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Debatt 

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar 
i Mälarlandskapen och Finland 1400—1534. Kommentar till recension 
i Fornvännen 81 

I en fyra sidor lång recension i Fornvännen 81 
(1986) går Bengt Ingmar Kilström igenom min 
avhandling om de senmedeltida bildprogram
mens sammansättning och funktion. Trots 
många invändningar, frågor och påpekanden 
mynnar genomgången ut i ett positivt slutom
döme, för vilket jag tackar. Det skulle inte fin
nas anledning till en kommentar, om inte re
censenten i så många fall ställt sig frågande eller 
tyckt sig finna direkta felaktigheter. Det är inte 
möjligt att på ett begränsat utrymme kommen
tera allt, men jag ämnar åtminstone på några 
punkter försöka bringa klarhet. 

Avhandlingsmaterialet omfattar 135 mer eller 
mindre fullständiga målningssviter i de tre Mä
larlandskapen samt Finland. Recensenten fin
ner det beklagligt, att inte också materialet i 
Dalarna och Norrland adderats till undersök
ningen, medan enligt honom det götaländska 
materialet väl kan undvaras. På denna punkt är 
jag inte enig med recensenten. Det götaländska 
materialet hänger samman med det äldre måle
riet inom det utvalda området. Men det område 
jag stannade för bildar trots allt en samman
hängande kulturell enhet med ett någorlunda 
överblickbart material. De av recensenten ef
terlysta stads- och klosterkyrkorna har lämnats 
utanför huvudmaterialet, då de med sina sär
skilda kulturella och ekonomiska förutsättning
ar skulle ha minskat möjligheterna till generali
seringar på basis av detsamma. 

Beskyllningen för inkonsekvens, när jag valt 
att inte behandla Helga Trefaldighet i Uppsala 
som en vanlig bondkyrka och som sådan låta 
den ingå i undersökningsmaterialet tillbakavi
sar jag med bestämdhet, inte främst på grund 
av dess belägenhet i hjärtat av staden, granne 
med domkyrkan, eller på grund av dess stads-
kyrkdiknande arkitektur utan i synnerhet ge
nom dess ställning i kyrkligt och ekonomiskt 

hänseende. Till kyrkan hörde både en landsför
samling och en stadsförsamling. "Dessfungerande 
kyrkoherde var kaniken vid domkyrkans sjätte 
kanonikat, alltså ett helt annat förhållande än 
om kyrkan varit enbart en inkomstkälla för ka
niken. Den har med andra ord varit tätt knuten 
till domkyrkan. Om dess särställning i olika av
seenden, se Uppsala stads historia VII, s. 230 och 
248, utkommen efter tryckningen av min av
handling. Klosterkyrkor och stadskyrkor faller 
inte, som recensenten säger, utanför framställ
ningen. De har alla besökts i likhet med kyrkor
na inom materialet, och deras målningar be
handlas i avhandlingen som referensmaterial. 
De av recensenten nämnda kyrkorna i Raumo 
och Arboga har ingalunda lämnats obeaktade 
utan har, som ortsregistret visar, tolv respektive 
tre uppslagsställen. 

Begränsningsnormen har utförligt beskrivits 
i avhandlingen s. 4ff., där det också framgår, 
att fragment som inte säkert kan tydas eller rent 
ornamentala målningar inte har intresse för av
handlingens ämne —program ochfunktion. Därför 
har de av recensenten saknade målningsfrag
menten i Skerike, Kärrbo och Sparrsätra ute
slutits tillsammans med andra som recensenten 
inte nämner. Målningarna i Badelunda vapen
hus, som recensenten också efterlyser, har till
kommit vid mitten av 1500-talet och är inte me
deltida. För här nämnda västmanländska mål
ningar, se Erik Boströms uppsats i Västmanlands 
Fornminnesförenings Årsskrift 1984. Syftet med av
handlingen har inte varit att beskriva målning
arna i alla kyrkor inom ovan angivet område 
och period. 

Recensenten ägnar åtskilliga spalter åt de
taljanmärkningar, blandade med påståenden 
av mer allvarlig art. Till de senare räknar jag 
beskyllningen för att inte ha hänvisat till "vikti
ga källor". Ytterst medveten om att inte kunna 
göra alla författare rättvisa utan att öka voly-
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men på mitt arbete till det otryckbara i fråga om 
det femhundratal motiv jag hade att handskas 
med valde jag att vara restriktiv med hänvis
ningar och förutsätta en relativt hög grad av 
ikonografisk bildning hos mina läsare samt in
ledningsvis erkänna mitt beroende av tidigare 
författare inom de vetenskapliga gebit som min 
avhandling berör (jfr s. 2 f. och 26). Detta inne
bär dock inte, att min avhandling saknar hän
visningar i löpande text eller 1 materialpresen
tationen. Men förfarandet har betydligt be
gränsat listan över författare. Det exempel som 
recensenten nämner var, som framgick vid dis
putationen, en för mig då okänd uppsats, vilket 
jag var den första att beklaga. 

Recensenten utsträcker också sitt nit till up
penbara tryckfel som dubbleringen av evange
listen Markus i Bjärnå. Termen "Nykyrkosko
lan" har jag hämtat från Finlands Kyrkor. Henrik 
Cornell m. fl. använder den också. J ag är med
veten om de försök som förekommit att mynta 
termen "Kalandskolan" efter socknens nuva
rande namn men anser inte namnbyte nödvän
digt eller befogat, då termen avser en medeltida 
företeelse, välkänd för alla konsthistoriker som 
sysslar med medeltiden. 

Vad beträffar inskriften i Ösmo är det osäkert 
om det står " p t r " eller "pe t ' " men sannolikt 
det senare. Är det fråga om det förra behöver 
det inte betyda Peter. Inte heller i senare fallet. 
Och gör det det, behöver det inte avse målaren. 
Som det inte utan ytterligare forskning går att 
komma djupare i detta ämne, valde jag att ac
ceptera rådande uppfattning och nämna Peter 
med viss reservation. Tolkningen "pictor", 
som föreslås i recensionen i anslutning till en 
annan författare, torde knappast vara möjlig, 
eftersom ordet inte föregås av ett namn och inte 
heller något sådant kan ha funnits på det givna 
utrymmet. Även om man som recensenten be
traktar ordet som en " t i t e l " och inte en yrkes
benämning, måste det ju sammanställas med 
ett namn. En helig biskop i Sagu sägs i recensio
nen "med största sannolikhet" vara S:t Hen
rik. Biskopen saknar alla attribut som kunde ha 
väglett betraktaren och måste förbli anonym. 

" I Ingå har förf. gjort en del förväxlingar 
som det skulle föra allt för långt att här närmare 
utreda", skriver recensenten, som "på ort och 
ställe' ' gjort sina iakttagelser. En utredning tor

de dock vara enklare än recensenten föreställer 
sig. Det finns nämligen inte mycket kvar i Ingå 
att förväxla, endast dödsdansen på nordväggen 
och ett antal skadade kormålningar. Resten är 
en rekonstruktion av bildprogrammet, gjord 
med hjälp av kalkeringar i Musdverkets förvar, 
vilket recensenten uppenbarligen inte observe
rat, trots att det i samtliga fall angivits och dess
utom kommenterats i noterna på aktuellt ställe 
(s. 198). När det gäller de dansande, nakna fi
gurerna i Sjundeå (Fig. 276 i avh.) har de av 
mig tolkats som uttryck för den himmelska 
glädjen enligt en passus i Speculum humanae salva-
tionis, som uppenbarligen varit känd för den 
som komponerade programmet (jfr s. 300 och 
s. 416 i avh.). Recensenten sätter frågetecken för 
tolkningen med hänvisning till att figurerna av 
mig nämns som "helgon". Tolkningen av hel
heten står och faller inte med denna beteck
ning. Figurerna har i varje fall glorior och får 
antas genomföra sin dans på de saligas ängder. 

Recensenten behandlar också en av mina ti
digare uppsatser, avseende målningarna i Tor
tuna kyrka, där jag tyckt mig skönja ett pro
gram i birgittinsk anda, medan recensenten i 
olika sammanhang betecknat detsamma som 
dominikanskt, därtill ledd inte minst genom 
närheten till Västeråskonventet. J ag skall här 
inte gå närmare in på min argumentation, en
dast konstatera, att ett birgittinskt inflytande i 
Västeråsstiftet med dess livliga förbindelser 
med Vadstena ligger nära till hands. I övrigt 
hänvisar jag till min uppsats i Imagines medievales 
(1983), där det också framgår hur jag kommit 
att uppfatta det kvinnliga helgonet på sydöstra 
korpelaren som Katarina av Vadstena. Liksom 
recensenten i det åberopade fallet med pelika
nen i Litslena hade tillfälle att följa restaure
ringen på nära håll, hade jag samma förmån i 
Tortuna. Min Birgitta i Tortuna — liksom i 
Hov (Ög) och Häverö utrustad med bl. a. en 
byggnad som kännetecken (s. 316 f i uppsatsen 
samt s. 152 och 437 f i avh.) vill recensenten 
göra till en Hedvig i analogi med ett altarskåp i 
Torsvi. Det skall dock anmärkas, att den aktuel
la figuren i Torsvi av Aron Andersson i Medieval 
Wooden Sculpture (1980 s. 120) betecknats som 
S:ta Gertrud. Hedvig har vanligtvis krona över 
doket. Tolkningen av denna figur i Tortuna är 
inte oväsentlig, eftersom det finns en tydlig na-
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tionell inriktning i denna kyrka, när det gäller 
urvalet av helgon. 

Uppställningen över motivens placering i 
kyrkorummet, dvs. den schematiska presenta
tionen av bildprogrammen med kommentarer i 
form av noter vill recensenten hellre se placerad 
bak i boken i stället för som nu efter presentatio
nen av de enskilda motiven och deras förekomst 
i olika kyrkor, där den, som jag ser det, logiskt 
hör hemma. Ett annat skäl för placeringen är 
att bildprogrammen är avhandlingens huvud
material. 135 målningssviter låter sig inte be
skrivas på begränsat utrymme. De inledande 
kapitlen är egentligen en materialpresentation i 
stenstil. För de svårigheter recensenten haft 
med att förstå kodsystemet, hänvisar jag till ka
pitel II.2, där receptet för motivkodernas an
vändning på ett, som jag hoppas, lättfattligt sätt 
har beskrivits. 

Recensenten ondgör sig över, att jag inte 
skulle ha förstått, att kyrkvalvet är en avspeg
ling av himlavalvet. Det är en välkänd uppfatt
ning som jag helt delar. Själv har jag gått längre 
och hävdat, att kyrkorummet med sina färger 
och bilder av de heliga för den medeltida män
niskan framstått som en himmelens förgård — 
eller som jag uttryckt det i slutordet: en avspeg
ling av den himmelska härligheten. Apropos 
idén om himlavalvet säger recensenten, att man 
på basis av den " b o r d e " börja presentationen 
av motiven "uppifrån och framifrån". Det är 
precis den ordning som valts för presentationen 
av programmen i kapitel IV.3, varför påpekan
det är svårbegripligt. Men om recensenten med 
sin anmärkning menar, att man alltid skall bör
ja söka ett bildprograms speciella tema i den 
östligaste valvkappan, är jag inte längre med på 
noterna. 

Recensenten tillmäter mig uppfattningen, 
att det skulle finnas en "motsä t tn ing" mellan 
mariologiskt och kristologiskt och har därmed 
misstolkat en del av min framställning. På si
dorna 461 och 462 i avhandlingen sägs uttryck
ligen, att Kristus är huvudpersonen i alla bild
program och att termen "mariologisk" an
vänds för de program, där Maria uppträder 
som en viktig medspelare i frälsningsverket. 
Det är alltså inte alls fråga om en motsättning 
utan en förskjutning av tyngdpunkten i rikt
ning mot Maria, alltmera påtaglig mot slutet av 

medeltiden, även om rent kristologiska bild
program existerar sida vid sida med de mario
logiskt färgade. "Det är hela tiden fråga om ett 
samspel", säger recensenten. Förvisso. Detta 
samspel behandlas på mer än ett ställe i av
handlingen, t.ex. s. 308ff. och s. 461. 

När det gäller det kateketiska materialet har 
jag vågat mig på en hänvisning till Ulf Björk
mans recension av recensentens avhandling om 
den kateketiska undervisningen i Sverige under 
medeltiden {Kyrkohistorisk årsskrift 58 s. 201 ff). 
Hänvisningen berör frågan om hur mycket av 
det kateketiska stoffet som egentligen kommit 
till användning i katekesundervisningen. När 
det gäller de behandlade målningssviterna är 
det kateketiska materialet större än det som en
ligt Björkman kan tänkas ha ingått i den folkli
ga undervisningen. Att jag valt att följa Björk
man på denna punkt innebär inte något gene
rellt avståndstagande från recensentens av
handling, som då den kom, hade förtjänsten att 
angripa ett tämligen obearbetat material och 
därtill gå utanför den snävt teologiska sfären. 
Det finns i mitt arbete hänvisningar också till 
recensentens avhandling, vilken ännu efter 
nära trettio år har aktualitet. Min syn på de ka
teketiska motivens funktion är en annan än re
censentens. Till denna fråga återkommer jag 
nedan. 

Något omild till sinnes genomströvar recen
senten min avhandling på jakt efter "inadver-
tenser". "Direkt felaktigt", säger han, då han 
anlänt till Credo, " ä r ett påstående på s. 259, 
att credosviten i långhusen 'med ett undantag ' 
(är) placerad i valvet", och han nämner en rad 
exempel på motsatsen samt konstaterar, att 
också författaren trots det märkliga påståendet 
tycks känna till, att de uppräknade kyrkorna 
har Credo på väggarna. Vid en noggrannare 
läsning av den aktuella texten skulle recensen
ten ha funnit, att Credo inom materialet kan ha 
tre olika placeringar: enbart i koret, enbart i 
långhuset — då med ett undantag placerat i 
valvet — samt slutligen i både långhus och kor. 
Till den sistnämnda gruppen hör de exempel 
som recensenten räknar upp, bl. a. Litslena och 
Ärentuna, där motivet består av storfiguriga 
gestalter på väggarna. 

Recensenten vill inte godta, att det inte av 
helgonbildernas placering går att utläsa vilket 
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Fig.l. Litslena. Svickelfigur med djävulsliknande skepnad. 
Foto A. Nilsén. 

eller vilka helgon som varit kyrkans skyddshel
gon utan menar, att en framträdande placering 
skall tas som bevis för att helgonet i fråga varit 
kyrkans patron, vilket vore i hög grad önskvärt. 
Dessvärre visar en systematisk genomgång av 
de fall, där skyddshelgonen är kända, att de 
mest skiftande placeringar kan förekomma. 
Ibland finns ingen målad bild alls av skyddshel
gonet. Man får anta, att skyddshelgonens alta
ren som regel var försedda med bild av aktuellt 
helgon och att dess bild inte behövde upprepas 
i muralmålningarna, även om så ofta skedde. 
Beträffande problemet med "kyrkmässa", dvs. 
kyrkoinvigningsdag eller dedicatio, tillåter jag 
mig att lita mer på Maliniemi än på recensen
ten. Visserligen kunde man förvärva tillåtelse 
att få flytta kyrkmässodagen, så att den låg i an
slutning till skyddshelgonets dag eller på annan 
lämplig dag. Men den fick inte infalla på samma 
dag som en annan fest av högsta rang. Här av
ses givetvis endast medeltida förhållanden. Re
censentens argument är hämtade från nutiden, 
från ett samtal med en praktiserande katolik. 

För de här diskuterade problemen med skydds
helgonens identifiering ber jag att få hänvisa till 
s. 441 ff. i avhandlingen. 

Den brokiga floran av fabdväsen, grotesker 
och liknande, som jag sammanfattat under be
teckningen "drolerier" har jag behandlat över
siktligt och knappast ägnat "stort u t rymme" 
som recensenten säger, i varje fall inte med tan
ke på den mångfald av dylika motiv som finns 
ute i kyrkorna. J ag har valt att betrakta detta 
material som en undervegetation som endast 
sällan samspelar med bildprogrammet. An
spelningar på mänskliga svagheter är inte ovan
liga. Men de har utförts med humor och utan 
moraliserande funktion, sannolikt oftast därför 
att det blivit utrymme över i svicklar och 
skrymslen (Fig. 1). J a g tror alltså inte att de har 
någon "gåtfull funktion". Recensenten har där 
en annan uppfattning och har i sin beskrivning 
av Härkeberga kyrka (Sveriges kyrkor, Up. vol. 
123) tillsammans med folkskollärare P. Hed
lund försökt förklara de aktuella figurerna som 
symboler för synder och laster (Fig. 2). 

Annorlunda än med drolerierna kan det för
hålla sig med illustrationer till kända talesätt 
som t. ex. liknelsen med grandet och bjälken, 
som avbildas på väl synlig plats i Almunge 
(Fig. 3). Den utgör där en summering av inne
hållet i bildprogrammet, vars tema kretsar 
kring begreppen frestelse, synd och nåd. Bilden 
utgör en folklig parallell — om också hämtad ur 
Bibeln — till den likaledes avbildade berättel
sen om äktenskapsbryterskan, som judarna vil
le stena och som gav upphov till de kända or
den: "Den av er som är utan synd. . . etc." 

Programmet i Almunge har ett tema, precis 
som en predikan, ett tema som går genom hela 
programmet och belyses med exempel. J ag har 
i avhandlingen framfört, att de senmedeltida 
bildprogrammen kan liknas vid predikningar. 
Recensenten anser, att jag undervärderar bety
delsen av kateketiska och andra undervisande 
motiv och har en avvikande mening om mål
ningarnas funktion. Prästerna kan ha haft be
hov att läsa på, säger recensenten och anser att 
de kateketiska motiv som förekommer i koret 
kan ha fyllt behovet av lärobok för prästerna. 
De stora sakramentscyklerna skulle i och för sig 
ha kunnat ha en påminnande funktion — men 
de är sannerligen inte många, och kan man tän-
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ka sig präster som inte visste vilka de sju sakra
ment var som de förvaltade? Och var fanns väl 
den Argus till präst som kunde urskilja de mini
mala inskrifterna i Söderby-Karls kyrkas kor
valv ens med den bästa belysning? Nej, behöv
de prästerna läsa på i dessa elementära ämnen 
fanns det nog mera hanterligt material. Recen
senten uppehåller sig också vid mitt påstående 
att alla målningar i en kyrka inte kunde urskil
jas av menigheten bl. a. på grund av det dunkel 
som måste ha rått i kyrkorna vid den aktuella ti
den, då fönstren var färre och mindre. " M o t 
detta kan kritik anföras!" säger recensenten 
och nämner den artificiella belysning som kan 
tänkas ha förekommit på altaren och på väggar 
i form av talgdankar och vaxljus. Envar som sett 
levande ljus i funktion t. ex. i julottan vet att dy
lik belysning snarare ökar svårigheten att ur
skilja helheten, genom att den endast upplyser 
kretsar med föga vid radie och alltså inte ger nå
got jämnt allmänljus och genom den skuggbild-
ning som uppstår på de i allmänhet ojämna 
väggarna. Men säkert har de fladdrande lågor
na ökat upplevelsen av färgerna och därmed va
rit stämningsskapande. Till detta kommer, att 
man knappast kan anta någon mera omfattan
de användning av ljus annat än vid större fester, 
då ljus var en förhållandevis dyrbar vara. Om 
målningarnas funktion i förhållande till kyrko
rum och betraktare, se kap. VIII. 2. B. d, där 
ljusförhållandena diskuteras (s. 511). 

Recensenten talar om en "gl idning" i min 
syn på målningarnas didaktiska roll. J ag tycker 
mig ha klart uttryckt (kap VIII. 2. B. d, särskilt 
s. 512), att en viss del av materialet varit till
gängligt för betraktarens öga, dels också har en 
didaktisk funktion, medan de ofta likaledes väl 
synliga passionssviterna mera vädjat till käns
lan. De ofta påtagligt instruktivt utformade 
moraliserande motiven har självfallet varit tyd
liga nog att kunna verka direkt på betraktaren 
som en påminnelse om kristna normer. Med di
rekt menar jag utan pedagogisk mellanhand. 
Recensenten och många med honom har häv
dat, att målningarna varit ett hjälpmedel vid 
prästernas undervisning i den kristna läran, 
vilket jag inte minst av pedagogiska skäl avvisat 
(s. 509 ff. i avh.). Detta hindrar inte, att hela 
program kan ha ett didaktiskt innehåll. Här vill 
jag återknyta till den ovannämnda tankegång-

Fig. 2. Härkeberga. Musicerande narr, enligt recensenten 
en symbol för högmodet bl. a. på grund av de uppåtrikladc 
knäna. Efler Sveriges Kyrkor. 

en, att bildprogrammen utformats som predik
ningar. I avhandlingen har jag använt termen 
"frälsningsspeglar", därmed antydande inne
hållets karaktär. J ag har antagit, att dessa bild
predikningar skall ses som avspeglingar av 
tänkta idealpredikningar, en del med sikte på 
att redogöra för hela frälsningsverket, andra — 
särskilt de yngre — utvecklande ett särskilt 
tema, belyst med exempel, bland dem det nyss
nämnda programmet i Almunge. 

Programgivarens uppgift har varit att kom
ponera något idealt och skönt till Guds ära. De 
bevarade inskrifter som påträffats anger i all
mänhet, att målningarna utförts just till Guds 
ära. Att de sedan av givaren säkerligen förutsat
tes komma honom och eventuella anhöriga till
godo i livet efter detta eller på annat sätt gagna 
honom är en annan sida av det hela. Som ytter
ligare en tillkommande faktor får man räkna 
den ovan berörda verkan som målningarna 
skulle ha i rummet och på betraktaren. Pro
grammens begriplighet och teologiska inrikt-
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Fig. 3. Almunge. Svickelfigur i långhusets östligaste valv, 
östra valvkappan. Foto A. Nilsén. 

ning samt den långtgående individualiteten 
dem emellan — intet program är identiskt med 
ett annat — har föranlett mitt antagande, att en 
andlig, förmodligen ofta kyrkoherden, fått 
uppdraget av givaren att komponera program
met, om inte rent av församlingen själv var be
ställaren, och att för denna andlige en predikan 

varit den skönaste gåvan till Gud, vilket inte 
hindrat honom från att rikta sig också till för
samlingen med den sköna, färgskimrande hel
heten med dess andaktsingivande funktion och 
de i det föregående nämnda moraliserande el
ler didaktiska bilderna i t. ex. vapenhuset eller 
vid utgången. Frågan om varför man lät måla i 
kyrkorna behandlas på s. 512 ff. i avhandlingen. 

O m det sålunda är orimligt att tänka sig, att 
församlingsmenigheten skulle ha kunnat se och 
uppfatta målningssviten i sin helhet eller följa 
de ofta komplicerade tankegångar av teologisk 
art som där utvecklas, så har dock målningarna 
förutom sin stämningsskapande funktion också 
till vissa delar kunnat vägleda betraktaren. Det 
för menigheten i Almunge säkert gripbara av 
programmets tema har varit de ostentativt pla
cerade bilderna av de båda ynglingarna, den 
ene ljus och fager i anletet med händerna fromt 
sammanpressade, den andre med ett långt, an
klagande pekfinger, förgrymmad min samt 
bjälke i ögat, och de med dem båda förknippade 
budskapet. 

Anna Nilsén 
Konstvetenskapliga institutionen 

Domkyrkoplan 7, S-752 20 Uppsala 

Forntid i nutid? — Kring en bilderbok i arkeologi och etnografi 

Göran Burenhult, Speglingar av det förflutna, Bok
förlaget Bra Böcker, Höganäs. Tryckt i England 
1986. 351 s. 

alltmer präglar den arkeologiska vetenskapen 
ska tillskrivas Göran Burenhult. . ." (Bakre 
omslagsflikens text.) 

"Att vara arkeolog är precis lika spännande 
som det låter — åtminstone om man arbetar 
som Göran Burenhult. Om man är en upp
täcktsresande i främmande kulturer, förr och 
nu, här eller på andra sidan jordklotet. Men 
dessvärre blir resultaten av arkeologens spän
nande upptäckter ofta ganska torra och av få 
lästa forskningsrapporter. Åtminstone har det 
varit så. Bilden håller nu på att förändras och 
mycket av den djärvhet och tillgänglighet som 

Författaren i fokus 

Så storstilat inleds baksidesflikens reklamtext 
till Göran Burenhults spektakulära och elegan
ta produkt Speglingar av del JÖrflutna. Omslaget 
domineras av en uppförstorad bild av ansiktet 
av en kvinna från Söderhavsregionen. I hennes 
pupill speglas vad hon ser: en fotograf, hans föl
jeslagare, ett hus i bakgrunden m. m. Den här 
effekten är numera klassisk. Förlagor återfinns 
i t. ex. flamländsk konst från medeltiden. Mest 
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