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ST = Sveriges traktater med främmande magter 1. Nr 201
Vadstena klosters två äldsta jordeböcker med inled-

ning och språklig kommentar, utgivna av Anna
Larsson. Uppsala 1971. Samlingar utgivna av Svens-
ka fornskriftsällskapet. Svenska skrifter. Band 72.
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Lars Redin visade 1976 att armställningarna i
medeltida gravar uppvisar en kronologi. De älds-
ta skeletten har armarna längs sidorna och fick
beteckningen A. Därefter sker en progression där
underarmarna placeras allt högre upp på bålen:
händerna över skötet (B), armarna över magen
(C) och ett slutstadium (D) där armarna är korsa -
de över bröstet, med händerna upp mot nyckel-
benen. Senare forskning har förfinat tidfästning -
arna, men i allt väsentligt står Redins schema
oförändrat. Maria Cinthio har granskat armställ-
ningarnas motsvarigheter i bildkonsten och på -
pekat att det var först position D som hade en
religiös innebörd, som en markering av vördnad
(2002, s. 213–224).

Så vitt jag har kunnat se har forskningen inte
observerat två skriftliga källor med bäring på det-
ta material. Den äldsta, och viktigaste, är ett Eriks-
mirakel nedtecknat före 1292, troligen på 1280-
talet. Här berättas att Ragvald Pukes hustru Ka -
tarina låg sjuk i tolv veckor och närmade sig sitt
yttersta. Tummarna bands fast på henne (pollices
ligarentur), och det tycktes inte finnas hopp om
att hon skulle överleva. Efter att maken hade lo -
vat vallfärda till Sankt Erik, det vill säga Uppsala,
och offra ett dyrbart tyg tillfrisknade hon (SRS

2:1 s. 304, övers. Lundén 1960, s. 69; om person-
erna se ÄSF 1 s. 178).

Min tolkning är att detta fastbindande av
tummarna handlade om att binda samman hän-
derna, och att det gjordes för att inte likstelhet
skulle hindra att armarna placerades över bålen:
Redins position B–D. Likstelhet, rigor mortis, bör -
jar omkring tre timmar efter döden, når sitt maxi-
mum efter tolv timmar och avklingar efter tre
dygn. Medeltida begravningar skedde inom ett
par dagar efter dödsfallet (Johansson & Gallén
1956, s. 415), alltså inom den tid då liket var stelt.
Att binda samman händerna redan innan döden
hade inträtt innebar att man kunde vara säker på
ge liket den rätta armställningen. Om bandet
kring tummarna lämnades kvar är det möjligt att
det kan påträffas arkeologiskt.

Den andra källan är en av Birgittas uppenba -
relser som jag blev uppmärksam på genom Mia
Åkestam i dessa spalter (2004, s. 41). Efter att
Jesus dött på korset håller jungfru Maria kroppen
i sitt knä, »och hans händer voro så förstelnade,
att de ej kunde böjas ned över bröstet utan över
magen, ungefär över naveln». Birgitta visste gi -
vetvis ingenting om armställningar under första
århundradet, utan hon tillskrev Maria sin egen
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tids bruk. Här tycks det handla om att åstadkom-
ma armställning D, och intrycket blir att arm-
ställning C inte längre var bruklig i Birgittas
kretsar i Östergötland vid mitten av 1300-talet.
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