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Josefs dröm
Av Armin Tuulse

Gotlandsfuntamas ikonografi innehåller trots Johnny Roosvals omfångsrika studier fortfarande olösta gåtor, framfor allt frän romarrikens period. Den nämnde forskaren var ju även själv medveten om
detta, vilket förorsakade talrika kompletteringar och revideringar av
honom och hans elever. Det gällde främst funtamas gruppering och
kronologi, men även viktiga ikonografiska frågor löstes i detta .sammanhang. Med tanke på materialets rikedom är det helt förståeligt,
att problemen blev många, vilkas lösning borde betraktas som ett
hedersuppdrag av kommande forskargenerationer.
Utgångspunkt för denna studie är ett antal romanska funtar med
Eskelhem i spetsen. Det är ett förstklassigt arbete av anonymmästaren
Byzantios' verkstad, daterat till tiden omkr. 11 (io. Av alla anonymnamn som Roosval har skapat är »Byzantios» utan tvekan det mest
träffande, 1 ty hans formspråk visar intima kontakter med den bysantinska konstkretsen, främst då med den klassiska antikens figurteckning — en revolutionerande nyhet i Norden. Kanske har stilen delvis
nått Gotland via Ryssland, men lika mycket kommer Lund i fråga,
där man hade direkt kontakt med bysantinismen i Italien. Mäster
Byzantios' produktion kan emellertid ej tillmätas så vida gränser som
Roosval har gjort, utan snarare gäller det en verkstad med huvudmästaren, vars mest kända arbeten är de reliefer som finns på Vänge
kyrkas södra fasad. De har från böljan tillhört en s. k. ikonisk kyrka
från 1100-talet och är senast behandlade nr innehållets synpunkt av
Evald Gustafsson.- Den mästare, som Roosval kallar för Semi-Byzantios, representerar tydligen den bysantiniserande verkstadens yngre
1

Johnny Roosval, Byzantios eller en gotlämlsk sliiimästare på noo-talet. Fornvännen
igiö, s. 220 f.; Johnny Roosval, Die Steinmeister Gottlands, Sthlm 1918, s. 101 f,
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Evald Gustafsson, Yttersta domen i Vänge-, Nordisk medeltid, konsthistoriska studier tillägnade Armin Tuulse, Sthlm 1067, s. 167 f.
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Fig. 1 Eskelhems kyrka, detalj av elopfimtseuppa. kolo Sören Hallgren. — Die- Kirche
von Eskelhem, Detail ele-s Taufsteines,

fas. St-clan fördes utvecklingen vidare av anonymmästaren Majestatis.
Till honom har man attribuerat en stor och heterogen produktion, som
ännu mera än hos Byzantios berättigar att tala om en verkstad, förslagsvis kallad för Tryde-Hablingbo-vcikstaden. 8 Den nedre tidsgränsen för Majestatis verksamhet skulle kunna vara omkr. 1160 dvs.
Tryde kyrkas invigningsår.
Dopfunten i Eskelhem kan anses vara utförd av en stenmästare, som
stod nära ledaren av den bysantiniserande verkstaden. Den runda
foten prydes av lejon-, vädur- och människohuvuden, cuppans arkader
innehåller scener i låg relief, som av »Sveriges Kyrkor» beskrives som
följer: 1) Den korsfäste med Maria och Johannes; 2) T v e n n e helgon:
3) Lejon, som lyfter huvudet, biter om sitt offer, ett fyrfota djur, och
svänger det i luften; 4) Aspisryttaren, d. ä. symbol lör syndaren, som
föres bort till fördärvet av sin synd; ",) Simson och lejonet; 0) Marie
bebådelse; 7) Ännu en gång Marie bebädelse (?); 8) Kristi födelse.4
Tolkningen av scenen nr 7 (fig. 1) kan ej anses vara tillfredställande, ty man kan knappast antaga, att stenmästaren av misstag har
upprepat ett och samma motiv. Dessutom är de agerandes ställningar
ej lika på scenerna 6 och 7. Att den första bilden framställer Bebådelsen, är alldeles tydligt: ängeln med elegant utbredda vingar pekar på traditionellt sätt mot Maria, som med en hövlig gest tar emot
budskapet. Detta är karakteristiskt för bysantinskt påverkad 1100-tals3

Armin Tuulse. Romansk konst i Norden, Sthlm ipfiS. s. 85.
' Johnny Roosval o. Bengt Söderberg, Eskelhems kyrka. Sveriges Kyrkor, Golland III.
Sthlm 1941, s. 210.
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Fig. 2. Mosaik i S. Maria Maggiore, Rom. Efter Heinrich
Karpp. — Das Mosaik in S. Maria
Maggiore zu Rom.

konst, där Bebädelsens konversation, ätbördesspräket präglas av värdighet och lugn. Nästa scen visar en ängel framställd i spegelbild jämfört med Bebådelsen, men reaktionerna är olika. Ängeln sträcker sin
högra hand nästan befallande mot den framför honom en face stående
figuren, iklädd en fotsid mantel. Det rör sig tydligen om änglabudskapet till Josef, som ägde rum före Kristi födelse."' Händelsen skildras
redan i det apokryfiska protoevangeliet och förekommer i Bibeln endast hos Matteus, kap. I: ig ff. — »Nu var Josef, hennes man, en
rättsinnig man och ville icke utsätta henne för vanära; därför beslöt
han att hemligen skilja sig från henne./ Men när han hade fått detta
i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom
och sade: Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din
hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.»
Såsom nedan skall visas, förekommer Josefs första dröm även på
Gertrud Schiiler, Ikonographie der christlichen Kunst I, Giitersloh 1966, s. 67.
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andra gotländska funtar, men ingenstädes framställes scenen så som
i Eskelhem — med Josef, stående konfronterad med en ängel. Det
är en bildformulering, som hör hemma i tidig-kristen konst och finns
i en mosaikcykel på triumfbågen i S. Maria Maggiore, Rom, Iran
tiden 432-440 (fig. 2)." Även där förekommer scenen i anslutning till
Bebådelsen, förståeligt i denna Roms äldsta Mariakyrka. Dessutom
kan bildsviten där betraktas såsom uttryck fiir ortodoxiens seger på
konciliet i Ephesus 431. Vi möter en liknande komposition på en
östligt påverkad frescocykel i Castelseprio i Norditalien från Goo-700talen. 7 I övrigt kom man i Västerlandet till den cykliska framställningen av Jesu barndomshistoria först under 1000-talet. Helt avslutad
var denna utveckling i Norden inte ens under den tid, dä dopfunten i Eskelhem kom till: såsom framgått av det ovan sagda, följer
omedelbart efter Födelsen Korsfästelsen enligt ett förkortat teologisk!
program, som ville antyda, att inkarnationen ledde till passionen.
Djurframställningarna i de övriga fälten hade säkerligen en viss kontakt med den under medeltiden mycket spridda folkboken Physiologus, såsom fallet var även längre fram.K
Men redan under den bysantiniserande verkstadens yngre fas kom
man till en fast julcykel, som bestod av två avsnitt. Det första innehåller Bebådelsen, Marie och Elisabets möte, Födelsen, Josefs dröm,
Flykten till Egypten. Det andra består av scenerna ur Epiphania:
Heliga tre konungarnas vandring till Betlehem, Jesusbarnets tillbedjan och Konungarnas dröm. Såsom vanligt i medeltida bildkonst, beir
scenerna ej uppfattas endast säsom illustrationer till bibliska historier
utan som en medveten tydning av dessa, vilket aktualiserade Guds ord
på samma sätt som liturgien. Att Kristi barndomshistoria hade sin
givna plats på dopfunten, är utan vidare klart — lika självklart var
det tor medeltidsmänniskorna att där se scener ur Epiphanian. Festen
har sitt ursprung i östkyrkan, där den förknippades med Jesu födelse
och dop. Även i Västerlandet kunde det till en början anknytas till
födelsemotivet, men genom inverkan frän julhögtiden försköts dess
karaktär — redan lör Augustinus var festämnet de vise männens besök
i Betlehem, ett motiv som snart nog blev föremål för en rik utfoiin" Heinrich Karpp, Die friihchristlichen und mittelalterlichen Mosaiken in S. Maria
Maggiore zu Rom, Baden-Baden 1966; Gertrud Schiiler, a.a,, s. 37.
7
Kurt Weit/inann. The Fresco cycle of S. Maria di Castel-Seprio. Princeton 1951.
8
Om Physiologus' betydelse för Jyllands romanska granitskiilplur se Otto Norn, Jydsk
granii. Romanske Portaler og fonte, fotograferet af Lennart Länen, Köbenhavn 19(18, s.
S7-

184

Armin

Tuulse

lig. J, Alskugs k\rka, eleialj ac doplimtsi nppa. toto Sören Hallgren. — Die Kiiche von
Älskog. Detail ele-s Taiifsleines.

lig. 4. Tofta kyrka, detalj av dopfuntscuppa. Foto Sören Hallgren. — Die Kirche von
I olla. Detail de-s Taiifsleines.

ning i konsten.'-' Det låg i ämnets karaktär, att det kunde framställas
på ett sätt som svarade mot högromanikens krav på representation
och hieratisk pompa.
" Sven Helander. Epiphania. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid III, Malmö
1958, sp. 695 f.

Josefs dröm

185

Det finns flera prov på hur Jesu födelsehistoria och Epiphania bildar två halvcirklar på Gotlands dopfuntscuppor under romansk tid,
framför allt pä funtar som av Roosval tillskrivits anonymmästaren
Semi-Byzantios. Ett talande exempel är funten i Älskogs kyrka. 1 " Julserien består av följande scener: Bebådelsen, Marie och Elisabets
möte, Jesu födelse samt därefter Josef mottagande ängelns budskap
(fig. 3); sedan följer Flykten till Egypten. Epiphania-serien består av
Konungarnas tillbedjan, uppdelad på tvä fält samt ängeln uppvaktande ele tre sovande Konungarna. Vad bebådelsen för Josef beträffar
sa har I-iland Lagerlöf tolkat den som Josefs andra dröm (Matteus
II, 13), u enligt vilken han fick befallning av ängeln: »Stå u p p och tagbarnet och dess moder med dig och fly till Egypten . . .» Bildföljden
skulle även motivera en sådan tolkning, ty efter änglabudskapet till
Josef följer flykten till Egypten. Dessutom slutar Epiphania-serien
med änglabudskapet ät Konungarna, vilka liksom fesusbarnet var hotade av Herodes.
Mot denna tolkning talar emellertid det sätt pä vilket bebådelsen
för Josef är framställd: Josef sitter med öppna ögon och håller tillsammans med ängeln ett språkband, medan hans vänstra hand pekar
mot ängeln (fig. 3). Bakom detta något säregna bildschema torde vara
ett ur berättelsens synpunkt viktigare teologiskt moment än varningen
för Herodes. Anna-Lisa Stigells tolkning av Dädesjömålningarna har
också visat, att Josefs första dröm kan vara formulerad på olikartade
sätt. 1 - Det material från Europas sydligare trakter som Gertrud Schiiler har framlagt bekräftar ytterligare, att i Älskog och andra liknande
funtar, Tofta (fig. 4) och Tumkil (Uppland) torde på samma ställe
Josefs första dröm vara avbildad." Det var ju en ytterst viktig händelse ur Marie upprättelses synpunkt och måste visas i anslutning till
Födelsen. Josefs andra dröm brukar vara komponerad på helt annat
sätt och förekommer främst i fylligare bildsviter, så t. ex. i relieferna
pä trädörren i S. Maria im Kapitol, Köln, Naturligtvis kan frågan icke
besvaras med absolut säkerhet, ty Gotlands romanska dopfuntar visar
även ur ikonografisk synpunkt en kraftig lokal tradition, som jämfört med Västerlandet i övrigt gär sina egna vägar.
10

Erlanel Lagerlöf. Älskogs kyrka. Sveriges Kyrkor, Gotland V:a, Sllihn 19(18. s. 2151.
Ibidem. s. 216.
12
Anna-Lisa Stigell, Medaljongernas gala. lornvännen iqbS, s. 248!. Se även Marian
Ullen, Dädesjö och Eke kyrkor. Sveriges Kyrkor, Smaland II:}, Sthlm 1969, s. 200.
1:1
Gertrud Schiiler, a.a., s. 67, 127.
11
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Fig. 5. Gerums kyrka, detalj av dopfuntscuppa. Foto Lennart at Petersens. Etter Gotländska stenmästare. — Die Kirche von Gerum, Detail des Taiifsleines.

Fig. 6. Detalj av dopfuntscuppa frän Linde kyrka, nu i Gotlands Fornsal. Foto Per
Bergström. — Detail des Taiifsleines aus der Kirche von Linde, jetzt in Gotlands
Fornsal, Visby.
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Fig. 7. Valls kyrka, detalj av dopfuntscupp
Vall, Detail des Taiifsleines.
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Foto Per Bergström. — Die Kirche- von

Medan funtarna i Alskog-Tofta-Jumkil bildar en mycket enhetlig
grupp både ur formens och bildprogrammets synpunkt, förekommer
andra lösningar i de verkstäder som följde Byzantios och Semi-Byzantios, dvs. den bysantiniserande verkstaden. Så är det t. ex. i Gerum,
där dopfunten härrör från anonymmästaren Majestatis' verkstad och
på grund av det skematiska formspråket kan dateras till 1100-talets
sista fjärdedel. Den sovande Josef är framställd på samma fält som
Marie och Elisabets möte, överst till höger om honom ett cirkelsegment, som kanske från början var försedd med en målad bebädelseängel (fig. 5). Att målning kompletterat relieferna, visar de ännu bevarade rikliga färgspåren. 14 Eftersom den sovande Josef är placerad
efter Marie bebådelse och före Födelsen (berättelsen går sålunda i
detta fall från vänster till höger) torde det vara utan all tvekan, att
Josefs första dröm är framställd.
Däremot är det osäkert, om en scen pä dopfuntscuppa från Linde
kyrka (numera i Gotlands Fornsal) kan tolkas som Josefs dröm (fig. 6).
Bilden visar en sovande figur med tvätta i en säng, vars huvudgavel
11

Jfr även Erland Lagerlöf, Mäladc fasader. Nordisk medeltid, Sthm 1967, s. 177 f.

i88

Armin

Tuulse

Fig. 8. Stenkyrka kyrka, detalj av dopfuntscuppa. Foto Per Bergström,
von Stenkyrka, Detail des Tanfsleine-s.

Die Kirche

är utformad som ett lejon. Överst rester av en svävande ängel (?). På
fältet till vänster finns Födelsen och Roosval har tolkat den liggande
figuren som Maria i barnsängen. 15 Därtill kan emellertid sägas, att
liknande framställningar förekommer i Tyskland, illustrerande Josefs
andra dröm. 1 " Frågan får tills vidare stå olöst — den här framlagda
studien avser ju inte en fullständig inventering av Josefs dröm på
Gotlands romanska dopfuntar.
Vida vanligare är bildtypen, där Josef sitter vid Jesu krubba och
mottager sovande ängelns budskap. Även här kan man återigen fråga
sig: är det hans första eller andra dröm? Följer man Gertrud Schillers
väl underbyggda analyser, så torde det röra sig om den första drömmen, varmed den bekymrade Josef fick svar for sina tvivel. Motivet
förekommer bl. a. i bokmäleriet och på Kataloniens målade antependier, 17 varvid händelserna från olika tidpunkter är förenade till en
15

Johnny Roosval, Die Steinmeister Gottlands, s. 122 f.
"' Gertrud Schiiler, a.a., s. 312.
17
ibidem, s. 68.
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Fig. 9. Lye kvrka, glasmålning i
koret. Foto A. Edle, ATA. - Die

Kirche von Lye, Glasmalerei im
Chor,

bildenhet — typiskt för medeltidens successiva berättelse. På Gotlanclsfuntarna är scenen särskilt tydligt formulerad i Vall (fig. 7) —
ett arbete som enligt Roosval tillhör anonymmästaren Majestatis
krets, 18 dvs. Tryde-Hablingboverkstaden, förslagsvis 1100-talets slutskede eller något senare. Scenen är klumpigare utförd på nedre delen
av dopfuntscuppan i Stenkyrka kyrka (fig. 8) — kanske ett tidigt
arbete av Hegvalds verkstad. 1!) Det rör sig sålunda om senare arbeten
än funtarna från den bysantiniserande verkstaden, ett sakförhållande
som passar även med utvecklingen i Europas sydligare trakter.
Denna komposition har satt sina spår också på bildkonsten under
medeltidens andra hälft. Den förekommer i skulpturer och glasmålningar, så t. ex. i Lye kyrkas kor (fig. 9), där i Födelsescenen från
1300-talets andra fjärdedel Josef sitter sovande vid krubban. Men
ängeln är borta. Det synes dock utan tvivel vara ett visst samband
mellan dylika framställningar och den drömmande Josef från romansk
tid. Emellertid underströks nu därmed huvudsakligen Josefs underordnade roll i samband med Jesu födelse.
Några utpräglade framställningar av Josefs dröm förekommer inte
längre under gotikens tid. Delvis kan det hänga samman med en
livligt diskuterad teologisk fråga, nämligen den obefläckade avlelsen
ls

Johnny Roosval, a.a., s. 153.
Problemet har diskuterats med kand. Tore Stenström, som förbereder
om Hegvaldverkstadens vngre fas.
10
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— conceptio immaculata. Vad denna trossats beträffar, så har meningarna under hela medeltiden varit delade. Dominikanerna bekämpade
denna form av Mariakult i det längsta, och denna munkorden betydde
säsom känt mycket för senmedeltida bildprogram i Norden.- 0 Även
om franciskanerna införde Marie avlelses fest på sitt generalkapitel
IS63 och birgittinerna befordrade festen, var kulmen för framställningar av den drömmande Josef förbi — i sengotikens familjeidyll har
han inte längre en passiv roll.
Ur kultens synpunkt var det måhända just under noo-talet viktigt
att avbilda uppenbarelsen för Josef, ty trossatsen om den obefläckade
avlelsen — som blev dogm först så sent som 1854 — var i högsta grad
svårförståelig för de nydöpta nordborna i en halvhednisk miljö. H ä r
behövdes bilder, främst bilder på ett så viktigt kultföremål som dopfunten, ty det som var målat eller skulpterat var en obestridlig sanning liksom den heliga skriften.
Jämförelsematerialet pekar mot Mellaneuropa och Italien, även om
vissa impulser österifrån icke är uteslutna. Det mest trovärdiga är
dock, att motivet infördes från Lundakretsen — huvudkällan för Gotlands romanik. Rent teologiskt kan även cistercienserna i Roma spelat
en viss roll. Josefs dröm före Jesu födelse svarade ju för helige Bernhards trossatser,- 1 vilka samtidigt var början till det glödande förhärligandet av Guds moder och hennes jungfrulighet som senare skulle
bli huvudtemat i kristen konst.

Zusammenfassung
Der erste T r a n m Josephs — wovon n u r das Matthäusevangelium berichtet — ist

auf den romanischen Taufsteinen Gotlands verschiedenartig dargestellt worden.
Joseph, d u r c h die Scliwangerschaft Marias b e u n r u h i g t , d a i h m die Ursache unb e k a n n t ist, beabsichtigt sie zu verlassen. Doch in einem T r a u m kiineligte ihm
ein I n g e l elie G e b u r t des Jungfrausohnes an, der sein Volk selig m a e h e n wiirde.
Es h a n d e l t sich u m d e n ersten von drei T r ä u m e n Josephs, in d e n e n er von Gott
eine W e i s u n g erhielt.
Auf der T a i i l s i e i n c u p p a der Kirche in Eskelhem aus d e r Zeit u m 1160 befindet
sich Gotlands älteste Darstellung vom ersten T r a u m Josephs (Abb. 1). Diese
Komposition e r i n n e r t an die gleiche Szene, welche anf d e m Mosaikzyklus des
T r i u m p h b o g c n s von S. Maria Maggiore zu R o m v o r k o m m t (Abb. 2). Der Tauf211

Henrik Cornell, Dominikanskt inflytande på den nordiska bildkonsten under 1400talct. Tidskrift för konstvetenskap, årg. 2 (1917), s. 101 f.
21
Giinter Aust, Die Geburt Christi, Dusseldorf 1953, s. 17.
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stein in Eskelhem ist von einer Werkstatt geliefert worden, die Beziehungen zu
der byzantinischen Kunst aufweist. Aus einer jungeren Periode dieser Werkstatt
stammen elie Taufsteine in Älskog (Abb. 3), Tofta (Abb. 4) und Jumkil, Upplanel. Auf diesen Reliefen wird Joseph sitzend dargestellt.
Anders kommi der Traum Josephs auf dem Taufstein in Gerum vor (Abb. 5);
es scheint sich um eine jiingere Arbeit zu handeln als die obengenannten Kunst
werke. Ob die liegende Figur auf einer Guppa der Kirche von Linde den Traum
Josephs oder Maria im Wochenbett darstellt (Abb. 6) soll bis auf weiteres dahingestelll sein. Dagegen gibt es Taufsteine aus dem Ende des 12. Jahrhunderts,
wo der schlafende Joseph die Verkiindigung bei der Geburt Ghristi empfängt,
wie es auch oft in Mitteleuropa der Fall ist. Gute Beispiele findet man in den
Kirchen von Vall und Stenkyrka (Abb. 7-8).
In der gotischen Periode verschwindet die Darstellung vom ersten Traum
Josephs. Es känn jedoch vorkommen, dass bei der Geburt Ghristi Joseph schlafend abgebildet ist (Abb. g), was teilweise mit der älteren Ikonographie zusammenhängen känn. Die Geburt wurde jetzt betont mariologisch aufgefasst
— Joseph ist nur als Nebenfigur behandelt.

