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Et t birgittinskt inslag i en Bertram-komposition ? 

Av 

CARL R. A F U G G L A S . 

land målningarna på mäster Bertrams Buxlehude-altare i 
Hamburgs Kunsthalle — av allt att döma från 1390-
talet — befinner sig en scen, vars ikonografi hittills för
blivit oförklarad (fig. 12); det nämnda museets chef, prof. 

dr. G. Pauli, har också på förfrågan godhetsfullt meddelat, att ännu 
ingen tolkning därav blivit gjord. Liohtwark1 har kallat den "änglar
nas besök", men anmärker: "Fiir diese Darstellung fehlt es in der 
Epoche Bertrams und nooh läng nachher an einem Seitenstiick. Inhalt 
und Aufbau sind gleich originell. Die Dichtung, aus der der Stoff 
stammen diirfte, känn ich noch nicht naohweisen." Att stoffet hänför 
sig lill någon av epokens mystiker, synes han dock finna uppenbart. 
Bertrams hela konst bär spår av inspiration från sådant håll och 
detta förhållande ger sig alldeles särskilt till känna i den ifråga
varande kompositionen.4 

Altaret är målat för ett nunnekloster — benediktinernunnornas 
vid Buxtehude i Hannover — och skildrar Marias liv med det 
framhävande av det idylliskt-känslofulla, som tidevarvet älskade 
och särskilt måste tilltalat den kvinnoförsamling, som under guds
tjänststunderna haft det för ögonen. Just vid behandlingen av 
ämnen ur Kristi barndomshistoria — och det är ett dylikt, det här 
är fråga om — diktade senmedeltiden gärna fritt och uppfann små 
drag av rörande eller pittoresk natur, som förmänskligade och 
levandegjorde den traditionella bibelhistorien; Mäle3 har saramau-

1 Moister Bcrtram (Hamburg 1905) s. 374 ff, 
2 L i c h t w a r k: a. a. s. 84 f. 
s L'art religioux de la fin du moycn-äge (Paris 1908) s. 152 ff. 
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ställt ett flertal av detta slag, men intet däribland kan förbindas 
med mäster Bertrams målning. 

Vad denna återger, är Maria sittande i vad man skulle kunna 
kalla ett lusthus i en trädgård, sömmande på den purpurfärgade 
livklädnad, som — enligt vad man förstår —• är den, varom 

Fig. 12. "Änglarnas besök", målning av mäster 
Bertram på altaret från Buxtehude. 

(Kunsthallo, Hamburg.) 

krigsknektarna skola komma att kasta lott vid foten av kor
set på Golgata. En garnkorg står bredvid henne. På marken 
vid hennes fötter ligger barnet; det har lekt med en snurra, som 
jämte sin piska ligger bredvid det. Gossen har blivit trött därpå 
och i stället kastat sig över en bok, som han börjat bläddra i, 
utsträckt i gräset med kinden stödd mot handen. Då är det något, 
som kommer honom att vända på huvudet — och bakom sig ser 
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han tvenne änglar, den ena bärande ett spjut och en törnekrona, 
den andra ett kors och tre spikar. En vision av martyriet, som 
väntar! 

Det har, som sagt, varit ovisst, vad denna framställning egent
ligen innebär och vilken nyckeln är till dess tydning. Författaren 
till dessa rader vågar heller icke utge det, som nedan följer, som 
annat än ett uppslag, vilket möjligen kan utföras i annan och mer 
positiv riktning. Men vid ett betraktande av bilden kan man knap
past undgå att erinra sig en passus ur Birgittas uppenbarelser, 
nämligen den 7:e bokens 8:e kapitel1, där Maria genom helgonet 
sänder en viss klosterbroder hälsningar och förmaningar av olika 
slag och där hon bl. a. säger: "Visselica, jak som föilde sannan gudh, 
bär vitne, at then sami min son ihesus christus hafdhe ett eghit 
[d. v. s. en dräkt]. Oc thz aatte han ensamin ok thz var then 
kiortelen, som jak giordhe mz minom eghnom handom, thz vitna 
prophetin a mins sons väghna, sighiande sua: The dubbladho om 
mit klädhe, atuakta at han sighir: ey vart klädhe, vtan mit klädhe. 
Thw skal ämuäl vita, at huru opta iak infördhe han j then kior-
telin for hans hälaghasta licamma nyttelikhet, tha opfyltos ginstan 
min öghon mz taarom ok allir min licamme thwingahis mz mangom 
dröuilsom ok sorgh ok besklikhet, aff thy at iak väl viste mz 
hwat måtto then 'kiortelin skulle framiledhis skilias vidh min son 
j hans pinotima, nar han skulle nakin oc. menlöss korsfästas aff 
judhomen. Ok thänne kiortelin var thz klädhit om hulkit the 
dubbladho, som han korsfäste." 

Har en konstnär, gripen av den mänskligt rörande och poetiska 
charmen i dessa rader, velat omsätta deras lyriska innehåll i åskåd
lig form, har han ej kunnat göra det på en gång mer övertygande 
och med ett finare dikteriskt grepp än i denna framställning, där 
en moders mörka framtidsaningar visionärt förkroppsligas i ge
stalten av de ting, hennes oro skönjt genom framtidstöcknen, fram
burna av himmelska budbärare. Det är som en i ljusare ton stämd 
transkribtion av det mörka hotet i Viktor Rydbergs "Jungfru 
Maria i rosengård", där hon 

" . . . somnar en linda med blodröd våd 
åt folkmartyren av Davids ätt". 

1 Heliga Birgittas uppenbarelser, utg. av K l e m m i n g (Stockholm 
1857—1884) III s. 249 f. Interpunktcringen av förf. 
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För mystikern mäster Bertram bör en dylik transkribtion och en 
dylik åskådlig omsättning av en lyrisk romans — ty en dylik är 
det citerade Birgitta-kapitlet — vara en uppgift, som vädjade till 
hans eget kynne. Var mystiker är ett stycke diktare och Bertram 
var mystiker. Man vet ju också, att senmedeltidens konstnärer av 
hans läggning mer än en gång visat sig mottagliga för den poesi 
liksom det patos, som mötte dem i den svenska sierskans budskap 
— det är främst Cornell1 som ådagalagt det — dot överraskande är 
blott, förutsatt riktigheten av det ovan sagda, att inflytandet ifråga 
skulle uppenbara sig redan så tidigt som 1300-talets slut. I Nord
europa ger den sig väl knappast till känna förrän ett gott stycke 
in på nästa århundrade, även om det, som Cornell2 påvisat, i Italien 
— den heligas andra fädernesland och själva stamorten för hennes 
dyrkan — kan spåras långt dessförinnan (före 1380). Men just 
i detta sistnämnda förhållande ligger måhända förklaringen till, 
att det nått även Bertram, den nordeuropeiska mästaren, vid en 
tidpunkt, då man annars icke skulle hava väntat det: år 1390 före
tar han en pilgrimsfärd till Rom — man äger i behåll ett testa
mente av detta år, som han enligt tidens sed upprättade före den 
långa, vanskliga resans anträdande — och det första arbete, han 
synes hava gripit sig an med efter sin återkomst, är just Buxte-
hude-altaret3. Man kan påvisa, att denna färd i rent förmält av
seende satt spår i hans konst', och att den även ur mera intimt 
personliga synpunkter haft ett och annat att betyda för honom, nr 
väl nog så antagligt. I Rom, där år 1390 intresset för den märk
liga nordiska profetissan måsto hava nått kulminationspunkten 
under förberedelsen för den snart förestående kanonisationen och 
där Bertram mycket väl kan hava närvarit vid denna själv den 7 
oktober följande år, har han haft tillfällen nog att lära känna, 
vad gott folk visste att berätta om henne och hennes syner, samt 
läsa cirkulerande avskrifter ur hennes uppenbarelser, vilkas redi
gering vid denna tid i huvudsak var avslutad. Med minne härav 
är ett Birgitta-inslag i hans konst icke oförklarligt. 

Varför jag emellertid endast önskar meddela ovanstående under 

i The iconography of the nativity of Christ (Uppsala 1924) s. 7 
2 A. a. s. 14 f. 
8 L i c h t w a r k : Meister Bertram s. 44 ff., 345. 
4 L i c h t w a r k: a. a. s. 344 f. 

ff. 
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u t t ryck l ig t framhållande av sakens hel t och hål le t hypote t i ska 

ka rak tä r , beror därpå, a t t s jälva de l i t t e rä ra kä l lo rna till B i rg i t t as 

skr i f t s tä l la rskap äro så gott som fullständigt ostuderade — a t t 

hon ägt dylika, tydl ig tv is av mångahanda art , k an knappas t be

tvivlas1 — och att däribland måhända gömmer sig ett hittills obe

ak ta t motiv, som upp tag i t s av henne, men som k a n h a v a nåt t 

Be r t r am på en d i r ek ta re väg än h ä r an tag i t s ; man tänker då nä r 

mast på någon av de s tora tyska mys t ike rna från hög- och sen

medeltiden, t. ex. Suso. Med hänsyn till att det ännu ej observera t s 

av forskningen, som ju dock under senare å r så iv r ig t sysselsat t 

s ig med Ber t r am och hans verk , k a n man dock s lu ta till, at t dot 

ej va r i t ett av de lät tast t i l lgängl iga , till följd v a r a v h ä r gjorda 

påpekande må hava rät t att göra sig gällande, även med risk av en 

kor r ige r ing . I vi lket fall som helst är s äk ra s t at t lå ta det fråge

tecken, varmed rubr iken till dessa rader försetts, tills v idare bl iva 

kvars tående . 

ZUSAMMENFASSUNG. 

C. R. af U g g l a s : Ein birgittinischor Einschlag in eino Bcrtrara-
Komposition? 

Eino bisher uncrkläito Komposition an Meister Bertrams Buxtehudcr Allar 
in der Hamburger Kunslhallo, von Lichtwark (Meister Bertram, S. 374 ff.) 
"Besuch der Engel" genannt, wird vom Vert. unter Hinwois auf einen Passus 
in den Offonbarungcn der schwedischen Heiligen Birgitta (Buch 7, Kap. 8) 
hypothetisch gedeutet. 

1 Se t. ex. C o r n e l l : En Birgittinsk revelation och dess litterära före
bilder (Samlaren 1918, s. 191 ff., med påpekande av ett motiv ur den 
allmänt gängse dominiknnlilteraturen, som bearbetats av Birgitta). 


