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Summary 

An account is given of the inscription on a runic plate, found in 1962 in a 

leather purse, in a grave at Veddesta, Järfälla parish, Upp land . T h e brief in

scription (see p. 209), which is partly on the obverse and partly 011 the reverse 

of the plate (see fig. 1), is of magic character. T h e brevity of the inscription 

u n d e r s its in terpre ta t ion difficult, but it consists of an invocation against some 

evilly disposed person. O n archaeological and linguistic grounds the plate is dated 

to the Viking era. 

Translaled by Richard Cox 

Anteckningar till Haaken Gullesons Johannes-

huvud från Bollnäs kyrka i Hudiksvalls museum 
Den senmedeltida konsten i Norr land är etl utflöde av kons tprodukt ionen i 

hansestädema vid Nord- och Östersjön, en produkt ion som i fråga om enhet l ig 

stil och ins t rå lning över ett stort område väl kan mäta sig med samtida konsi före

teelser i det (ivriga Europa. Bland hanses tädema var Lybeck särskilt viktig för 

Sveriges del. Lybeck var en kolonisationsstad och ett mäl för invandrare . Dess 

kon-i hade tagit u p p inflytelser från många håll. Av denna sammansatta helhet 

valde konstbeställare och konstnärer i Sverige sådana delar som syntes dem länip-

liga — resultatet var en förenkling, men också en försvenskning av konsten. 

I Norr land blev i början av 1500-talet Haaken Gulleson den ledande mästaren. 

Vår kunskap om honom oeh hans verk bygger på arbeten främst av Henr ik 

Cornell ,1 men siirskilt intresse har senast ägnats honom av Ingrid Swartling.-

Pä grund av stilöverensstämmelser mellan hans arbeten och verk av Johannes 

Sculplor i Östra Ryd och av Lars Snickare, vilka båda visar arkaiserande tenden

ser, vill man förlägga Haakens utbi ldning, till Mellansverige. Hans konst bär, 

även när den nåt t sin fulla utveckling, märken av ett sådant samband. Vad 

som kännetecknar honom är dock mindre stilen än bildvalet. H a n har ägt ett 

förråd av förebilder i sin verkstad, som visar honom i samklang med tidens 

smak, och hans figurers popular i te t har säkerligen stärkts iin mera genom deras 

festliga förgyllning och rika polykromering. 

1 Haakens produkt ion finns ett unikum, nämligen Johannes döparens byst 

— ej enbar t huvudet — på ett fat. Verket t i l lhör Bollnäs kyrka och är deponera t 

i Hudiksvalls museum (bild 1—2). 

1 Henrik Cornell, Norrlands kyrkliga konst, Uppsala 1918, och flera andra undersök
ningar. 
- Ingrid Svvartling, Haaken Gulleson och hans verkstad, ett bidrag till studiet av Norr
lands senmedeltida träskulptur, Gammal Hälsingekultur, Hudiksvall 1956. 
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Fig. 1. Johannesfat från Bollnäs kyrka, Hälsingland. Dep. i Hudiksvalls museum. Trä. 
— Johanncshaupt. Museum, Hudiksvall, friiher Bollnäs kyrka. — Foto Öberg, Hudiks
vall. 

Joseph Braun nämner tre typer av Johannesschiissel, som tillika är relikgöm-

nioiv* H a n beskriver dem under rubriken huvuilrelikvaricr. Här i Sverige bildar 

Jol ianneshuvudet i T i m r å kyrka i Medelpad den närmaste parallellen till huvu

det i förra samlingen Spitzer i Köln (Braun, fig. 479), men Timrå-huvudet har 

nog aldrig innehåll i t någon relik.4 Detta huvud är av alabaster — således säkert 

icke av svensk t i l lverkning — och ligger pä en skäl av förgylld koppar, som i sin 

tur sitter pä ett skaft med fyrkantig fot och nodus. Arkivalierna lämnar ingen 

uppgift om huvudets ursprung eller tillkomst. Bearbetaren av T i m r å i Sveriges 

kyrkor har inte behandla t frågan om skulpturens ursprungsland; till t iden torde 

3 Joseph Braun, Die Reliquiare des chrisllichen Kulles und ihre Entwicklung Frei
burg im Breisgau io4e>; spec. fig. 479-481. 
* Sveriges kyrkor, Medelpad, bd 1, Stockholm 1939, fig. 107, s. 113; höjd 21 cm. 

1 4 — 694440 I ;ornvännen H. 3, 1969 
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Fig. 2. Johannesfat från Bollnäs kyrka. 
Öberg, Hudiksvall. 

Jobanneshaupt. Museum, Hudiksvall. — Foto 

den höra till 1500-talets början. Alldeles tydligt har detta huvud intet samband 
med fohanneshuvudel från Bollnäs. 

Bland svenska Johannesfat intar det frän Norrby kyrka i Uppland, nu i Statens 
historiska museum, del främsta rummet. Rune Norberg har, efter en längre diskus
sion bland flera forskare, fört detta huvud till den lybska Immaculata-mästaren. 
av vilken det finns flera andra arbeten i Sverige.5 Inte heller detta huvud 
har någon likhet med Haaken Gullesons arbete i Hudiksvall. Huvudet från 
Norrby hör närmast till en typ som Brauns figur 480, ett Johannesfat frän 

' Rune Norberg, Johannesfatet frän Norrby, Fornvännen, 48, 1953, s. 84-110 spcc. fig. 
1-4 och text s. 86 f., 90-94. 
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Erkrath (1400-talet). Till samma typ — utan reliker — hör ocksä ett fat i dom
kyrkan i Naumburg frän förra hälften av 1200-talet med inskriften; meretrix 
suadet, puella saltat, rex iubet, sanctus decollatur.8 Hit hör även en målning 
ur Cranach-skolan, Salome med Johannes döparens huvud i Nationalgalleriet 
i Budapest. 

Motiviskt besläktat med denna Johannesbild iir ett Johannesfat i Skellefteå 
landsförsamling, som var utställt pä Äldre kyrklig konst i Hernösand 1912 (foto 
ATA). I detta fall är kyrkans arkivalier av särskilt intresse, dä de ensamt bland 
våra kyrkliga anteckningar upplyser oss om Johanneskiilten i Sverige och om 
fatets roll i denna. En förvarad berättelse frän 1500-talet av Andreas Olavi 
uppger, att det vid ärkebiskopsvisitalionen 1472 i kyrkan fanns ett beläte av 
Johannes döparen och ett Johannes döparens huvud på ett fat. Skellefteå hade 
fått en stenkyrka, som efterträtt en äldre av trä, och den nya kyrkan ägde 
ett kor med åtta altaren utom högaltaret. Pä vart och ett av dem stod en 
helgonbild, fohannesbelätet stod i ett skåp med målningar som föreställde He
rodes gästabud och överlämnande! av helgonets huvud av Salome till Hero-
dias. Skåpet förkorn senare, men skulpturen bevarades vid norra korväggen. 
Johanneshuvudet däremot stod på »korpelaren viel norra väggen». Därifrån ned 
togs det pä festdagar och hölls upp över den knäböjande församlingen, medan 
en särskild bön lästes av prästen. Därmed trädde huvudets undergörande funk
tion i kraft. Alla slags sjukdomar i de troendes huvuden kunde avhjälpas, huvud. 
värk och tandvärk, ögonsjukdom osv. Av andra källor vet vi. att man också 
använde Johanneshuvudet som amulett i smä arbeten av elfenben, innefattade i 
silver, vilka fastades på radband och relikkedjor." 

På en Johannes-andaktsbild fiir enskild andakt läser man: »S. Johann voller 
gnad, hiilff das mir kein gifft nit schacl.»8 Giftet hör egentligen ihop med Johan
nes evangelisten, men Johannes döparen och hans fest vid sommarsolståndet och 
Johannes evangelisten samt hans dödsdag vid vintersolståndet brukade blandas 
ihop. Den folkliga Johanneskiilten sträcker sannolikt sina rötter ned till hedniska 
bruk och föreställningar.8 

Bollnäs' Johannesfat liknar ej de gängse typerna. Finns dä någon möjlighet till 
jämförelse bland övrigt material? Johannes i Bollnäs är en byst av trä, avskuren 
— som brukligt under senmedeltiden — nedanför axlarna. Vi kan lämpligen 
söka bland Brauns rika samling av exempel pä bystrelikvarier (o. a. a., s. 416-434, 
pl, 127-133) m e i ' beaktande av frånvaro av reliker. I nämnda material finns 
ingen Johannesbyst, men bland bystrelikvarierna i Eva Koväcs bok Kopfreli-
quiare des Mittelalters (Leipzig 1964) finns ett Johaniieshuviiel frän Servatius-
kyrkan i Maastricht (bild 26). Bysten — av förgyllt silver — iir frän 1300-1 alet 
och stär nu på en ornerad ej ursprunglig sockel. Höjden iir 11,5 cm. Möjligen 

" Oskar Thulin, Johannes der Täufer im geistlichen Schauspiel, Leipzig 1930, pl. 8. 
7 Elisabeth Villicrs, Amutelte und Talismane, Miinchen 1927, pl. 21, text s. 124. 
• Gustav Gugitz. Das Jahr und seine Feste im Volksbratich österreichs, Studien zur 
Volkskunde, 2, Wien 1950, s. 294. Fig. 11; A. Spanier, Das kleine Andachtsbild, M11111 hen 
1930, s. 246. 
" Notiser härom finner man bl. a. hos W. L. Hildburgh, Folk life rccorded in English 
medieval alabaster carvings, Folklore, 60, 1960. 
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är bysten en miniatyrkopia efter en större förebild. Ansiktet är omgivet av yvigt 

hår och skägg, ögonen öppna , l äpparna åtskilda. Figuren ger intryck av at t 

helgonet är levande. Den andra Johannesb i lden i nämnda arbete (bild 30) är 

utförd av den som arkitekt verksamme Jacques Maurel frän Roclez (Aveyron) 

och daterad till 1441. Den är av drivet, förgyllt silver (höjd 38 cm) och finns i för

samlingskyrkan i Qua ran t e (Héraul t ) . Bysten avslutas nederst blott med en list, 

vad som senare vanligen är fallet b land t räskulpturerna. Johannes bär en mante l 

av kamelhär eller — mera troligt — av lockigt färskinn. Skulpturen är utförd 

som relikbehållare. Ansiktet är långsmalt, här och skägg sinåkrusigt och följer 

huvudets kontur . Ögonen halvslutna, blicken »brusten» som hos en död, och 

underkäken hänger slappt ned sä att t änderna syns. Bilden av den pred ikande 

Johannes , asketen i öknen, har här förenats med huvudet av martyren. 

Johannes döparen framträder under fyra olika aspekter inom konsten:1" Som 

en antik herdetyp i likhet med Kristus som den gode Herden , senare som en 

profet av Klias' typ. H a n bär då läng, prästerlig dräkt , t. ex. pä elfenbensskulp

turerna på ärkebiskop Maximianus ' predikstol, Ravenna , 500-talet. H a n utför 

det prästerliga dopet , när han döper Jesus. Som präst avbildas han i karolingisk 

konst och in på 1100-talet i miniatyrer . Med 1000-talet kommer bilden av asketen 

i öknen. H a n är då klädd i en kort tunika av kamelhår och däröver en mantel . 

Sätlan finns han pä glasmålningarna på västfasaden av Chartres. Denna typ över

går till nordfasadens skulpturer . Därefter får bi lden en mer och mer realistisk 

prägel fram till Donaiel lo och slutligen efter 1400-talet möter oss den av mysti

ken påverkade typen ti l lsammans med Kristus som ödmjukar sig inför sin före

löpare. 

Man finner ej heller här nägon förebild till Johannesbysten pä Bollnäsfatet. 

Vi börjar nu en granskning genom jämförelse med övriga Haaken Gulleson-

skulpturer . Bland Haaken Gullesons signerade sex skulpturer 1 1 förekommer blott 

tvä manliga bilder, den helige biskop Nicolaus i Häls ingtuna och S;t Olov i 

Borgsjö. Den förstnämnde är så olik vär Johannes att han och honom när

stående övriga helgon figurer inte kan räknas med i värt sammanhang. Ti l l Olov 

i Borgsjö sluter sig närmast Gud Fader i Nådastolen i Norrbo , och samma ämne 

och bi ldtyp finns i Ljusdals kyrka. H ä r föreligger en upphöjd , idealiserad, gestalt 

och i släkt med den är just bysten i Bollnäs. Men är han en Johannes? Det 

mi l ibenade håret kan ställa honom bland nasirerna vilket även gäller fiir Kristus

bi lderna pä portalen i Amiens »Le beau Christ» och i Reims »Le beau Dieu». 

Dessa figurer bär också kluvet skägg och visar därmed ä n n u ett b land Johannes-

skulpturer förekommande drag.1- Karl Kiinstle vill hälla troligt att denna Kristus-

typ följer en beskrivning — först uppmärksammad i Anselm av Canterburys 

skrifter — gjord av Lentulus, landshövding över Judeen före Pilatus i vilken 

han till senaten i Rom berät tar om Jesu verksamhet och därvid ocksä skildrar 

hans fysiska utseende. Beskrivningen säger: Jesus är av högväxt, vördnadsvärd 

lu Emile Måle. Le type de Saint Jcan-Baptiste dans 1'art et ses divers aspects, Revue 

des deux niondes, mars 1951, P- 53-62. 
11 Se Ingrid Swartling, a. a., s. 44. 49. 
12 Karl Kiinstle, Ikonographie der christlichen Kunst, 1, Freiburg im Breisgau 1926, 
s. 613 ff. 
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gestalt, ansiktet inger både kärlek och fruktan. Håret är lockigt och av mörkt 
glänsande färg, i mitten benal som hos nasirerna och flyter ner över skuldrorna. 
Ansiktet är utan rynkor och fläckar. Skägget är ej alltför långt och slutar i två 
spetsar (i Bollnäsbilden iir lockarna vridna frän mitten mot varandra). Denna 
beskrivning inflöt sedan (enl. Kiinstle, s. 613 ff.) i Pseudo-Bonaventuras Medita
tiones och utbreddes vidare därifrån, men redan under förskolastikens tid var 
denna Kristustyp känd. Jan van Eycks Kristusbild 1438 (kopia) i Berlins museum 
uppges vara tillkommen under Lentulusbrevets inflytande likaså Memlings Kris
tuskröning i Antwerpen. Endast för en flyktig tanke kunde det vara möjligt, 
att Haaken Gulleson, om han arbetat efter stick eller träsnitt som förlaga, har 
begagnat sig av denna typ och använt Kristusbilden till att gälla också förelöpa
ren Johannes. 

Men: vid besök i Hudiksvalls museum (19.10.1968) iakttogs att Johannesbys-
ten är snett avsågad; huvudet har alltså hört till en större figur, troligen en 
helfigur. Under bystens framsida är inlagd en smal träplatta som läter huvudet 
stå lodrätt på fatet, så att det ej lutar framåt. Fästet vid fatet utgöres av tre 
mycket grova, smidda spikar, en mitt fram och en pä vardera sidan. Färgytan 
är sprucken och i nacken ligger trävirket blottat. Detta är mycket finådrigt, 
men träslaget kan ej säkert fastställas av en icke fackman. Antagligen är materia
let högklassig furu. Nu vill vi hälla före att en så oskicklig operation viel för
vandling av en större träskulptur till byst fiir ett Johannesfat ej har utförts 
av Haaken Gulleson själv eller nägon av hans medhjälpare. Synnerligen tafatta 
händer har här varit verksamma, sannolikt tillhörande en icke yrkesvan person. 
Bollnäsfatet är hemgjort, sekundärt. 

Därmed har det blivit nägot osäkert, om figuren frän början alls har varit 
en Johannes. Sådana otvetydiga drag som spåren av Johannes döparens marty
rium fattas. (En av den helige Hieronymus återgiven legend berättar, att He-
rodias, när hon mottagit Johannes' huvud, genomborrat hans tunga med en 
hårnål och stuckit en kniv in över hans vänstra ögonbryn.) Ville man påminna 
om martyriet, så var bilden av det avhuggna huvudet, liggande pä ett lät, med 
brustna ögon, öppen mun och sönderstucket ögonbryn den mest talande formen. 
F"ör en relik från Johannes' huvud kunde däremot ett vanligt huvudrelikvariiim 
tjänstgöra, där bysten stod upprätt och inga märken efter sär fanns. Men ingen
ting av detta märks i Bollnäs: föremälet är intet relikvarium, det iir inte heller 
ett vanligt Johannesfat i anslutning till de kända och vitt spridda alabasterfram
ställningarna från Nottingham; bysten bär inga speciella drag som karaktäriserar 
Johannes döparen. 

Sammanställningen av byst och fat är ovanlig men kan inte missförstås: det 
är just en fohaiinesframställning. Det vore värdefullt att veta vilken funktion 
denna Johannesbild hade. Men det tycks tyvärr inte finnas några ledtrådar. 

Till grund lör framställningarna av Johannes' historia inom alla konstarter, 
skulptur, måleri, litteratur, låg främst Evangeliernas berättelser om hans liv, 
Utökade med moraliska allegorier. Därtill kom Jacobus de Voragines Legenda 
aurea samt apokryfiska berättelser. Pä ett särskilt sätt belystes hans gestall i ele 
medeltida kyrkliga Johamicsspelen. Dessa knöts till bestämda orter inom Europas 
olika länder och med given karaktär. Ofta räckte ett Johannesspel flera dagar. 
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I Frankrike, England och Tyskland nåddes kulmen fiir dessa framställningar 
under 1400- och 1500-talen. Ett upplysande arbete om dessa spel är Oskar Thulin, 
Johannes der Täufer im geistlichen Schauspiel, Leipzig 1930. 

Bysten från Bollnäs kan ha hört till rekvisiterna i ett Johannesspel, men därom 
vet vi ingenting. Den kan också ha varit ett kultföremål liksom det för Skel
lefteå skriftligt belagda huvudet. Bysten från Bollnäs har kanske haft något att 
göra med gravkullen och med förbönerna fiir de döda. På framställningarna av 
Kristi nedstigande till dödsriket är nämligen Johannes döparen ofta den första 
som Kristus räcker handen till och räddar ur limbus; därför var det rädligt att 
anbefalla sin själ just åt Döparen, den fiirst ur limbus räddade som med det 
snaraste skulle lägga in en förbön hos Domaren. 

Men allt detta är ovisst. Det enda vi kan fastslå är att bysten har ställts i ord
ning i hast för ett uppenbarligen viktigt tillfälle. Ty utan dei hade man inte 
sågat sönder en större träfigur. Tillfället bör ha varit någon kultbegängelse, där 
Johannes döparen och hans martyrium har spelat en framträdande roll. Avsägan
det av bysten och hopspikandet med fatet har högst sannolikt inte skett i Haaken 
Gullesons verkstad utan pä platsen, i sockenkyrkan själv eller i dess prästgård. 
Vad som var ändamålet med aktionen måste än så länge lämnas öppet. 

Carin Film 

Zusammenfassung 

Notizen iiber den Johanneskopf von Haaken Gulleson (aus Bollnäs, im Museum 
zu Hudiksvall). 

Verf. weist nach, class diese Holzskulplur aus dem friihen 16. Jahrhundert, 
die bisher als eine originale Arbeit von Haaken Gulleson gegolten hat, in Wirk
lichkeit aus zwei Stucken besteht, nämlich aus einer in Brusthöhe zersägten 
Heiligenstatue (Sitz- oder Stehfigur) von Meister Haaken, und aus einem Holztel-
ler, auf den die BUste aufgenagelt ist. Die Holzfigur wurde so ungeschickt zersägt, 
dass man den aufrecluen Stånd der Biiste aut dem Teller nur erreichen konnte, 
indem nian ihr eine Holzleiste unterlegte. 

Es handelt sich also um eine nachträglich hergestellte Johannesschussel, die 
stark von den iiblichen Typen abweicht. Sie trägt keine Spuren, class sie je als 
Reliepiiar gedient hatte. Leider fehlen alle Hinweise darauf, zu welchem Zweck 
diese eigenartige Johannesschiissel gedient hat. 

Dokumentation (Publikation) Distribution 
Det historiska grundmaterial, som utgör spär av mänsklig verksamhet, iir nästan 
alltid utsatt för kontinuerlig förstöring. Förintelsen sker efter omständigheterna 
i långsammare eller snabbare takt. Bäst skyddat är det, som fär ligga orört 
i jorden och ej utsätts för ovetenskaplig eller vetenskaplig åverkan, som ofta 
(bägge) ytterst resulterar i en mer eller mindre total förintelse. Trots fram
stegen inom konserverings- och prepareringsteknik torde ännu många av de arte
fakter frän en arkeologisk utgrävning, som ej är av guld, sten eller ytterligare 


