För upplysningar om förf., se a. a., s. XIV ff. Meister Ingolds arbete 
kom at t spridas i flera upplagor. Det här aktuella citatet anföres redan av 
Sotzmann, a. a., s. 85 och är välkänt för den senare Fortunaforskningcn. 
Ytterligare belägg för lyckohjulets aktual i tet i moral iserande sammanhang 
skulle möjligen kunna vinnas genom en undersökning av de medeltida 
exemplapredikningarna. 

32 Ett u t ländskt exempel pä lyckohjulets användning 1 en speciell historisk 
situation ger det tidigare anförda sticket av Mästaren med handerol lerna. 
Jfr även schweizaren Felix Hemmerl ins 1444—1450 författade skrift Dia-
logus de nobil i tate ct rust ici tate, där han utförligt beskriver lyckohjulet, 
rota fatalis , och låter det fyllas av aktuell t innehåll , hämta t u r adelns t ids-
his tor ia ; se Wackernagd, a. a., s. 250. Bland de l i t terära beläggen för mo
tivets förekomst under svensk medeltid kan nämnas cn passus i Nya Krö
nikan, r. 3018 ff. Bilden fungerar här som en moral iserande betraktelse, 
insprängd i skildringen av 1480-talets politiska händelseförlopp. Jfr C. Fehr
man, Diktaren och döden, 1952, s. 129. 
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verksam i del politiska livet, visade redan i sitt och biskop Knuts 
brev lill Baselkonciliet 1434 en starkt kritisk inställning lill 
kungen." Men han var på sin vakt mot varje tänkbar maktpreten
dent, i synnerhet om denne visade tendenser att angripa kyrkan. 
Det framgår av ett församlingsbrev som han sannolikt senast 
årsskiftet 1436/37 tillställde Karl Knutsson." Denne, vars kyrko
vänlighet inte var av det varmare slaget3', hade 1435 erhållit 
marskämbetet och valdes följande år lill rikshövitsman. Han 
befann sig följaktligen i en stark maktposition. Brevet formar 
sig till en magistral straffpredikan, där Karl Knutsson skarpt 
anklagas för sina övergrepp gentemot kyrkan. Del bör särskilt 
observeras, att Thomas härvid hänvisar till en konungs plikter." 
I bjärta färger målar han »Sanete Erik konungh» som en rex 
ius t us, medan Erik av Pommern blir ett varnande exempel och 
får drag av en rex inittstiis. vilken 

»med ofuerdodughet giorde huat hand wilde hade paa Biskopa, 
Prelata, Munkä, kirkia, Riddare och swenna, som thu siclfuer 
visthe huadh lön hans hofmodh sig och flere andre fongith hafua. 
tho westh thu, wel är och honom, som kan wakta sik i tiidh for 
annars faal; konung i Swaria skulde wara then som rätten 
skuldhe mcsthe styrkta saa med klärike som med lekmän, och 
ej döma noghen deel til orätha för en saken fulkomliga ransakade 
wore.» 

Dessförinnan har emellertid Thomas anslagit grundtonen i 
sitt brev: 
»Thu warder antige hollda tik for mera än menniske, eller 
for ena dödeligc menniske. Ey ma thet forsla wara; förty alle 
the thet hafua foretagith, the äre alle fortapith. lesom gambla 

33 Se ovan, s. 44. 
34 Avtryckt i S. (Lager) Bring, Samling Af Åtskilliga Handlingar och På

minnelser etc, III, 1758, s. 238 ff. Man har diskuterat brevets datering. Gott-
frid Carlsson hävdar i Biskop Tomas av Strängnäs, 1955, s. 26 att brevet 
»utan tvivel är skrivet senast vid årsskiftet 1436—1437». Enligt H. Wich-
mann. Biskop Thomas av Strängnäs och hans politiska verksamhet före 
Engelbrekts död (i Kyrkohist. Årsskrift, 37, 1937), s. 236, n. 1 torde brevet 
»vara skrivet någon gång mellan april och oktober 1436», medan Lönnroth 
i Biskop Thomas ' Frihetsvisa (i Scandia, IV, 1931), s. 42, n. 1 inte utesluter 
en något senare datering. En förskjutning pä ett eller två är saknar i vårt 
sammanhang avgörande betydelse. 

35 Brilioth, a. a., s. 373. 
36 Jfr härt i l l Lönnroth, Biskop Thomas ' Frihetsvisa, s. 42, n. 1. 
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testament oeh nylh. Ästu en dödelig menniske tha tänk hwar 
dagh ath werden iir omskipteligen, hon hafwer up och hon kastar 
nedher huem hon wilt. Säl är then .stim wel gör. Jach hafuer nu 
offta skrifuit lik til och sökt epter godom swarom, och iag finner 
alz intet utan twerhct, ok alla kunniga mik före klerkia och lek
män som widh tik tala, än iak tager mik ther intet af, forti iak 
hafuer tik inthe giort eller nokran then tik tilhörer, ulan thet 
at iak wil ej lata oreth eller öfuerwald upa lhe hielge kirkio.» 
(Förf:s kursivering.) 

I sin kritik av det världsliga maktmissbruket anknyter Thomas 
således till de bägge föreställningar som vi tidigare seit förenade 
i bilden av livels och lyckans ständigt roterande hjul. 

SUMMARY 

Allan Ellenius: The Wheel of Fortune in Tcnsla Church and its 
Historical Significance. 

The author first gives several examples of the occurrence of the Wheel 
of Fortune in Swedish art during the 14th (Fig. 1), 15th and !6fh centuries, 
indicating different iconographical variants . A connection with the Wheel 
of Life is part icularly common; the four figures in the wheel are mostly 
provided with four inscriptions, regnabo, regno, regnuvi, sum sine regno, 
an al lusion to the vicissitudes of late and the hrevity of human li te. A 
remarkable adaptat ion of this motive is found in Hökhuvud Church in Upp
land (Fig. 2) . This painting probably owes its inspiration to a eopperplate 
engravlng hy the anonymoas artist Der Meister mit den Bandrollen (Fig. 3) . 

In tlie art as well as the l i teralure of the Middle Ages it is usual for 
one or more of the figures to lie portrayed as a king with crown, sceptre 
and (or) other a t t r ibute . This variant is rare in the late medieval eccle
siastical painting of northern and central Sweden. It appears, however, in 
Tcnsla Church in Uppland (Fig. 4) , where an inscription states tha t the 
paintings were executed in 1437 by Johannes Bosenrod. They were com-
missioned by the nobleman Bengt Jönsson Oxenstierna of Salsta, a member 
of the Swedish Council of State known for his strong sympathy for the 
church and decldedly hostile to the king; he is shown kncd ing in the choir. 
Taking as his start ing-point the fierce political and churdi-poli t ical conflict 
that broke out in Sweden in the middle 1430's, the author tries to define 
the probable significance of the Tensta Wheel ol' Fortune al lhe l ime of 
ils execution. The batt le raged between the king, Erik of Pomerania , and 
the church together with the Council of State aristocracy. It resulted in a 
viclorv lin- lhe lat ter power group and paved lhe way tor a new political 
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system: the earlier absolute monarchy, according to the terminology of 
government a regimen regale, had to v idd to a consti tutional rule, a regimen 
polittcum. In 1439 the king was deposed. 

A combination of the royal power wilh conceptlona of Fortuna is found, 
for instance, in certain träets of the de regimine pr indpuni type, whieh are 
prominent featnres of the medieval controversy on syslems of government. 
In the populär moralislic l i leralurc there is the picture of the king in 
Fortune's wheel, here conveying a message of universal human appeal. The 
political and lhe more universal implications appear to have been United 
in the Tensta painting, which may thus be said to reflect the Swedish 
church'8 at t i tude as well as the donor's personal at t i tude to the royal 
power. When the painting was executed the king's regno had in fuit changed 
to a regnaui. Two years låter be was officially »in» regno. 

Bishop Thomas of Strängnäs, a member of the Council of Slate and one 
of llie leading personalities In lhe Swedish church, associales himself with 
a s imilar train of thought when he criticizes on one occasion the ahuse of 
worldly power and upholds lhe rigbts of the church. This is in a letter 
probably writ ten at the latest at the turn of the year 1436/37 and addressed 
to the Lord High Constable and Lord Protector Karl Knutsson. Thomas 
reminds him of the duties of a king and, among other Ihings, exhorts him 
to remember his mortal i ty, to reflect upon the vlclssitudes of fäte and not 
In ahuse his power. 
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