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ETT PAR IKONOGRAFISKA OBSERVATIONER 

AV 

CABL R. AF UGGLAS 

"MADONNAN MED SYKORGEN" OCH DEN HELIGA 

BIRGITTA 

I
en liten uppsats i denna tidskrift (Ett birgittinskt inslag i en 
Bertram-komposition?, 1930, s. 49 ff.) har jag framkastat en 
förmodan, att en hittills otydd komposition, kallad »änglarnas 
besök», i mäster Bertrams bekanta Buxtehude-altare i Ham

burgs Kunsthalle (från 1390-talet) skulle vara att förklara som ett 
slags illustration till en Birgitta-revelation; målaren kan tänkas hava 
lärt känna dennas innehåll under sin pilgrimsresa till Rom, som just 
sammanföll med förberedelserna till, kanske direkt med själva den 
stora högtidlighet, varmed helgonets kanonisation firades i denna 
stad år 1391. Kompositionen visar Maria sömmande i en trädgård 
med en sykorg ställd på bänken bredvid sig och det gudomliga bar
net vilande på marken vid hennes fötter, medan för hennes syn fram
träda två änglar bärande det kommande martyriets symboler, spjut 
och törnekrona, kors och spikar — en divinatorisk föraning om pil
tens öde. Jag har sammanställt denna framställning med den passus 
i den svenska sierskans uppenbarelser (7:e bokens 8:e kapitel), där 
hon låter Maria utbryta i klagan över det hon ser i andan väntande 
i det kommande för sin sons del just med anknytning till det dräkt
plagg — livklädnaden om vilken en gång bödelsknektarna på Gol
gata skola kasta lott — som hon just är sysselsatt med att sömma åt 
honom. 

Jag vet ej, om min hypotes blivit vederbörligt prövad — jag har 
ej hemlighållit vissa inkast, som med skäl kunna resas däremot — 
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Fig. 1. 
'Madonnan med sykorgen", oljemålning av Martino 

Piazza. Okänd ägare. 
Efter Konsthist. sällsk. publ. 1919. 

men den har ej heller, så vitt jag har mig bekant, blivit formligt till
bakavisad. Det kan under sådana omständigheter kanske vara tillå
tet att ytterligare spinna något på tråden. 

Det givs nämligen en viss anledning därtill. Vid genombläddran-
det av Konsthistoriska sällskapets publikation för 1919 har jag sla
gits av, hur en där (pl. s. 104—105) återgiven högrenässanstavla, 
då i privat ägo i Stockholm (senare troligen försåld till utlandet), 
som dess offentliggörare, prof. Siren1, kallat »Madonnan med sykor
gen» och som han attribuerar till Martino Piazza — en Lionardo-
påverkad, lombardisk målare från Lodi, verksam vid 1500-talets bör
jan — närmare besedd ej är annat än en variation av det tema, ham
burgaren Bertram tog upp mer än hundra år tidigare. Man ser ma
donnan sitta på marken i ett bergigt landskap med sin sömnad i 
knät och bredvid sig den sykorg, som givit tavlan dess benämning, 
men liksom hejdad i sitt arbete av en häftig emotion, som kommer 
henne att släppa sömnaden och extatiskt lyfta ögonen. Vad det är 
som framkallat hennes häpnad, märker man ej först — hennes ögon 
blicka rakt ut i rymden framför sig — ända tills man snett till 

1 Utställningen av italienska renässansmålningar i Nationalmuseum (anf. 
publikation, sid, 101 f.). 
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vänster in mot bakgrunden skönjer en figur, stående på ett klipput-
språng, och den ger förklaring nog: en ängel lyftande ett kors fram
för sig. Bredvid henne på marken står barnet, förvånat betraktande 
henne. Det lägger sin hand på huvudet av ett vilande lamm — den ur
gamla kristologiska lidandessymbolen från Jesajas 53 :e kapitel. 

Det är att märka, att tydningen av motivet vållat Siren något hu
vudbry. »Det synes vara fråga om uppbrott», skriver han, »— för-
beredes här flykten till Egypten, ehuru Josef icke är närvarande? 
Madonnans utbredda armar ge liksom intryck av att hon är beredd 
att 'höja sig till flykt', och gossen synes vara redo att vandra åstad, 
bara han får det vita lammet med sig.» Någon anmärkning om den 
korsbärande ängeln göres ej, däremot tillägges: »Formellt sett kan 
väl kompositionen förefalla en smula tablåmässig, men den får en 
intim, idyllisk ton genom madonnans placering på marken i det 
vackra landskapet och de familjära accessoirerna. Det är en liten 
religiös eklog, diktad med anmärkningsvärd frihet över det traditio
nella madonnamotivet.» 

Allt detta är givetvis sant, även det sist sagda, men temat är kanske 
oj fullt så regellöst, som det gjorts gällande. Bakom detsamma lig
ger, ville jag tro — jag antydde det nyss —, ett litterärt motiv av 
samma slag som det, jag menat mig kunna spåra bakom Bertram-
kompositionen, hur mycket mer lyriskt-naivt, i from, gotisk anda, 
det där än är fattat. I själva verket är allt som rör rekvisita och regi 
detsamma — madonnan med sina sömnadsutensilier, martyrvisionen 
förkroppsligad i änglagestalt och konkretiserad av det resta korset. 
Det är Birgittas känslosamma meditation över den heliga livklädna-
clens motiv, som, enligt vad jag ville förmoda, gör sig hörd ännu i 
högrenässansmannen Martino Piazzas tavla. Är det i sig orimligt? 
Knappast. Birgitta-minnet och Birgitta-litteraturen med dess egen
domliga blandning av situationsformande verklighetskänsla och 
översvinnligt patos voro — även sedan de blivit mer eller mindre 
fullständigt glömda i deras hemland — under århundraden levande 
realiteter för den katolska kontinenten, ej minst Italien, Birgittas 
andra fädernesland. Även konsten ihågkom henne. Ännu Tizian 
har en gång (omkr. 1505) målat henne — visserligen helt traditions-
löst uppfattad, en ung, vacker kvinna i all allmänhet bjudande Je-
sus-barnet blommor och följd av sin ridderlige make Ulf Gudmars-
son; duken, ursprungligen från klostret i Escurial, hänger nu i 
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Fig. 2. 
"Änglarnas besök", del av mäster Bertrams Buxtchudealtare. Hamburg, 

Kunsthalle. 
Efter Lichtwark: M. Bertram. 

Madrids Pradomuseum. 2 J a g menar givetvis ej, att Martino P iazza 

själv läst sig till det, han kommit att återge, u r Birgit tas egna verk, 

därtill ä r hans reproduktion av inspirat ionskäl lans iscensättning allt 

för fri, allt för individuell till sin s t ruktur . Men en folklig tradition, 

en folklig legend eller visa kan ägt sin grodd däri och ett minne 

därifrån sjungit i den lombardiska målarens öra, då han stod fram

för sin duk. Uppenbarligen bör man vidhålla alla de reservationer 

mot en dylik möjlighet, jag framfört i min uppsats om Bertram, i 

l ika hög grad hä r som gent emot denne sistnämnde, då det gällt att 

söka klar lägga uppslaget för hans »Änglabesök», och de måste vid-

2 M a d r a z o s katalog över museets tavelsamling (fransk upplaga, Ma
drid 1913) nr 434, F i s c h e l : Tizian (Klassiker der Kunst III, 3:e uppl., 
Stuttgart och Leipzig 1907), pl. sid. 5 (»Madonna mit dem Kinde und den 
Heiligen Ulfus [!] und Birgitta»). 
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Fig. 3. 
Madonnan med den hel. Birgitta och Ulf Gudmarsson, oljemålning av 

Tizian. Madrid, Pradomuseet. 
Etter Klassiker der Kunst III. 

hållas så länge, de källor av mystisk eller annan art, som så ofta 

bestämt föreställningslivet hos senmedeltidens och renässansens 

konstnärer , ej blivit nä rmare undersökta än de hittills blivit — i 

själva verket veta vi bra mycket mindre därom än om förhållandena 

under äldre, mer s trängt teologiska epoker.3 I avvaktan därpå må 

det hä r meddelade i all blygsamhet få tjäna som en eventuell ut

gångspunkt till sakens studium, både i konsthistoriskt hänseende och 

som material för den stora Birgitta-kommentar, som vi ännu 

vänta på. 

3 Så mycket synes emellertid klart, att — åtminstone enligt vad jag kun
nat finna — här ifrågavarande tema ej förekommer i den annars under sen
medeltiden så älskade och för den konstnärliga motivförnyelsen under detta 
skede så uppslagsrike B o n a v e n t u r a s »Meditationes vitse Christi», där 
samma ej sä litet sentimentala ton anslås i de uppbyggliga betraktelserna 
över Frälsarens liv som hos Birgitta. Det saknas i vart fall i Meditatio
nernas 12:e kapitel, som bl. a. skildrar Marias borgerliga sysselsättningar 
under Kristi barndom i Nazanl. 
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EN LITEN STOCKHOLMSREBl S 

Mången stockholmare, som haft sina vägar genom gamla staden, 
förbi huset i hörnet mellan Svartman- och Kindstugatorna, har stan^ 
nat och undrat en minut över den gamla stenrelief, som finnes in
murad ovanför porten till nr 18 vid sistnämnda gata; den har helt 
enkelt blivit en rebusnöt, som mer än en förgäves bitit sönder sina 
tänder på. Så stor uppmärksamhet har den ådragit sig, att själva 
huset i folkmun helt enkelt kommit att heta »Brasan» — det skall 
strax framgå av vad skäl — och att kring portens stenskilderi en 
brokig populärdiktning spunnit sig, än om ett trätoförgiftat äkten
skap, än om en bedräglig utspisning av gamla kattor under namn 
av hare. Att här redogöra för elementen i dessa besynnerliga tyd
ningsförsök kommer ej ifråga, i stället kan hänvisas till en lärd och 
uttömmande uppsats av Ivar Simonsson: »Ett gammalt bårdskärar-
hus och dess märke» i S:t Eriks årsbok 1915 (s. 54 ff.), där de refe
reras på ett roande och upplysande sätt. 

Reliefen är välbekant för de flesta. Den är daterad 1558, och vad 
man ser är två män, den ene klädd som munk, den andra i fina herre-
kläder från epoken, båda liggande på alla fyra mitt emot varandra, 
med ett hopbundet rep kring halsarna och ett flammande bål mel
lan sig. 

Simonsson har en förklaring av bilden, som i första stund före
faller alldeles övertygande, en förklaring han baserar på det fak
tum, att de initialer, som inhuggits i stenen, referera sig till husets 
ägare — eller i vart fall delägare — vid tidpunkten ifråga, den tysk
födde »bårdskäraren» Henrik Quant. Bårdskärarnes och läkarnes 
patroner hava varit helgondioskurerna Kosmas och Damianus, och 
en av de pinor, varmed deras martyrium beseglades, var att kastas 
på ett bål. Bålet brinner här över porten vid Kindstugatan, och det 
skulle alltså vara de båda läkarhelgonen, vi här se. 

Tydningen verkar, som sagt, från början övertygande och har varit 
så förledande, att, så vitt jag vet, den blivit allmänt antagen, ja pro
blemet har t. o. m. kallats »fullständigt utrett»4. Ser man litet när
mare etter, inställa sig dock efter hand en del dubier, som man har 
svårt att bli fri från. Den ene av de båda männen är klädd som 

* Se J o s e p h s o n : Borgarhusen i Gamla Stockholm (Uppsala 1916), 
sid. 88 f. 
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munk, men legenden har ingen som helst antydan om att Kosmas — 

det skulle enligt Simonsson vara han — tillhört det andliga, ännu 

mindre det monakala ståndet; Simonsson får också för att motivera 

kostymen gripa till en bra nog långsökt hypotes (a. a. s. 61). Även 

den andre mannens för ett lärdomshelgon mer än lovligt mondäna 

dräkt inger en del betänklighet. E n kostymering som här är, så vitt 

jag kunnat kontrollera, exempellös för det heliga brödraparets vid

kommande, som alltid annars b ruka r uppträda skrudat som medel

tida lärt folk i allmänhet, i halvlånga rockar och höga mössor. I 

jämförelse härmed ha r det kanske mindre att betyda, att de båda 

gudsmännen sakna glorior — man levde ju i reformationens tids

ålder. Men vidare ändå. Någon höjdpunkt på martyriet var den där 

bålhistorien inte alls, så som man skulle vänta, då någon enstaka 

episod ur den långa pinoberättelsen utvalts som pars pro toto. över 

huvud taget synes bål-episoden rätt säl lan blivit konstnärl igt be

handlad6 , och då det skett, ter sig framställningen på ett sätt som 

illa r immar med vår relief. I en valvmålning i domen i Essen (från 

s t rax efter 1100-taIets mitt) stå de båda mar tyre rna i enlighet med 

den så att säga officiella martyrierapporten, »Acta altera SS Cosmae, 

Damiani, Anthimi etc» (i Acta Sanctorum 7 sept.), synliga i halv

figur i en ugn, lovande Gud8 ; inom en väggmålningsserie i den 

schweiziska ky rkan Tagerwilen (från vid pass 1400-talets mitt)7 åter

ges martyrscenen ifråga så, att de båda offren blivit lagda på ett 

halster. 

Men för övrigt: menar man verkligen att konkret isera hur två per

soner inkastas bland ett båls bränder, hu r kan man egentligen falla 

på idén att göra det på det sätt som här , där det karakter is t iska 

består i att de icke komma i kontakt med elden, och är det avsikten, 

att de skola framställas bundna med tåg8, nog är det ett underligt 

5 Se sammanställningen hos K Uns t i e: Ikonographie der Heiligen (Frei-
burg i. B. 1926), sid. 390 f. 

6 Se C l e m e n : Die romanische Monumentalmalerei in den Rheinlanden 
(Dusseldorf 1916), sid. 430 f. (»Steterunt autem beati martyres in modio 
ignis psallontes . . .») . 

' S c h m i d : Wandmalereien in der Kirche Tager wilen (Thurgauische 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, 61:a häftet [1924], sid. 71 ff.). 

8 Varom för övrigt legenden synbarligen ingenting vet. Varken nyss cite
rade Acta eller versionen i den vitt spridda folkboken Legenda aurea 
(fransk översättning av de W y z e w a, Paris 1905, sid. 541 ff.) förtälja nå-
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ir^. -5T8 

wmm 
Fig. 4. 

Stenrolief över portalen till huset Kiiiclstugatan 18. 
Foto Stockholms stadsmuseum. 

sätt att återge den saken genom att lägga ett långt rep löst över 

vederbörandes ha l sa r — något mer övertygande borde även en pri

mitiv konstnär kunna hitta på, och mästaren till reliefen på Kindstu

gatan kan knappast kal las primitiv betraktad från ståndpunkten av 

den konstnärl igt föga förfinade miljö, vari han haft sin varelse. 

Nu kommer till det hä r sagda ännu en omständighet, som nog 

gör att Simonssons hela Kosmas-Damianus-tydning faller. Det exi

s terar nämligen på ett annat håll i vårt land en bildframställning 

som så pass nä ra ansluter sig till Stockholms-reliefen, att den måste 

br ingas i omedelbar anslutning därtill, men en, va rur det blir svårt 

att analysera fram något stoff till en helgonlegend. Den ingår bland 

de av Johannes Rosenrodh å r 1437 signerade ka lkmålningarna i 

Tensta ky rka i Uppland och befinner sig på östsidan av hjässpunk-

ten av den båge, som skiljer långhusets båda västligaste travéer. 

Den blev framdragen under putsen vid ky rkans res taurer ing nu för 

något mer än 10 å r sedan. Motivet ä r uppenbarligen precis detsamma 

got därom. I Essen-målningen äro de bland flammorna stående ej på något 
sätt fängslade. Den av S i m o n s s o n (sid. 59) anförda passus, där verk
ligen ett fjättrande av de båda förekommer, refererar sig ej till eldsmarty
riet utan, såsom framgår av såväl deras Acta som Legenda aurea, till 
ett tillfälle, då de kastats i havet; i överensstämmelse därmed är denna till-
Iragelse också skildrad i Tägerwilen-cykeln (fängslet består av en kedja, 
slagen kring deras kroppar). 
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Fig. 5. 
Kalkmålning i Tensta kyrka, Uppland. 

Foto Ant, Top. arkivet. 

som för reliefen: två män, kravlande på alla fyra — här, där någon 
marknivå ej intecknats, verka de bara snarast som simmande eller 
svävande — förenade av ett över nackarna lagt rep, spänt som vore 
det fråga om ett slags egendomlig dragkamp, samt med en eld mel
lan och under sig. Däremot är kostymeringen hos dessa två Tensta-
figurer en helt annan än i Stockholm: den inskränker sig till ett par 
korta badbyxor, för övrigt äro herrarna nakna. Och glorior felas! 
Det är ett förhållande, som ej kan behandlas med samma överseende 
som man kunde ha till hands gent emot motsvarande fall på Kind-
stugatereliefen. Här, i kretsen av dessa målningar, där konstnären 
skrupulöst kommit ihåg att giva alla heliga personer, änglarna inne
slutna, vad dem tillkommer, kan man med full trygghet utgå ifrån, 
att dessa herrar i »bara mässingen» ingenting ha med de himmelska 
tingen att göra, utan tillhöra en mycket lägre krets. Och därmed 
släpa de munken och riddaren på Henrik Quants portalbild med sig 
i fallet. 

Men vilka äro de då? Författaren till dessa rader måste svara: jag 
vet inte. Väggarna och valven i Tensta kyrka äro fulla av underliga 
drölerier, som ännu ingen förmått ge fullt besked om, men som up
penbarligen har med folk- och skämtsaga att göra (det är alldeles 
särskilt tydligt i kyrkans vapenhus, där emellertid målningarna äro 
nära 100 år yngre än mäster Rosenrodhs tid, men gäller också den-
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Fig. 6. 
"Dra gränja." 

Efter Nordisk Kultur XXIV. 

nes bidrag till utsmyckningen).9 Kanske, när allt kominer till allt, det 
stockholmska folkpratet om det stackars grälande äkta paret, som 
fick genomgå sitt offentliga eldprov för att få slag i dess olidliga för
hållanden, kommer att visa sig träffa sanningen närmare än den 
lärda forskarens skarpsinniga tesbygge. Kanske också någon medel
tida exempelpredikan förmått, genom inläggandet av en djupsinnig 
parallellism i den folkliga grotesken, kristna den till någon upp
bygglig symbol för höga ting ovanefter, så som väl skett med räv-
och käringsagorna mitt bland Tenstamålningarnas alla berättelser 
ur bibeln och om helgonen. Faktiskt har — så som d:r Ernst 
Klein gjort mig uppmärksam på — bland våra folkliga idrottslekar 
ingått en, där en krafttävlan åstadkommits genom att spänna ett rep 
över de tävlandes nackar och det för den ena parten gällde att draga 
den andre ur hans läge. »Dra gränja» hette leken och åtminstone i 
Danmark, varifrån den också är bekant, gick den ibland så till, att 
de tävlande, för att giva leken mer spänning, ställde upp sig på 
var sin sida om en bäck, vari den förlorande fick sig ett dopp. Man 
erinrar sig därvid den fornisländska leken »skinndrattr», en dragtäv
lan, där man i analogt syfte lade en eld mellan de båda parterna.10 

Det är väl »dra gränja» som på ett eller annat sätt fått ge uppslag 
åt kompositionen i Tensta, ehuru den väl där ej står som en genre
bild rätt och slätt, och det är troligen samma uppslag, bearbetat 
i en munkfientlig protestants fantasi, som går igen också i Kindstu-
gatsbilden. Skall man måhända en gång bland tidens antipapistiska 

' En utförlig — ehuru ej fullt uttömmande — redogörelse för Tensta
målningarnas ämnen ges hos C o r n e l l och W a l l i n : Uppsvenska målar
skolor på 1400-talet (Stockholm 1933), s. 79 ff. 

10 Göt l i nd : Idrott och lek (Nordisk kultur XXIV, Stockholm, Oslo oeh 
Köpenhamn 1933), sid. 21 f. 



E T T P A R I K O N O G R A F I S K A O B S E R V A T I O N E R 3 3 

satiriska illustrerade flygblad komma att hitta källan till vad Henrik 
Quant på sin tid lät hugga i sten? Allt detta må dock tills vidare 
lämnas därhän. 

Avsikten med föreliggande påpekande är bara att framhålla, att 
tydningen av portalbilden nog inte är så slutgiltig, som man menat, 
att sätta ett observandum och att inbjuda till ny gissningstävlan om 
rebusen vid Kindstugatan. För att därvid presentera ännu en — och 
kanske rent imaginär — uppslagsända, skall här bara i förbigående 
antydas, att menigheten i Tensta på 1400-talet måste ägt några sär
skilda anknytningspunkter till de båda stora tiggarmunksordnarna. 
Bland målningarna figurera den heliga Franciscus och den i svensk 
konst mycket sällsynta heliga Klara, dessutom Dominicus och det 
specifika dominikanerhelgonet Petrus Martyren — så vitt jag vet 
den enda bilden av denna senare, som existerar hos oss. Reliefen i 
Stockholm — med en munkfigur på — smyckar ett hus vettande åt 
en gata, som hade namn av svartbrödrakonventet i dess nära grann
skap. Har detta något att betyda? 

Tillägg. Sedan detta skrivits, har jag i Antikvarisk-topogratiska 
arkivet gjort bekantskap med en akvarellkopia efter en numer över
kalkad väggmålning i Hargs kyrka i Uppland, där återigen »dra 
gränja»-motivet förekommer. (Målningen innehåller emellertid så 
starkt obscena detaljer att den ej lämpligen låter sig avbilda.) De 
tävlande parterna krypa här på en stenig mark. Den ena håller i 
sin hand ena ändan av det nackarna förbindande repet; den ene 
mannen är iklädd rock och tätt ansittande byxor, den andre är na
ken från midjan nedåt. Det intressanta är, att här tack vare en bi
fogad minuskelinskrift tävlingslekens i folkmun levande namn kan 
beläggas redan från medeltiden. Inskriften lyder nämligen, s& som 
den återgives på akvarellen ifråga: hdraha kan skomark(?) grenia o 
elaol; som synes låter den sig ej helt dechiffreras, men orden 
»hdraha» och »grenia» äro tydliga nog. Till höger om den nyss an
förda scenen återges för övrigt ännu en, som även den synes äga 
ett idrotts- eller lekmotiv, vilket kan jag emellertid ej uppge. Enligt 
en uppteckning av Peringskiöld lästes fordom i Hargs kyrka denna 
datering: »Anno domini mdxiiii ( = 1514) tha målades thetta her 
mönster» (d. v. s. denna kyrka; Hildebrand: Bihang till svenska me
deltidens konsthistoria, Antikvarisk tidskrift II, s. 387). 

Fornvännen 1934. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

CARL R. af U G G L A S : Einige ikonographische Beobachtungen. 

Die »Madonna mit dem Nähkorb» und die heilige Birgitta. 

Verf. hat in einem friiheren Aufsatz in dieser Zeitschrift (1930, S. 49 ff.) 
naehgewiesen, dass einer gemalten Komposition, genannt »Besuch der 
Engel», an dem sog. Buxtehuder Altar des Meisters Bertram in der Ham-
burger Kunsthalle (aus den 1390-er Jahren) (Abb. 2) wahrscheinlich eine 
Anregung aus einer der Offenbarungen der heiligen Birgitta zugrunde liegt. 
Vermutlich gilt das Gleiche ftir eine weit spätere Darstellung, ein ölgemäl-
de — »Madonna mit dem Nähkorb» in unbekanntem Besitz — des italie
nischen Hochrenaissancektinstlers Martino Piazza (Anfang des 16. Jhdts.) 
(Abb. 1), wo, in derselben Weise wie an dem Hamburger Altar, wiederge
geben wird, wie Christi Mutter durch die Offenbarung eines Engels eine 
Vorahnung von dem ktinftigen Martyrium des Kindes erhält. Dass die 
Erinnerung an Birgitta zu der fraglichen Zeit bei den Kilnstlern der Epoche 
in Italien, der zweiten Heimat der Heiligen, noch lebendig war, geht u. a. 
aus einem Gemälde Tizians (im Prado-Museum, Madrid) hervor, das Bir
gitta und ihren Gatten vor der Madonna zeigt (Abb. 3). 

E in kleiner Stockholmer Rebus. 

Ein Steinrelief, datiert 1558, iiber dem Portal des Hauses Kindstugatan 
18 in Stockholm, einen Edelmann jener Zeit darstellend, der in einem 
Kampf — einer Art Seilziehen — mit einem Mönch begriffen ist, mit einem 
Scheiterhaufen zwischen ihnen (Abb. 4), ist Gegenstand vieler Deutungs-
versuche gewesen. Seit verschiedenen Jahren einmiitig akzeptiert ist die von 
I. Simonsson (in S:t Eriks årsbok 1915, S. 54 ff.) gegebene Deutung, wo-
nach das Relief eine Episode aus der Legende von Kosmas und Damianus, 
den Arztheiligen, wiedergeben soll, fiir die der Eigentumer des Hauses zur 
Zeit der Entstehung des Reliefs, der Arzt Henrik Quant, begreiflicherweise 
ein Interesse gehabt hatte. Verf. legt dar, dass diese Deutung aus mehreren 
Grunden unhaltbar ist, und weist stattdessen auf ein ähnliches Motiv in 
ein paar schwedischen mittelalterlichen Kalkmalereien, u. a. in der Kirche 
zu Tensta (1437) (Abb. 5), hin. Allem nach zu urteilen, liegt dort eine 
Illustration zu dem alten nordischen Sportspiel »dra gränja» (Abb. 6) 
vor, das in den Kalkmalereien wohl einem nun nicht näher bekannten sym-
bolisch-didaktischen Zweck hat dienen miissen, in dem Stockholmer Relief 
aus der Reformationszeit vermutlich in zäsarischem und antipapistischem 
Sinne auf daraals aktuelle Verhällnisse anspielt. 


