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En romansk typ av skulpturer föreställande den
sittande madonnan med barnet har bevarats i
ett stort antal. Sammanlagt rör det sig om ett
sjuttiotal exemplar, varav cirka sextio i Sverige.
Grundformerna är mycket enhetliga. De som
har den mest ålderdomliga karaktären uppvisar
rentav exakta upprepningar av alla enskilda de -
taljer, medan andra i varierande omfattning har
stildrag från senare delen av medeltiden. Detta
har gett upphov till en föreställning bland fors -
karna om att en romansk madonnatyp kopierats
gång på gång ända till medeltidens slut. Nya
teknologiska undersökningar ger dock vid han-
den att de skulpturer som uppvisar senmedelti-
da stildrag i alla kända fall är ursprungligen ro -
manska madonnor som omarbetats under sen-

medeltiden. Madonnan i Stora Malms kyrka
kon    serverades av författaren 2004. De omarbet -
ning ar som då kunde påvisas har tidigare inte
uppmärksammats. Att så många forskare så länge
kunnat hålla fast vid de felaktiga teorierna om
att romanska original skulle ha efterbildats i tre
hundra år beror på att man inte gjort några nog-
granna undersökningar av material och till -
verkningsspår.

Madonnan i Stora Malm
Den 86 cm höga madonnaskulpturen i Stora Malms
kyrka är utförd i ett ljust lövträ, sannolikt lind
(ingen vedanatomisk undersökning har utförts).
Stolparna är utförda i ett annat, hårdare lövträ
och ryggplattan i barrträ (fig. 1).
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Figuren är snidad i ett stort stycke, till vilket
de nu förlorade händerna och barnet samt sto lens
stolpar skarvats. För insättningen av hän der  na
bor  rades 15 mm breda och cirka 55 mm djupa
hål. Ett hål med samma diameter borrades mel-
lan knäna rakt igenom skulpturen. Detta har tjä-
nat för fästning av barnet, som sålunda varit
försett med en tapp.

Stolparna, av vilka endast de på höger sida
(sett från åskådaren) återstår, har tillverkats gen -
om svarvning. De har fästats vid huvudstycket
med hjälp av kraftiga dymlingar, två i den främ-
re, kortare stolpen; fyra i den bakre, varav den

bevarade är sekundärt avhuggen upptill. Dym-
lingarna har avsevärd längd, så att de sticker ut i
huvudstyckets urholkning. Vid svarvningen av 
stolparna har tjockare ringar utarbetats, på den
längre fyra stycken, på den kortare tre. Stolens
sidor har utarbetats i samma stora stycke som
figuren. I höjd med de svarvade ringarna har
vulst artade tvärslåar utarbetats på stolsidorna.
De främre stolparna är inpassade i nedskurna för -
sänkningar i figurens stycke; de bakre är fästade
mot snett avskurna kanter på figurens stycke.

Urholkningen, som har en rektangulär grund -
form och i stora drag följer bildsidan, var täckt 
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Fig. 1. Madonnan i Stora Malm, Södermanland. Foto förf. — Madonna, Stora Malm, Södermanland.
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av en platta, varav nu endast ett smalt stycke
återstår. Plattan var fäst med dymlingar. Huvu -
det är inte urholkat.

I hjässan finns ett hål med en diameter av 18
mm i mynningen och ett djup av 8 cm (Tånge-
berg 2000, s.196–204). Kring hjässan har en fals
för en lös krona skurits. I främre övre delen av
huvudet var ett stycke tillskarvat, som nu gått för -
lorat. Stycket var fästat med lim, varav rester åter-
står. Limytorna uppvisar korsande ristningar.

Endast ytterst sparsamma rester återstår av me      -
deltida polykromi, varav vissa delar kan vara ur-
sprungliga. Kragen och halssmycket var smyckat

med runda och ovala stenar, som sannolikt var
uppbyggda av krita och lim. Kring dessa stenar
hade ringar av små punktpunsar slagits. Dessa
punsmärken avtecknar sig svagt i träytan, vilket
gör det möjligt att fastställa var sådana stenar
ursprungligen funnits; nu har alla gått förlorade.
Punsmärkena anger också att dessa ytor varit för -
sedda med bladmetall, av vilken endast myc ket
ringa rester på den inåtvända sidan av väns ter
arm återstår. Metallen, ovisst om guld eller sil-
ver, var försedd med en nu brunaktig, ur sprung -
ligen säkerligen gul lasyr. På fodret i man telns
långt nedhängande ärmar finns rester av röd färg.
På ansiktet finns minimala rester av karnation
och av munnens måleri. Dessa rester torde hur
som helst vara sekundära, se nedan.

Former
Maria sitter med rak rygg och upprätt huvud i
en stolpstol med blicken riktad rakt fram. Bar-
net har varit placerad mitt på knäet. Marias
överarmar hänger rakt ned efter sidorna, under-
armarna är symmetriskt lyfta och hålls ett litet
stycke ovanför knäna. Även underben och fötter
är på motsvarande sätt rakt och symmetriskt
placerade. Sett framifrån är håret knappt synligt
vid sidan om ansiktet. Det ändar på var sida,
återigen symmetriskt, med tre löst hopflätade
slingor som ligger över skuldrorna. Ändarna på
slingorna är upprullade. Maria bär livklädnad,
klänning och mantel. Manteln ligger över axlar-
na och är öppen över bröstpartiet, där den på var
sida hänger lodrätt ned, så att den täcker överar-
marna för att sedan falla i en båge över vardera
underarmen. Klänningen är uppdragen över hög  -
ra benet, så att fållkanten, med en bred kant-
bård, löper diagonalt från vänster fot upp över
högra smalbenet. Den framskymtande livkläd-
naden har täta veck som faller över skorna. På
bröstet bär Maria ett stort smycke i form av en
rund, svagt välvd skiva som i överkanten täcks
av en bred, rundad krage.

Formerna är stora och enkla. Hela kroppen
har en grundform av stol, en madonnatyp som
brukar kallas Sedes Sapientiæ (Vishetens Säte).
Man kan också se en grundform som rättar sig
efter ett trästycke som utgörs av en kluven stam.
Ingen rörelse är framställd och de plastiska for-
merna saknar djup. De glest placerade vecken är
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ytterst tunna, som linjära upphöjningar på en
slät yta. De bildar förhållandevis symmetriska
mönster i form av bågar över mantelns fall över
överarmarna och V-formade, nedåt pekande
spet sar ordnade i en rad över varandra från
halssmycket ned över bröstet. Från insidan av
högra knäet strålar ett knippe raka veck sol -
fjäderartat ned mot vänster ankel. Dessa veck
motsvaras av tre långa, raka vecklinjer, som lö -
per i diagonal riktning från högra kanten av
bröstsmycket ned mot vänstra knäet. Ytorna är
överlag släta, platta eller endast svagt rundade.
Ett undantag bildar klänningens lodräta fall
från det högra knäet, som bildar prismatiskt
kan tiga former, som skiljer sig tydligt från de
rundade över vänster underben.

Fina och känsliga avvikelser från absolut sym -
metri har gjorts. De V-formade vecken som lig-
ger i rader över varandra på bröstet har svagt
böjda skänklar. Spetsarna är dels förskjutna, så
att de inte ligger i en lodrät linje över varandra,
dels »dubbla», därigenom att längs ena skän -
keln ytterligare en uppträder, omväxlande från
vänster och från höger, divergerande från den
första, liksom alla skänklar är divergerande och
aldrig parallella. Härigenom uppstår en rytm.

På motsvarande sätt är vecken över överar-
marna ordnade, där grundformen är mellan ett
V och ett U. Vid mantelns fall över underarmar-
na har man likaledes avstått från symmetri: hand  -
lederna är placerade i olika höjd, den vänstra sit-
ter högre än den högra, varigenom mantelbå-
gens rundning skiljer sig åt på vardera sidan.
Underkroppens veck uppvisar på motsvarande
sätt variationer. En rad av V-formade veck vid
insidan av vänster underben har motsvarande
utformning som över bröstet. Ett par svagt böj-
da veck över utsidan av vänstra knäet är utfor-
made som svagt rundat upphöjda åsar av jämn
bredd, veckens ändar under knäet på framsidan
löper ut i en mjuk övergång till den släta ytan.
På liknande sätt löper vecken på överarmarnas
utsidor ut. Fötterna är inte placerade riktigt bred -
vid varandra, vilket medför att vänster smalben
och knä skjuter fram något.

Marias huvud är förhållandevis stort, ansikts -
formerna är mjukt rundade. Ögonlocken är tyd -
ligt utarbetade, munnen har fylliga läppar.

Stolpstolsmadonnor
Mariabilden i Stora Malms kyrka tillhör en myc ket
stor grupp av likartade madonnaskulpturer som
dateras från och med 1100-talets sista tredjedel.
Bara i Sverige finns ett sextiotal skulpturer som
hör till gruppen. En skulptur i respektive Norge,
Island och Finland tillkommer, liksom ett tiotal
i Tyskland. Överensstämmelserna är i vissa av -
seenden förbluffande stora. Själva typen är den-
samma som ovan kortfattat karaktäriserats:
Maria sitter frontalt och rakt i en stolpstol med
lyft huvud och blicken riktad rakt fram. Barnet, i
den mån det finns bevarat, sitter mitt i Marias
knä, med korsade fötter och lyft högerarm.
Skulpturerna präglas av symmetri och li nea ritet,
d.v.s. inget plastiskt djup förekommer.

Men överensstämmelserna går mycket läng -
re än så. Alla dessa skulpturer har ett enhetligt
format av tre fot, vilket medför en variation
mellan 68 och 93 cm; de flesta mäter 80–85 cm
(Tångeberg 1986, s. 7, 143). Själva tillverknin-
gen följer ett mycket enhetligt schema: huvud-
figuren är i möjligaste mån skuren ur ett enda
stycke av lövträ. Stolparna är med få undantag
svarvade och fästade i skåror som skurits ned i
huvudstycket (Endemann 1978, s. 81; Tånge-
berg 1986, s. 6, 15). Fästningen har skett med
långa dymlingar som sticker fram inuti ur holk -
ningen. Urholkningen har alltid en rektangulär
grundform, som innebär att den har en rak, ho-
risontell öppning i skulderhöjd och aldrig berör
huvudet. Öppningen i ryggen var täckt med en
tunn träplatta. I vissa fall förekommer även en
platta inskjuten horisontellt i notliknande skå -
ror i säteshöjd (Endemann 1978, s. 80; Tånge-
berg 1986, s. 12). Barnet är alltid separat till -
verkat och fästat med en enda lång dymling. Av
allt att döma har det varit meningen att barnet
skulle kunna tas bort och åter sättas på plats.

Visserligen har i Stora Malm förgyllningen
på ytan i Marias knä, där barnet sitter, sparats
ut. Men ytan är grunderad, vilket måste tolkas
som att man aldrig haft för avsikt att åstadkom-
ma en fast förbindning mellan moder och barn.
Ingen limning har utförts och fogskarvarna har
inte kittats eller täckts med väv. Detta kan jäm-
föras med stolparna, som har en mer eller mind -
re precis passform till huvudstycket. I de flesta
fall har dessa fogställen kittats (Tångeberg 1986,
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s. 13). De bakre stolparna är i många fall halvera -
de i längdriktningen eller platt tillskurna, san -
no likt för att figurerna varit fästade mot en vägg,
en s.k. dorsale. Med endast ett par undantag,
varav det förnämsta är Mariaskåpet från Ap-
puna i Östergötland, nu i SHM, har alla sådana
ryggväggar gått förlorade. Appunaskåpet var ut-
format på liknande sätt som de talrika helgon-
skåp med enskilda figurer som vi känner från
och med 1200-talet med ett flertal exempel be-
varade i Norge och Sverige (fig. 2; Tångeberg

1986, s. 32–41). Upptill kröntes skåpet av en bal-
dakin. Maria var placerad på en sockel. Den spets -
gavelförsedda väggen eller dorsalen hade dör rar,
som säkerligen kunde slutas helt om. Det är svårt
att avgöra hur pass allmänt arrangemanget att
placera skulpturerna i skåp var. Hur som helst bör
noteras att denna typ av skåp kan föras tillbaks till
tiden omkring 1200 (Tångeberg 2005, s. 19–21).

De sparsamt förekommande polykromi res ter   -
na vittnar om samma enhetlighet som i de plas  -
tiska formerna (Endemann 1975, s. 73, anm. 21;
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Fig. 3, ovan. Madonnan från Appuna, detalj av
överkroppen med bevarad ursprunglig polykromi.
Foto förf. — Oben, Madonna aus Appuna, Detail des
Oberkörpers mit erhaltener ursprünglicher Fassung. 

Fig. 2., t. v. Madonnan från Appuna, Östergöt-
land (SHM). Det bevarade barnet har avlägs -
nats. Rester av ursprungligt skåp. Foto förf.
— Links, Madonna aus Appuna, Östergötland.
Das erhaltene Kind ist entfernt. Reste des ur-
sprünglichen Schreins.
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Endemann 1978, s. 84; Tångeberg 1984a; Tånge-
berg 1986; Selsjord 1993). Bäst bevarad i hela
det europeiska materialet synes Appunamadon-
nan vara (fig. 3). Hennes dräkt var i sin helhet
förgylld, och fodren röda. Även Marias hår var
förgyllt, dock i en avvikande metallton och
karaktär. De med metallblad av rent guld i
limteknik förgyllda ytorna på klädedräkten för -
sågs med en ganska tjock, ursprungligen säkerli-
gen starkt gul lasyr, som nu är varmt brunaktig.
Håret var emellertid inte försett med denna la -
syr, varigenom det framträder som ljusare. Hå -
rets förgyllning torde vara utförd med olja som
bindemedel, vilket medför en ännu tydligare
skillnad i ytkaraktär. Stolens stolpar var försilv -
rade. Halssmycket, av precis samma slag som på
Mariaskulpturen i Stora Malm, var på samma
sätt som där besatt med stora runda och ovala
stenar uppbyggda i en grunderingsmassa av kri-
ta och lim. Denna kostbara plastiska utsmyck -
ning förekom även på kragen och på breda, med
plastiskt skurna linjer markerade bårder längs
mantelfållen och klänningsfållen och slutligen
även på fotplattan och kronan. Rester av både
metaller, färger och plastiska stenar respektive
inramande linjer av punktpunsar, som givit av -
tryck i träytan, kan iakttas på flera av dessa skulp -
turer. I en del fall har riktiga stenar av berg -
kristall använts, fästade i skurna fördjupningar,
som t.ex. på madonnan i Rudskoga i Värm  land.

Den stora gruppen av stolpstolsmadonnor
kan uppdelas i olika undergrupper, främst med
avseende på skilda motiv i arrangerandet av
Marias klädsel. I den grupp som anses vara den
äldsta, och som dateras till tiden omkring 1170,
bär Maria ingen mantel. I nästa grupp, som an -
ses vara något yngre, förnämligt representerad
av madonnan från Appuna, bär Maria en mantel
som hänger över axlarna och faller ner över
överarmarna liksom på madonnan från Stora
Malm. I denna grupp är dock, till skillnad från
madonnan i Stora Malm, alla veckformer fram-
ställda med linjer i rundade former. Därefter
kan flera olika indelningar göras med mer eller
mindre exakt överensstämmande former i klä -
dedräkten. Det märkliga är att så exakta lik he ter
förekommer att man vore benägen att före ställa
sig att en del av dessa skulpturer tillkommit gen -
om serieproduktion i en och samma verk stad. I

ett par fall kan det kanske verkligen för hålla sig
så (exempelvis vad gäller madonnorna från Ap-
puna och i Klockrike, båda i Östergötland; fig. 4
och 6). Men vid närmare jämförelser visar sig
olikheterna inom respektive undergrupp vara så
tydliga att det enda tänkbara är att figurerna går
tillbaks på gemensamma förebilder, som man
desto noggrannare rättat sig efter.

Madonnan från Dyste
Madonnan från Stora Malm har en tvillingsys-
ter i Universitetets Oldsaksamling i Oslo: ma -
donnan från Dyste i Opland (fig. 5; Selsjord
1993; Blindheim 1998, s. 36, 65). Likheterna är
så exakta att vi kan följa veck för veck i de båda
skulpturerna. Även en sådan detalj som den kan -
tigt, »prismatiskt» framställda delen av klän-
ningen som hänger från höger knä överensstäm-
mer.

Betraktar vi de båda skulpturerna från Dyste
och Stora Malm ännu noggrannare framträder
dock en del skillnader. Madonnan i Stora Malm
är på flera sätt elegantare, och, vågar man hävda,
mer kvalitetsfull, eller i varje fall känsligare ut-
förd. Hon är slankare, både i utformningen av
överkroppen och av underkroppen. Särskilt tyd -
ligt gör detta sig gällande i bröstpartiet i man-
telns öppning, där vecken i Stora Malm blir bå -
de fler och spetsigare. Deras rytmiska förskjut-
ning mot vänster är tydligare framställd. Det-
samma gäller den linjära veckframställningen på
överarmarna och de små variationerna i man-
telns rundade fall över underarmarna.

Det är svårt att göra sig en föreställning om
hur dessa båda skulpturer kan förhålla sig till
varandra eller hur de skulle kunna vara beroen -
de av varandra. Det geografiska avståndet är be-
tydande och mellan Södermanland och Opland
ligger län, biskopsdömen och en riksgräns. Olik -
heterna som framträder vid en noggrann gransk -
ning talar mot föreställningarna om ett verk-
stadssammanhang. Men utan något som helst
tvivel måste de båda skulpturerna återgå på en
och samma förebild som de mycket noggrant
rättar sig efter.

En skillnad mellan de båda skulpturerna är
både särskilt iögonenfallande och betydelsefull:
ansiktena. Stora Malms ganska smala ögonöpp-
ningar, tydliga ögonlock, fylliga mun och run-
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dade kinder hör inte hemma i tiden omkring
1200, härom kan inget tvivel råda. Utformning -
en av ansiktet på Dystemadonnan överensstäm-
mer däremot väl med andra madonnor inom
gruppen och är tvivelsutan riktig för tiden: sto-
ra, vidöppna ögon, vars övre båge är framställd
med två parallellt löpande snitt, som ger en lin-
jär form och inte försöker skulptera ögonlock.
Munnen är relativt liten och framförd med skarp
form. Tydlig är också skåran mellan näsa och
överläpp. Ansiktet är brett, men kinderna är inte
särskilt framhävda. När man betraktar detta sto-
ra ansikte förstår man att ett motsvarande i Sto-
ra Malm kunnat ge plats för omsnidning, vilket
är precis vad som skett. De för tiden och stilen
främmande formerna har skurits fram under
senmedeltiden på ett så pass försiktigt sätt att

det till att börja med kan vara svårt att exakt
påvisa dem. Framför allt vid tinningarna, nedre
delen av kinderna och på hakans undersida kan 
de sekundära, grövre och ojämnare snitten iakt-
tas. I viss mån försvåras bedömningen av ansik-
tet i Stora Malm av svåra skador som det tillfo-
gats, uppenbarligen avsiktligt. Näsan är avsla-
gen och på vänster sida kring munnen finns
mär ken efter kraftiga slag med ett trubbigt
föremål som deformerat träytan. Dessa skador
har säkerligen uppstått i samband med reforma-
tionen på 1500-talet. I Stora Malms kyrka finns
ytterligare ett par skulpturer från medeltiden
och flera delar av sannolikt två altarskåp från
1400-talet. Alla har huggits sönder. Märkligt nog 
har de i flera stycken sönderslagna skulpturerna
bevarats, för att först någon gång under nitton
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Fig. 4. Madonnan i Klockrike, Ös -
tergötland. Foto förf. — Madonna
in Klockrike, Östergötland.

Fig. 5. Madonnan från Dyste, Opland, Norge. Foto Kulturhistorisk Mu-
seum, Oslo. — Madonna aus Dyste, Opland, Norwegen.
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hundratalet återigen, så gott möjligt var, sam-
manfogas.

Tidigare ideer om romanska madonnor med
gotiska former
Ett stort antal av madonnaskulpturerna från ti -
den omkring 1200 har omarbetats just i ansik-
tet, det gäller både i Tyskland och i Sverige. Det
är alltid samma slag av förändring det handlar
om: man har eftersträvat mjukare, rundare, mer
flickaktiga, kanske vänligare och rarare former.
Ofta har man nöjt sig med att bara förändra an-
siktet – men ingalunda alltid! Exempel på ro-
manska stolpstolsmadonnor i Sverige där över-

arbetningarna huvudsakligen begränsats till an-
siktet är Länna i Södermanland, Hammar i När -
ke (SHM; MWSS IV, s. 32), Sköllersta i Närke,
Färentuna i Uppland, Lojsta på Gotland (SHM;
MWSS IV, s. 50) och den ovan omtalade madon-
nan i Rudskoga i Värmland). I Tyskland har vi
Oelinghausen och Werl, båda i Westfalen (En-
demann 1975).

Ändringarna av skulpturerna utfördes i vissa
fall redan på 1300-talet. Detta gäller en madon-
naskulptur från Hejdeby kyrka på Gotland, nu i
Gotlands Fornsal i Visby, som fick stolens stol-
par avlägsnade och placerades i en typisk 1300-
talsstol av det slag som då var brukligt på Got-
land. Den sörmländska systern till Stora Malm-
madonnan i Länna kyrka fick sitt ansikte föränd -
rat – återigen i mjukare riktning – men dräkten
försågs också med stenar och pärlor, både i skur-
na fördjupningar och i form av droppar av krit-
grundering av ett slag som är typiskt för 1300-
talet. Särskilt omfattande förändringar utsattes
en madonnaskulptur i Torpa kyrka i Söderman-
land för (fig. 6). På 1300-talet byggdes hennes stol
om och stora partier av klädedräkten fick nya for-
mer med hjälp av tillfogade trästycken. Hela an-
siktet och överkroppen snidades om. Givetvis
försågs hela figuren också med en ny polykromi.
På 1400-talet målades vissa partier om igen.

De överarbetningar av romanska skulpturer
som utfördes på 1400-talet är av de mest skif -
tan de slag. Ofta berör de håret och bröstpartiet.
I en del fall rör det sig bara om ommålning, 
i bland bara partiellt, som t.ex. ansiktena. I andra
fall har synnerligen omfattande omarbetningar
utförts. På en madonna från Toresunds kyrka i
Södermanland (SHM; MWSS IV, s. 62) har hela
huvudet med halsen bytts ut och hela klädedräk-
ten snidats om. En madonna av okänd härkomst
i Historiska Museet (inv.nr. 25300:5, MWSS IV,
s. 295 f) är i sin helhet omformad, men stolparna
och Marias hår har lämnats kvar av den romans-
ka madonnaskulpturen. Un ge fär lika omfattan -
de är överarbetningarna på madonnor i Hilles -
högs kyrka i Uppland och Tve ta i Småland. På
den senare har de romanska stolparna bibehål-
lits men skilts från själva figu ren, som med hjälp
av isatta trästycken erhållit en rymligare tron. Om  -
fattande överarbetningar av överkroppen upp  vi -
sar också madonnorna i Riala i Uppland och
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Fig. 6. Madonnan i Torpa, Södermanland. Foto förf.
— Madonna in Torpa, Södermanland.
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Nju runda i Medelpad (fig. 9). Båda dessa figurer
har försetts med ymniga hårsvall som hänger
ned över bröstet. En romansk madonnaskulptur
i Hogstads kyrka i Ös tergötland omarbetades till
en Anna själv Tredje.

Den förste konsthistoriker som ingående äg-
nade sig åt de romanska sittande madonnorna i
Sverige var Carl R. af Ugglas som 1915 (s. 120–
191) sammanfattade sina forskningar i den stora
avhandlingen om gotländsk träskulptur. af Ugg -
las kände till ett trettiotal av gruppens skulptu -
rer i Sverige. Han jämförde med några av dem
som bevarats i Tyskland, men härledde typen
från Frankrike. De senmedeltida dragen hos en
del av skulpturerna är uppenbara, och af Ugglas
kunde inte dra någon annan slutsats än att den-
na typ av madonna kopierats ända till medelti-
dens slut. Att skulpturer skulle ha omarbetats
under medeltidens gång var ännu okänt (jfr
Meinander 1908, s. 35; Nordman 1964, s. 27). af
Ugglas ställde upp några grundteorier som visat
sig synnerligen seglivade: den tydliga enhetlig -
heten och i vissa fall exakta överensstämmelser
mellan skulpturer skulle bero på att dessa införts
och spritts genom klosterordnarna. I bakgrun-
den tänktes en eller flera undergörande madon-
naskulpturer stå, vilket skulle motivera att ty pen
kopierats under flera århundraden. Dessa fö re -
ställningar togs sedan upp av exempelvis Hen  rik
Cornell (1918, s. 151), som i sin behandling av
den norrländska konsten på så sätt menade sig
kunna förklara ett par av de kraftigast omarbe-
tade exemplaren, som madonnan i Njurunda i
Medelpad (jfr Norberg 1974, s. 110). Även Aron
Andersson behandlade vid flera till fällen ma -
don  natypen: den utförligaste sammanställnin-
gen gav han 1966 i Medieval Wooden Sculpture II
(MWSS II, s. 37 ff). I vissa fall var omarbet-
ningarna uppenbara för Andersson, men han
såg inte det som ett utbrett bruk, varför han ac-
cepterade teorin om att undergörande skulptur-
er kopierats i sekler (MWSS II, s. 54; Andersson
1961, s. 122, not 11). Detsamma gäller Klaus En-
demann (1975; 1978), som konserverat och in-
gående undersökt ett par gruppen tillhöriga
skulpturer i Westfalen, de från Werl och Oeling-
hausen.

De westfaliska skulpturerna blev delvis ny -
målade på senmedeltiden, i vissa fall försiktigt

och med vördnad för de ursprungliga poly kro -
mierna. Grova plastiska omarbetningar före -
kom inte, bortsett från de fullständigt förändra -
de ansiktena i Werl, varför även Endemann, när
han som jämförande studie behandlade romans-
ka skulpturer i Sverige, övertog föreställningen
om att denna typ av stolpstolsmadonnor för-
färdigats ända fram till medeltidens slut. Efter-
som skulpturer med 1400-talsdrag som ymnigt
hårsvall över bröstet, ett fylligt och rart ansikte
och 1400-talskläder uppenbarligen visar att man
inte i detalj följt de tänkta urbilderna, avvisade
dock Endemann teorin om att det handlat om
kopierandet av undergörande bildverk till för-
mån för en föreställning om att själva typen, den
rakt sittande madonnan med ett löstagbart barn,
vore särskilt lämplig för vissa kultiska bruk (En-
demann 1975, s. 79). Till detta skall vi återkom-
ma. Endemann (1975, s. 77) följde upp och ut -
vecklade idéerna om spridning genom klost ren,
i första hand via den bildfientliga (!) cistercien -
serorden, en föreställning som dock ifråga sattes
av Aron Andersson (MWSS II, s. 40; jfr Anders-
son 1970, s. 322).

Även madonnan från Stora Malm fick en o sä -
ker och gärna sen datering, just på grund av att
man tagit hänsyn till de senmedeltida ansiktsfor -
merna, som man alltså uppfattat som ursprung      -
liga (t.ex. af Ugglas 1915, s. 169–170: »1225–50 el -
ler något senare»).

Omarbetning av skulpturer under senmedeltiden
Åke Nisbeth (1968) beskrev hur en madonna ur
den grupp vi här behandlar, i Hogstads kyrka i
Östergötland, under senmedeltiden omändrats
till en Sankta Annaskulptur. Anne-Marie Nord-
lander (1980) redovisar en mängd under me -
deltiden omarbetade träskulpturer i Uppland,
både krucifix och madonnor. I min bok Mittel -
alterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schwe -
den från 1986 (s. 305) har jag uppställt en tabell
som omfattar 150 under medeltiden om ar be -
tade träskulpturer. Tabellen avses att redo visa
»några exempel», det ginge alltså att göra den
betydligt mer omfattande. Heiko Arens (2000)
har i ett examensarbete vid konservators hög -
skolan i Hildesheim behandlat ett urval av de
svenska skulpturerna. Här redovisas noggrant
de olika förändringarna. Även Tobias Kunz (2001,
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s. 251 ff) har i en doktorsavhand ling som be hand -
lar de gotländska skulpturerna kring Ma donnan
från Viklau klart och tydligt redovisat de medelti-
da omändringarna i en ka ta log som tar med ett
flertal av de i stolpstolar sittande madonnorna i
Skandinavien. Av 52 stolp stols madonnor i denna
tabell uppges 26 stycken vara ändrade under
medeltiden (jfr även Karregård 1995; Suckale &
Roller 2000; Nyborg 2000, s. 184 ff).

Omarbetningarna kan påvisas otvetydigt av
den konstteknologiskt skolade. Undersöknings -
metoderna är inte särskilt komplicerade: i vissa
fall har helt enkelt nya delar i avvikande träslag
satts in, vilket lätt kan ses. I andra fall kan tyd -
ligt avvikande snitt med skilda eggverktyg på -
visas. Ofta är det lätt att se att vissa former, som
t.ex. veckåsar, plötsligt och omotiverat avbryts (se
Tångeberg 1986, s. 305 ff; Arens 2000). I bland
förekommer uppbyggnader med plastisk massa,
som t.ex. på madonnan från Hammar, där Ma -
rias och barnets ansikten förändrats både genom
snideri och genom modellering med plas tisk mas-
sa. Dessutom avslöjas omarbet ningar na ofta gen -
om bevarad polykromi som utan svå righet går
att bestämma som senmedeltida. Ännu har vi
inte kunnat finna något enda be lägg för att en
stelt och rakt sittande 1100-talsmadonna skulle
ha efterbildats under hög me del tiden eller sen-
medeltiden.

Träskulptur och textilier
Vissa omarbetningar har uppenbarligen haft ett
annat syfte än att förändra ansiktsuttrycken eller
modernisera frisyr och dräkt. På madonnan från
Stora Malm har den återstående högra rygg -
stolpen skurits av snett, sluttande från skuldran.
Exakt samma sorts kapning av stolparna åter -
finns på flera av madonnorna, både i Sverige och
i Tyskland, t.ex. på madonnaskulpturerna från
Hammar och de i Länna, Gryt och Hölö (fig. 7);
i Tyskland i Helmern, Schillingskapellen, Rhens,
Fölsen, Münster, Hameln, Oelinghausen och
Milte. Klaus Endemann (1975, s. 79) tolkade
dessa så likartade kapningar av stolstolparna
som tecken på att skulpturerna klätts med klä -
der av riktigt tyg, och att de uppstickande, med
svarvade knoppar försedda stolparna försvårade
detta bruk. Denna förklaring förefaller också
verk ligen vara den mest sannolika. Skulpturerna

har ju för övrigt klätts på detta sätt ända in i
modern tid, som man kan se på en avbildning
från 1900-talets början av Madonnan i Werl i
Westfalen (af Ugglas 1915, s. 186). Från Heliga
Korsets kloster i Rostock har en madonna från
omkring 1310 med medeltida påklädnad be-
varats (Katalog Schwerin 1983, s. 8).

I detta sammanhang måste vi också på nytt
betrakta de löstagbara barnen, som är regel för
stolpstolsmadonnorna. Klaus Endemann (1975,
s. 74) var den som först påpekade att tillverk -
nings sättet verkligen innebar att barnen skulle
vara löstagbara. Han föreställde sig att barnen
skulle ha kunnat användas i liturgiska spel, t.ex.
julspel, där de skulle ha bäddats ner i krubbor.
Om vi utvidgar jämförelserna både geografiskt
och tidsmässigt tycks dock en annan förklaring
vara mer trovärdig. I Frankrike finns några ma -
donnaskulpturer bevarade från 1100-talet som
har löstagbara huvuden både för modern och för
barnet. Halsarna är förlängda till långa koniska
tappar som passar i motsvarande hål (Forsyth
1972, s. 172; Baron 1996, s. 33. Möjligtvis kan för
en del franska skulpturer separat snidade huvu-
den ha haft andra funktioner, jfr Kargère 2002,
s. 508, 511, anm. 9, där även krucifix med sådana
huvuden nämns. Den av Kargère be hand lade
ma donnan i The Cloisters i New York har ett
separat utfört huvud försett med en tapp, som,
bland annat genom att den betydligt kle nare
tappen är extra isatt, tydligt skiljer sig från
Louv remadonnans utförande). Det är uppen-
bart att denna utformning inte gjorts för att ås-
tadkomma en fast fog, utan just med avsikten
att huvudena skulle kunna tas av och åter sättas
på plats. I träskulpturer som kan knytas till en
dansk produktion under 1200-talets första hälft
förekommer samma långa, koniska tappar som
en förlängning av halsen, men endast på barnen,
inte på modern (Tångeberg 1986, s. 21 ff). Sedan
1986 har flera blivit kända, dels i Schleswig-Hol-
stein, dels en madonna i Kumlinge på Åland
samt en i Knista i Närke (Karregård 1995, s. 87
ff; Stolt 2001, s. 75 ff. Stolt föreställer sig att den
ursprungliga avsikten med de löstagbara huvu-
dena varit användning i samband med barna -
födslar. Enligt min uppfattning är ett sådant bruk
dock att betrakta som sekundärt). Fenomenet är
från 1200-talet känt även i Tyskland med en
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stående kvinnlig figur med löstagbart huvud
från Niedersachsen, omkring 1280–90 (Berg -
mann 1989, s. 218).

Den mest sannolika förklaringen till både de
löstagbara barnen och huvudena är att kon struk -
tionen underlättat avklädande och påklädande
av figurerna med kläder av tyg, en för klaring
som också föreslagits för de franska skul p tu -
rerna (Aubert 1946, s. 126). Om detta verkligen
är fallet måste sålunda bruket ha varit allmänt
under 1100-talet och 1200-talet. Både de ro mans -
ka madonnorna med löstagbara barn och de

tidigt gotiska med bara löstagbart huvud på bar-
net har då redan från början tillverkats med
avsikt att kunna påklädas och avklädas med tex-
tilier. De kapade stolparna innebar blott en sorts
degenerering, där man offrade stolens form för
att underlätta bruket. Det bör i så fall knappast
ha handlat om att göra figurerna sär skilt kost-
bart smyckade med kläderna av tyg, utan sna -
rare tvärtom, att dölja den förnämligare, över-
jordiska utformningen med guld och ädla ste-
nar, som skulle kunna exponeras vid sär skilda
tillfällen i och med att textilierna avlägs nades.
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Fig. 7, ovan. Madonnan från Hammar, Närke (foto
förf.; SHM), t.h. madonnan i Hölö, Södermanland,
(foto ATA). — Oben, Madonna aus Hammar, Närke,
rechts Madonna in Hölö, Södermanland.
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Kronor
Ytterligare en skillnad är uppenbar mellan ma -
donnabilderna i Stora Malm och från Dyste:
kronan. Dystemadonnan bär en krona skuren i
ett stycke med själva figuren. I Stora Malm har
en fals skurits kring hjässan. Det är nu knappast
möjligt att med säkerhet fastställa om denna fals
är ursprunglig eller tillkommen i samband med
omarbetningen av ansiktet. De allra flesta av
gruppens madonnor bär en krona utarbetad i
samma stycke som själva figuren. Men löstag-
bara kronor, som passar i en skuren fals, före -
kommer redan under romansk tid, varför det
inte kan uteslutas att några av madonnorna från
början varit utformade på det sättet. Exempel
med bevarade ursprungliga, löstagbara kronor
är krucifixen från Tryde (SHM; MWSS IV, s. 62)
och i Vitaby, båda Skåne, som har metallkronor,
samt krucifixet i Buttle på Gotland, som bär en
ursprunglig krona av trä (Tångeberg 1986, s.
89). Dystemadonnan mäter 90 cm med kronan.
Med ett tillägg av en krona även på madonnan i
Stora Malm får vi en mycket nära överensstäm-
melse i storlek!

Härkomst och datering
Aron Andersson har påvisat de skandinaviska
stolp stolsmadonnornas mer omedelbara be ro -
en de av westfalisk och rhenländsk konst, även om
franska förebilder finns i bakgrunden (MWSS II,
s. 43). Fastän gruppen är utomordentligt stor för
att tillhöra tiden omkring 1200 kan figurerna
endast i undantagsfall sammanföras till verk-
städer eller händer. Det är uppenbart att typer-
na har framställts på alla tänkbara nivåer, från
sådana av förstklassig kvalitet till enklare och
grövre efterbildningar. Spridningen täcker ett
synnerligen stort område, från Skellefteå till
söd ra Småland och från Korpo i den finländska
skärgården till Dyste i Norge. Vi måste räkna
med ett flertal produktionsorter.

Föreställningarna om en produktion i klost -
ren och en spridning via dessa förblir en ren
spekulation. Hur stor spridningen kan ha varit i
Västtyskland är omöjligt att bilda sig en före -
ställning om: vi måste räkna med mycket omfat-
tande förluster där. Det är därför inte heller
möjligt att fastställa var och när de olika proto-
typerna uppkommit och hur dessa spridits. Av -

görandet om en skulptur är a) direkt införd från
Tyskland till Sverige, b) utförd av en invandrare
från Tyskland, eller c) utförd i Sverige efter en
förebild som antingen införts eller studerats på
plats i Tyskland, är i de flesta fallen omöjligt. Att
utgå från konstnärlig eller hantverksmässig kva -
litet som kriterium måste anses som alltför vansk  -
ligt. Tvivelsutan har under medeltiden först klas -
siga träskulpturer utförts i de skandinaviska län-
derna, liksom synnerligen enkla konstverk till -
kommit på kontinenten. Det som mest för svårar
bedömningarna är den stora skillnaden när det
gäller omfattningen av det bevarade materialet.
Framför allt i Sverige har oerhört mycket fler
träskulpturer bevarats från 1100-talet och 1200-
talet än i något annat land. Om man inte åter -
finner en prototyp på kontinenten betyder detta
självfallet inte att någon sådan aldrig funnits!

Om inte stilkriterier och svårdefinierbara kva -
litetskriterier duger för att ta ställning till frågan
om import eller lokal produktion så kan dock en
del teknologiska bestämningar vara tungt vä-
gande. Detta gäller i första hand själva träet. Tre
av de skandinaviska 1100-talsmadonnorna är
utförda i valnötsträ: i Skellefteå och i Korpo i
Finland samt en hårt omarbetad skulptur från
Svarttorp i Småland, nu i SHM (MWSS IV, s. 61
f.). Av de i Tyskland bevarade skulpturerna är de
i Schillingskapellen och Zülpich-Hoven lika le -
des skurna i nötträ. De tre nordiska nötträma -
donnorna står vad gäller motiv och former nära
madonnan från Schillingskapellen. Trots det an-
såg Klaus Endemann (1975, s. 79, anm. 40) och
senast Tobias Kunz (Kunz 2001, s. 214, 268),
som i sin avhandling noggrant studerat hela ma-
terialet, att de skandinaviska madonnorna är ut-
förda på plats, närmare bestämt i Uppsala res -
pektive Linköping, av mästare från Tyskland.

Argumentet som Kunz anför under åbe -
ropande av Endemann är att valnötsträd växer i
Sverige och att de under föregivet gynnsammare
klimatförhållanden på 1100-talet skulle ha före -
kommit allmännare på de »kalkrika jordarna i
Sydsverige och på Gotland«. Ur svenskt per-
spektiv måste dock en sådan föreställning av -
visas: för det första föreligger stora klimatskill-
nader mellan Uppsala och »Sydsverige». Idag
förekommer enstaka valnötsträd i skyddade lä-
gen, huvudsakligen söder om Mälaren, framför
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allt på Gotland, som ju har ett milt klimat i jäm-
förelse med t.ex. Uppland, och i de sydligaste,
särskilt milda länen Blekinge, Skåne och södra
Halland samt Öland. Såvitt bekant har dock val-
nötsträden inte spelat någon roll för virkesan-
vändningen i Sverige, utan planterades framför
allt från och med 1700-talet endast för nötternas
skull. Intressant är att Carl von Linné (1749 pas-
sim; särskilt s. 107, 170, 222) under sin skånska
resa 1749 noggrant noterade alla valnötsträd
som han såg, mestadels med en anmärkning om
att deras förekomst vittnade om ett särskilt milt
klimat.

Enligt biologerna var utbredningen av de
ädla lövträden inte väsentligen annorlunda un-
der 1100-talet. Man måste gå tillbaks till brons -
åldern för att nå ett tidsskede då ädlare lövträ
hade en väsentligt större utbredning än numera
i Skandinavien (upplysning av doc. Örjan Nils-
son, Uppsala Universitets botaniska trädgård).
Bevarade föremål talar samma språk: av de i
Sve rige 2500–3000 bevarade medeltida trä skulp   -
turerna är sammanlagt färre än tio stycken ut-
förda i nötträ (Tångeberg 1986, s. 5, 12; 1993, s.
5 ff). Om man borträknar de båda romanska
(Skellefteå- och Svarttorpmadonnorna) kan de
övriga skulpturerna entydigt knytas till konst-
centra i Rhenområdet, Belgien och Preussen.
Det rör sig sålunda med säkerhet om import-
föremål från dessa områden. Det går med andra
ord inte att påvisa att valnöt skulle ha använts i
någon del av Sverige för framställning av trä -
skulpturer eller för tillverkning av föremål över
huvud taget under medeltiden. Samma förhål-
lande gäller för Danmark (Nyborg 2000, s. 173).
Enligt min mening, och i fullt samförstånd med
tidigare svensk forskning, kan vi utgå ifrån att
de tre skandinaviska stolpstolsmadonnorna i val -
nöt är införda. Några andra kriterier än denna
förekomst av valnötsskulpturer för ett ställ -
nings tagande i frågan om import eller inhemsk
produktion finns knappast. Vi är tvungna att
avstå från spekulationer över betydelsen av till
exempel de kvalitetsskillnader som kan uppfat-
tas mellan de så likartade skulpturerna i Stora
Malm och Dyste.

Det kan vara av intresse att jämföra med en
grupp träskulpturer från 1100-talet som finns
bevarad på Gotland: den kring krucifixet i Hem -

se och madonnan från Viklau (fig. 8). Ma don -
nan tillhör i stort stolpstolsgruppen, men intar
där, som ensam representant för sin typ, en
särställning. Såväl krucifixet i Hemse som ma -
donnan från Viklau är extremt välbevarade: de-
ras polykromier räknas till de bäst bevarade i
hela det europeiska beståndet från denna epok.
På grund av specifika tekniker, former och stil-
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Fig. 8. Madonnan från Viklau, Gotland (SHM). Foto
förf. — Madonna aus Viklau, Gotland.
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drag kan en grupp om sex skulpturer samman -
stäl las, som på goda grunder kan anses ha till kom -
mit i en och samma verkstad, eller åtmins tone
inom ett mycket begränsat område och en snäv
tidsram. Detta är i och för sig mer eller mind re
unikt när det gäller romansk träskulptur i Europa.

Tidigare har man utgått ifrån att skulptu -
rerna skulle ha importerats från Frankrike eller
från Köln. Numera föreställer man sig i stället
ganska allmänt att verkstaden var belägen på
Gotland (Andersson 1962; Andersson i MWSS
II; Tångeberg 1984a; 1984b; 1986; Plahter 1984;
Kunz 2001). Skälen till detta är a) förekomsten
inom ett mycket begränsat geografiskt område,
Gotland, b) de stora likheterna inom gruppen,
c) framför allt att vissa speciella tekniker, som
användandet av linolja och blyvitt även i grun-
deringen (utan den mera gängse krita-limgrun-
deringen), som uppenbarligen använts på Got-
land även in på 1200-talet, och då på konstverk
som i sin enkelhet inte uppfattas som import -
verk. De av denna verkstad använda träslagen
mot säger inte ett sådant antagande. Viktigt är
dock att påpeka: föreställningen om att denna
syn  nerligen högtstående verkstad verkligen fanns
på plats på Gotland baserar sig på en tolkning av
stil, form, material och tekniker – bevis föreligger
inte.

Även dateringen av stolpstolsmadonnorna
är osäker. Madonnan i Stora Malm har daterats
till omkring 1250, Dystemadonnan till omkring
eller efter 1225. Dateringen har, som ovan på -
pekats, påverkats av det senmedeltida ansiktet
på madonnan i Stora Malm. De V-formade, pil-
spetslika vecken på madonnorna uppfattas som
tidiggotiska och leder till en förhållandevis sen
datering (MWSS II, s. 53; Blindheim 1998, s. 36;
jfr dock Kunz, 2001, s. 265, 271, som daterar
madonnorna till »omkring eller efter 1200»).
Jag anser att riktigheten av dessa dateringar och
stilsammanhang borde prövas mer ingående och
med hänsyn till likartade veckformer (även om
de svenska träskulpturerna representerar en för -
enkling) på franska stenskulpturer från 1100-
talets andra hälft. Det kunde visa sig vara möj -
ligt att datera även madonnan i Stora Malm till
tiden omkring 1200. En sådan undersökning
går dock utöver avsikterna med denna uppsats.

Upprepning av typer och motiv i medeltidskonsten
Upprepningen av både en typ, i det här fallet en
rakt och frontalt sittande madonna i stolpstol,
och olika motiv i frisyr, utsmyckning och kläde-
dräkt, inklusive veckformer, måste ses i ett stör -
re sammanhang. Eftersom vi har att göra med
flera varianter av grundtypen och eftersom man,
som Endemann riktigt påpekat, senare under
me deltiden fullständigt överger några av de el-
jest ständigt upprepade motiven (låt vara i sam-
band med omarbetningar), kan fenomenet inte
förklaras så enkelt, som att det rör sig om en
månghundraårig efterbildning av en eller flera
undergörande skulpturer, med avsikten att gen -
om upprepningen föra över av den undergö ran -
de kraften även till kopian. Eftersom flera olika
prototyper använts är det också berättigat att
ställa frågan hur många sådana undergö rande
skulpturer som skulle ha funnits.

Jämförbara upprepningar dyker upp många
gånger under medeltiden i skilda delar av den
romersk-katolska kyrkans områden, dock alltid
bara under tydligt avgränsade epoker. (I den
ortodoxa kyrkan är fenomenet ännu mera ut-
brett och där kan också de fastlagda formerna
användas under en längre tidsrymd.) Några ex-
empel kan nämnas. Franska madonnor och även
deras efterföljd i Skandinavien under 1200-talet
och 1300-talet uppvisar ständigt återkommande
motiv, som till exempel barnets fotställning. Kors  -
fästelseframställningar på Gotland om kring 1350
återger Kristus och de sörjande på samma sätt,
både i storformat och i altarskåp och retabler
(Tångeberg 2005, s. 244 f). I framställningen av
madonnan med barnet, både i tavelmåleri och
skulptur, i Böhmen omkring år 1400 ser vi pre-
cis samma sak: ett antal framställningssätt med
variationer, till exempel i barnets kroppsställ-
ning och Marias sätt att hålla det, som upprepas
av olika mästare och verkstäder (Tångeberg 1993,
s. 36 ff). Ytterligare exempel är skulptur vid
Ned re Rhen under slutet av 1400-talet: flera
skilda mästare och deras verkstäder använder
ständigt samma motiv i frisyrer och klädedräkt,
så långt som till ett mer eller mindre fullständigt
upprepande av veckfall efter ett fastlagt schema
(Schäfer 1991). Många fler exempel skulle kun-
na anföras.

Det finns säkerligen skilda anledningar till
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så dana upprepningar, och det finns olika sätt
som motiven kunnat spridas på. Under senme -
deltiden spelade tryckgrafiken en stor roll, men
denna möjlighet kan inte ha förelegat på 1100-
talet. Hur och varför skulpturerna kunde utföras
så enhetligt över så stora områden förblir oupp-
klarat. Man har jämfört upprepningen av ma -
donnaskulpturernas former med framställning -
en av Kristus iklädd tunika, som kopierar det
berömda, undergörande krucifixet Volto Santo i
Lucca. Men denna jämförelse är ovidkomman -
de: Kristusbilden i Lucca är knuten till en be -
stämd legend. För att göra denna legend aktuell
framställs Kristus på samma sätt som på det un-
dergörande krucifixet, det vill säga iförd tunika.
Men därmed är i allmänhet också upprepningen
slut. Typen utförs i olika stilar, varje stil präglad
av sin tids ideal. Man strävar alltså inte efter att
efterbilda ålderdomliga former eller att uppta el-
jest övergivna framställningssätt. Framförallt ut  -
för man inte arbetena i ålderdomliga tekniker.

Man har under snart 100 års konsthistorisk
forskning arbetat med ett par olika teorier för
att förstå och förklara de inbördes likheterna i
en grupp medeltida madonnor med stildrag från
slutet av 1100-talet fram till slutet av 1400-talet.
I sista hand är det teknikerna, själva tillverk -
ningsförfarandet som fäller avgörandet: samtli-
ga madonnor i den här behandlade gruppen är
tillverkade på ett och samma sätt, i överensstäm-
melse med vad som ovan beskrivits. Varje sådant
tillverkningssätt är bundet vid sin tid. En trä sni -
dare som arbetade under andra hälften av 1200-
talet, under 1300-talet eller 1400-talet gick tillvä-
ga på ett annat sätt än den som var verksam på
1100-talet. Han bearbetade trädstammen på ett
grundläggande annat sätt än hans kollega gjorde
på 1100-talet. Han använde andra verktyg och
satte samman styckena på ett sätt som var typiskt
för hans tid och plats. På samma sätt har varje
epok sina karaktäristiska poly kro mi tekniker som
klart och tydligt går att skilja från dem som ut-
fördes under ett annat skede av me deltiden. Det
är tvivelaktigt om det går att finna något exempel
på att man under medeltiden utfört skulpturer i
för länge sedan övergivna tek niker. Även i de
mest provinsiella arbetena åter finner man de för
tiden moderna och gängse materialen och tek -
nikerna (Tångeberg 1986, s. 302 f).

Det är meningslöst att ställa upp teorier om
att man 300 år efter ursprungsskulpturens till -
komst skulle ha kopierat undergörande romans-
ka skulpturer när frågan faktiskt går att avgöra
genom ett konsekvent studium av den fysiska
substansen: material, tillvägagångssätt, ingrepp,
spår av sekundär bearbetning etc. Förvånans-
värt är att Lennart Karlsson ännu 1995 upprätt -
höll föreställningen om senmedeltida kopior av
romanska skulpturer på precis samma grunder
som af Ugglas 1915, nämligen att de gör ett sen-
medeltida intryck – och detta trots kännedom
om att skulpturer omarbetats under medeltiden,
vilket Karlsson refererade till, men uppenbarli-
gen inte övertygats om! Han uttalade förhopp-
ningen att naturvetenskapliga undersöknings -
metoder i framtiden ska ge svar på frågan om
dateringen av dessa skulpturer. Detta måste upp -
fattas som en överdrift av de naturvetenskapliga
undersökningsmetodernas möjligheter och sam -
tidigt en undervärdering av betydelsen av nog-
granna iakttagelser av konstverkens fysiska sta-
tus.

En konsekvent undersökning, utan använ-
dande av särskild apparatur eller insats av någon
specifik naturvetenskaplig metod, av de madon-
nor som Karlsson betecknar som »romansk typ
– 1400-tal?», exempelvis madonnorna i Nju-
runda (fig. 9), Rudskoga och Riala, klargör utan
ringaste tvivel att dessa verkligen är skulpturer
från tiden omkring 1200 som omarbetats under
senmedeltiden. I vissa fall är konstaterandet av
dessa omständigheter synnerligen enkelt. När
det gäller madonnan i Njurunda räcker det med
en blick på skulpturens baksida, där även en lek-
man torde kunna se att det senmedeltida håret
byggts utanpå det romanska (fig. 10; Karlsson
1995, s. 262–267, bilderna 314, 315, 318)!

Problematiken kring madonnan i Romfartu-
na kyrka i Västmanland (fig. 11) är snarlik. 1966
skrev Aron Andersson om denna skulptur: »This
Madonna from the mid-thirteenth century or
thereabouts was decapitated during the High
Gothic period, as well as her child, and was giv-
en a new face, certainly more amiable than the
earlier one and framed in the hair style typical of
the Bunge master’s time.» (MWSS II, s. 123).
Samma bedömning gjorde Carina Jacobsson
(1995, s. 48). När Lennart Karlsson 1996 be-
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handlade madonnan ser det hela annorlunda ut:
»[…] anletsdrag och dräkternas veckbildning
har en ledigare, mindre schematiserad form. Re-
alismen har i dessa avseenden ökat, men det rör
sig om en återhållen realism som modifieras av
starkt idealiserade inslag, något som är karak-
täristiskt för det tidiga 1300-talet. I detta fall
kompliceras dateringen av att skulpturen enligt
en spridd uppfattning är sekundärt omarbetad.
Tydliga skarvar strax under halsen visar att både
Maria och barnet har separat skurna huvuden,
vilket är ovanligt men inte helt unikt. Det be-

höver inte uppfattas som ett sekundärt ingrepp
utan kan vara följden av ett misslyckande i pri -
märskedet. Om detta vet vi ingenting med säk-
erhet, men under alla omstän dig heter speglar
Romfartunas Mariabild ten den  serna under ti -
digt 1300-tal.» (Karlsson 1996, s. 212 f).

Dessa överläggningar vittnar återigen om en
misstro mot möjligheterna att tolka konst ver -
kens fysiska substans. Dock är det möjligt att med
säkerhet veta hur det verkligen förhållit sig. Utan
något som helst tvivel är Romfartunamadonnan
mycket kraftigt överarbetad. I princip är Aron
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Fig. 9. Madonnan i Njurunda, Medelpad. Foto R. Sundström. —Madonna in Njurunda, Medelpad. 
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An derssons och Carina Jacobssons framställ-
ning riktig. Den kan dock kompletteras med att
de tunna, lineära, typiska 1200-talsvecken gen -
om översnidningar och insatta trästycken fått
fylligare och mjukare former. Marias huvud är
utbytt och hennes högra överarm är se kun därt
tillskarvad. Barnets sittställning har omändrats
till ett motiv typiskt för 1300-talet. Istället för
de ursprungligen utsträckta benen har gen om

omsnidning och tillskarvning det ena benet
böjts i vinkel och smalbenet skjutits under det
andra, så att fotbladet presenteras (fig. 11 t.h.;
Arens 2000, s. 82; Tångeberg konserveringsrap-
port 2000, opublicerad, Länsstyrelsen, Väster -
ås). Dessa omarbetningar har sålunda utförts på
1300-talet, men skulpturen har sedan överarbe-
tats ytterligare en gång under senmedeltiden, då
den försågs med en ny polykromi. I kyrkan för-
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Fig. 10. Madonnan i Njurunda, detalj av huvudets baksida med på 1400-talet påbyggt hår. I botten av springan
ser man förgyllningen på det ursprungliga håret från ca 1200. Foto R. Sundström. —Madonna in Njurunda,
Detail, Rückseite des Kopfes mit im 15. Jahrhundert angesetzten Haaren. Am Ende des Spaltes sieht man die
Vergoldung der ursprünglichen Haare aus der Zeit um 1200.
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varas fragment av reliefer med mariologiska
mo tiv. De kan dateras till 1200-talet men visar
rester av 1400-talspolykromi. Med allra största
sannolikhet härrör de från snidade bildfram-
ställningar på insidorna av dörrarna till ett skåp
där madonnaskulpturen ursprungligen varit pla -
cerad. Detta skåp har uppenbarligen bibehållits
på 1400-talet, då både relieferna och madonnan
försågs med ny polykromi.

Det finns talrika exempel på separat snidade

och tillskarvade ansikten och huvuden i trä -
skulpturen under hela medeltiden. I de flesta fall
kan bruket ges en rent teknisk förklaring (jfr
Tångeberg 1986, s. 19 ff, 153). De exempel på
separata barn och huvuden som här behandlats
(med undantag av sekundärt tillskarvade delar)
har alla det gemensamt att utförandet inte kan
uppfattas som skarvning eller fogning utan har
skett på ett sådant sätt att delarna kan avlägsnas
och åter sättas på plats.
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Fig. 11. Madonnan i Romfartuna, Västmanland. T. h. detalj av barnet med på 1300-talet ändrad benställning.
Foto förf. —Madonna in Romfartuna, Västmanland, rechts Detail des Kindes mit im 14. Jahrhundert geänderter
Beinstellung.
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Det finns ingen möjlighet att förstå och be -
stämma konstverkens härkomst i tid och rum
och deras förhållande till varandra utan teknolo-
giska undersökningar och korrekta tolkningar
av dessa.
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Zusammenfassung

Die Madonna in der Kirche zu Stora Malm in
Södermanland, Schweden, und Überformung von
Holzskulpturen im Mittelalter.

Die romanische Sitzmadonna in der Kirche von
Stora Malm, die vom Verfasser 2004 restauriert
wurde, vertritt eine große und weit verbreitete
Gruppe von Holzskulpturen aus der Zeit um
1170–1220. Der Typus ist durch Frontalität und
Symmetrie charakterisiert. Die Gottesmutter ist
in einem Pfostenstuhl sitzend dargestellt, das
ebenfalls sitzende Kind mitten in ihrem Schoss
platziert. Die Skulpturen treten in einem Gebiet
von Westfalen und dem Rheinland bis Nord-
schweden und von Finnland bis Norwegen auf.
Die etwa 70 erhaltenen Figuren dieser Art, wo -
von ca. 60 sich in Schweden befinden, weisen
eine erstaunliche Einheitlichkeit, nicht nur der
Formen, sondern auch sämtlicher Techniken, bis
zur genausten Wiederholung, auf. Der Hauptty-
pus wird mit einigen Motiven vor allem der Ge -
wandung variiert, so dass Untergruppen zusam-
mengestellt werden können.

Das Problem der Forschung bestand, seit der
ersten Behandlung 1915 durch Carl R. af Ugglas,
nicht nur darin, die Einheitlichkeit und die
genauen Wiederholungen, sondern auch das rät -
selhafte Phänomen der Einmischung von spät -
mittelalterlichen Formen und Motiven an einer
Mehrzahl der Werke, zu erklären. Die Einheit -
lichkeit entstand dadurch, so meinte man, dass,
offensichtlich mehr als nur eine, wundertätige
Urfigur immer wieder nachgebildet wurde. Für
die Verbreitung seien die Klöster verantwort -
lich. Die spätmittelalterlichen Züge entstanden,
weil, so die Meinung, diese Wiederholung bis
Ende des Mittelalters immer neu ausgeführt wur -
de. In einigen Fällen war jedoch eine im Spät -
mittelalter ausgeführte Überschnitzung nicht zu
übersehen. Dass in sämtlichen Fällen, wo For-
men und Motive des Spätmittelalters wahr zu -
nehmen sind, diese das Ergebnis jüngerer Über-
formungen seien, wurde jedoch nicht angenom-
men. Stattdessen hat man – sogar so spät wie
1995, als deutliche Berichte über solche Überfor-
mungen bereits veröffentlicht vorlagen – an der 

Vor stellung von „retardierten“ Zügen an spät  mit -
telalterlichen Sitzmadonnen festgehalten.

Durch genaue und konsequente technolo -
gische Untersuchungen, die keines Aufwandes
an technischen Geräten oder der Verwendung
naturwissenschaftlicher Methoden bedürfen, kön  -
nen die Überformungen mit vollkommener
Sicher heit nachgewiesen werden. Bis jetzt hat
sich kein einziges Beispiel einer Wiederholung
romanischer Skulpturentypen dieser Art im
Spät mittelalter nachweisen lassen. Wichtig ist
die Einsicht, dass die Herstellungsprozesse für
jede Epoche der etwa 350 Jahre des Mittelalters,
wovon sich Holzskulpturen erhaltenen haben,
jeweils zeitgebunden sind. Einfach ausgedrückt
hat man genau so wenig in der romanischen
Epoche „gotisch“ gearbeitet, wie umgekehrt,
„ro manisch“ in der gotischen. Die Art und Um-
fassung der Überformungen variieren stark.
Manchmal sind nur die Gesichter zurückhal-
tend geändert, wodurch die Jungfrau einen
lieblicheren, weicheren Ausdruck erhalten hat.
Manchmal sind erhebliche Teile der Frisur, der
Kleidung und des Stuhles stark verändert.
Ebenso wurden die Fassungen erneuert. Die
frühesten Veränderungen fanden bereits im 14.
Jahrhundert statt, die jüngsten am Ende des
Mittelalters.

Die ursprüngliche Einheitlichkeit ist schwie -
riger zu erklären, ist aber für diese Gruppe nicht
einmalig. Keinesfalls kann es darum gehen, dass
sämtliche, ja, nicht einmal mehrere der Figuren
innerhalb eines und desselben Werkstattbetrie -
bes entstanden sein könnten. Offensichtlich wur -
den diese Kunstwerke sowohl in Deutschland
wie in Skandinavien hergestellt.

Eine weitere Frage, die mit dem Typus ver-
bunden ist, gilt der Befestigung des Kindes, die
offensichtlich mit der Absicht eines Entfernens
und wieder Anbringens ausgeführt wurde. Ein
rätselhaftes Phänomen ist auch, dass die hin-
teren Pfosten des Stuhles, sowohl bei schwedi -
schen, als auch bei deutschen Madonnen in
Schulterhöhe, schräg der Körperform angepasst,
sekundär abgeschnitten wurden. Als Erklärung,
sowohl hierfür, als auch für das mit der Mutter
nicht fest verbundene Kind, wird das Bekleiden
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der Skulpturen mit Textilien vorgeschlagen, ein
Vorschlag, der auf erhaltene Madonnen anderer
Typen des 12. und des 13. Jahrhunderts in Däne-
mark, Schleswig-Holstein, Frankreich und Sach-
sen übertragen werden kann. Sowohl die ur-
sprüngliche Möglichkeit das Kind zu entfernen,
als auch das Kürzen der Pfosten, sollte ein derar-
tiges Anziehen erleichtern. Zu bemerken ist,
dass die Figuren durch die Textilien nicht kost-

barer ausgestattet wurden, sondern eher um ge -
kehrt, dass mit den Textilien die mit Gold und
Edelsteinen vornehmere, überirdische Erschein-
ung verhüllt wurde. Die zwar nur im geringen
Ausmaß erhaltenen ursprünglichen Fassungen
zeigen eine kostbare Ausstattung mit Vergol d -
ung en und reichen Edelsteinbesatzungen, manch   -
mal mit echten Steinen, manchmal mit Imita-
tionen in Kreide-Leimmasse.
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