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Senmedeltida skulpturer från Mechelen 

(Malines) i Sverige 

Av R u n e N o r b e r g 

Helt plötsligt, liksom genom en mutation, fick den europeiska bild
konsten på 1420-talet en ny inriktning mot en dittills osedd realism 
och ett direkt studium av verkligheten. Man »målade efter modell» 
antingen det gällde människor, natur eller ting. Upphovsmannen till 
detta var Jan van Eyck i Nederländerna och det nya hälsades med en
tusiasm i många länder, kanske främst i Italien där Masolino och Ma-
saccio beträtt liknande vägar. Til l vårt land nådde den nya riktningen 
endast långsamt och indirekt, närmast genom Liibecks förmedling. 

Den nya stilen slog igenom även i skulpturen, som emellertid är 
svårare att studera, eftersom så få nederländska skulpturer bevarats 
från denna nydaningstid. De i grisaille målade skiilpturavbildningar 
som sä ofta förekommer i van Eycks och hans efterföljares altartavlor 
ger emellertid en god vägledning. Det tidigaste exemplet pä den nya 
nederländska andan i Liibecks skulptur torde vara det stora triumf-
krucifixet i Vadstena klosterkyrka1 från ca 1430 som brukar tillskrivas 
stenskulpturen Johannes Junge. Där är dock veckbehandlingen i länd
klädet och hos Johannesängeln ännu präglade av den äldre »mjuka» 
stilen. Först på 1450-talet kom de »brutna vecken» till Sverige för att 
stanna. Det var liibeckmålaren Johannes Stenrat som introducerade 
dem i de yngre delarna av skulpturen i det stora Birgittaaltarskäpet 
i Vadstena klosterkyrka- som uppsattes på altaret år 1459. Ganska kort 
tid därefter, troligen år 1466, erhöll samma kyrka en nederländsk 
skulptur av mycket hög kvalitet, den berömda »sköna Madonnan», 
som alltså skulle vara det tidigaste verket av nederländsk härkomst 
som bevarats i vårt land.-'1 I viss mån besläktade men något årtionde 
yngre är en rad helgonbilder ur ett nu försvunnet altarskåp som pry-

1 A. Lindblom, Kult och konst i Vadstena kloster, Stockholm 1965, s. 121 ff. 
• Lindblom, a.a. s. 163 ff. R. Norberg, Johannes Stenrat som mälare, Fv 1963, s. 2S8 ff. 
3 Lindblom, a.a. s. 184 ff. M. Hasse i Liibeckische Geschichte etc. 1954, s. 107. 
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der predikstolstaket i Munsö kyrka,4 Uppland, men det är först un
der åren omkring 1490 som den stora importen av altarskåp från Ne
derländerna sätter in.5 Det är den store konstfrämjarcn biskop Kort 
Rogge i Strängnäs som inleder med de båda passionsaltarskåpen i sin 
domkyrka från 1480-talets slut resp. är 1491, vilka är försedda med 
hans vapensköld. 

Jan van Eyck hade skapat djupdimension i sina målningar genom 
belysningseffekter och färgperspektiv och det kan inte råda någon tve
kan om att de senare nederländska altarskåpens figurrika scener inspi
rerats av van Eyck. Man uppnådde eu liknande ehuru grövre verkan 
genom att placera de rikt förgyllda men i övrigt naturalistiska figur-
grupperna bakom varandra i scenliknande rum, allt i anslutning till 
de under senmedeltiden just i Nederländerna ytterst populära myste
riespelen.0 Av denna figurrika typ har mer än trettio altarskåp beva
rats i värt land och enstaka fragment visar att de en gång varit betyd
ligt flera.7 I några fall har beställaren fästhållit vid den vanliga nord
tyska typen med enstaka helgon i rader, så t. ex. i Fol kärna kyrka i 
Dalarna* där corpus innehåller Kristus som Salvator omgiven av Jo
hannes Döparen och S. Nikolaus, medan flyglarna innehåller apostlar 
i två register eller det vackra Mariaskåpet i Ytterselö kyrka9 i Sörm
land där Madonnan omges av S. Eskil och S. Botvid. Det stora altar
skåpet från Antwerpen i Vaksala kyrka10 vid Uppsala uppvisar en 
kombination av båda typerna med scener i corpus och enstaka helgon 
i flyglarna. 

De flesta nederländska altarskåp i Sverige kan genom kontroll
stämplar bestämmas som verk från Antwerpen eller Bryssel, de båda 
städer som företrädesvis stod för export av dessa konstprodukter. En 
viss förvirring har emellertid drabbat forskningen genom det vackra 

* R. Norberg. Uatiinaskulplnrerna e tc . Uppland icyyi, s. 9. Avb. i Stieriges Kyrkor, 
Uppland, VI, s. 74, fig. 63-65. 
' J. Roosval, Schnitzaltäre in schwedischen Kirchen und Museen aus d. Werkstatt des 
Brusseler Bildschnitzers Jan Hormann, Strassburg 1903. 
0 R. Norberg, art. Mystcrieskåp i Kulturhist. lexikon f. nord. medeltid, band 13, och där 
anförd litteratur, 
7 Antalet bevarade hela altaiakåp uppgår till trettiosju, fragment av åtminstone yttei 
ligare nio är känela. 
8 E. Forssman, Meeieltida träskulptur i Dalarna, i Dalarnas hembygdsbok 1961, s. 11 .->. 
° Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910, Studier I, Stockliolm 1913, fig. 77. 
Detta skåp saknar kontrollstäniplar. 
10 J. Roosval, Retables d'origine néerlandaise dans les pays nordiques, i Revue beige 
d'archéol. et cVhist. de Vart, igy}, s. 136 ff. 
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altarskåp frän Storkyrkan i Stockholm som Axel Oxenstierna köpte 
och skänkte till Jäders kyrka11 i Sörmland. Dörrarnas målningar är 
signerade av Jan van Coninxlo i Bryssel och skulpturen har tillskrivits 
den bormanska verkstaden i samma stad, men skulpturens polykromi 
är signerad 1514 av Jan van Wavere i Mechelen. Detta betyder icke, 
som hittills antagits att denne i Mechelen bosatte man endast varit 
entreprenör och därför satt sitt firmanamn på verket, utan han har åt
minstone svarat för polykromering och förgyllning som var det vik
tigaste och ur materialsynpunkt dyrbaraste arbetet i ett sådant team-
work som framställningen av ett altarskåp. 

Mechelen eller Malines, en stad mitt emellan Bryssel och Antwer
pen och i våra dagar säte tor den katolska kyrkans primas i Belgien, 
hade veterligen inte någon export av altarskåp av den gängse fland
riska typen. Man nöjde sig med att tillverka mindre figurrika ensemb
ler, t. ex. med tre stående helgon i ett skåp och tycks i stället ha spe
cialiserat sig på små enstaka helgonbilder, snarast statyetter.12 En be
tydande del av dessa små andaktsbilder som alltså ej ingått i något 
altarskåp utan haft sin egen ryggbräda med baldakin eller ingått i en 
»Jardin dos» framställer en alldeles speciell kvinnotyp. Ansiktet är 
nästan triangulärt med bred, barnsligt välvd panna och liten smal 
haka och figuren oftast flickaktig. Kanske har denna backfischtyp rep
resenterat stadens och inte endast en skulpturverkstads skönhetsideal 
ty den förekommer från 1400-talets slut till 1500-talets mitt om inte 
längre. 

I Sverige finns det tvä små skulpturer som otvetydigt hör hemma 
i Mechelens konst. Den ena är en stående liten Madonna i ö smo 
kyrka i Sörmland, fig. 1-2. Den ställdes ut i Strängnäs 1910 men rönte 
ringa uppmärksamhet.1-1 Senare har dess nederländska härkomst obser
verats men utan närmare bestämningar.14 Marias ansikte har den spe
cifikt mechelenska formen, även utformningen av ögon, mun och den 

11 J. Roosval 1933, s. 156. 
12 .Skulpturerna från Mechelen bar behandlats utförligt i en rad artiklar av W. Godenne 
i Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van 
Mechelen, 1957-1962 och 1969 samt i en mera summarisk översikt av J. de Borchgrave 
dAllcna, Statuettes Malinoises, i Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire, Bruxel
les 1959, s. 2-98. 
13 Utställning af äldre kyrklig konst, katalog, Strängnäs 1910, nr 131. 
14 I. Wilcke-Lindqvist, Osmo kyrka, Sörml. kyrkor j y 1944, s. 12; i en av I. Schnell 
signerad senare upplaga av denna skrift anges Madonnan felaktigt ha tillhört ett nu 
försvunnet altarskåp. 
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Fig. 1. Madonnabild i 
ösmo kyrka, Söderman-
land, utförd i Mechelen 
(Malhu-s) omkr, 1500. 
Ilöjel med sockel 43 cm. 
— Statuette de Vierge 
dans 1'eglisc d'Ösmo 
(Södermanland) sculptée 
ä Malines environ 1500. 
H. le socle indus. 43 cm. 

\ 



294 Rune Norberg 

Fig. 2. Detalj av Madonna 
i Ösmo fig. i. Foto ATA. — 
Detail de la Vierge d'Ösmo. 
Fig. i. 

uppåtsträvande näsan är karaktäristiska, men helheten är mera älsklig 
än hos de flesta av hennes systrar. Håret är ordnat i fritt fallande 
flikar och lockarna framställda med inskurna och grova nymånfor-
made skåror som bildar ett flytande vågmönster. Pä huvudet bär 
hon en krans virad med en grov pärlrand och släta band, vilka bildar 
ett v mitt över pannan. Fem avbrutna metallstift på kransens insida 
upptill visar att den varit försedd med kronblad av metall. Maria 
bär en klänning med åtsittande liv och fyrsidig urringning, i vilken 
man ser dels en underklänning med tresidig urringning och övre de
len av en blus (?) samt allra underst ett fint linne. Manteln är kastad 
över axlarna och framtill draperad så att den bildar en båge horison
tellt mellan knä och fot och en annan flik löper diagonalt ned och 
följer hennes vänstra fot. Klänningen bildar nedtill djupa parallella 
veck, synliga över hennes högra fot. Jesusbarnet som bäres på Marias 
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Fig. 3. Kontrollstämpel för träskulptur i Meche
len (Malines) anträffad på undersidan av soc
keln till Madonnan i Ösmo, fig. 1. — Poin^on 
de contröle des sculptures de bois de Malines 
trouvé cn dessous-du socle de la Vierge d'Ösmo. 
Fig. 1. 

högra hand bär tunica, lägger ena handen på moderns barm medan 
den andra, liksom moderns vänstra, saknas. H u r det försvunna partiet 
här sett ut är ovisst. Måhända har barnet sträckt handen mot en frukt, 
troligast päron, som Maria räckt fram. Han kan också ha bläddrat 
eller pekat i en uppslagen bok.15 Fotplattan är skräkantad och femsidig, 
delvis skadad och fästad på en sockel med gotisk profilering, femsidig 
men med en kontur som ej helt passar till fotplattan. Både sockelns 
form och den bristande överensstämmelsen med figurens fotplatta är 
vanliga inom Mechelenskulpturen. Av färgen återstår föga. Ansiktets 
ganska bleka karnation med karminrosa rosor på kinderna är skadad, 
liksom det vänstra ögats svarta pupill. Men ögonbrynens japanskt 
eleganta svarta bågar kan ännu urskiljas. Enstaka fragment visar att 
bilden i stor utsträckning varit förgylld. På mantelns bård har troligen 
varit ett utsparat mönster i blått och klänningens nedre del är mörk
blå; ora denna färg är ursprunglig är emellertid tveksamt. Madonna
bilden är snidad i päronträ (?), sockeln i ek, och på baksidan sitter 
nu fästad med en träplugg och spik rester av ett tunt furubräde, tro
ligen sekundärt.18 

Sedan förf. uppmärksammat att en betydande del av de små an
daktsbilderna från Mechelen är försedda med stadens kontrollstämpel 
för träskulptur undersöktes Ösmobilden närmare och då anträffades 
en sådan stämpel, fig. 3, på sockelns undersida. Om själva Madonna
bilden som brukligt var också försetts med stämpel pä den grovt till
skurna ryggsidan kan icke avgöras utan att furubrädet avlägsnas. 

Kontrollstämplar för att upprätthålla det konstnärliga hantverkets 

13 Ikonografiskt varierar de talrika madonnabilderna nägot men endast i detaljer. Barnet 
bäres t. ex. alltid pä moeierns högra hand och är klätt i tunica. Det pekar eller bläddrar 
i boken eller sträcker handen mot ett päron eller nägon gäng en ros etc. I en ganska 
stor grupp häller Maria gossen vågrätt med båda händerna. 

'" Måtten är ovanligt små som på de flesta helgonbilder frän Mechelen: Höjd med 
sockel 43 cm, Madonnan 36,5 cm. 
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Fig. 4. S. Barbara i Museea Royaux d'art ct 
d'historie i Bryssel. Efter \V. Godenne 1959. 
Utförd 1 Mechelen ca 1510. — Stc Barbare 
aux Musées Royaux d a n et d°histoirc ä 
Bruxelles, sculptée 
Apres W. Godenne. 

ä Malines envi ron i- . io. 

kvalitet hade börjat användas i Bryssel 1455 och i Antwerpen 1470 
med viss komplettering av bestämmelserna år 1493.17 Olika stämplar 
användes för träet och skulpturen, för skåpet och för polykromien. 
I Mechelen användes stämplar av typen fig. 3 för kontroll av trä och 
skulptur. Den återger stadens vapen, som innehåller tre eller flera 
stolpar, i mycket förenklad form.18 Stämpeln för polykromien hade 
lönnen av ett M, stundom i form av en majuskel. När man började 
stämpla in sådana märken på Mechelens produkter är ovisst men det 

17 Om kvalitetsstämplarna i Mechelen se C, Poupeyc, Les Jardins dos, Cercle Archéo
logique, Bulletin XXII, Malines 1912, s. 52 ff med avbildn. av sex stämplar av samma 
typ som fig. 3 vid s. 102. Talrika avbildn. av sådana stämplar i Godenne-, a.a. Jmfr 
även G. van Doorslacr, Marqucs de sculpteurs ct de polyclironu-urs malinois. i Revue 
beige etc , ryy), s. 15g tf. 
u Stämplarna återger i förenklad form Mecheli-ns stadsvapen. 
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Fig. 5. Madonna i cn »Jardin dos» i Heren-
tals' Béguinage av samma typ som Ösmo-
maelonnan och med bevarade kronblad av 
metall. Efter Godenne 1962. — Vierge dans 
un »Jardin Glos» dans le Béguinage d'He-
rental du méme type que la Vierge d'Ösmo 
et avec des pétalcs de métal conscrvés. Apres 
Godenne 1962. 

torde ha börjat på 1490-talet att döma av de äldsta bevarade exemplen. 
Stämpeln på Ösmobildens sockel har fem fördjupningar medan de 
flesta övriga har fyra1" och bör därför ha tillkommit tidigt innan bru
ket av den sistnämnda stabiliserats. Madonnans lugna ställning i svag 
kontrapost talar för att den snidats omkr. 1500. De bilder som mest 
liknar vår Madonna i Ösmo är dels en S. Barbara i Bryssel,20 fig. 4, 
men klänningens friare fall och den mjukare formen tyder på att 
den är något senare utförd (den dateras också till omkr. 1510) samt en 
Madonna i en »Jardin dos» i Herentals, fig. 5, som dessutom ovanligt 
nog har de ursprungliga kronbladen av metall bevarade.21 

10 Detta betyder att de mellan de instämplade fördjupningarna orörda delarna av träts 
yta kan ses som tre, resp. fyra stolpar (herald.). 
80 de Borchgravc d'Altena, a.a. s. 22, fig. 20. Godenne, a.a. nr LXXXVIII. 
21 Godenne, a. a. nr CXXVIII. 

20 — 704522 Fornvännen H. 4, 1970 
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Fig. 6. Kvinnligt helgon (Maria Magdalena?) i Högbv kyrka, Östergötland, troligen in
föret i Mechelen (Malines) omkr. 1510. Höjd 44 cm. Sockeln ny. — Sainte (Marie 
Madeleine?) dans 1'église d'Högby (Ostrogothie), tres probablement faitc ä Malines 
autour de 1'année 1510. H. 44 cm. Le socle iiouvellemcnt fait. 
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En kvinnlig helgonbild, troligen föreställande Maria Magdalena, 
i Högby kyrka i Östergötland men antagligen kommen från den rivna 
grannkyrkan i V. Skrukeby-'2 har också alla de egenskaper som karak
täriserar Mechelenbilderna. Kvinnotypen är densamma som i Ösmo 
men mognare och grövre i enlighet med motivet. Frisyren består av 
två väldiga flätor rullade vid öronen och sedan nedhängande över 
bröstet på var sida. Huvudbonaden är låg och turbanlikt vriden, den 
fasthålles av en slöja som är knuten under hakan. Dräkten i övrigt 
liknar Ösmomadonnans. Helgonet håller med sin vänstra hand en 
uppslagen bok som nu är till större delen bortbruten och hennes 
högra hand saknas. Fotplattan är till största delen bortbruten men 
torde ha liknat den pä fig. 1. Här är hela bilden snidad av ek. Poly
kromien är svårt skadad. Guldet har dominerat, mantel fodret liar va
rit blått, mantelbården blå med utsparade mönster. Ansiktets karna
tion är ljus och ögonbrynens bågar även här japanskt eleganta. Form
givning och volymkänsla är här något slappare än i ösmobilden och 
den av Carl R. af Ugglas föreslagna dateringen till ca 1510 trolig.22 

Ytterligare tre enstaka kultbilder2:1 av nederländskt ursprung är hit
tills kända men dessa är utförda i Antwerpen. Det är dock inte omöj
ligt att framtida forskningar kan avslöja fler bilder från Mechelen i 
vårt land. De här presenterade har avslöjat sig genom sin påfallande 
charm i kvinnoskildringen. De manliga helgonbilderna från samma 
stad skiljer sig knappast från andra nederländska skulpturer och där 
är man alltså helt beroende av eventuellt anträffade stämplar. 

Anmärkning. Fig. i och 3 efter fotografier av Carl-Filip Mannerstråli- 1970 (AFA); 
fig. 6 efter foto av Arne Gustafsson, Linköping, 19711, välvilligt förmedla) a\ lil. dr 
Bengt Cnattingius. 

Resumé 
La nouvelle orieniation qui eut 1'art européenne par l'influence ele Jean van Eyck 
dans les Pays-Bas au l l l e decade du X V siécle arriva ä la Suéde via Liibeck au 
VI* decade seulement du meme siécle, et presque uniquement en forme plas-
tique. 

On peut constater que depuis le VII1' decade du X V siécle il y eut une 
importation de sculptures des Pays-Bas, surtout ä 1'cglise de Vadstena. Des années 

" Ek, höjd 44 cm. C. R. af Ugglas, Till den medeltida bronsgjutningens historia, i 
Antikvariska studier I, 1943, s. 120 f. och fig 38. Bilden sammanställs där med de \is.i 
och fävitska jungfrurna i altarskåpet i Vaksala, ett antwerpcnarbctc frän ca 1510. 
23 Se en av förf. upprättad karta i katalogen till Historiska museets Utställning »Frän 
drottning Blanka lill drottning Astrid» hösten 1970. 
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1490 jusqu'en 1525 furent importés des retables des Flandres desquelles 37 sont 
préservées. On peut régistrer les fragments de 9 de plus. Des sculptures de culte 
sont cependant rares ä trouver (env. 5). Parmi eux se trouvent deux petites saintes. 
Elles retiennent notre attention par leur types de femme particuliérement charmants 
et aimables; celles-ci nous font penser ä ces petites statuettes d'origine malinoise 
qui viennent d'etre publiées par les messieurs W. Godenne et le Comte J. de Borch-
grave d'Altena. 

Le plus ancien des deux, une vierge d'environ 1500 ou un peu avant (H. 
36,5 cm. Le socle. H. 6,5 cm.) se trouvé dans 1'église d'Ösmo (Södermanland.) 
Fig. i-a. Quand on l'a étudiée de plus prés, il s'est révelé qu'elle porte le 
poincpn des sculptures de bois de Malines. Fig. 3. La statuette est d'un arbre 
frondilére (poirier ?) et le socle est de chéne; La couronne a porté cinq pétales 
d'un alloi de plomb, ainsi que la Vierge de Herentals, Fig. 5. 

L'autre sainte, peut-étre la Marie-Madeleine. Fig. 6., appartient ä 1'église de 
Högby (Ostrogothie). Celle-ci est de chéne. (FL 44 cm.). Antérieurement on l'a 
rattachée å la sculpture d'Anvers de la sorte qu'on trouvé dans la prédelle du 
retable de Vaksala prés d'Upsal d'environ 1510. 

Traduction par R. Engeström 


