
Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem
Fürst, Carl Magnus
Fornvännen 27, 88-94
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_088
Ingår i: samla.raa.se



NÄGRA REFLEXIONER RÖRANDE FOLK
UNGAMONUMENTEN I VÄRNHEM 

OCH GUDHEM 

AV 

CARL M. F V R S T 

I
Värnhems härliga klosterkyrka har nu medeltidsmonumentet 
över Birger jarl, hans andra maka Mechtild och hans son 
hertig Erik fått intaga sin ursprungliga plats över deras 
gemensamma grav i kyrkans lekmannaavdelning. Det mo

nument över drottning Katarina, Erik Läspes änka, som en gång 
låg över hennes grav i Gudhems nunneklosters kyrka, har sedan 
länge haft en skyddad tillvaro i kyrksalen i Statens Historiska 
Museum. Vid upprepade tillfällen har det påpekats, huru dessa 
båda monument hava elt visst samband med varandra. De tillhöra 
båda cistercienserklostcrkyrkor och äro gravvårdar över förnäm
liga personer, som avlidit på 1200-talet, Katarina 1252, Birger jarl 
1266, Erik 1275 och Mechtild 1288. Redan den kronologiska ord
ningen lör dödsåren antyder, att Katarinas gravvård är den äldsta, 
något, som än mera bestyrkes genom att dess bildhuggares för
nämliga teknik och eleganta framställningskonst gjort den till elt 
oiiginellt och förebildligt mästerverk, med vilket den i konsthän
seende mindrevärdiga varnhemsgravvården dock företer vissa 
snarlikheter. Sådana finnas hos draperierna, huvudputorna, drott
ningkronorna, arm- och handställningarna samt i partierna mod 
änglarna vid huvudändarna av monumenten. 

Drottning Katarina var den sista kungliga personen av Erikska 
ätten och tillhörde i viss mån även den Sverkerska. Hon var Erik 
Läspes änkedrottning och sondotter till Sverker Karlsson. Till 
börden var hon emellertid folkunge, såsom dotter till Sune Folkes
son, Birger Brosas sonson. Båda gravvårdarna äro alltså monu-
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ment över folkungar, som varit gifta med var sin av det sista 
syskonparet av Erikska kungaätten. Det är sålunda ej blott mo
numenten, som hava ett visst samband med varandra, utan även 
de, som ligga i gravarna under dem. 

Då jag var färdig med och hade korrekturläst mitt arbete om 
"Birger Jarls grav i Värnhems klosterkyrka", fick jag del av Carl 
R, af Ugglas' ej just så tillgängliga arbete om dessa båda grav
vårdar1. Jag är ej kompetent att bedöma af Ugglas' auktoritativa 
konsthistoriska utredningar, men då han vid dateringen av varn-
hemsmonumentet utgår ifrån att kvinnobilden föreställer Birger 
jarls första hustru, Erik Läspes syster, har jag en bestämd anled
ning att taga till orda, i all synnerhet som därigenom hans date
ring av stenens tillkomst blir omedelbart efter hertig Eriks 
död 1275. 

Vid min första besiktning av skeletten i varnhomsgraven kunde 
jag bestämt konstatera, att kvinnoskelettet låg orubbat i naturlig 
ställning och att de två manliga skeletten varit rubbade och lagda 
utan ordning över nedre delen av kvinnoskelettet, utom skallarna, 
som placerats på var sin sida om kvinnoskallen. Dessa förhållanden 
äro absolut bevisande för att kvinnan nedlagts sist i graven och 
de båda männen därförut. Deras ben hade på vanligt medeltidsbruk 
i familjegravar, den enes efter den andres, upptagits för att ge 
rum åt ny begravning, och sedan åter nedlagts, dock då utan ord
ning men, såsom man nästan utan undantag gjorde, ej lagts över 
ansiktet på den döde. Vid tillbakaläggningcn i graven av de tidi
gare begravdas ben var man tydligen ej så noga, att alla, åtmin
stone alla småben, kommo med. Vid mina ej så få undersökningar 
av dylika medeltidsgravar har jag lagt märke till, huru skelettens 
fullständighet ofta står i direkt förhållande till ordningen, i vilken 
do döda nedlagts, d. v. s. att skelettet från första begravningen då 
blir det ofttllständigaste. Är det nu ovedersägligt, att i värnhems-
graven kvinnan begravts efter männen, kan hon omöjligt ha varit 
Birger jarls första maka, som dog 1254, alltså förr än klosterkyr
kan var färdig, men väl hans andra maka, som dog efter både 
honom och hertig Erik. Vid det tillfälle, då graven öppnades för 
att mottaga Mechtild låg med säkerhet hertig Eriks skelett i natur-

1 C. R. af U g g l a s : Birger Jarls gravvård (Festskrift till Hjalmar 
Wijk den 10 mars 1927, s. 87 ff.). 
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lig ställning i graven och kunde 
man därför då mod lätthet avgöra, 
vilken skalle av do två, som var 
Birger jarls och vilken hertig 
Eriks. Kanske är det därför som 
de båda skallarna, dä de åter ned
lades och placerades på var sin 
sida om Mechtilds huvud, kommu 
att ligga, Birger jarls skalle på 
höger sida om hans makas och 
Eriks till vänstor om hennes, så
som förhållandet är meil bilderna 
på gravstenen och såsom etiketten 
väl då för tiden fordrade. 

Säkerligen lades Birger jarls 
första maka tillsammans med sina 
bada närmaste förfäder och sin 
broder i cn den Krikska ku ugn-
ättens familjegrav i cn äldre 
Varnhemskyrka, om vilken vi ej 
ännu ha någon kännedom om väl
den legat. Otroligt är det väl ej. 
att den nya kyrkan lagls pfi den 
gamlas plats, såsom t. ex. förhål-
landel var i Roskilde. 

På grund av vad jag ovan anfört och än mera enligt den inga 
ondo utredning, som jag i milt omnämnda arbete lämnat, tror jag. 
att vi med stor säkerhet kunna fastslå, att graven mod dol för
nämliga lägel i mittlinjen framför lekmannaaltärel i Värnhems 
klosterkyrka innesluter skeletten av Birger jarl, hertig Erik och 
Birgers andra maka, kung Abels änkedrottning Mechtild. saml atl 
bilderna på monumentet föreställer dessa tre. Gravstenens till
komst måste i så fall sättas efter .Mechtilds död, men huru länge 
efter vägar jag ej yttra mig om. 

Drottning Katarina, utbyggarinnan av Gudhems cistercienser-
nunnekloster, dog 1252. Vid denna (id eller åtminstone under de 
närmast följande åren höll man på att bygga Värnhems cistercien-
serklosterkyrka, som blev färdig 1260. Del bör väl därför ej .inses 

Fig. 15. 
Birger jarls gravsten i Värnhems 

klosterkyrka. 
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för djärft att tro, att Katarina-
monumentet är ett verk av konst
skickliga bildhuggare, franska 
eller engelska cistercienserbröder, 
som arbetade på Varnhemskyr-
kans utsmyckning. Otrolig! bör 
det ej heller vara att Värnhems-
kyrkans byggherre Birger jarl be
fordrat tillkomsten av eu förnäm
lig gravv&rd över folkungadottern 
och drottningen-svägerskans grav, 
då konstskicklig hjälp var all lill-
gå. Att existensen av en gravvård 
sådan som Katarinas skulle kun
na väcka lust till åstadkommande 
av något dylikt för den närbeläg
na varnlu msgravcti kan också sy
nas ganska naturligt. Men man 
saknade den gången den konstnär
liga mästar-hjälpen, och monu
mentet fick utföras av lokala 
krafter, varigenom del rustika hos 
detsamma får sin förklaring. 

En detalj av alldeles särskilt 
intresse är gemensam för do båda 
monumenten, nämligen änglamo 
livet vid monumentens huvudän
dar, huru olika dessa än äro var
andra. Pfi båda monumenten äro 
de sorglig! nog mycket skadade, i 
del atl på Katarinas gravv&rd b&de 
huvudena pä änglarna och mitt
figurens huvud äro inslagna, och 
på Birger jarls-monumentet ängla
huvudens äro borta. Änglavingar
na äro på båda stenarna uthuggna 

i relief på huvudändans vertikala 
T , I i r i • i u -ii Drottning Katar inas gravsten i < Jud-

yla. Pa Katarina-stenen har mitt- ||(,,1|s uÄterkyrka, Statens Hist 
Museum. 
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figuren varit endast en. En rest av armarna och översta delen av-
bålen finnes kvar, men det kan ej avgöras om den tillhört ett barn 
eller en vuxen, en man eller en kvinna. Mittfiguren uppbäres på en 
duk av änglarna. Då man betraktar monumentet från fotsidan får 
man ovillkorligen intryck av att partiet med änglarna måste i 
oskadat skick verkat synnerligen dekorativt. 

På varnhemsgravvården är mittpartiet oskadat. Det utgöres här 
av fem små huvuden, två i övre raden och tre i den nedre. Även 
detta mittparti uppbäres på en duk av änglarna. Huvudena sakna 
här kroppsdelar i övrigt. Dessa fem huvuden anser jag i likhet med 
flera andra, att de representera Birger jarls fem äkta barn kung 
Valdemar, Magnus Ladulås, biskop Bengt, Rikissa, gift med den 
norske tronföljaren Haakon Haakonsson, och Kristina,gift med Sigge 
Guttormsson till Ljune. Hans sjätte barn, hertig Erik, låg i graven. 

Om mitthuvudet på Katarinas gravsten hade varit ett mans
huvud skulle man kunnat tänka sig, att man därigenom velat be
teckna hennes makes själ, men om det varit ett barnhuvud, torde 
det säkerligen betecknat den jordades själ, vilket såsom ett tradi
tionellt framställningssätt skulle kanske bättre sammanhöra mod 
det av utländska konstbildlmggare åstadkomna monumentet. An
norlunda ställer sig frågan rörande huvudena på Birger jarls-grav-
vården. Här hava vi fem huvuden och endast tre jordade i graven. 
De kunna alltså ej föreställa deras själar. Då vi hålla fast vid alt 
de föreställa Birger jarls barn, måste vi dock, då huvudena upp
bäras av änglarna, anse, att det är deras själar som föras eller 
redan kommit till himlen. Om duken, som änglarna bära dem i. 
föreställer ett moln, såsom någon förmodat, så betyder det i huvud
sak detsamma. I varje fall utgör det en gräns mellan jord och him
mel, varigenom just angives att de som bilderna representera höra 
himlen till. Emellertid är det ej otroligt att åtminstone några av 
Birger jarls barn ännu voro vid liv då gravvården höggs. I sådant 
fall måste vi, enligt min mening, se det hela såsom ett uttryck för 
behovet att tänka sig familjen samlad i himlen. Graven blir på 
detta sätt en familjegrav, om än blott några av familjen nedlagts i 
densamma. Medeltidens gravar i vårt land, icke minst de från 1200-
talet, visa sig ofta vara familjegravar, vårföre det ej bör anses 
otänkbart, att man vill in effigie giva ett uttryck för själarnas möte 
efter döden. 
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Fig. 47. 
Marie ujipslåndelse. Väggmålning i S. Kåda kyrka, Värmland. 

Foto A. Lindblom 1914. 

Det är ej så ofantligt lång tid efter Mechtilds död, som den 
vackra gotiska gravstenen lades i Uppsala domkyrka över lag
mannen Birger Persson och hans maka. Att de små barn, som de 
två änglarna bära i skötet, föreställa, såsom Thordeman i enlighet 
med Brunius anser, de båda jordades själar är väl odisputabelt, 
men på stenen finnes även avbildade deras barn. Jag känner ej om 
någon av de avbildade var död, då stenen lades på graven. Att 
flera levde är säkert. A ro barnens bilder ett uttryck för deras sorg 
vid föräldrarnas död, eller för att visa, vem som det var som lagt 
stenen? Skulle bilderna emellertid kunna hava en djupare bety
delse? Jag vågar i sådant fall ej en gång framställa en gissning. 

Vi hava i den gamla intressanta träkyrkan i Kåda i Värmland 
en målning i norra koret, som jag i detta sammanhang vill om
nämna. Don föreställer Marias uppståndelse. Änglar stå vid båda 
ändarna av graven, och därovan i höjden ser man en bröstbild av 
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Kris tus och till väns ter om honom ett huvud. Kr i s tus hål ler med 

sina båda händer i en duk, däri detta andra huvud vi lar . At t 

huvudet skall föreställa Maria är ju ganska säkert, och att det hela 

visar , hu ru Sonen hä r tagi t henne från g raven till sig i himlen, ä r 

tydligt nog. Om nu duken här skul le kunna vara at t be t rak ta så

som hennes svepning, ä r intet h inder för att i f ramstäl ln ingssät te t 

se en likhet med änglamotiven å g r avs t ena rna i Värnhem och 

Gudhem, om också va r och en av dem har sitt s ä rd rag . I en duk 

föras do döda eller deras s jä lar till himlen, på de båda gravste

na rna av änglar , i Råda av Kris tus , som lyfter sin moder till s ig. 

Medlet, var i upptagandet sker, ä r i al la fallen duken. Kanske 

skul le man i dem alla kunna se denna såsom svepningen? Under 

al la omständigheter bi ldar den emellert id en g räns , som angiver , 

at t det, som är ovan den, t i l lhör himlen. 

Z TJ S A M M E N F A S S U N G. 

CARL M. F V R S T : Einigo Bemerkungen zu dcu Folkttngadenk-

mälern in Warnhem und Gudhem. 

Verf. halt an der Auffassung fest, dass das Grab in Warnhem Birger 
Jarl, seine zweite Gemahlin Mechlhild und seinen Sohn Erik birgt, und 
dass die Bilder des bedeckenden (irabsleins (Fig. 45) diese drei darstellen. 
Er vennulet, dass das jetzt im Stockholmer Elistor. Museum aufbewalirte 
Gudhcmer Denkmal der Königin Katlmrina (Fig. 46) das Meisterwcrk 
eines auswärtigen Bildhauers ist, der zur Zeit des Todos der Königin an 
der Ausstattung der Klosterkirche in "Warnhem (eilniilim und vom Bauherrn 
Birger Jarl, ihrem Schwager, den betretfenden Auflrag erhielt. Der Bild-
stein in Warnhem ist wahrscheinlich eine spätere lokale und deshalb rustike 
freie Nachbildung des Katliariiiamonumenls. Am oberen Ende der beiden 
Grabsteine befindet sich ein Engelmotiv. Wenn der Kojif, den die Engel des 
Gudhcmer Steines Iragcn, einem Kinde angehört, stellt er vermutlich die 
Seele der Königin dar. Die fiinf Köpfc auf dem Warnhemer Stein sind aber 
zu viel fiir dio drei Begrabenen. Verf. glaubt, dass sie die fiinf Kinder 
Birgers bezeichnen. Sein sechstes liegt im Grabe. Man wollte das Grab 
zu einem Familiengrab nuichen. Dass die Bilder der Lebenden auch mit-
genommen wurden, ist also ein Ausdruck in elfigie fiir den Wunsch, dass 
die Seelen nach dem Tode vereinigt werden möchten. In der alten Kirche 
iu Råda ist eine Wandmalerei mit einer Darstellung der Himmelfahrt Maria 
(Fig. 47). Christus halt sie tiber dem leeren Grabe in einem Tuchc, vielleicht 
ihrem Leichentuch. In Gudhem und Warnhem halten die Engel die Köpfc 
gleichfalls in einem Tuch, das also die Grenze biidet, welche angibt, dass 
was dariiber ist dem Himmel angchört. 


