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Västeuropeiska strömningar i Nordens 

måleri under gotiken. 

En överblick. 

AV 

ANDREAS LINDBLOM. 

êt nordiska måleriet under gotiken — ordet får i det
ta sammanhang beteckna perioden från övergångs
tidens början till framträdandet av 1400-talsrealis-
men — karaktäriseras dels av en i genomsnitt synner

ligen hög konstnärlig nivå, dels genom förekomsten av olika, 
fullkomligt, oförenliga stildrag, tvenne omständigheter, vilka 
göra den konsthistoriska bearbetningen av detta område till en 
lika lockande som svår uppgift. Jag har förut i denna tid
skrift1 behandlat dessa problem, dock huvudsakligen för Sve
riges vidkommande. Jag sökte där visa, hurusom i Sveriges 
måleri under denna period tvenne olika stilströmningar gjort 
sig gällande, en tysk och en fransk-engelsk, den förra av bal
tisk karaktär och representerad i Mälardalen, Skåne och på 
Gottland, den senare av västnordiskt kynne och uppträdande 
inuti landet (Dädesjö, Edshult, Råda och Björsäter). Jag på
pekade vidare vissa överensstämmelser mellan de sistnämnda 
målningarna, "Rådagruppen", och samtida norskt måleri samt 

Föreliggande uppsats utgör ett av förf. i Svenska fornminnesföreningen 
detta år hållet föredrag, vilket här återgives i något omarbetad form. Det 
har uteslutande karaktär av ett vetenskapligt program. Bevisföringen hop
pas jag kunna framlägga i ett större arbete. 

1 Björsäters stafkyrka och dess målningars ställning inom vår me
deltidskonst (Fornvännen 1911). 
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framhöll, att den franska strömningen till vårt land "sannolikt 
blivit förmedlad av norskt ung- eller höggotiskt måleri". Jag 
antog likväl "tillvaron av en verklig svensk skola från denna tid, 
ehuru sannolikt utgående från och — att döma av det hittills kän
da materialet — utgörande en direkt fortsättning av den norska". 

Sedan detta skrevs, ha nya fakta tillkommit, som ytter
ligare bestyrkt mina förut uttalade åsikter, utom i ett fall: be
träffande det förmodade norska inflytandet. Om också vissa 
tecken finnas, som verkligen antyda ett närmare samband mel
lan vissa målningar i de båda länderna (jämför t. ex. ornamen
tiken i Aal med Råda och i Vang med Björsäter), så förefal
ler det likväl, som om det svenska måleriet i stort sett, både 
beträffande uppkomst och utveckling, vore fullt självständigt i 
förhållande till det norska. De skäl, som föranlett mig att 
frångå min förut uttalade mening äro i huvudsak följande: 
1. Vid en noggrann jämförelse mellan det svenska materialet 
och hela det norska visar det sig, att direkt atelier- eller skol
sammanhang mellan de båda länderna icke i något fall kan 
påvisas. 2. Tyngdpunkten faller i Norge, konstnärligt sett, 
på antemensalerna. Av sådana finnas därstädes ett trettiotal 
bevarade, i Sverige inga. Detta kan näppeligen bero på en 
slump, utan torde vi härutinnan böra se en fingervisning, 
att denna konstart — antemensalmåleriet — sannolikt icke exi
sterat i Sverige. 3. De norska valvmålningarna, med vilka de 
svenska närmast böra jämföras, äro konstnärligt sett de senare 
avsevärt underlägsna. 4. En undersökning visar, att en icke 
obetydlig import av illuminerade manuskript från såväl Frank
rike som England under gotiken ägt rum till vårt land, vadan 
sålunda en säker historisk bakgrund byggts upp för ett av stil
kritiska skäl konstaterat samband. 

I det följande lämnas en översiktlig framställning av de 
viktigare resultat, till vilka förf. hittills kommit rörande väst
europeiska stilinflytelser i det nordiska måleriet under gotiken. 
Att därvid i möjligaste mån framhålla de åsikter, som av an
dra moderna forskare i tryck framställts, har jag betraktat som 



Foto. förf. 

Fig, 1. Mittpartiet av antemensalet från Kinservik. 
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särskilt önskvärt, i synnerhet som jag i flera fall hyser olika 
uppfattning. Som utländskt jämförelsematerial åberopas i det 
följande blott miniatyrer. Därmed är icke sagt, att ej även 
andra arter av måleri kunna ha verkat inspirerande på de nor
diska mästarna. Men dels kan den oavbrutna stilutvecklingen 
inom medeltidsmåleriet icke studeras inom någon annan mål
ningsgren ens tillnärmelsevis så klart som i miniatyrmåleriet. 
Och å andra sidan veta vi, att det just är de illuminerade ma
nuskripten, vilka i utlandet ofta lämnat förebilder till andra 
arter av måleri. Därtill kommer, att beträffande det nordiska 
måleriet vi med bestämdhet veta, att icke få både franska och 
engelska illuminerade manuskript under gotiken befunno sig i 
såväl Sverige som Norge, varjämte i ett fall, Råda, målningarna 
själva synas lämna bestämda anvisningar, att ett illuminerat 
mannuskript varit i målarens händer (se nedan). 

Omkring år 1200 gör sig inom hela västerlandets måleri 
en stark byzantinsk påverkning gällande. I Tyskland blir den 
byzantiniserade stilen nästan enarådande under det följande 
århundradet, i England åter uppstår genom inflytande från äldre 
anglosachsiska traditioner och under växelverkan med Frank
rike en mängd, ofta starkt differentierade lokalskolor, vilka ännu 
icke varit föremål för någon sammanfattande undersökning. 
Endast i Frankrike går utvecklingen målmedvetet mot skapan
det av ny stil, gotiken, som på 1250-talet tränger igenom i 
det officiella måleriet vid Saint Louis' hov, varför den också med 
rätta karaktäriserats som Ludvig den heliges hovstil. 

De äldsta norska antemensalerna återspegla engelska och 
franska stilriktningar från 1200-talets förra hälft. Ulvik-ante-
mensalet1 bär den starkast framträdande byzantinska prägeln. 
Härav följer, att stilens engelska ursprung ingalunda är själv
klart. Jag känner f. n. ej heller några engelska arbeten, med 
vilka den står i direkt sammanhang. Men koloriten fäller 
här utslaget. Denna rödbruna helton, bruten av blått och guld, 
är så typisk för tidiga engelska 1200-talsmanuskript, att någon 

1 Publicerat av Bendixen i Bergens museums aarbog for 1893. 
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tvekan knappast kan föreligga rörande stilens proveniens. Någon 
fast punkt för dateringen av Ulvik-antemensalet finnes ej. Då 
det emellertid knappast kan vara yngre än Kinservikgruppen 
(se nedan), torde dess ålder böra sättas till omkring 1250 
eller något tidigare. Bendixen anser det tillhöra liden "omkr. 
år 1300, kanske ännu de sista årtiondena av 1200-talet". 

På fastare mark befinna vi oss vid studiet av den bety
dande mästare, som utfört antemensalerna i Hauge, Kaupanger 
och Kinservik1. De båda förra med gyllene figurer, tecknade 
i svart, gifva en antydan om att konstnären sysslat med me
tallarbeten, under det att det senare visar honom på höjden 
av mästerskap som målare. En verkligt målerisk stil, arbe
tande med utsökta valörer och färgharmonier. 

Denne mästares stil sammanhänger på det närmaste med 
den betydandade engelska skola, vars mest bekanta arbete är 
abbotens av Peterborough, Robert de Lindeseye, psaltare, ut
förd något af åren 1220—22. Stilen är typiskt engelsk, men 
med en starkt byzantinsk prägel. Genom dateringen av Pc-
terborough-psaltaren ha vi fått en ungefärlig terminus a quo 
för vår mästare. Hans verksamhet torde ha infallit inemot 
1200-talets mitt. Ingenting finnes, som lägger hinder i vägen 
för en dylik, tidig datering av hans oeuvre. 

Av Bendixen dateras Kinservik- och Kaupangerantemen-
salerna till omkr. 1300- eller 1400-talets förra hälft, Hauge-
antemensalet till 1350—1400. 

Fett anser att Kinservik, Hauge och Ulvik-antemensalerna 
utförts av samma mästare och daterar dem till 1200-talets förra 
hälft.2 Som ovan framhållits, är jag av samma åsikt rörande 
dateringen. På grund av stilistiska skäl bör likväl Ulvik-
mästaren enligt min mening anses som en fullt självständig 
konstnär. 

1 Publicerade av Bendixen i a. a., resp. 1905, 1897 och 93. 
2 Fett, Billedhuggerkunsten i Norge under Sverrewtten. sid. 32: *... 

den eiendommelige kunstner, der har formet antemensalerne i Bergens muse
um fra Kinsarvik og Hauge kirker. I Ulvik-antemensalet, vistnok av samme 
kunstner..." 
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Båda de hittils berörda mästarna synas ha verkat i Bergen 
att döma av de kyrkors läge, där antemensalerna ursprung
ligen befunnit sig. I Sydlandet, sannolikt i Oslo, torde där
emot /-/^mtoZ-antemensalet1 ha utförts. Under det att de förut 
nämnda stå i direkt samband med engelska miniatyrskolor 
under 1200-talets förra hälft, så återgår Hitterdalsantemensalet 
till den franska stil, som karaktäriserar samma tid och som vi 
kunna benämna Filip Augusts eller Bible moralisée-stilen efter 
dess mest bekanta verk. Typiska för denna franska stil äro 
de rika, mjuka veckmassorna och de vita linjer, som följa fål
larnas konturer och åt dessa förläna ett egendomligt liv. Ko
loriten med dess klara röda och blå är också typiskt fransk. 

Ungefär samtidigt med det tidigaste antemensalmäleriet 
inträffar en blomstringstid även för monumentalmäleriet. Dess 
äldsta verk är valvmålningarna i Torpe.- De ha av Fett satts 
i närmaste samband med Mattheus af Paris stil.3 Därmed har 
jag berört ett av de intressantaste problemen rörande denna 
tids måleri. Fett har framhållit Mattheus af Paris såsom va
rande av genomgripande betydelse för utvecklingen av det 
äldsta måleriet i Norge, och har trott sig finna hans stil, utom 
i Torpemålningarna, jämväl i antemensalerna från Ulvik, Hitter-
dal och Kaupanger. Det förefaller t. o. m., som om Fett vore be
nägen att giva Mattheus äran för uppkomsten av hela det norska 
gotiska måleriet.4 

1 Avbildat t. ex. i Fett, Norges kirker i middelalderen. Bendixen an
ser det samtidigt med Ulviksantemensalet 'eller kanske frän midten af 1200-
talet" (a. a. 1893). 

2 Avbildade av Fett i Gamle norske hjem, Norges kirker i middel
alderen och Mattheus af Paris (se nedan). 

:! Fett, Mattheus af Paris og hans stilling i Norsk kunsthistorie (For-en. 
for norske fortidsmindesmcerkers beväring. Aarsberetning 1910). "Det ar
bcide i Norge, hvor Mattheus af Paris' stil tydeligst gaar igjen, er tak-
malerierne i Torpe kirke". 

4 Ehuru icke fullt klart uttryckt, så torde detta dock antydas genom 
orden: "Det er i denne tidvorhaist interessante malerkunst begynder, som 
det synes pä Vestlandet og vistnok under kongens egne auspicier. / denne 
kunst finder jeg tydelig Mattheus af Paris' stil (kurs. af Fett)... Jeg tror altsaa 
i den aeldste gotiske malerkunst her ilandet at kunde gjenfinde Mattheus'stil". 
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Frånsett det historiskt sett egendomliga förhållande, att 
ett främmande lands sändebud under vistelsen i ett annat land, 
låt vara under ett års tid, skulle ha givit upphovet till detta 
lands måleri, så synes mig Fetts åsikt ohållbar af det skäl, 
att de äldsta antemensalerna icke visa Mattheus' af Paris 
stil, utan återgå till andra, synbarligen tidigare, engelska stil
riktningar. Över huvud taget förefaller det mig, som om man 
överskattat Mattheus' konsthistoriska betydelse. Fett gör ho
nom sålunda till nydanare även i det engelska miniatyrmåle
riet1. Enligt min mening med orätt. Mattheus stär för mig 
som representant för en hel riktning — S. Albansskolan — som, 
ehuru konstnärligt sett högst betydande, likväl icke i kvali
tativt hänseende når upp till det bästa i samtida engelsk illu-
minationskonst (apokalypserna). Mattheus torde icke ha varit 
fullkomligt oberörd af den franska gotiken, men i stort sett 
kvarbliver han under hela sitt liv i den traditionellt engelska 
stilen. Någon nydanare eller införare av modern fransk stil 
är han sålunda icke. "Han är ännu den romanska traditionen 
trogen", säger Haseloff2, "men i de rörliga och vridna linjerna 
begynner tendensen mot övergångsstilen att göra sig gällande". 

Ej heller i Torpemålningarna finner jag Mattheus' af Parisstil. 
Att emellertid med bestämdhet avgöra, huruvida dessa målningar 
stilistiskt sett bygga på engelska eller franska förebilder, synes 
mig f. n. vanskligt på grund av deras stora primitivitet. Myc-

1 A. a. sid. 195. "Den engelske malerkunst har hävt to staerke perio
der, en angelsaksisk og en anden i midten af det 12 te aarb. Begge byg
ger ligesom paa byzantinskc strömninger. 1 forskjellige former behersker disse 
länge engelsk kunst. Det er med denne aeldre stil Mattheus af Paris kon
sekvent bryder". Jag beklagar, att jag här nödgas taga avstånd från åsikter, 
som framställts av en sä aktad forskare som riksantikvarien Fett, så mycket 
mer, som jag själv förut delvis delat dem (jfr Fornvännen 1911, sid. 90 f.). 
Den vetenskapliga vådan av att en —enligt min mening — falsk föreställning 
om Mattheus' af Paris konsthistoriska betydelse skulle vinna burskap, synes 
mig emellertid ganska betydande. Tyvärr måste jag med hänsyn till denna 
uppsats programartade karaktär och på grund av utrymmesbrist spara bevis
materialet till ett annat arbete. 

2 Michel, Histoire de Vart 11:1, sid. 346. 
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ket hänvisar emellertid till Frankrike. Icke minst koloriten (rött 
och blått). Observera även, att rankbården i Torpe återfinnes 
nästan identisk å det franskt påverkade Hitterdalsantemensalet 
samt i franska 1250-talsmanuskript, däremot mig veterligt ej i 
engelska. Fett daterar i Gamle norske hjem Torpemålningarna 
till omkring 1300. Jag är snarare böjd för att sätta dem till 
omkr. 1250 eller obetydligt senare, en åsikt, som Fett indirekt 
synes ha bekräftat genom framhållandet av målningarnas sam
band med Mattheus af Paris. 

Endast i ett enda fall vågar jag se direkt beröring med 
Mattheus' af Paris stil (eller rättare S. Albansskolans vid mit
ten av århundradet). Det är i Petrusbilden från Faaberg. 
Den nervösa, men luftiga fållkonturen erinrar, liksom även ko
loriten (vitt med svag lavering i grönt) om Mattheus' stora Ma
donnabild i Historia Anglorum. 

Den expressiva, men grova bondskhet, som karaktäriserar 
Torpe-målningarna, går sedan igen i allt norskt monumentalmå
leri. ,4fl/-målningarna, aldrig publicerade, sammanhänga sti
listiskt sett med den engelska skola, som utfört de berömda 
apokalypserna i Bibliotheque nationale, och i Bodleian library, 
Oxford. En livlig berättarförmåga och en stram veckbehand
ling med överdrivet hopande av sicksackkonturer utmärker 
denna stil. Apokalypsskolan tillhör århundradets mitt. Många 
tecken tyda på att Aal-mästaren, ehuru byggande pä denna 
stil, likväl verkat först inemot århundradets slut, kanske ännu 
senare. 

Målningarna frän Vang, som vi numera endast känna genom 
akvareller1 förete stora likheter med Aal-valvets. De äro dock 
enligt min mening ej av samma mästare, utan av en lärjunge 
eller epigon. 

Fett2 har däremot framhållit, att Aal- och Vang-målningarna 

1 En avbildning i Kunst og kultur 1910, sid. 7. 

-' Kunst og kultur 1910, sid. 8. 
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Fig. 4. Heraklius dräper Kosroes. Detalj av antemensalct från Nedstryen. 
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utförts av en och samma mästare, som verkat omkring 1260. 
Honom tillskriver han även dekorationen i V. Slidre. 

I Sverige visa Dädesj ö-mä\n\ngarna nära stilfrändskap med 
västeuropeiskt måleri från 1200-talets förra hälft. Wrangel och 
Rydbeek ha för dessa antagit franska förebilder. Ehuru jag 
icke vill förneka möjligheten härav, synes mig sambandet med 
England mera i ögonen fallande (jämför Ulviksantemensalet). 
Viktigare än att i detalj ingå på denna fråga, vilken här, lik
som beträffande Torpemålningarna måhända aldrig med bestämd
het torde kunna besvaras, är dock att framhålla de avgjort 
tyska stildrag, som Dädesjömålningarna jämväl rymma. Den 
knittriga veckbehandlingen (t. ex. i rundeln med tvä gående 
konungar) måste otvivelaktigt sammanhänga med tysk-byzan-
tinskt miniatyrmåleri. Dädesjömålningarnas stilistiska och ikono
grafiska problem vänta emellertid fortfarande på en slutgiltig 
lösning. 

Rydbeek daterar Dädesjömålningarna till 1200-talets slut. 

Den nya franska stil, som vi förut berört och kallat för 
Ludvig den heliges hofstil, korteligen unggotiken, har i Norge 
fått sitt mest karaktäristiska uttryck i AfedsT/ry^-antemensalet,1 

märkligt i många hänseenden, icke minst därigenom att dess 
många och långa inskriptioner visa, att konstnären säkerligen 
varit infödd. I samma atelier torde även det något senare an-
temensalet vara utfört, som nu finnes i Köpenhamn.- Yngre 
alster av denna, sannolikt i Bergen lokaliserade skola, äro 
Botolfstaflan från Aardal3 samt det av samma hand utförda 
Cte/e-antemensalet. Ett sent epigonverk finnes från Kvedfjord. 

Dateringen inom denna grupp erbjuder stora svårigheter. 
1250-talet bör med hänsyn till stilen vara terminus a quo för 

1 Publicerat av Bendixen i a. a. 1892. 
2 Avbildat i Fett: Norges kirker i middelalderen. 
3 Publicerat av Bendixen i a. a. 1889. 
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Nedstryen-antemensalet. Jag är böjd för att datera detta till 
omkr. 1275, Köpenhamnstaflan till århundradets slut samt de 
övriga till omkr. 1300 eller något senare. 

Bendixen daterar Nedstryen- och Aardal-antemensalerna 
till respektive omkr. 1300 och "senare hälften af 13. århun
dradet". 

Det finnes åtskilligt som tyder på att det norska medel
tidsmåleriets största konstverk, mirakeltavlan från Lyster,1 ut
förts inom samma krets som Nedstryen-antemensalet, möjligen 
av en lärjunge till dettas mästare. Det är ett verk, som sprungit 
fram ur det bästa, som fransk gotik inom sig kunde rymma. 
Några direkta förebilder i stilhänseende känner jag ej, och så
dana torde knappast behöva förutsättas hos en konstnär av 
denna betydande art. 

Bendixens datering ("slutet av 1200- eller början av 1300-
talet") synes i all sin obestämdhet likväl uttrycka allt vad vi 
f. n. kunna säga. 

Det karrikatyrartade draget hos vissa figurer å Lystertavlan, 
som icke återfinnes i Nedstryen-gruppen, förenar den å andra 
sidan med den märkliga skola, vars äldsta arbete synes vara 
Madonna-antemensalet från Na>s.2 Dess franska karaktär är i 
ögonen fallande. Likväl synes det icke vara i Paris, utan sna
rare öster därom, i Rhentrakten, som dess närmaste stilistiska 
förebilder torde vara att söka. Såsom sådana vill jag nämna 
handskrifterna Sainte abbaye (Coll. H. Yates Thompson) och 
Somme le Roi (British Museum addit. 28162). 

Denna elegant tecknande, men obetydligt modellerande stil, 
som utmärker Madonna-antemensalet från Naes, återfinna vi även 
i korsfästelsetavlan frän Na>sn och det stora, svårt skadade 
antemensalet från Eid.4 De torde vara utförda i samma verk-

1 Publicerat av Bendixen i a. a. 1894-95. 
2 Publicerat av Bendixen i a. a. 1894-95. 
3 Publicerat av Bendixen i a. a. 1897. 
1 Publicerat av Bendixen i a. a. 1896. 
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Fig. 6. Mittpartiet av antemensale från Ödde. 

Fornvännen 1914. 18 
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stad. Det karikatyrmässiga är här starkt i ögonen fallande. 
Teckningens osvikliga säkerhet och den mästerliga kompositionen 
tillförsäkrar denne mästare en av de främsta platserna i Norges 
konsthistoria. 

Den franska skola, med vilken Madonna-antemensalet från 
Naes synes sammanhänga, arbetar under 1300-talets första år
tionden. Dateringen för Madonna-antemensalet bör lämpligen 
bliva omkr. 1325, de övriga tre arbetena torde tillhöra århun
dradets andra fjärdedel. 

Bendixen daterar Madonna- och korsfästelse-antemensalerna 
från Naes till respektive "första hälften af 1300-talet" och "midten 
eller slutet af 1200-talet", Eid-tavlan till "midten eller första 
hälften af 1300-talet". 

Mot slutet av 1200-talet genomgår Englands miniatyrmå
leri en fullkomlig nydaning tack vare stark påverkan från den 
franska gotiken. Ett av den nya stilens första mera betydan
de verk är psaltaren Arundel 83:11 i British Museum. Den ka
raktäriseras av en starkt modellerande stil med strutformiga 
veck och en minutiös, stiliserad teckning. 

En direkt avläggare till Arundelpsaltaren är antemensalet 
från ödde.1 Dess engelska prägel är så stark, att man utan 
tvekan skulle anse det för importerat, om man icke kände till 
den rika norska produktionen för övrigt. Till samma stilrikt
ning (ej samma atelier) hör /.^w/re-antemensalet i Köpenhamn, 
sannolikt ett norskt arbete. Madonna-antemensalet från Aar
dal'* tillhör även denna grupp liksom även det märkliga, svårt 
stympade c///zö?5-antemensalet. 

Dateringen av Arundel 83:11 har varit mycket debatterad. 
Haseloff sätter tillkomsttiden till 1300-talets början, Herbert till 
c:a 1310-20, Vitzthum till 1200-talets slut. Denna sistnämnda 
åsikt har nyligen ytterligare bestyrkts. Omkring 1300 blir alltså 
terminus a quo för den norska gruppen. Föga yngre torde 

1 Publicerat av Bendixen i a. a. 1894-95. 
2 Publicerat av Bendixen i a. a. 1892. 
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Odde-antemensalet vara. Hur långt de övriga gå fram i år
hundradet, kan jag ännu icke med bestämdhet säga. 

Bendixen daterar Odde-antemensalet till "omkring 1300-
eller senare hälften af 1200-talet", Legumtavlan till "omkring 
1200"1 samt Madonna-antemensalet från Aardal till "1300-talet 
och kanske särskilt dess förra hälft". 

I England betecknar Arundel-psaltaren blott ett kort tids
moment. Utvecklingen försiggår med svindlande fart. Det är 
framför allt de ostengelska klosterskolorna, som gå i spetsen. 
Arundelstilen får vika för en luftigt elegant lavyrstil, vars mest 
bekanta exempel är Queen Marys Psalter från ton-åren av det 
nya århundradet. 

Även med denna senare fas av det engelska miniatyrmå
leriet har Norge haft beröring. Samnanger-antemensatet- visar 
i sitt ytterst skröpliga skick samma skissartade penselföring 
och karaktäristiska detaljer i teckningen (neddragandet av ögon
brynslinjerna i ögonvrån, utelämnandet av den undre ögon-
konturen), som vi känna från Queen Marys psaltare. 

Enligt Bendixen tillhör Samnanger-antemensalet "slutet af 
1300-, kanske redan början af 1400-talet". 

Tolvhundratalets västeuropeiska måleri har i Sverige icke 
influerat på något annat känt monument än de — visserligen 
högst betydande — Dädesjömålningarna. Under trettonhundra
talet blir förhållandet ett annat. Från denna tid stamma Nor
dens kanske mest betydande monumentalmålningar från me
deltiden: målningarna i Råda. daterade 1323. 

Deras franska karaktär har länge framhållits. Några be
vis för riktigheten av denna uppfattning ha emellertid icke fram-
bragts och någon undersökning av målningarnas stilistiska 
förutsättningar har icke heller blivit gjord. Efter ingående jäm
förelser med franskt material från början av 1300-talet har jag 
kommit till den övertygelsen, att Rädamålningarnas förebilder 

1 Bendixen i Bergens museums aarsberetning for 1889. 
2 Publicerat av Bendixen i Bergens museums aarbog for 1897. 
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varit manuskript, utförda av den Pariserskola, vars mest be
kanta verk är den stora s. k. Bible de Jean Papeleu (nu i Bib
liotheque de 1'Arsenal), utförd 1317. Som jag redan förut fram
hållit1, äro sålunda Rädamälningarna fullkomligt up to date med 
sina franska förebilder. 

Av största vikt är, att vi i Rädamälningarna äga tvenne 
bestämda hänvisningar på att illuminerade manuskript på ett 
eller annat sätt stått till konstnärens förfogande. A västra väg
gen står: "Ista sunt scripta de beata virgine Maria". Även om 
verbet skriva i svenskan kan betyda måla, så är motsvarande 
icke förhållandet med verbet scribere i latinet. Om någon 
begreppsöverflyttning kan knappast bli tal, då målaren bevis
ligen ej förstod latin. Inskriften är med största sannolikhet 
blott en rubrik ur en Marialegend. 

Vidare förekommer en "lenecis profeta". Det är en sit
tande munk, till dräkten olik alla de övriga "profeterna". Men 
nu inledes nästan alla franska illuminerade biblar med den 
skrivande munken Hieronymus. Tvivelsutan har målaren tagit 
denna figur och uppkallat den efter den första, närmaste boken. 
De övriga profet- och apostlagestalterna fick han från initial
figurerna till respektive böcker och epistlar. 

Det är mycket beklagansvärt, att så gott som intet finnes 
bevarat av målningarna i Edshult. Av Mandelgrens svaga teck
ningar kunna inga stilistiska slutsatser med någon säkerhet 
dragas. Däremot lämnar ikonografien viktiga upplysningar. 
Den apokryfa Noahsagan2, som här förekommer, är icke känd 
frän något annat land än England, där den emellertid har varit 
ytterligt populär och under 1300-talet uppdyker såväl uti myste
rierna som i miniatyrmåleriet. Det förefaller, som om vi här 
hade rätt att av ikonografiska skäl sluta till en stilistisk på
verkan. 

Björsäter-mätnmgarna ha förut av förf. visats vara från 
mitten av 1300-talet. Figurslilens förutsättningar ligga dock ännu 

1 Fornvännen 1911, sid. 89 f. 
2 Tvä avbildningar i Ord och Bild 1913, sid. 20 och 21. 
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längre tillbaka. Stilens totalkaraktär är visserligen fransk, så
som jag i förut omnämnda uppsats framhållit, men målningar
na torde likväl återgå till engelska förebilder. Den franska 
s. k. Méliacen-skolan, verksam under 1280-talet, ger nämligen 
upphovet till en ny stil i S. Albans. Tydligast kan man iakt
taga detta i manuskriptet Vilae duorum Offarum (British Muse
um), som Mattheus af Paris lämnat ifrån sig halvfärdigt, san
nolikt på grund av sin sista sjukdom. Bildserien har först vid 
slutet av 1200-talet fullbordats och just i denna, efter engelska 
smakfordringar omvandlade Pariserstil, som vi enligt min me
ning återfinna i Björsäter. 

I ovanstående översikt har endast det för stilutvecklingen 
viktigaste materialet kunnat beröras. Jag betonar ännu en 
gång att någon bevisföring icke åsyftats. När en sådan fram
lagts, torde tvenne för Nordens konsthistoria mycket viktiga 
slutsatser kunna göras. Den ena är, att i stort sett varje mer 
betydande strömning, som förefinnes i Västeuropas miniatyr
måleri under tiden 1200—1325, har återverkat på Norden. Den 
andra är, att det skickliga och päpassliga tillgodogörandet av 
de främmande stilimpulserna jämsides med frånvaron av en 
homogen, inre utvecklingslinje giva vid handen, hur föga detta 
figurmåleri verkligen bottnade i en nationellt konstnärlig kultur. 
Däri ligger ocksä orsaken till dess hastiga försvinnande. Med 
ornamentiken är det ett annat förhållande. Råda- och Björ-
säters-målningarnas praktfulla bårdmönster torde väl knappast 
ha många motstycken i Europa. Och denna romanska orna
mentik var levande ännu på 15- och 1600-talen, ja t. o. m. 
senare. Men så arbetade konstnärerna här också i överens
stämmelse med en tusenårig nationell böjelse. 


