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Målaren och djävulen 

En ikonografisk notis 

Av O l o p h O d e n i u s 

På en bräda, som tillhört Björsäter kyrka (Östergötland; nu SHM), 
förekommer en målad framställning från 1300-talet med det marianska 
miraklet om målaren och djävulen, den enda avbildning av detta mo
tiv man känt i svensk medeltidskonst.1 Scenen är starkt fragmentarisk 
(fig. 1), kvar äro blott delar av målaren, stegen och djävulen. Mirakel
berättelsen synes ursprungligen återgå på den kände biskop Fulbertus 
av Chartres (c. 950-1028).2 Enligt denne ägde järtecknet rum i en 
kyrka i Auxerres. Legendberättelsen blev populär och spreds i olika 
text- och bildversioner över stora delar av Europa, främre orienten och 
Etiopien. 

Det är därför av intresse, att vi till det svenska bildbelägget nu 
kunna lägga ännu ett, även om ej heller detta föreligger i bästa kon
dition; flera detaljer i kompositionen ha tyvärr gått förlorade. 

Den nyidentifierade bildframställningen utgöres av en kalkmålning 
i Biskopskulla kyrkas vapenhus (Uppland; fig. 2) utförd under 1400-
talets tredje fjärdedel.3 Mirakelscenen återfinnes på den södra väggen 
till vänster om ytterportalen och är uppdelad på två register, som åt
skiljas genom en bred, brunröd våglinje; säsom strax skall visas får 
man ej uppfatta den alltför bokstavligt som en skiljelinje, ty de båda 
registren höra nämligen samman. 

På det övre återgives ärkeängeln Michael som själavägare. I vänster 

1 A. Lindblom, lljiirsälersmålningama. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien. [Monografier. 39.] Sthlm 1953, p. 26 pl. 8, p. 27 t. 
2 O. Odenius, Mälaren och djävulen. Legendhistoriska anteckningar kring elt Maria-
mirakel, Arv. I J , 1957, 11. 1958, p. 111-158. — Om Fulbertus' marianska intressen jfr även 
J. M. Canal, Los serinones marianos (le San FulbertO (le Chartres (f 1028), Recherches 
de théologie ancienne ct médiévate. 29. 1962, p. 33-51, idem. Texto criiico de algunos 
scrmoncs marianos da San Fulberto de Chartres o a cl atribuibles (ibid. 30. 1963, p. 55-87, 

329-333)-
' N. Sundquist, Biskopskulla kyrka, Upplands kyrkor 7. l 'pps. [i957/]ig6o, p. 81-100. 
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Målaren och djävulen 

Fig. i. Målaren och djävulen. Målning på en bräda 
trän Björsäter kyrka, Östergötland (nu SHM). Foto 
ATA. — Le peintre et le diablc. Peinture cxécutée sur 
un panncau en bois originaire de 1'église de Björsäter, 
cn Östergötland (aujourdluii au Musée historique 
national de Stockholm). 

hand häller han en balansvåg av konventionell typ, och med höger 
svingar han ett svärd över sitt huvud. Den vänstra vågskälen intager 
ett högre läge än den motstående, en rödbrun djävul sticker upp huvu
det över dess kant. Grensle över den breda, rödbruna linjen mellan 
bildfälten och med benet hängande ned in i det nedre registret sitter 
under vågskälen ännu en djävul, som förmodligen med tillhjälp av ett 
nu förlorat redskap söker tynga ned och draga till sig denna. Intill vad 
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Fig. 2. S. Michael som själawigare, koinhineiad med miiaklct om 
målaren och djävulen. Kalkmäliiing i Biskopskullas vapenhus, Upp
land. Folo Elizabeth Enoksson 1965. — Saint Michel pesant les ämes, 
scéne complétant le miracle du peintre et du diable. Fresque dé-
corant le porche de 1'église de Biskopskulla, en Ipp land . 

jag vill uppfatta som den högra vågskälen framträda svagt fragment av 
en mänsklig gestalt; under denna vägskål brytes den kraftiga mittlinjen 
av en ännu iakttagbar, gul lodlinje, som överst i det nedre registret 
möter en kort, gul, med mittlinjen parallellt löpande linje. 

Det övre registret omfattar sålunda en framställning av S. Michaels 
självavägning men av en ikonografisk typ, som förefaller vara mindre 
vanlig inom det uppländska kyrkomäleriet. De nyss beskrivna gula 
färgfragmenten och det nedtyngda läge, som den högra vågskälen in
tager, tala enligt min mening för att en helgongestalt bör ha befunnit 
sig intill själens vägskål och handgripligt åstadkommit, att denna väger 
över. Från gotländskt kalkmåleri har Bengt G. Söderberg kunnat upp
visa en grupp själavägningsscener, där S. Laurentius intervenerat till 
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själens förmån.4 Litterärt återgå dessa bildvarianter på ett avsnitt av 
S. Laurentius' legend, där det skildras, hur han bisprang kejsar Henrik 
vid dennes själavägning. För helgonets identifiering med Laurentius 
på vår kalkmålning skulle närmast den aparta, cuppaliknancle formen 
på den högra vågskålen tala liksom de nyss beskrivna gula färgfrag-
mentcn, vilka i så fall skulle tolkas som de övre delarna av ett över 
mittlinjen lagt halster. 

Det övre registrets innehällsmässiga samband med det nedre talar 
dock enligt min mening för att den nu nästan helt utplånade hjälparen 
icke varit den helige Laurentius utan Jungfru Maria. Även hon upp
träder i flera medeltida mirakelberättelser som människans hjälpare 
vid själavägningen." Representativa belägg på detta motiv inom landets 

' Kejsar Henrik i vägskålen och Nicolaus pä skeppet. Två intressanta motiv i Gotlands 
medeltida muralmaleri, Gotländskt arkiv. 35, 1963, p. 19-36, även L. Kretzcnbacher, Die 
Seelenwaage. /.ur religiösen Idee vom Jenseitsgericht auf der Schicksalswaage in Hoch-
religion. Bildkunsl und VoUtSglaube. Buchrcihe des Landcsmiisciims fiir Kärnten. 4. 
Klagenfiirl 1958, p. 117 ff. och Abb. 25 och 39, Olga Raggio, Andrea della Rol)bia's Saint 
Michael Lunette, The Metropolitan Museum of Art. Bulletin 1961, p. 135-144, p . 143 
fig. 11, R. Salvini & L. Traverso, The predella from the XIII ' k to the XVI"' centuries. 
London 1960, p. 26, andra raden, längst t. v. — Förmodligen genom påverkan frän kejsar 
Henriks själavägning återgives Stundom jämte själen en kalk på själavägningshildcr, så pä 
allarskåpsmålning i Frösunda (1'ppland), på kalkmålningar i Flöda (Södermanland), Hall 
(Gotland), Norrsunda och Täby (båda Uppland), medan den senmedeltida miniatyren i 
Cod. Holm. B 607 i själens vägskäl blott har cn kalk. Rörande kejsar Henriks själ och 
lidiga (ramställningar av själen jfr numera även F. L. Bastet, Die Gelnirt der Seele. Das 
l.udov isische Relief, Bulletin van de vereeniging lol bevordering der kennis van de an-
lieke besclun'ing le 's-Gravenhage. 40. 1965, p. 26-50. 
r' Jfr G, E, Klemming (ed.). Klosterläsning. SSFS 22. Sihlm 1877/1878, p. 85 nr 123. diir 
Maria placerar stenar frän cn till henne uppförd kyrka som motvikt, härtill latinska 
varianter i Cod. Ups. C 395, f. 226v/227r (Inc. Fräter Johannes anglicus narrauit quod 
miles quidam in anglia strenmms et sceulo clcdiuis de nocte armatus) och Cod. Ups. C 
631 (tidigare Vadstena 1 6° 7""), f. 3i9v/320 r (Inc. Miles quielam in armis slrcimuus con-
sucuit iiiaximc in noctibus armalus enrrere ct spoliarc), sammanhörande med Poncelet 
nr 19 och dess tjugotvå varianter utan att helt överensstämma med nägon av dem — om 
inslaget med Thomas ap. jfr även L. Krctzenbacher, a. a., p . 165 f.; G. E. Klemming, a. a., 
p. 88 f. nr 128, där en lastbar munk väges ined bloddroppar frän Kristus som motvikt, hår
till latinska varianter i Cod. tips. C. 358 (tidigare Vadstena D 4° 13""). f. I45r (Inc. Fuit 
in monasierio quodam fräter nouicius male vite), Cod. Ups. C 631, f. 321 (Inc. Fnil in 
quodam Monasterio Nouicius quidam male vite), även Cod. Ups. C 306, f. giv (Inc. 11c-
gitur quod erat quidam clericus vanns et lubriciis), Cod. Ups. C 358, f. 145' (Inc. Excmp-
I11111. Sacerdos quidam in anglia beate virgini deUOtUS ebrius tamen ct lubriciis) och L. 
Kretzenbacher, a. a., p. 107 f.; även G. E. Klemming, a. a., p. 103 f. nr 156 om prästen i 
England, som får se gärningarnas väg, där uppteckningar med hans goda och onda gär 
iiingar vägas mot varandra, härtill latinska varianter Cod. Ups. C 395, f. 216 (Inc. Narrat 
in collaeioiiibus patrum de beatissima virginc maria quod in anglia fuit quidam ahbas 
ordinis sancti bencdicti) och Cod. Ups. 631, f. 3i7 r (Inc. Fuit Abbas quidam), cn forn-
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medeltidskonst föreligga i skånskt kalkmåleri, där det är möjligt att 
särskilja en ikonografiskt rätt väl sammanhållen bildgrupp.6 

Centralgestalten i det nedre registret (fig. 4) är relativt välbevarad. 
Man ser en gul stege, som står lutad mot den rödbruna mittlinjen och 
med sina stänger på två ställen bryter denna. En mänsklig figur, må
laren, befinner sig på stegen; hans ansikte är möjligen vänt mot åskå
daren. Han är iförd en rödbrun livklädnad och har på huvudet en 
huva i ljus färg. Den ena armen är lyftad; tätt nedanför denna är ett 
gult, förmodligen upp- och nedvänt, kärl, målarpytsen, synligt. Ti l l 
höger från åskådaren räknat framträda svagt i profil konturerna av en 
varelse med hängande hår och kraftig näsa; med sin högra hand, som 
trätts in under stegen, griper detta monstrum, som enligt mirakellegen
den lätt låter sig identifieras som djävulen, tag i målarens axel. Vissa 
detaljer påminna om Björsätersmålningen. Till vänster äro möjligen 
några konturlinjer tillhörande ännu en gestalt synliga. Identifieringen 
försvåras av det tunna putslagret, som låter väggens murstenar fram
träda som dunkla rektanglar. Fältet är överstrött med sexuddiga stjär
nor i brunröd färg. 

Det kan förefalla vara en smaksak, om man vill uppfatta den be
skrivna kalkmålningen som en enda eller som två olika mirakelscener. 
De bärande motiven i legenden om målaren och djävulen äro att den 
förre bemödar sig om att återgiva Jungfru Maria så vacker han kunde 
och djävulen så avskräckande som möjligt, och att den senare häröver 
blev så förtörnad, att han skakade ned målaren, samt att Mariabilden 
genom att sträcka ut sin hand räddade denne från att falla ned och slå 
ihjäl sig. Ett utmärkt tillfälle att avbilda dem båda på så sätt erbjuder 
otvivelaktigt den version av S. Michaels själavägning, där Jungfru 

svensk variant hos G. Stephens (ed.). Svenska medeltidens kloster- och helgona-bok. 2:1. 
SSFS 4:1. Sthlm 1847, p. 20 f., härtill även L. Krctzenbacher, a. a., p. 131 ff., Paula Zau-
ncrt (ed.), Marienlegenden nach alten niederländischen Texten. Jena 1925, p. 67 ff. och 
C. G. N. De Vooys, Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage lot de kcnnis 
van de prnzalilteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. Groningcn & Den Haag 
1926, p. 271 f. — Om det av De Vooys, p. 272 not 1 påtalade sambandet incil satanspro-
cesscrna jfr för svenskt vidkommande Ina Friedlacndcr, Processus satanae contra genus 
limiiaimm. En förbisedd litterär text i en forimdärhok från Vadstena kloster, Arcbivistica 
et Mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Samlingar (11 Ii studiet utg. av Svenskt arkivsam-
funil. 1. Sthlm 1956, p. 123-157; jfr även G. E. Klemming, a. a., p. 68 ff. nr 101. 
" T . ex. i Everlöv (Fig. 3), Skivarp och Tostcrup. C. Glascr, Gotische Holzschnitte. Aus-
gewählt und eingeleitel. Berlin 1932, p. 53 och pl. 28 återgiver elt träsnitt med motivet 
från 1400-talets törsta fjärdedel. Vikliga inländska paralleller hos L. Krctzenbacher, a. a., 
p. 167 f. och Abb. 49 och D. Rcntsch, Oberbergischer Kreis. 1. Die Denkmäler des Rhein-
ländes. 10. Diisseldort 1967, p. 87 och 98, Abb. 176 till vänster, Abb. 202-203. 
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Fig. 3. S. Michael som själavägarc; Jungfru Maria intervenerar. Kalkmålning i F.vcrlöv 
kyrka, Skåne. Foto ATA. — Saint Michel pesant les äines, cn favcur desquellcs intercéde 
la Vierge. Fresquc décorant 1'église d'Everlöv, en Scanie. 

Maria ingriper till själens förmån. Som redan nämnts förekommer 
detta motiv fristående både inom kyrkokonsten och som egen mirakel
legend. De förbindande elementen mellan de två bildfälten tala emel
lertid enligt min mening för att mästaren till Biskopskullamålningen 
tillåtit sig att i en enda bildframställning kombinera två marianska 
mirakel. 

Detta är ovanligt. De bildbelägg från fransk, brittisk och etiopisk 
konst, som hittills framlagts i samband med Björsätersmålningens må
lare och djävul, synas närmast visa, att målaren vill skildra en tro
nande Madonna. Detta stämmer också överens med en intressant 
spansk bildsvit i sex scener (fig. 5), frän 1200-talets senare del, med 
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Fig. 4. Mälaren och djävulen. Kalkmålning i Biskopskulla vapenhus, 
Uppland. Foto Elizabeth F.noksson 1965. — Le peintre et le diable. 
Fieaque décorant le porche de 1'église de Biskopskulla. en Uppland. 

miraklet i en kodex med Cantares et loores de sancta Maria.7 Vid sitt 
arbete har målaren här tagit plats på en för ändamålet uppförd ställ
ning, medan han eljest i regel synes föredraga en stege. Detta ikono
grafiska särdrag står i båda fallen i överensstämmelse med Fulbertus-
versionens utformning, där det i början talas om »totum illud edifi-
d u m super quod pictor stabat» men i fortsättningen om en »erecta 
scala». Målningen i Biskopskulla utgör med sin breda, avskiljande våg
linje, som beir uppfattas såsom en del av »illud edificium», och den 
gula stegen härvid ett slags ikonografisk kompromiss. 

Det har påpekats, att det i ännu levande svensk fol k tradition synes 
finnas utflöden, som åtminstone delvis kunna ha utgått från vår mira-

7 J. Gucrrcro Lovillo. Las cdnligas. F.studio arquenlögicn de sus miniaturas. Consejo supe
rior de investigaciones dentiticas. Institulo Diego Veläsquez. Sccciön de Sevilla. Madrid 
1949, cant. 74, lam. 82. 
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Fig. 5. Spansk miniatyrsvit med miraklet om målaren och djävulen. Efter J. Guerrero 
Lovillo (se not 7). — Miniature espagnole representant le miracle du peintre et du 
diable. D'aprés J. Guerrero Lovillo (voir note 7). 

2 - 6 7 4 3 5 1 Fornvännen H. 9, 1968 
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kellegend. Det marianska inslaget har naturligt nog gått förlorat i 
detta material, kvar står målarens ambition att avbilda djävulen så av
skräckande som möjligt. Detta monument och delar av replikväxlingen 
mellan målaren och djävulen kunna utgöra reflexer från Fulbertusre-
daktionen. Men det finnes också andra medeltidslegender, som handla 
om en målares ambitioner vis-å-vis Jungfru Maria och djävulen; de 
förete stundom betydande skiljaktigheter gentemot vår mirakellegend 
med helt varierande fortsättning och upplösning.8 Deras förhållande 
både till varandra och till Fulbertustraditionen och deras tidsfästning 
ha ännu icke prövats. Om det ännu levande svenska sägenmaterialet 
kring »Djävulen kan bli ännu fulare» med dess klara angivande av 
platsen för kontrahenternas mcllanhavande instämmer jag emellertid 
gärna med Waldemar Liungman,9 då han om detta säger, att det torde 
tillhöra »en senare traditionsvåg, knuten till 1700-talets flitiga kyrko
måleri». 

s Uppteckningen från Holmcslad (Väslergölland), O. Odenius, a, a., p. 154. hiir jämföras 
med Eva Wigström, Folktro och sägner frän skilda landskap (Folkdiktning. j:e samlingen). 
Upptecknade ock samlade. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock 
svenskt folkliv. 8:3. Sthlm 1898/1914, p. 152 nr 496 frän Västra Göinge (Skåne), medan 
uppteckningen hos E. T. Kristensen, Saga og övertro fra Jylland, samlede aj folkmunde. 
2:1. Jyske folkminder. 8. Kolding 1886, p. 391 ff. nr 719 bör jämföras med E. Lom-
matzsch, Franska sagor. Återberättade. Sthlm (tr. Upps.) 1952, p. 124 ff. och O. Odenius, 
a. a., p. i2i not 2. 

" Sveriges sägner i ord och bild. 1. Sihlm k Djursholm (tr. Örebro) 1957, p. 269 ff. nr 
323 med uppteckningar frän Valinge (Halland). Fryksände (Värmland) och Fagerhult 
(Skåne); den sistnämnda även hos K. Stenring, Otyg. Sthlm 1931, p. 135 och N.-A. Bi ing
ens (ed.), Folkminnen från (irkelljungabygden. Skrifter utg. av Orkelljungahygdcns hem
bygdsförening. 4. Lund 1953, p. 78 och 109 f. med litt. 1 ett TV-program av fil. mag. 
Lars Madsen julen 1966 om målningarna i Habo kyrka (Västergötland) mötte ännu en 
folklig reflex här sammanhörande med en bildframställning till den sjunde bönen i 
Fader Vår; även i Finland är motivet känt, jfr L. Simonsuuri, Typen- und Motimierzeich-
nis der finnischen mythiscben Sägen. F. F. Communications. 182. Hki 1961, p. 9-, nr E 
1081. Ett gott exempel pä hur vår mirakellcgcnd kan återberättas i skiljaktiga utform
ningar men med bevarande huvuddrag i cn och samma källa lämnar Cod. Hafn. Gl. kgl. 
S 1360 in 4:0 från 1300-talet — om handskriften jfr Ellen Jörgensen, Catalogus codicum 
latinorum tnedii aevi bibliolhecae reglat llafuiensis. Hafniae [1923/] 1926, p. 109 ff. —, f. 
16' (Inc. Fuit quidam pictor), f. 22" (Ruhr. De pictore. Inc. Pictor quidam cgregius) och 
f. 96v/97 r (Rubr. de pictore. Inc. Quidam pictor dyabolum). Pä katolskt område levde 
iniiakcllcgcndcn länge kvar i nppbyggclsclittcraturen och förekommer i en av sina äldsta 
versioner i »Rugitus Leonis, Geistlichcs Löwcn-Briillen» (ed. Augsb. 1701, 1702 och 1705) 
av den franciskanske folkpredikanten Leo Wolff (1640-1708). jfr Elfriede Moscr-Rath, 
Prcdigtmäiicin der Barockzcil. Quellen zur Volkscrzähhmg des 17. und 18. )ahrluiiiclcrts. 
Bayerisches Jahrbuch fiir Volkskunde 1957, p. 129-143, p. 133 och eadem (ed.), Predigl-
märlein der Barockzeit. Exempel, Sage, Sclnvanh und Fabel in geistlichen Quellen des 
Obcrdeutschen Raumes. Fabula. Suppl.-Serie. A:r,. Berlin 1964, p. 156 t. nr 46, p. 448 Mot. 
D 1639.2. 
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Resumé 

Le peintre et la diable. Notice iconographique. 

Le miraclc du peint re et du diable, a t t r ibué ä la Vierge, a fait 1'objet du plusieurs 

adapta t ions diflcrentes dans la l i t térature suédoise du Moyen-Age (voir note 2). La 

premiére relation connue de ce miracle semble avoir eu pour au teur 1'évéque Ful

bert de Chartres (950-1028). L 'ar t medieval suédois, de son cöté, s'en est égale

ment inspiré, comme le prouvent une pe in tu re du XlVe s., exécutée sur un pan-

neau en bois originaire de 1'église de Björsäter, en Östergötland (aujourd 'hui au 

Musée historique nat ional de Stockholm — fig. 1), et une fresque clatant de la se-

concle moil ié du XVe s., clécorant le porche de 1'église de Biskopskulla, en Upp

land (fig. 2 et 4). Cette derniére, qui a malheureusement subi les at taques d u 

temps, est complétée par une scene representant Saint Michel pesant les ämes. 

A ce>té de 1'archange, on distingue une silhouette presque effacée, que l 'on suppose 

étre la Vierge in tercédant en faveur des åmes. 

Traduct ion p a r Y. Chaignon 

Korrekturnot. Den ovan som Fig. 5 återgivna spanska miniatyrsviten avbildas även i 
Virginia Wylie F"gbert, The Mediaeval artist at work. Princeton, N.J. 1967, p . 49, 
pl. xiv; p. 67, pl. xxiii reproducerar hon en miniatyr trän 1300-talets mitt med målaren 
och djävulen efler MS Roy. 10 E. IV i British Museum, London, innehållande Decretales 
Gregorii IX c. gl. 


