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Adventus Salvatoris i altarskåpet 
från Hägerstad 

Om två utvalda ikonografiska problem och ett rekonstruktionsförsök 

Av Joanna Wolska-Wierusz 

Wolska, J. 1993. Adventus Salvaloris i altarskåpet från Hägerstad. (Adventus 
Salvatoris in ihe Hägerstad reredos.) Fornvännen SH. Stockholm. 

A late medieval reredos Ironi Hägerstad Church in Östergötland, now in lhe 
collections of ihe Museum of National Anliquilies, Stockholm, has a very 
interesting iconography. 

The main ibeine is the representation of the Holy Kinship: the Virgin and 
Child with St. Anne, surrounded by Josepfa and St. Anne's three husbands 
Joachim, Qeopha», and Salome. Mary and St. Anne are represented a.s synthro-
uoi, einhroned logelher. The face of St. Anne is shown as young, rcllecling lhe 
idea of lhe "spiritual age" aetas spiritualis. As, formally, lhe figure of Christ is 
stressed, and there is reason to suppose thal the reredos also included a 
representation of the Trinity, the Mariological aspecl is subordinaled to a 
Christological and soleriological. The aim was lo illustrate lhe arrival of the 
Sa\iour—Adventus Salvatoris. 

Joanna Wolska-Wierusz, Isbergavägen 36, .S-/25 55 Älvsjö, Sweden 

Idealism och naturalism - man kan knappast 
tänka sig två stiirre kontraster. Vid sekelskiftet 
mellan 1400- och 1500-talen finns i den 
sengotiska konsten två olika tendenser. Den 
ena, konsekvent i strävandet mot naturalis
men, närmar sig renässansen (Schmoll gen. 
Einsenwerth 1975 s. 247-266). Den andra 
återvänder till det idealistiska uttryckets värld. 
Altarskåpet från Hägerstad (Ög), bevarat i 
Statens Historiska Museum (Andersson 1975 
s. 126—127), är intressant just genom denna 
dualism (fig. I). Blott få forskare har överhu
vudtaget observerat detta. Den förste forskare 
som ägnat skåpet ett särskilt intresse var Åke 
Nisbeth, som visade att det 1705 skänktes till 
Hägerstads kyrka (Nisbeth 1950 s. 235-247). 
I frågan om altarskåpets konstnärliga proveni-
ens ansåg Monika Rydbeck det vara ett Lii-
beck-arbete från Bernt Neitkes krets (Rydbeck 
1959 s. 357-366). Attribueringen till Lubeck 
upprepas av Aron Andersson (1980 s. 147) 
men uppmärksamheten fångas av en lakonisk 

hänvisning till Max Hasses observation, att 
skåpet utförts i Stralsund. Den sistnämnde 
har emellertid ej ägnat Hägerstadsskåpet mer 
än en enda mening (Hasse 1981 s. 240). Här 
avsedd passus är följande: "Fiir Stralsund 
können zwei Altarwerke in Anspruch geneim-
men werden, insbesondere durch das 
Masswerk ausgewiesen der Altarschrein aus 
Hägerstad im Stockholmer Nationalmuseum 
seiwie der grosse Altarschrein der Marienkir
che zu Helsingborg." I denna forskningsresu-
mé kan man inte bentse ifrån konservator Pe
ter Tångebergs konstaterande att altarskåpet 
måste ha förfärdigats i Stralsund (Tångeberg 
1986 s. 141, 144). 

Sin särställning hävdar Hägerstadsskåpet 
inte bara genom sin problematiska stilistiska 
karaktär, utan även genom sitt mångskiftande 
innehåll. Dess program synes vara klart och 
tydligt. Det framställer den Heliga Släkten (en 
version), ett tema mycket omhuldat och spritt 
vid tiden just före reformationen (Reinlc & 
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Fig. 1. Heliga Släkten. Altarskåp från Hägerstad (Östergötland), o. 1500. Statens historiska museum. 
Stockholm. Foto ATA. - La Sainte Parenté. Le triptyque provenanl de 1'église de Hägerstad (Östergöt
land). Vers 1500. Musée Historique de Slockholm. 

Witzleben 1958 sp. 230-257). Man brukar 
uppfatta Anna-Självtredje-gruppen, kärnan i 
motivet Heliga Släkten, som illustration till 
trossatsen om Marie obefläckade avlelse - Im-
rnaculata Conceptio (Eniininghaus 1973 sp. 
186-190; Schiiler 1980 s. 157 f) . Det är 
iögonfallande att Hägerstadsskåpets fram
ställning inte bara har en mariologisk ikono
grafi utan en påtagligt starkt betonad kristolo
gisk och soteriologisk innebörd. Maria och 
Jesusbarnet fungerar inte längre som Annas 
attribut - alla tre personerna är ideologiskt 
självständiga, Jesus är den obestridligt centra
la gestalten i kompositionen och båda kvin
norna är underordnade honom. Att Treenig-
hetsmotiv ofta förekommer i de sena fram
ställningarna av Anna-Självtredje och Heliga 

Släkten har den franciskanske forskaren Beda 
Kleinschmidt för länge sedan fastslagit (Klein
schmidt 1930 s. 236). Det är ej uteslutet att 
Hägerstadsskåpet följde det mönstret - skåpet 
är idag inte helt fullständigt. Rekonstruktions-
försöken underlättas av konserveringsrappor
ten (Tångeberg 1977 s. 6), vilken avslöjar en 
rad element, som kan stödja denna hypotes. 

Låt oss fiirst ge en beskrivning av det gåtful
la verket. I själva corpus (vilket i första hand 
intresserar oss) under rundbågen, inskriven i 
den rektangulära skåpramen, ser vi två kvin
nor med ett barn. De sitter bredvid varandra 
på en gotisk bänk, i trekvarts-profil, vända 
mot varandra och mot barnet. De är omgivna 
av fyra män, en stående till vänster och tre lill 
hciger om kvinnorna och barnet. Sittande på 
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högra sidan räcker Maria fram det nakna Je
susbarnet — som hon håller med en duk — mot 
Anna, som med sin högra hand tycks stödja 
barnet och med den vänstra visar fram ett 
äpple. Barnet, med utsträckta armar, tycks 
just släppa moderns kind med sin högra hand 
medan han lyfter den vänstra upp mot Anna. 
Bänkens höga ryggstöd, flankerat av två pi
lastrar (på den högra finns en sekundärt pla
cerad ängel), är indelat i fyra fält, vilka bildar 
ett kors vars mittpunkt befinner sig precis 
bakom Jesu huvud. Maria är framställd med 
alla de typiska element som anspelar på hen
nes jungfrulighet, Anna däremot i den gifta 
kvinnans viv och vil. Det bör understrykas att 
hennes ansikte är ungt. Den strängt konven-
tionellt framställde äldre man som står vid 
Marie sida är Josef. Vriden meit kompositio
nens centrum pekar han med fingret mot 
speglarna i ryggstödet. Annas tre makar Joa
kim, Kleofas och Salomas (Trinuhium) trängs 
på motsatta sidan frontalt skildrade, blickande 
åt olika håll (Lindgren-Fridell 1940 s. 36; 
Réau 1957 s. 90 -95 ; Esser 1986 s. 15-24). 
Alla tre har huvudbeinader, deras ålder är dif
ferentierad. Det baldakinformade randverket 
består av tre cirklar, i vars min har inkompo-
nerats tre små halvfigurer, stående i kalklik-
nande blommor, med språkband i sina hän
der. De är gammaltestamentliga profeter. De
ras närvaro tycks, såväl formalt som innehålls
mässigt, fullborda hela kompositionen. Två 
musicerande änglar svävar i svicklarna utanför 
rundbågen (Andersson 1975 s. 127). 

Eftersom mitt huvudtema är Hägerstadsskå-
pets ikonografi, vill jag här presentera enbart 
en kortfattad stilistisk analys. Till det tidigare 
anförda jämförelsematerialet skulle jag nu 
kunna tillägga predellan från altarskåpet i 
Biitzow (Mecklenburg) och skåpen från 
Engestofte (Lolland) och Somero (Tavast
land). R. Pylkkänen tillskrev alla tre verken en 
mästare ur Henning von der Heides krets 
(Pylkkänen 1949 s. 28-46, fig. 18, 8, 7). Hä
gerstadsskåpet visar stora likheter med denna 
grupp. Det gäller inte bara Maritimas ansikts-
typ, hårbehandling och veckdrapering utan 
också det florala rankverket (speciellt i Enges
tofte) som är bearbetat på liknande sätt (fas

tän de s. k. fiskblåsorna är mindre förfinade i 
Engestofte än i Hägerstad). Intressant är att 
Hägerstadsskåpet också har en gripbar syd
tysk prägel. Enligt S. Karling var just de syd
tyska impulserna avgörande för Henning von 
der Heide (Karling 1946 s. 207 f ) . Detta gäl
ler framför allt Jesusbarnet som är framställt 
en smula anakionistiskt och påminner om 
dem från de sköna madonnornas tid (dvs. det 
är naket, framåtvänt och på ett speciellt sätt 
böjt i midjan). Denna typ levde kvar i Sydtysk
land under senmedeltiden. Även rankverkei 
har sina viktiga sydtyska paralleller (C rober 
1922 fig. 53). P. Tångebergs hänvisning till 
rankverket från Bergenfahreialtarskåpet lian 
Nikolaikyrkan i Stralsund (Tångeberg 1986 s. 
141) är ej övertygande. Det sistnämnda skåpet 
har tydliga pommerska stildrag (Friindt 1963 
s. 19 och fig. 45) vilka ej förekeimmer i Hä
gerstadsskåpet. Dettas keimposition - det spe
cifika sättet att gruppera personerna bakom 
tronen: tre till höger och en till vänster om 
den centrala gruppen - för igen våra tankar 
till det sydliga Ulm (Otto 1927 fig. 371 och 
374). Exemplen från Lubeck (Wittstock 1981 
s. 155 och 177) eller Niedersachsen (von der 
Osten 1965 s. 109) har som regel — i horison
tella kompositioner - tendensen att ställa de 
fyra männen bredvid varandra, ofta symmet
riskt och med huvudena i jämnhöjd. 

Man kan inte förbigå det viktiga faktum att 
tronens konstruktion i Hägerstadsskåpet 
starkt påminner om ovannämnda exempel 
från Ulm. Ännu en detalj: sättet att drapera 
Annas mantel - den runda formen på hennes 
lår och knä, som påminner om öronmussd-
mönster — har också sitt ursprung i den sydtys
ka konsten (hos Veit Sloss förekommer också 
ett liknande mönster, se Keneny 1985 fig. 93, 
100, 101, 103, 111, 113; Kepiriski 1981 fig. 
80, 81). Samtidigt har Hägerstadsskåpet typis
ka nederländska stildrag, t. ex. det s. k. "å 
serviette repliée"-mönstret i tronens ryggfält. 
Det är inte överraskande, med tanke på hur 
stort det nederländska inflytandet var på Lii-
beckskulpturen vid slutet av 1400-talet. 

Sammanfattningsvis får vi nöja oss med föl
jande hypotes: Vi har att göra med en skulp
tör ur Henning von der Heides krets, vilken 
står nära den som utförde altarskåpet från 
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Fig. 2. Valens och Valenlinianus. I. Medaljong i 
guld. 300-talet, Efter Kanlorowicz. - Valens et Va-
leininien i". Medaille en or, iv" siécle. IVaprés Kan-
lorowiev. 

Schlutup (Wittstock 1981 s. 150-152) och den 
ovannämnda gruppen (Biitzow, Engestofte, 
Seimerei). Den naturalistiska skildringen av de 
manliga fysionomierna påminner om två vikti
ga verk av Notke: altarskåpen från Reval och 

Fig. 4. Konstans och Konstantius II. Medaljong i 
guld. 300-talet. Efler Kanlorowicz. - Constant et 
Constanlin [t*. Me-daille e-n or, iv' siécle. D'aprés 
Kanlorowicz. 

Århus (Moltke 1970 vol. I fig. 219-221 och 
fig. 242-247; vol. II lig. 81-104 och 2 1 1 -
242). Däremot är det intryck av sensibilitet i 
moddleringen av kvinnoansiktena (starkare 
än hos den s.k. Imperialissimamästaren) som 
Hägerstadsskåpet präglas av typiskt fcir Hen
ning von der Heide (Hasse 1964 s. 298 ff). 
Var denne anonyme skulptör var verksam 
lämnar vi öppet. 

Fig. 3. Romersk solidus. 300-lalet. Efter Kanlo
rowicz. - Solidus romaine, iv'' siécle. D'aprés Kan
lorowicz. 

Det faktum att S:ta Anna återges på samma 
bänk tronande med Maria och barnet (grek. 
synthronoi), har ytterst väsentlig betydelse 
(Kanlorowicz 1947 s. 74). Detta innebär att 
hon blir upphöjd till samma värdighet som 
Maria. Typen kallas ftir "juxtaponiert gedop-
pelte Nikopoia" (Enimingliaiis 1973 sp. 188-
189). 

Själva synthronoi — dvs. "de samtronande" 
hänför sig förmält till analoga senantika och 
fornkristna mönster. Det tetrarkiska statssy
stem som uppstod under Diodetianus tid (285 
e. Kr.) utvecklade föreställningen om ett tvil
lingkejsardöme (en augustus i öst och en i 
väst) och ledde till en "symmetrisk" statsord
ning. Samtida myntbilder återspeglar före
ställningen enn tvillingkejsardöme, om kejsar
nas ideala likhet - similitudo (UOrange 1965 
s. 76 f ) . På Valens och Valentinianus I me
daljong i guld framställs två kejsare av samma 
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Fig. 5. Marie kröning. Altarskåp i Slaka kyrka (Ös
tergötland), detalj. 1400-talets första hälft. Foto 
ATA. - La courronnenient de la Vierge Marie. 
Triptyque. Eglise ele Slaka. Detail. Debut du xv1' 
siécle. 

typ, med samma dräkt och gestik, och sittande 
på samma tron - de samtronar — synthronoi 
(fig. 2). Pä ett romerskt guldmynt (solidus) ser 
man mellan två kejserliga gestalter en be
vingad varelse, Victoria, som symboliserar con-
cordia dvs. endräkten mellan dem (fig. 3). Ge
neim att adaptera den antika forniapparaten 
och ladda den med nytt innehåll, ersätter den 
fornkristna konsten Victorias fågel med Chris-
tograminet XP - Konstantins laharum. De två 
kristna kejsarnas samtrcinande (fig. 4) är sam
tidigt en manifestation av imperiets triumf 
över barbarerna {barbaregentes) i "unitate victo-
riae Christi ' (Kantorowicz 1947 s. 77 och fig. 
25). Typen synthronoi i det kristna tänkandet 
uppstod som en tolkning av psalmen 110 
(109). Dessa verser lyder: "Herren sade till 
min herre: sätt dig på min högra sida, till dess 
jag har lagt dina fiender dig till en fbtpall" 
(Ps. 110:1, bibelövers.). Enligt S:t Hierony
mus exeges av denna psalm är den på vänstra 
sidan sittande äldre mannen — Logos Preexis-

tens eller Kristus Secundum Diviuilalem, och 
den på högra sidan sittande unge mannen är 
den inkarnerade logos — Kristus Secundum llu-
manilatem. I Utrechtpsaltaren från karolingisk 
tid förekommer synthronoi-typen som illustra
tion till psalm 109 i form av två på en bänk 
bredvid varandra sittande män (tysk forskning 
introducerade den praktiska termen "Neben-
einandertypus"). Framställningen har en tyd
ligt messiansk karaktär, i enlighet med Hie
ronymus interpretation (Gerstinger 1956 s. 
80). Synthronoi typen blev särskilt under sen
medeltiden vanlig ftir framställningen av den 
antropomorfa Treenigheten (Braunfels 1968 
sp. 528-537). 

I mariologiska sammanhang omfattar syn
thronoi framför allt två motiv: 

1) Maria Assumpta kröns och välsignas ge
nom Kristus sittande på samma tron och fram
ställd som en ung man. Denna framställning 
förekommer redan på slutet av 1100-talet, 
särskilt i den franska plastiken (Mäle 1931 s. 
248-259) och anknyter till Marias dubbla ti
tel, Christi mäter et sponsa, Kristi moder och 
brud (fig. 5). Med dessa beteckningar definie
rades å ena sidan hennes naturliga samband 
med Jesus som moder, å den andra hennes 
andliga relation som brud (Wittkemper 1967 
sp. 898-910; Wilhelm 1937 s. 31 ff; Zarnecki 
1950 s. 2 f f ) . Denna formel populariserades 
på 1200-talet och speciellt under 1300-talet 
genom den dominikanske författaren till "Spe
culum humanae salvationis". 

2) Marie kröning genom den antropomorfa 
tronande Treenigheten. Gud Fader senn gam
mal man och Kristus som ung man, ofta 
t. o. m. Smärtomannen tronande på samma 
bänk, ovanför vilkas huvuden den helige An
des duva svävar, kröner den knäböjande Ma
ria (fig. 6). I vissa fall tronar Maria mellan 
dem. Typen spreds på 1400-talet (Schiiler 
1980 s. 150-154). 

I analogi med sådana framställningar utbre
der synthronoi-iypen sitt spektrum till Anna 
Självtredje-motivet (van Marie 1924 s. 2 9 2 -
294; Friindt 1974 fig. 37; fig. 7). Den apokry-
liska Anna, som aldrig nämns i de kanoniska 
skrifterna (Tischendorf 1876), når genom att 
trona bredvid Madonnan med barnet den he
dersplats, som motsvarar den som ges henne i 
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Fig. 6. Marie kröning. Altarskåp i Källunge kyrka 
(Cotland). 1500-talet. Foto ATA. - La couronne-
nienl de la Vierge Marie. Triptyque. Eglise de Käl
lunge- (Godand). Detail, xv1' siécle. 

den framväxande liturgiska kulten. Annakul
ten förknippades redan under 1200-talet med 
den teologiska diskussionen om Marie obe-
fläckade avlelse (Nilsén 1987 s. 6-14). Denna i 

Fig. 7. Anna Självlredje. Nicolaus Gerhaert frän 
Leyden. 1465. Staatliche Museen. Berlin. Efter 
Friindt. - Sainte Anne Trinitaire-, Nicolaus Ger
haert de Leyde. 1465. Staatliche Museen. Berlin. 
IVaprés Fi inull, 

Fig. 8. S:la Anna. Hägerstad, detalj. Foto G. A. 
Wierusz. - Sainte Anne. Hägerstad, detail. 

sin tur väckte intresse för Jungfrumoderns 
renhet. 

Av betydelse för Annakulten blev general
kapitlet i Pisa 1263, som under ledning av 
Bonaventura — "doctor seraphicus", beslöt att 
införa firandet av Marie Immaculata Concept i o 
och instiftade S:ta Annas fest, den s. k. "festum 
conceptionis" (Schiiler 1980 s. 156), Det var 
inte bara franciskanerna, som verkade kraftigt 
för kultens utbredning, utan även de andra 
ordnarna som karmeliter, benediktiner och 
cistercienser genom att introducera eich be
ordra ett speciellt officium för Anna. Den nya 
impulsen i Annakulten var påven Sixtus IV 
(OFM) bestämmelse 1439 om införandet av 
S:ta Annas festum i det romerska kalendariet 
(Fiala 1967 sp. 238). 

Det som väcker vårt starka ikonografiska in
tresse i altarskåpet från Hägerstad är Jungfru
modems ålder (fig. 8). Annas andliga och mo
raliska fullkomlighet återspeglas genom "för-
yngrandct" av hennes ansikte. Hon är fram
ställd i aetas spiritalis, dvs. "den andliga ål-
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Fig. 9. Saa Birgitta. Altarskåp från Törnevalla (Ös
tergötland), detalj. 1400-talets slut. Statens historis
ka museum. Stockholm. Foto ATA. - Sainle Brigit
te. Triplyque de Törnevalla (Östergötland), detail. 
Fin xvc siécle. Musée Historique de Stockholm. 

d e m " . Den andliga fullkomlighetens ideal 
påverkade i högsta grad det fornkristna tän
kandet och nästan alla skrifter från den tiden 
är präglade av detta begrepp (Gnilka 1972 s. 
25-46). 

Det formuleras tydligt hos Gregorius från 
Nasians (330-390) (PG 35) Oratio 26, 
1242-1243. 

Juvenis esl? Adversus vitiosos aninii moms viriliter 
se geret, arque hoc coinmodi ex juvenili aelate per-
cipiet, ut iis affectibus, quibus haec aetas obnoxia 
esl, non indulgeat, sed in vigenli corpore senileni 
priidenliani exhibeat, majoremque ex hac vieloria 
volupiaiis sensuni capiet, quam qui coronam in 
olympiis adipiscuntur. Victoriam enim ferei in com-
niuni orbis terrae ihealro, c-l quide-in victoriam mi-
nime venalem. Ad senectutem vergit? Al non aninio 
c|iioe|ue senescel; dissolulionem, ui praestilutum 
necessariae libertalis lempus, accipiet; libens ad ea 
quae hane vilam sequuntur, migrabit, ubi nemo esl 
imniatnrus 480 nemo senex, sed omnes iu spirituali 

aetate perfecli. 1'ulcher est? Id agel ut pulchritiido ani
mae corporis pulchnludini ex advers refulgeat. (Mar
kera! av förf.) 

Min fria översättning av denna passus är föl
jande: 

Är han ung? Han skall visa lapperhet i kampen mot 
sina syndiga begär sä all han inte ger efter för de 
känslor som denna livsålder är bunden vid, utan 
visar en gammal mans klokhel i en ung kropp och 
känner större njutning av denna seger än den gor 
som vinner den olympiska segerkransen. Han kom
mer nämligen all vinna en seger i världens stadion 
och en seger som inte är lill salu [= går inle atl köpa 
för pengar]. Åldras han? Men han kommer inte att 
även åldras i sin själ. Han skall ta döden som en tid 
för oundviklig befrielse. Med behag skall han börja 
ett nytt liv, där ingen är barn eller åldring ulan alla 
ur fullkomnade i den andliga åldern. År han skön? Må 
då skönheten i hans själ avspegla kroppens skönhet. 
(Migne 1867-66 sp. 1242-1243.) 

Gregorius från Nasians anser alltså att krop
pens skönhet motsvarar själens. Den andliga 
fullkomlighetens ideal utgår från Paulus idéer 
om den "inre förnyelse" vilken är kärnan i 
hans lära och som ofta var ett interpretatiems-
objekt hos kyrkofäderna. Paulus kräver att 
människan skall förnyas inte bara genom do
pet, som anses som äterfödelse, utan eickså 
genom Kristi efterliknande, "imitatio Christi" 
(Lamirande 1983 s. 211-222). Paulus använ
der också ordet "föryngra" (Kol. 3: 10), men i 
den latinska översättningen har de viktiga ny
anserna försvunnit och detta ord har man 
översatt till "renovare" dvs. förnya. Basilius 
(329-379), biskop av Cesarea i Kappadokien, 
framför allt känd senn den förste som fastställ
de definitieinen av Treenigheten {mia physis, 
treis bypo.stasei.s), jämförde dopnådens effekt 
med en föryngringskur. Förnyelsens idé ledde 
till att inan skildrade ungdom med hjälp av 
biologisk eller quasi-biologisk avbildning — ge
nom att visualisera bieilogisk ungdom kunde 
inan på enklaste sätt keinkretisera denna 
fornkristna övertygelse. Att Anna är fram
ställd så ung tyder på att denna idé existerade 
i det västerländska kristna tänkandet så sent 
som vid sekelskiftet 1400-1500. 

Mereth Lindgren börjar sin intressanta arti
kel om två birgittinska träsnitt (Lindgren 1984 
s. 157) geneim att, rörande altarskåpet från 
Tömevalla, konstatera följande: "S. Birgitta 
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Fig. 10. Maria med Jesusbarnet. Hägerstad, detalj. 
Folo G. A. Wierusz. - La Vierge Marie avec l'En-
fanl Jesus. Hägerstad, detail. 

återges i detta altarskåp med barnsligt släta 
drag, som föga vittnar om vare sig den intelli
gens eller andliga kraft som talar ur hennes liv 
och uppenbarelser . . . " (fig. 9). Det unga, näs
tan barnsliga i Birgittas ansikte i Tömevalla-
skåpet återspeglar just detta andliga fullkom-
lighetsideal. Hon är framställd i aetas spiritalis. 
Tack vare hennes moraliska och andliga egen
skaper har hon övervunnit de naturliga ålder
domsförändringarna. De stilistiska föränd
ringarna hade ofta ikonografiska ensaker -
bakom tanken att idealisera Birgittas eller An
nas ansikte stod ett djupt teologiskt koncept. 
Det beir understrykas att också i Marias och 
Elisabeths möte, den sistnämnda ofta är avbil
dad som ung. 

Ganska betagande just genom sin händelselöshet är 
en målning frän 1400-talets början av en namnlös 
konstnär i Köln: de tvä står där troskyldigt som två 
barn som håller myckel av varandra. F.gentligen 
framträder båda lika unga [markerat av förf], fastän 
Elisabeth bär den respektabelt gifta kvinnans vita 
dok, men ungdomligheten endast ökar del intryck 
av samförstånd som målningen även i övrigt uttryc
ker genom sina mjukt leende konturer och figur-
slingor 

- observerar med rätta Patrik Reuterswärd 
om ett kölnskt Visitatio-motiv från 1440-talet 
(Reuterswärd 1973 s. 30). Som bekant blev 
S:ta Elisabeth på samma sätt som S:ta Anna 
havande i hög ålder. Men symptomatiskt är att 
for att åskådliggöra denna mirakulösa händel

se har man använt samma medel, dvs. föryng
rat hennes ansikte eich framställt henne i "den 
andliga åldern". Man kunde räkna upp otaliga 
analoga exempel gällande både Anna och Eli
sabeth. 

I Hägerstadsskåpet är Maria avbildad i enlig
het med typen som Jungfru-Moder dvs. med 
långt utslaget hår (it. coazia eller coazzone) 
och diadem ovanför den välvda pannan (fig. 
10). Diademet har en symbolisk betydelse, 
som ett av jungfruns viktigaste tecken och 
anknyter till den medeltida liturgiska ritualen 
"consecratio et benedictio virginum" i vilken bis
kopen välsignade, konsekrerade och förlova
de en nunna med Kristus genom att sätta "co
ronam virginalem" på hennes huvud (Dobrze-
niecki 1974 s. 6). T. Dobrzeniecki peiängterar 
att från första början av det monastiska livet 
trodde man att Maria var den första kvinna, 
som avlade löfte om renhet i Jerusalems tem
pel. Marias och Annas harmoniska, graciösa, 
formfulländade gestaltning präglar bilden. 
Det förfinade utseende som utmärker Marias 
anlete baserades på de dominikanska skrifter
na (Tatarkiewicz 1989 s. 215-218). Handskrif
ten "Mariale", bevarad i Biblioteca Na/ionale 
i Florens, tillskriven den dominikanske skolas-
tikern Albertus Magnus (1193-1280), inne
håller just två kapitel om Marias skönhet - "de 
pulchritudine Mariae" (Dobrzeniecki 1969 s. 
239). Författaren konstaterar att "pulchritudi-
nem maximum hahuit Mariae" dvs. att Maria 
ägde den största tänkbara skönhet. Han 
räknar upp skönhetens fyra kriterier, enligt 
Aristoteles: "cause veropulchritudinis sunt quat
tuor, quas ponit philosophus in libro perspectivo-
rum, scilicet magnitudo et nurnerus, color et lux" 
dvs. det finns fyra skönhetsorsaker - vilka filo
sofen nämner i sin bok om perspektiven -
storhet, tal (dvs. proportion), färg och tjns. Han 
tillägger "pulchritudo B. Mariae V. ronsistit in 
venusto et decenti colore. Fuit enim colorata tritico 
colore, scilicet colore nigro, albo et ruheo" dvs. 
Marias skönhet berodde på en behagfull och 
fin färg, framför allt på de tre färgerna svart, 
vit och röd. 

Vi får dessutom veta i minsta detalj att Ma
rias hudfärg var en blandning av vit och röd 
och att hennes hår och ögon var mörka "Beata 
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Fig. 1 I.Joakim, Kleofas, Salomas. Hägerstad, detalj. 
Foto G. A. Wierusz. -Joachim, Cléophas, Salome. 
Hägerstad, detail. 

Virgo . . . In colore culis fuit mixtim alba et ruhea 
in capillis et oculis autem temperate nigra . . . " 
Uppenbarligen förorsakade Marias högsta 
andliga godhet, ädla sinnelag och finhet att 
hon ägde den största kroppsliga skönhet. " . . . 
ubi perfectissima pulchritudo animae, ibi et perfec-
tissima corporis debuit esse pulchritudo" ("där 
den fullkomligaste själsliga skönheten finns, 
där borde ocksä den fullkomligaste kroppsliga 
skönheten finnas") läser vi i en text tillskriven 
samme författare. Intressant för oss är i syn
nerhet hans beskrivning av Marias blick, som 
skapar det utsökt subtila skåpets stämning: 
"visus eius milis erat, henignus, et modeslus, man-
suetus, pius, humilis, pudicus, et honestus" dvs. 
mild (välvillig), måttfull, blid, from (kärleks
full), ödmjuk, kysk och ärbar. (Jag citerar ef
ter Dobrzeniecki 1969 s. 239 f.) 

Till skillnad från Anna, som man i Häger
stadsskåpet har återgivit idealiserad, karakte
riseras hennes tre makar med påfallande natu
ralistiska drag (fig. 11). De märkliga ansiktsty-
perna är av skarpt kontrasterande åldrar -
senex, iuventus, puer (gammal man, medelål
ders, ung). Den man som står närmast tronen 
på vilken han stödjer sin högra hand, är me
delålders - iuventus. Hans kraftigt modellera
de ansikte med fint rafflat kort skägg, halvöp
pen mun, där tänderna syns, rynkor i ögon
vrårna och mellan ögonbrynen, är det som 

tycks vara mest uttrycksfullt. Han blickar utåt 
utan bestämd riktning. Bredvid honom ser vi 
den långskäggige mycket äldre mannen, kän
netecknad av ett utmärglat ansikte, neddragna 
mungipor, lång krokig näsa och infallen mun, 
som antyder tandlöshet. Han är senex — åld
ring. Det tredje ansiktet, som modigt blickar 
framåt, skägglöst, skrattande med stora tän
der och uppnäsa, är puer — yngling. Senex, 
iuventus, puer symboliserar de tre olika åldrar
na i människans liv {aetas hominum). 

Systemet med tre åldrar under medeltiden 
baserades på uppfattningen att siffran 3 be
tecknar det hela - totaliteten (Sears 1986 s. 
93). Elisabeth Sears understryker att redan 
under antiken " the Pythagoreans, Aristotle 
records, seeing the triad (1, 2, 3) had a begin
ning, a middle, and an end, bdieved it to 
represent a whole". Kristen exeges kommen
terade siffran 3 (bortsett från Treenigheten) 
framför allt i samband med de heliga tre ko
nungars historia. Medvetandet om att ko
nungar "från österns länder" symboliserar 
mänskligheten som på alla åldersnivåer hyllar 
den nyfödde Frälsaren, vaknade redan under 
Augustinus (353-430) tid (Ledercq 1931 sp. 
980—1067). Anmärkningsvärt är att samma ty-
pologi dvs. senex, iuventus, puer, som vi har i 
Hägerstadsskåpet och som ofta förekommer i 
samband med Heliga Släkten-motivet, nästan 
undantagslöst brukade användas i framställ
ningen av Konungarnas tillbedjan. (Grundläg
gande i detta ämne är Kehrer 1908-1909.) I 
tidig irländsk litteratur {Collectanea, Fxcepiones 
patrum av Pseudo-Beda) hittar man en beskriv
ning av de tre vise männen, vilken ger oss 
information om deras utseende och fastställer 
deras ålder: 60, 30, 15. I Stuttgartpsaltaren 
från karolingisk tid återspeglades konungarna 
i tre olika åldrar i överensstämmelse med tex
ten: senex med ett långt vitt skägg, iuventus 
med det svarta, korta medan puer framställs 
skägglös (Dobrzeniecki 1979 s. 155). Tidigare 
forskning gällande motivet Heliga Släkten har 
ibland förväxlat Annas tre makar med de tre 
konungarna, som hade samma fysionomiska 
egenheter (fig. 12). 

Skåpets centrala kompositioner med Anna 
Självtredje präglad av högtidlighet och spiri
tualitet kontrasterar mot utförandet av de fyra 
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Fig. 12. Heliga Släkten. Ulm. 1500-talet. Efter 
Baum, - La Sainte Parenté. Ulm. xvi' siécle. D'ap-
rés Baum. 

omgivande männen. Panofskys klassiska text 
betitlad "Reality and symbol in early Flemish 
painting - spiritualia sub metaphoris corporali-
um" handlar om just denna aiiiinomi mellan 
realitet och symbol (Panofsky 1953 vol. 1 s. 
141): "the world of art could not at once be
come a world of things devoid of meaning . . . A 
way had to be found to reconcile the new na
turalism with a thousand years of Christian tra
dition; and this attempt resulted in what may 
be termed concealed or disguised symbolism 
as opposed to open or obvious symbolism . . . " 
De symboliska detaljer av vilka Häger
stadsskåpet överflödar närmar oss till den 
grundtanken. Josef tittande på äpplet (Guldan 
1966 s. 109-116), som Jesusbarnet får av 
Anna, antyder geneim vänstra handens gest 
det, som binder samman hela kompositionen. 
Med fingret pekar han på korset, vilket finns 
bakom barnets huvud. Denna gest i detta sam
manhang är ett konkret tecken (precursor ges
tus), vilket syftar på Kristi kommande korsfäs
telse (Garnier 1989 vol. II s. 109f) . Barnets 
utsträckta armar indikerar samma tanke (Es-
ser s. 79-80). Korset indelar tronens ryggstöd 
i fyra fält på vilka finns närmast textilt böljan
de ytor. Detta anknyter till altarets velum (för
hänge), vars sakrala funktion har djup tradi
tion och var omdiskuterad av medeltida litur-
gister (Braun 1924 vol. II, s. 19-87). På detta 

syftar ryggstödets utformning på Hägerstads
skåpet. Den sakrala sfären med kvinnorna och 
Jesusbarnet är avskild från den jordiska, dvs. 
männen bakom tronen, genom ett förhänge. 
Förhänget befinner sig dessutom mellan två 
pilastrar (liksom på fig. 12), som uppenbarli
gen anknyter till de berömda pelarna i temp
lets portik (Panofsky 1953 s. 136). Förhängets 
symboliska innebörd har sina rötter i Gamla 
Testamentet (Dobrzeniecki 1964 s. 384). Sep-
tuaginta kallar den fiir kalapetasma och Vulga
ta för velamen (2 Mos. 26:31—34). Förhänget 
hade en mycket viktig liturgisk betydelse, ef
tersom det skilde den heliga platsen ifrån den 
allrahdigaste Sancta sanctorum i vilken nåda-
steilen fanns. Respektive verser lyder: 2 Mos. 
26:33: " . . . och du skall hänga upp förlåten 
under häktoma och föra dit vittnesbördets 
ark och ställa den innanför förlåten; och så skall 
förlåten för eder vara en skiljevägg mellan det 
heliga och det allrahdigaste." De syneiptiska 
evangelisterna säger oss att i Kristi döds
ögonblick lämnade förhänget (Matt. 27:50): 
"Äter ropade Jesus med hög röst och gav upp 
andan. Och se, då rämnade förlåten i templet 
i två stycken, uppifrån och ända ned . . . " 
Dobrzeniecki konstaterar (Dobrzeniecki 1964 
s. 384) följande: "The veil of the Tempel of 
Jerusalem was a symbol eif the inaccessibility 
of Jahve. On the contrary, Christ has opened 
the accession to God. The accomplishment of 
this important act is expressed by the meta-
phor of the veil, which having been first a 
closing becomes a symbol of opening, of en
trance." 

Närvaron av de tre små gestalter som finns i 
bågens rankor kompletterar detta rätt utförli
ga soteriologiska program. Dessa halvfigurer 
som sitter i blomkalkar är gammaltestamentli
ga profeter. Keimpositionen påminner starkt 
om ett av de mest avbildade motiven vid 1400-
talets slut — Jesse rot (Thomas 1972 sp. 
549-558). Att framställa Jesse rot, Kristi eget 
stamträd, i samband med Anna Självtredje el
ler Heliga Släkten-motivet var under senme
deltiden ett mutationsfenomen (Lindgren-Fri
dell 1941 s. 289-302). Enligt M. Lindgren-
Fridell kan man anse att Jesse rot-motivet var 
upphov till framställningen av den Heliga 
Släkten. Men detta motiv har undergått 
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Fig. 13. Apokalyptiska Maria och Jesse rot. Ljuskro
na. Domkyrkan i Kalkar, o. 1500. Foto Rheinisches 
Bilelarcfiiv, Köln. - La Vierge Marie de 1'Apocalypse 
et 1'arbre de Jessé. Lustre de la cathédrale de Kal
kar. Vers 1500. 

många förändringar, särskilt under senmedel
tiden, när de olika variationerna förekom ri
kast. Vi kan alltså anta att de små rankorna 
med profeter (eller Juda kungar) i Häger
stadsskåpet är en del av ett större motiv - en 
reminiscens eller en ikonografisk parafras till 
en liggande, slumrande Jesse, som man ofta 
har placerat i predellan, eller till en tronande 
stamfader. I båda fallen uppstiger ur hans 
sköte ett träd med två eller flera grenar med 
Kristi förfäder. Ett utmärkt exempel på detta 
är en ljuskrona med Maria från domkyrkan i 
Kalkar (fig. 13). Att Jesse rot förekom i sam
band med Heliga Släkten-motivet ser vi t. ex. 
på en altarprydnad från Kreuzkirche i Han
nover (fig. 14). Bara grenarna med profeter 
framställs och de anknyter entydigt till Jesse 
rot-motivet (Nöldeke 1932 s. 141-143). På ett 
ännu mera fragmentariskt sätt, genom att 

%S? 
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Fig. 14. Heliga Släkten. 1500-talets början. Kreuz
kirche. Hannover. Foto Niedersächsisches Landes
museum. Hannover. - La Sainte Parenté. Le retab
le de Kreuzkirche. Hannovre. Dében du xvi' siécle. 

återge endast tre profetgestalter, återspeglas 
Jesse rot-tanken i Hägerstadsskåpet (fig. 1). 
Genom konserveringsrapporten får vi emel
lertid veta om pelarna som bär upp rund
bågen med rankverk (Tångeberg 1977 s. 2) 
att "på rundstaven finns på två olika nivåer ur-
tagningar i träet . . . intagningarna är sålunda 
ursprungliga . . . pelarna har förmodligen haft 
små baldakiner eller fialer på dessa ställen . . . " 
Vi kan med största sannolikhet anta att andra 
små gestalter som tillhörde Jesse rot-motivet 
var placerade där. I detta motiv ligger den 
teologiska tyngden i Kristus som i regel befin
ner sig i toppunkten av det genealogiska trä
det och ofta är korsfäst. Jesse träd uppfatta
des som Kristi livsträd men samtidigt som 
hans martyriums redskap. I Hägerstadsskåpet 
är de tre små gestalternas närvaro i rankor 
betingad av samma soteriologiska innebörd, 
som placeringen av korset bakom Jesusbai-
nets huvud. 

I keinserveringsrapporten finner man ytterli
gare för oss viktiga upplysningar. För det förs
ta "har ett stycke med rund form varit fastat 
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Fig. 15. Rekonstruktion. 
Ritning G. A. Wierusz. -
Reconstruction. Esquisse 
de G. A. Wierusz. 

på ryggtavlan" och för det andra att "inuti 
sockeln fanns löst placerade tre stycken poli-
mentförgyllda strålar" (Tångeberg 1977 s. 6). 
Båda dessa uppgifter och alla ovan beskrivna 
ikonografiska element leder till hypotesen att 
för att än mer accentuera den soteriologiska 
och därmed också den implicita eukaristiska 
karaktären hos altarskåpet, torde ovanför Je
susbarnet ha funnits antingen den helige An
des duva eller denna tillsammans med Fadern. 

Det senare förmodar även W. Esser (Esser 
1986 s. 201). Vi skall närmare presentera des
sa alternativa möjligheter (fig. 15). 

1) Den Hl. Andes duva indikerar det faktum 
att Jesus blir Kristus (fig. 16). På detta sätt 
visualiserades en formel: Spiritus Domini super 
me som finns hos profeten Jesaja om Messias an
komst. Jes. 6 1 : 1 , " H E R R E N S , HERRENS Ande-

är över mig, ty HERREN har smort mig . . . " 

Johannes vittnesmål om Kristi dop var följan-
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Fig. 16. Anna Självtredje, detalj. Altarskåpspredel-
la. 1500-talets början. Mästaren till triptyken frän 
Warta. Marie födelsekyrka i Kazimierz Szamotulski 
(Polen). Efter Wolska. - Sainte Anne Trinitaire, 
detail. Retable de 1'église de la Nativité de la Vierge 
Marie. Kazimierz Szamotulski (Pologne). D'aprés 
Wolska. 

de (Joh. 1: 32): "Jag såg Anden såsom en duva 
sänka sig ned från himmelen; och han för
blev." De grekiska exegeterna uppfattade 
Kristi dop som Messias' smörjdse av Anden. 
Duvan förkroppsligar just denna smörjdse 
(Wolska 1979 s. 21). (Christos betyder på gre
kiska den smorde.) Duvan förekommer även i 
Jesse rot-framställningar, vilka utgår från en 
annan passus i Jesaja (Jes. 11:1): "Men ett 
skott skall skjuta upp ur Isais (Jesse) avhuggna 
stam, och en telning från dess rötter skall bära 
frukt, och på honom skall HERRENS ande vila." 

Kristi messianska värdighet och hans högsta 
majestät implicerar Andens varaktiga närvaro, 
som åskådligörs genom placeringen av duvan 
ovanför hans huvud (Schiiler 1976 s. 27-28). 
Duvan ovanför Anna Självtredje eller Heliga 
Släkten har man hittills uppfattat framför allt i 
mariologiskt sammanhang i samband med lä
ran om Immaculata Conceptio. I Hägerstadsskå
pet tycks dess hypotetiska närvaro vara beting
ad framför allt av soteriologiska skäl. 

Fig. 17. Heliga Släkten. Schwabisk skola. 1500-ta-
lels början. Kunstmuseum, Basel. Efter Costa. - La 
Sainte Parenté. Ecole souabe. Debut du \ v f siécle. 
Kunstmuseum de Bäle. 

2) Den Helige Andes duva och Gud Fader i 
bröstbild skulle tillsammans med Jesusbarnet 
bilda Treenigheten (fig. 17). Den trinitära as
pekten, som har en grundläggande dogmatisk 
betydelse lägger naturligtvis den teologiska 
tyngden på Jesusbarnet och inte på Maria. 
Den Helige Andes duva eller denne med Gud 
Fader brukar ofta omges av strålar — i det 
senare fallet för att markera hans teofani 
(grek. theopaneia). Strålarna nämnda i kon-
serveringsrapporten var med största sannolik
het placerade på det ena eller det andra sättet. 

Till slut måste man ställa en ren nomenkla
turfråga (Esser 1986 s. 78-80 och 201). Är 
benämningen "Heliga Släkten" för Häger-
stad-motivet berättigad? Från både formell 
och innehållsmässig synpunkt fattas hä r jung
fru Marias halvsystrar med sina barn. Betei-
nandet av släktaspekten saknas alltså. Allt i 
skåpet fokuseras på Jesusbarnet. Det väsentli
ga är att allt i kompositionen tjänar till att 
betona huvudtanken. Profeterna högst upp 
förebådar Messias' ankomst, Annas tre makar 
— mänsklighetens representanter — hyllar den 
nyfödde Frälsaren, Josef med sin gest ger en 
antydan om Kristi korsfästelse liksom barnets 
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pos i t ion - " d i e H a l t u n g d e s G e k r e u z i g t e n " 

(Esser 1986 s. 80) o c h sist - ä p p l e t s o m b a r n e t 

t a r e m o t från A n n a . De t syftar på h a n s kungl i 

ga vä rd ighe t o c h d e n t r i u m f e r a n d e a s p e k t e n i 

h a n s l i dande . A n n a S j ä l v t r e d j e g r u p p e n (som 

d e n n a f rams tä l ln ing b y g g e r på) , h a r b a r a del

vis sin p r i m ä r a be tyde l se , dvs. d e n mar io log is 

ka t a n k e n ä r h ä r u n d e r o r d n a d d e n kr is tologis

k a H u v u d t a n k e n i skåpet var at t å skåd l iggöra 

F rä l s a r ens a n k o m s t — Adventus Salvatoris. 

Uppsatsen tillägnas docent T. Dobrzeniecki. Förf. 
vill rikta etl tack till docent M. Lindgren och fil. 
kand. M. Reuterskiöld för språkliga korrigeringar. 
Även docent M. Asztalos vill j ag tacka för hennes 
vänliga granskning av alla mina latinska översätt
ningar. Stockholm den 12.05.1991. 
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Resumé 

A la fm d u X V é m e et au d e b u t d u X V I é m e 

siécle il y a d a n s 1'art gei th ique d e u x elifféren-

tes t e n d a n c e s . l A n i e pu i san t son insp i r a t ion 

d a n s le n a t u r a l i s m e se r appre ichc d e la Rena is 

sance et 1'autre qui r e t o u n i e au m o n d e d ' ex-

p res s ion idéal is te . Le r e t a b l e d e H ä g e r s t a d 

qu i se t r o u v é a u M u s é e H i s t o r i q u e d e Stock

ho lm m é r i t c d ' é t r e pr is e n c o n s i d e r a t i o n j u s -

t e m e n t p a r ce d u a l i s m e r e m a r q u a b l e (Fig. 1). 

Le sujet qu ' i l r e p r é s e n t e - La Sa in te P a r e n t é 

— étai t t r e s r e p a n d u å la fm d u Moyen-Age . L e 

po in t c s s e n t i d d a n s ce sujet i c o n o g i a p h i q u e 

est la r e p r e s e n t a t i o n d e Sa in te A n n e Tr ini ia-

i re - u n e i l lus t ra t ion d e la c r o y a n c e e n ITm-

m a c u l é e C o n c e p t i o n d e la Vie rge Mar ie . Mais 

le c o n t e n u d u re tab le n 'es t q u e m a r i o l o g i q u e . 

Les a spec t s c h r i s t o l o g i q u e et so i e r i o log ique 

sont s p é d a l e m e n t a c c e n t u é s . La Vierge Mar ie 

et 1'Enfant J e s u s n e sont p lus u n i q u e m e n t les 

a t t r i b u t s pa r t i cu l i e r s d e Sa in te A n n e . Au con 

t r a i r e les d e u x f e m m e s sont s u b o r d o n n é e s ä 

1'Enfant J e s u s , qu i est s i tué a u c e n t r e d e la 
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composition. Sainte Anne et la Vierge avec 
1'Enfant Jesus sont assises juxtaposées, sur un 
hane gothique avec dossier. Le groupe est 
entouré par Joseph et les trois époux de Sain
te Anne (le triple mariage d'Anne). Le fait que 
Sainte Anne est assise sur le méme siége que 
La Vierge avec L'Enfant Jesus (SYNTHRONOI), 
qu'elle partage la place d 'honneur, montre sa 
grandissante importance théologique (Figs. 
2-7). Anne qui n'est pas mentionnée dans les 
écrits canoniques, est representée ici comme 
trönant avec la Vierge et L'Enfant Jesus. On a 
veiulu 1'associer et la faire participer plus di-
rectement au mystére de la Rédemptiem, et 
souligner son role dans le mystére de ITncar-
nation. L'autre element iconographique qui 
met en valeur Sainte Anne est son äge. Bien 
qu 'd le ait un voile sur la tete et un linge 
(drapé) qui Iui cache le cou - les attributs 
d 'une femme mariée - son visage est jeune! 
Elle est representée dans 1'äge spiritud (AETAS 
SPIRITALIS) (Figs. 8-9). Sa plénitude spirituel
le et sa perfection morale sont reflétées par le 
« rajeunissement » de son visage. L'idée de la 
plénitude spirituelle vient de la pensée des 
debuts du christianisme. Elle était spéciale-
ment et clairement formulée chez Grégoire de 
Nazianze (vers 330-390), qui estimait que la 
beauté du torps répondait ä la beauté de 
l'äme. Par la visualisation de la jeunesse biolo-
gique on pouvait ceincrétiser et exprimer cette 
idée mystique. Les nombreux exemples de 
representations de Sainte Anne, Elisabeth, ou 
Brigitte témeiignent de son existence dans la 
pensée ocddentale encore au debut du XVI
éme siécle. 

La Vierge Marie est representée avec les 
symboles de sa virginité : les cheveux dénoués 
et le diadéme. Son visage est aussi idéalisé 
comme chez Anne (Fig. 10). Par contre les 
hommes sont rendus d 'une facon naturaliste 
(Fig. 11). Les époux d'Anne sont de trois dif-
férents äges : senex, iuventus, puer. Ils symboli-
sent les trois étapes dans la vie humaine. L'En-
fant Jesus, qui est placé au centre de la com
position crée une lien entré les femmes — sur 
1'axe horizontal. Derriére la tete de L'Enfant 
Jesus dont la position fait penser å la true i-
fixion, on voit la croix, qui divise le dossier du 
t rone. La crucifixion avec son idée sotériolo-

gique est encore soulignée par le symbcilisme 
du voile du temple (Fig. 12). Les petites figu
res de prophétes qui se trouvent sous l'arc 
sont les fragments (les restes) de la representa
tion de 1'arbre de Jesse (Fig. 1). Mais le pro
gramme iconographique du retable n'est pas 
complet aujourd'hui. Le compte rendu du 
conservateur nous a pennis de retrouver son 
aspect original. De la description de 1'état du 
retable avant sa restauration on sait que : 

1) au-dessus de la tete de 1'Enfant Jesus, sur 
le fond du retable était attachée une piéce 
ronde, 

2) ä 1'intérieur du socle du retable on a 
retrouvé trois rayons en bois doré, 

3) les mortaises dans les pillers d'encadre-
ment (qui est achevé par l'arc sm baisse inscrit 
dans le rectangle) sont d'origine. Grace ä ces 
deux premiers elements on pourrait constater 
que dans la composition du retable 1'axe verti
eal avait le rtile dominant. Notre hypeithése se 
base sur 1'alternative suivante : L'axe vertieal 
pourrait étre composé : 

1) de la représentatiein de la Sainte Trinité — 
Pére, Fils (1'Enfant Jesus) et Saint Esprit, 

2) uniquement d 'une representation du 
Saint Esprit (sous la forme d 'une colombe) et 
1'Enfant Jesus (Figs. 15-17). Une piéce ronde 
qui était attachée sur le fond pourrait étre soit 
une figure du Pére en buste soit une represen
tation de la colombe du Saint Esprit. Les 
rayons qui sont signalés auparavant pour-
raient entourer la representation du Saint Es
prit dans les deux cas. Last but not least - les 
mortaises. Elles nous permettent de condure 
que les consoles et les baldaquins ont été fixés 
sur les pillers de 1'arc. Lä était probablement 
places les autres personnages appartenant au 
sujet de l'arbre de jessé . A la fin il faut poser 
la question sur la terminologie. Est-ce que le 
nom « La Sainte Parenté » pour la representa
tion du retable de Hägerstad est motivée? 
L'aspect familial manque aussi bien au point 
de vue formel que au point de vue du conte
nu. Toute 1'importance est donnée ä 1'Enfant 
Jesus, méme lorsque Sainte Anne partage 
avec la Vierge Marie la place d 'honneur. Les 
probléines iconographiques présentés dans 
notre ar t ide montrent que la pensée mariolo-
giquc dans le retable de Hägerstad est sub-
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ordonnée ä 1'idée christologique centrale - tables de Biitzow (Mecklenburg), Engestofte 
arrivée du Rédempteur - Adventus Salvatoris. (Lolland, Dänemark) et Somero (Tavastland, 
L'analyse stylistique nous a permis située le Finlande), provenant d 'un maitre de l'en-
retable de Hägerstad dans le groupe des re- tourage de Henning von der Heide. 
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