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Medaljongernas gåta 
Ikonografiska synpunkter på Dädesjö-taket 

A v Anna -L i sa Stigell 

En ikonografisk studie över ett 1961 framtaget bildfält med skörde
motiv bland den åländska Kunilinge kyrkas kalkmålningar1 gav mig 
för några år sedan anledning att fördjupa mig i de skandinaviska fram
ställningarna av legenden om Skördeundret — Saedeundret. Motivets 
tidiga utformning i Dädesjö gamla kyrkas takmålningar blev då själv
fallet föremål för mitt livliga intresse. Också bildmotiven i ödekyr
kans övriga medaljonger samt dessas innehåll och betydelse kunde 
icke undgå att fängsla mig. Men det tycktes mig att den gängse tyd
ningen av motiven i medaljongerna 7, 22 och 23 stod i uppenbar mot
sättning till takets för (ivrigt klart genomförda totalkomposition. Bil
dernas gåta syntes mig ännu icke löst och de synpunkter, som mitt 
fortsatta studium av deras innehållsliga problem har lett till, dristar 
jag mig härmed framlägga inför rikssvenskt forum. 

Dädesjö-takets medaljongserie, där i varje hörn en ängel med språk-
band representerar en av de fyra evangelisterna, inleds längst i öster 
mot triumfbågen med tvä gammaltestamentliga figurer av symbolisk 
art, nämligen Abraham med människorna i sitt sköte och en konung, 
som med största sannolikhet antagits vara David. Trots att båda hör 
hemma i Gamla Testamentets värld ger denna tydning likväl bild
serien en evangelisk upptakt i enlighet med begynnelseorden i Nya 
Testamentet: »Thetta är Boken aff Jesu Christi börd hwilken som är 
Davids son Abrahams sons.» 

Serien fortsätter med Marias bebådelse och besöket hos Elisabet, 
därefter följer den omdiskuterade medaljong nr 7, och sedan en bild 
av Jesu födelse med Maria iklädd krona och dok liggande till vänster 
om krubban. — Följande rad inleds med änglahälsningen till markens 
herdar samt fortsätter med tre bilder från Staffanslegenden, bl. a. 

1 Anna-Lisa Stigell: En kyrkobild och en legendvisa. Sv. Lill. Sällsk. i Finland. Hist. ir 
l i l l . hist. Studier '19. Helsingfors 1964. 
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Herodes och undret med den stekta tuppen. I rad fyra ger Herodes 
befallning om barnamordet, som skildras i rundeln intill och sedan 
åskådliggörs flykten till Egypten och dess faror genom en framställ
ning av Skördeundret, vilka två medaljong-motiv jag berört i min 
ovannämnda uppsats.2 De första bilderna i femte raden visar magerna 
framställda som konungar och ridande efter ljuset från stjärnan, som 
på radens sista bild har stannat över Betlehem. Äter iklädd krona och 
slöja sitter Maria på en ståtlig tronstol med barnet i sin famn och tar 
emot den knäböjande äldsta konungens ödmjuka hyllning. Och mellan 
den sista egentliga bildradens båda evangelistfigurer i änglagestalt rör 
sig tre kvinnor högtidligt i medaljong 22 mot nr 23, där en helig man 
i biskopsdräkt möter den krönta Maria mellan en lockförsedd dop
funt och ett altare med bok och kalk. — Den allra sista radens sex 
änglafigurer bildar längst i väster ett smalare, utfyllande fält och 
torde som motiv kunna ställas utanför den egentliga bildcykeln. 

När Ewert Wrangel år 1912 presenterade de av honom några år ti
digare nyupptäckta Dädesjö-målningarna8 beskriver han den här på 
bild 1 återgivna medaljong nr 7 helt kort: »Ängeln Gabriel (inskriften 
å bandet med runor) med Maria och Josef.» Otto Rydbeck behandlar 
bilden följande år i Romdahl-Roosvals konsthistoria lika kortfattat: 
»Ängelen Gabriel, Maria och Josef.»4 Men i sitt stora arbete om det 
gotiska måleriet i Sverige och Norge8 ger Andreas Lindblom år 1916 

2 Som en komplettering till ovannämnda uppsats förtjänar kanske en senare iakttagelse 
att nämnas. — B. Söderberg påpekar bl. a. i Mäster Sighmunder . . . (se not 18) s. 46 alt 
»kvinnan, som fortsätter att meja är klädd i fruhuva, en huvudbonad, som knappast 
varit gängse bland allmogen och allra minst använts vid skördearbete». Ocksä Hans 
Wentzel päpekar i cn uppsats: Die Kornfeldlegende. Festschrift Kurt Bauch, Miinchen 
1917, som blev mig bekant törst efter det min studie var tryckt, att det skördande paret 
i Dädesjö är »auffallend städtisch gekleidet». I Mittelalterliche Minialuren av A. M. 
Cetto (se not 17) ingår som Tafel 15 en avbildning av elt blad ur en »Speculum vir
ginum», ett rhcnländskt arbete trän slutet av noo-talet (nu i Bonn, Rheinisches 
I.aiidesiiius. 111 153S6), elär en kvinna i friihuva deltar både i de gifta kvinnornas och 
änkornas skördearbete. I den förra bilden har hon både i attityd och dräkt cn otvetydig 
likhet med den skördande kvinnan i Dädesjö. — Måhända representerar de i olika slags 
dräkter klädda kvinnorna pä ovannämnda tredelade miniatyr icke endast de i hskr. 
bok 7 angivna olika civilstånden, utan ocksä de olika samhällsklasserna, mejande »jung
frulighetens, hjonclagsstaelgans och änkostadgans skörd». 
:' Ewert Wrangel: Vad cn Sniålandskyrka kan bcrälla. Ur Värends historia. Växjö 1912, 
s. 9. 
4 Otto Rydbeck: Medeltidens mälningskonst. I Itomdahl-Roosvals Svensk konsthistoria. 
Stockholm 1913. s. 164. 
' Andreas Lindblom: La peinture gothique eu Snede el en Norvége. I—III, Stockholm 
1916, s. 91, 192-193, 241 not 4. 
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Fig. 1. Dädesjö kyrka. 
Ängeln Gabriel 1 uti nilig 11 
Jungfru Maria. Foto ATA, 
— Dädesjö Church. Gabriel j 
vindicaling the Virgin, 

den tydning av medaljongens motiv, som sedan dess återkommit i all 
litteratur om Dädesjö-taket. Han anser att den namngivna ängeln 
Gabriel förutsäger Jungfru Marias hädanfärd. Den ynklige figuren i 
judehatt uppges egentligen höra till bilden av Födelsen närmast intill, 
är »une figure de Saint Joseph empruntée au médaillon voisin». Visser
ligen uttrycker författaren sin förvåning över dels att Gabriel bebådar 
Maria hennes förestående död mitt i julevangeliet och dels att konst
nären utelämnat »le detail le plus important», den palmkvist från 
paradiset, som en ängel enligt legenden överräckte till Maria vid detta 
tillfälle. Men något tvivel om tydningens riktighet urrycks dock icke 
av författaren, som hänvisar till en från orienten på 400-talet intro
ducerad apokryfisk skrift (Transitus Mariae), enligt vilken GABRIEL 
skulle ha bebådat Maria hennes död. 

Den moderna ikonogralilitteraturen ger likväl andra uppgifter. K. 
Kiinstle, som särskilt hänvisar till Legenda aurea, uppger att ärke
ängeln MIKAEL bringar den bedjande Maria en palmkvist från 
paradiset, då han förkunnar hennes förestående hädanfärd." Och L. 
Réau understryker särskilt, att den budbärande ängeln vid detta all-
varsfyllda tillfälle i c k e är Gabriel, utan Mikael Själavägaren, »Dö-

K. Kiinstle: Ikonographie der chrisllichen Kunst, I Freiburg 1928, s. 573, 564 f. 
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Fig. 2. Vich, altarfronl. Jesu födelse. Etter Ars Hispaniae. 
c:h list. 

Vich, altar. 11 tiirlh of 

dens och Domens ängel»,7 Paradisets budbärare kunde man ytterligare 
tillägga.8 

En bidragande orsak till att Lindbloms tydning av medaljong nr 7 
har blivit så allmänt accepterad — av Wrangel-Rydbeck år 1918 visser
ligen med reservationen »sannolikt»" — är att också rundlarna 22-23 
har ansetts representera scener ur Marias sista stunder. Den ende för
fattare som mig veterligt opponerat sig mot dessa antaganden är E. W. 
Tris t ram i T h e Burlington Magazine år 1917.10 Denne framhåller att 
då huvudmotivet lör legenden om bebådandet av Marias död är palm
kvisten från paradiset kan man knappast föreställa sig den återgiven 
U t a n palm. Han föreslår sedan tveksamt och mindre övertygande att 
medaljongerna 5 och 7 kunde uppfattas såsom Sankta Annas respek
tive Jungfru Marias bebådelsescener. Men han söker också ett annat 
motiv i Josefs dröm (enl. Proloev. IX & X) utan att dock allvarligt 

7 Louis Réau: Iconographic de fart chrétien, II. Paris 1957, s. 45 och 601. 
8 Muntlig uppgift av prof. L.-I. Ringbom, Abo. 
9 E. Wrangel-O. Rydbeck: Medeltidsmålningarna i Dädesjö. Manilelgrens Atlas över 
Sv. odl. hist. Tilläggshäfle I. Stockholm 1918, s. 17, not 1. 
10 E. W. Tristram: The roof-painting at Dädesjö. Sweden. The Burlington Magazine 
1917, s. 111-116. 
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vidhålla detta sitt förslag, ty — anser han — medaljongens Josef är 
otvivelaktigt vaken och Maria har där »a rather prominent position». 

Henrik Cornell har i sin studie över Kristi födelsemotivcts ikono
grafi påpekat att »the mystery of the virgin birth attracted the mediae
val mind like a magnet. On no other doctrine did apologetic activity 
insist with such ardent fervour.»11 I detta sammanhang relaterar Cor
nell den av abbot Ulrich i Lilienfeld pä 1300-talet skrivna Concor-
tlanlia Caritatis, där såsom parallellscener till Födelsen framställs å 
ena sidan ängeln »appearing to Joseph» och å den andra budskapet 
till herdarna — alla i sin tur dessutom med typologiska motsvarig
heter. 

På en 1100-tals altarfront frän Vich i Kataloiiien,IJ återgiven på 
bild 2, sitter en bedrövad Josef nedanom barnet i krubban, medan den 
namngivna ängeln GABRIEL tycks tillrättavisa honom med utsträckt 
finger på vänster hand. På andra sidan blickar den vilande Maria i 
dok och gloria mot ängeln eller kanske mot barnet, som i sin tur ser 
upp mot oxens och åsnans tillbedjande huvuden. Figurerna är inkom
ponerade i en arkad, över Josefs lilla figur med en extra båge, och 
samtliga är försedda med namn i majuskelskrift. 

Anmärkningsvärt är att J. Roosval har funnit en liknande bildserie 
på den av Semi-Byzantios utförda dopfunten i Jumkil , Uppland,18 där 
cuppans arkadbågar omsluter en stående ängel invid den sittande 
Josef. I följande båge skildras sedan Jesu födelse. — Både på Vich-
bilden och i vår aktuella medaljong är Josef den lilla undanskymda 
figuren i en scen, som domineras av Gabriel och Maria. Den span
ska målningen infogar scenen direkt i framställningen av Födelsen, 
vilken på Jumkilfunten och i Dädesjö avbildas närmast intill. 

Under rubriken »Die Sorgen des heiligen Joseph» hänvisar Kiinstle14 

bl. a. till en rhenländsk bild frän c. 1370 med Maria och Josef på en 
bänk och musicerande änglar i bakgrunden, vilken kallas »Rechtferti-
gung Maria». Också i Réaus ikonografi används for detta motiv rubri
ken »la Justification de la Vierge» och författaren nämner1 ' ' att scenen 
har införts i konsten genom apokryferna samt har med förkärlek bli-

11 H. Cornell: The iconography of the Nalivily of Chrisl. Uppsala Universitets inskrift 
1924, I. s. 63. 
12 Ars Hispaniae VI. Madrid 1950, fig. 179 saml Juan Ainaud—André Held: Romansk 
konst i Alla tiders konsthistoria. Leiden iC- Utrecht 1963, pl. 120 och s. 23. 
" J. Roosval: Die Steinmeister Gotlands. Stockholm 1918, Taf. XXXVI. 
14 K. Kiinstle: a. a. s. 344-345. 
10 Louis Rcau: a.a. s. 205-206. 
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Fig. 3. Dädesjö kvrka. Jungfru Marie kyrkogång. Foto ATA. 
Churching of Mary. 

Dädesjö Church. The 

vit upptagen i mysteriespelen. Och Gertrud Schiiler påpekar i sin ny
utgivna ikonografi1" att »fiir das Thema der Beruhigung Josephs gibt 
es in der friihen Zeit eine Bildformulierung, die in einer Art Ent-
sprechung zur Verkiindigung an Maria eine Begegnung zwischen dem 
Engel und Joseph zeigt». Bland exempel nämner hon bl. a. den här på 
bild 2 återgivna altarfronten samt några miniatyrer, där Joseph sit
tande vid krubban med handen bakom örat lyssnar till ängelns för
maningar. 

Tydligen förekom tidigt en version av Marias upprättelse, som i 
motsats till bibelns skildring i Matth. 1:18-21 och återgivandet av 
Josefs tvivel i den danska och den svenska Jesu barndomsbok icke di
rekt framhöll, att det var i en dröm, som Guds budbärare försäkrade 
den tvivlande äkta mannen att Maria var »aussi vierge comme elle fut 
née». 

I Dädesjö hör de båda medaljongerna 7 och 8 (Födelsen) ihop; 
Josef behöver icke vara »lånad» ur födelscbildcn, dä han redan i upp
rättelsescenen har sin givna, en smula bedrövliga funktion. Också Tr i 
strams ovan angivna tvekan att i bildens bekymrade, men otvivelaktigt 
vakna manliga figur se den tvivlande Josef bortfaller. Därjämte får 
Marias »prominent position» en giltig förklaring: Här är hon redan 
som i alla de följande medaljongerna Himladrottningen, som bär 
krona (iver sin slöja. Ty gudomen har ingått »j iomfrunna inalfwe swa 

10 Gertrud Schiiler: Ikonographie der christlichen Kunst, Ud. 1, GOtersloh 1966, s. 68, 84. 
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som solin skinande gynom renastan sten älli glas», fiir att citera den 
heliga Birgittas färgrika språk.17 

Men det finns ännu ett skäl för ovanstående tydning av medaljong 
nr 7. Både i sin ovan citerade första studie över Dädesjötaket och i 
en senare uppsats om Staffan Stalledräng18 antar Ewert Wrangel att 
både målningar och sånger haft ett gemensamt ursprung i en »under 
den äldre medeltiden här i Norden utbildad legend eller rättare le
gendserie, som dock såsom sammanhängande berättelse gått förlorad». 
Men letar man i takets totalkomposition efter bildinnehållets följd
riktiga sammanhang, efter en »röd träd», så kan man verkligen spåra 
en sådan. 

De östligaste medaljongernas anknytning till inledningsorden i Nya 
Testamentet berördes redan och det förefaller icke uteslutet att det 
är just denna heliga skrift, som symboliseras av den codex konungen — 
David — med den högtidliga välsignelsegesten överräcker till »värl
den» i rik pälsbrämad dräkt. Och det, att änglarna i bildcykelns fyra 
hörn representerar evangelisterna, syns mig ge ytterligare en anvis
ning till den motivkrets, där seriens följdenliga innehåll skall sökas: 
Evangeliernas liturgiska anknytning till kyrkoårets gång. 

Emile Mäle har påvisat hur den tidiga medeltidskonsten nästan 
genomgående illustrerar den liturgiska kalendern, hur den icke är 
liturgins förelöpare utan tvärtom dess följeslagare, och han erinrar om 
att t. ex. Legenda aurea är en popularisering av kyrkans lectio-motiv, 
uppställda i kyrkokalenderns ordning.19 Dädesjö-cykeln inleds med 
Annitntialio den 25 mars och Visitatio den 2 juli , två motiv som en
ligt Måle sällan saknas i Jesu barndomsskildring, vilken samtidigt i 
regel är en hyllning till Jungfru Maria. Josefs tvivel ingår i julvigilians 
perikop,-0 juldagens text behandlar självfallet Nativitets Domini jämte 
ängiahälsningen till herdarna. I samband därmed hyllar kyrkan Ste-
phanus prolomartyr, som redan under 1100-talet i en stor del av 
Europa var känd säsom Herodes' tjänare och i nordisk version blev 

17 Enl. Yrjö Hirn: Det heliga skrinet. Stockholm 1909, s. 330. 
" Ewert Wrangel: Staffan Stallcelräng i ord och bild. Svenska studier tillägn. (.. Cedei 

schiöld. Lund 1914. 
" Emile Måle: The Gothic Image. Religions art in France of lhe thirteenth century. 
Transl. New York 1958, s. 179, 273, 184. 
" Enl. Anna Maria Cetto: Mittelalterliche Miniaturen, Bern 1950. vari bl. a. ä pl. 12 
älcrgcs fotefs dröm ur en Salzburger Perikopcnbnch c. 1040, Miinchen: Barr, Staatsbibl. 
CI111. 44:V'. Ocksä E. C Bring: Del kyrkliga Periko/iswlemel, Lund 187(1, uppger s. 28 
enl. »de äldsta urkunderna» perikopcn för julnattens vigilia vara Maiili. 1: 18-21. 
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Staffan, hans stalledräng. Vigilian till dennes åminnelse firades på 
juldagens kväll, ty 

»helge Staffan stenad blev 

Herodes till behag 
och därför är hans högtidskväll 
på Kristi egen dag.»1'1 

Jul tredjedagens Johannes Ap. & Ev. har redan sitt tecken i en hörn-
medaljong, varför bildberättelsen efter Staffans martyrium går vidare 
till Innocentium, de menlösa barnens dag, i skildringen av Herodes' 
grymma gärning och den Heliga Familjens räddning genom Skörde-
undret. Och den (> januari ger Epiphania-dagens text motivering lör 
att de vise männens färd till Jesusbarnet icke har placerats i sitt 
historiskt kronologiska sammanhang före flykten till Egypten, utan 
följer kyrkoårets kalendariska ordning i likhet med Stephanus' mar
tyrium, som enligt Apg. 6-7 skulle utspelats törst efter Kristi him
melsfärd. — Nu återstår endast medaljongerna 22 och 23. Kan också 
deras bildmotiv anknytas till kyrkoårets gång? 

Det är naturligt att ovanantydda .sammanhang endast bildar ett ske
lett, som har blivit iklätt form och färg av legendernas eller visornas 
fantasirika skildringar, av förlagornas vägledning och bildtraditioner
nas ofta stränga regler. Dessutom kännetecknas både kristen liturgi och 
kristen konst av en ändlös symbolism. Vår tids forskare kan möjligen 
leta fram en bärande idé, men detaljernas betydelse eller symbolernas 
innebörd förblir ofta fördolda. 

Det är påfallande att Mäster Sighmunder ger de skildrade händel
serna tillräcklig bredd genom att sammanföra medaljongerna p a r v i s . 
Julnattens under uppenbaras icke allenast genom ängelns budskap till 
herdarna utan även genom den första Staffansbilden, som egendomligt 
nog är en direkt illustration till den finska »Tapanin virsi» (Staffans 
kväde). Folke Nordström har i sin bok om korskulpturerna i Uppsala 
Domkyrka-2 påvisat den fullkomliga överensstämmelsen mellan Tapani 
och Dädesjö-Staffan med hästarna vid källan, där 

»han såg en stjärna på himlen, 
en liten glimt mellan molnen 
och stjärnans bild i källan.» 

-' Bengt Söderberg; Mäster Sighmunder i Dädesjö, Malmö 1957, s. 63 enligt från en 
engelsk legendvisa översatt text, 
23 Folke Nordström: Virlues and Vices on lhe i j t h Century Corbels in the Choir of 
Uppsala Cathédral, Uppsala 1956, s. 87-91. 
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Fig. 4. Chartres, glasmålning. Frambärandet i templet. Efter Mäle-. — Chartres Cathé
dral, stained glass. The Presentation ot Christ in lhe Temple 

Den av Nordström citerade svenska översättningen slutar här; på 
finska fortsätter sången med Tapani vid Herodes' bord, där icke blott 
tuppen pä fatet utan även den stekta oxen får liv och kniven, som He
rodes i vredesmod kastar på golvet, skjuter fem skott med gyllne blad, 
allt för att bekräfta att »Herren född är».23 

I Dädesjö-medaljongens bild av Herodes' taf fel är den stekta tuppen 
bisak, huvudintresset knyts till inledningen av Staffans martyrium, då 
han vid bordet blir »hastad och bunden» för att i följande scen stenas 
till döds under Guds hand. — Ordern om barnamordet samt dettas 
verkställande skildras i två rundlar. Säningsmannen går med sin så-
skäppa framför den Heliga Familjen på flykt, i bilden bredvid skördar 
han sin mirakelsäd. Och liksom de vise männen i kunglig skrud rider 
fram genom tvenne bildfält och dyrkar Jesusbarnet i två andra, så 
följer i medaljongerna på vår bild 3 de trenne kvinnorna med sina 
offergåvor den fjärde, den krönta Maria, in i nästa rundel till överste
prästen i templet, entydigt karaktäriserat av dopfunt och altare. Vilken 
dag i kyrkoåret kännetecknar detta skeende? Också svaret syns mig 
här entydigt: Purificatio Mariae, den 2 februari. 

Under hela medeltiden var ju i Norden en barnaföderskas kyrkotag
ning ett bjudande tvång och en rit, som förutsatte offergåvor, »altar-
maten, altarlejen». Det var kanske brödkakor, ost och smör, på Lolland 
1359 »en mark vax och 2 skilling sterling».-'4 Ja, långt in i ny tid har 

" Martti Haavio (utg.): Suomalaisia legendofa. Helsinki 194!), s. 41-43. 
21 Troels-Lund: Dugligt liv i Norden, VII. Stockholm 1931, s. 140. 
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»kyrkotagningshustrur» lagt ned sina offergåvor på »kvinnoaltaret»: 
ett västergötländskt antemensale från så sen tid som 1669 visar bilden 
av två kyrkogångskvinnor med sitt altaroffer av ost och bröd.-5 

Jungfru Marias egen »renselsedag» var förebild och mönster för 
denna ceremoni och det är förståeligt, 0111 man utgick ifrån att den 
varit utformad med en solennitet, som tillkom Jesu moder. De tre 
kvinnorna i medaljong 22 var kanske namngivna i spel och sång så
som följeslagerskor till den Heliga Jungfrun i en högtidlig procession. 
Duvan i den mittersta kvinnans hand representerar det både i Gamla 
och Nya Testamentet föreskrivna reningsoffret, salvokärlet och ringen 
tillhör väl legendens för oss okända detaljer. 

E. W. Tristram anser om bilden av de tre kvinnorna att »the whole 
design is that of the traditional representation of the Presentation in 
the Temple». Och på vär i bild 4 återgivna framställning av Presenta-
lio frän en glasmålning i Chartres' katedral varsnar man en märklig 
överensstämmelse med Dädesjö-medaljongernas parvisa sammanfö
rande av tre kvinnor i procession med Maria i templet. Enligt Mäle-11 

är ljusbärande följeslagare en i mitten av 1100-talet uppträdande ver
sion av Frambärandet, som saknar all anknytning till Orienten. Han 
citerar Honorius av Autun, vars skrift Gemma animae är endast några 
år äldre än Chartresbilden och enligt vilken envar troende i februari
dagens procession bör bära ett tänt ljus, som har »une haute signilica-
tion symbolique»: vaxet representerarje.su mänsklighet och lågan hans 
gudomlighet. Det är samma symbolik, som i Sverige — troligen på 
1890-talet — präntats ned lör Skänninge-klostrets nunnor med tilläg
get att veken betecknar själen, som tändes och lyser av vishet och kun
skap.27 

Nu bör observeras att den 2 februari mångenstädes, särskilt under 
senare medeltid, har varit en kombination av Marie kyrkogäng och 
Jesu frambärande i templet. Dock uppges en särskild festum Simeonis 
vara sporadiskt känd i Norden.-8 Och enligt Malin-Maliniemis under
sökning av Finlands liel"onkalender har åtminstone i Abo stift ännu 
under femtonde seklet en skild simplex-festdag, den 9 februari, ägnats 

• Avb. bl. a. i Svenska Folket genom tiderna, 5. Malmö 1939. s. 61, 
" Emile Mäle: Vari religieux du xn" siécle en france, VI uppl. Paris 1953, s. 122-
125. 

27 Enl. Fornsvenskl legendarium, i Legender från Sveriges Medellid. mg. E. Fogelklon 
111. II. Stockholm 1917, s. 10. 
-• Kulturhist. lexikon för nord. medellid XI, Helsingfors 1966, sp. 356. 
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S. Simeon senex och författaren påpekar, att den till kultiskt inne
håll och liturgisk text stär nära Purificatio Mariae och lämpar sig väl 
såsom dennas oktav. Han antar att nägon form av speciell Simeon-
kult förekom också i Vadstena, där munken Johannes Benechini på 
1400-talet skrivit »historiam de S. Symeone, qui Christum suscepil in 
templo».29 — I det på noo-talet målade trätaket i Zillis i Schweiz är i 
varje fall Purificato och Presentatio avbildade i skilda kasetter.30 På 
Gotland förekommer Frambärandet som motiv både i reliefer och på 
glasmålningar, men det har icke lyckats mig att utröna, huruvida 
svensk liturgi på 1200-talet har sammanfört Simeons hyllning av Jesus
barnet med Marias eget framträdande inför altare och präst. 

Den spira, som medaljongens Maria räcker fram — eller tar emot — 
har i nordisk konsthistoria genomgående accepterats såsom palmkvisten 
frän paradiset. Tristram tydde den likväl som en blommande stav och 
såg i den därjämte en mystisk symbol för Jesusbarnet. Men är den icke 
en kandelaber, ett av prästmannen vid altaret välsignat ljus med lågan 
skimrande i toppen?'51 Är den kanske samtidigt en Kristus-symbol en
ligt Gemma animae? Och ter det sig icke naturligt, att Maria redan 
här framställs med det ljus hon bär den 2 februari i bildkalendern 
från 1399 på SHM, tecknet för den festdag, som också det forngutniska 
runkalendariet från 1328 illustrerar med en hand, hällande ett gren
ljus och kallar Knindilmess3- — den romerska kyrkans Missa Candela-
riae? 

Det var de signade ljusen, som lyste upp den dag då vintern i Nor
den skulle vara halvliden. Olaus Magnus förtäljer att nordborna »fast
hållit vid det fromma bruket att på den Heliga Jungfruns renselsedag 
i andakt och ödmjukhet med brinnande vaxljus, som genom prästens 

-•' Aarno Malin (Maliniemi): Der Heiligcnkalender Finnlands. Finska kyrkohist, Samf. 
Ilaudl. Helsingfors 1925, s. 242-243. 
M Enl. L. Rean: Iconographie de Vart clnélien. II. Nouveitu Testament, Paris 1957, 
s. :.'(>). 
:u Enligl F. B, Wallem: Lys og Lysstel, Krisliania 1907, s. 14-15 borde under medeltiden 
processionsstavar med pigg fiir ljus till kyrkornas vanligaste inventarier, A. Bemtsen: 
Lys og lysstel gjennom 1000 år, Oslo 1965, s. 42, 49 uppger att ljusstakarna under 1100-
1200-talen var »kun for et lys og alllid med cn pigg for lyset». — Det romanska mitt
partiet a\ eu i Gaupne kyrka bevarad messiiigskandclaber är under piggen gängad lör 
påskruvade dekoiationsarniar, möjligen med blad säsom Dädcsjö-slaven. 
;- Fasti Danici ab Olao Worm. Runkaleinlcr frän Gotland 1328, utgiven i Köpenhamn 
1(12(1. — Fasti Danici kallar 1 januari juldagens oktav och i många av de äldsta kalend
rarna heter den nyårsdag. Circiimcisio = omskärelsens dag blir den törst senare, t. ex. i 
Finland på 1400-talet, varför det är naturligt att omskärelse-motivet saknas i Dädesjö. 
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böner blivit välsignade, i högtidlig procession skrida genom kyrkor 
och över kyrkogårdar».88 I hemmen tändes kanske lågan i »kvindel-
staken» och i folkmedvetandet stod det säkert ett lysande skimmer 
över Jesu moders kyrkogång. — Karlfeldt vädjar i dikten Vallfärd: 

»Kyndelsmässa, kyrkogångsmässa, tänd dina ljus, 
visa mig vägen upp till Guds hus!» 

Och det syns mig så följdriktigt att Mäster Sighmunder har fångat 
detta ljusmässans dallrande sken över den Heliga Jungfrun vid altaret 
i den sista bilden av Dädesjö-takets strålande bildsaga. 

Summary 
In an iconographical study of a scene in the Romanesque ceiling decoration in 
Dädesjö Church, the author suggests a completely new interpretation. In the 
medaliion, representing the ängel Gabriel and Mary with Joseph, he has been 
assumed to belong to an adjacent scene. Insteacl, the- author interprets this scene 
as a representation of the vindication of Mary, which explains Joseph's presence. 
The author provides evidence in support of ber interpretation by comparing this 
with other scenes. In this way she places the scene in a wider Mariological con-
text. 

Tnmslated hy A. Head 

• Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken. III, Uppsala 1916, XVI: 6, s. 174. 


