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EN ANAKRONISTISK DETALJ 1 DEN MEDEL
TIDA IKONOGRAFIEN 

AV 

IVAR SCHNELL 

K
anske förefaller det inkonsekvent att framdraga en 

enstaka anakronist isk detalj i en konst, där varje dräkt 

och varje föremål, som konstnärerna ägnat s törre upp

märksamhet, måste betecknas som en anakronism. Det 

finnes dock en detalj, glasögonsframställningar, som är förtjänt 

av större intresse än hittills varit fallet inom konsthistoriska 

kretsar. Det visar sig nämligen, att glasögonen ha nästan lika 

b3stämd plats i den medeltida ikonografien som t. ex. Laurenti i 

halster eller Barbaras torn. Äran av att hava uppvisat delta till

kommer emellertid i främsta rummet icke konsthistorikerna1 utan 

glasögonsforskarna.11 Det är fransmän och framför allt tyskar, som 

därvid ernått viktiga resultat, vilka år 11129 samlades och framlades 

på en ophtamologkongress i Amsterdam i form av en utställning 

1 G. P r a u s n i t z har år 1915 gjort en ganska utförlig men svåröver
skådlig konsthistorisk studio över ifrågavarande ämne: Das Augenglas in 
Bildern der kirchlichen Kunst im XV. und XVI. Jahrhundert. Studien zur 
deutschen Kunstgeschichte, Heft 180, Strassburg 1915. 

2 Den ofantligt rika litteraturen om glasögonen och deras historia i konst 
och litteratur kan här icke angivas. Jag förtecknar nedan allenast de vik
tigaste arbetena, varvid även namnen på de främsta forskarna på detta om
råde bliva nämnda. G. A Ib o r t o t t i, Note critiche e bibliografiche riguar-
danti la storia degli occhiali. Annali di Ottalmologia, XLIII, sid. 328—350, 
Pavia 1914. — E. B o c k , Dio Brillo und ihre Geschichte, Wien 1903. — 
A. B o u r g o i s, Les besiclcs de nos ancétres, Paris 1923. — R. G r e e f f , 
Die.Erfindung der Augengläser, Berlin 1921. — G. H a l l a u e r , Die Brillo 
100 Jahre vor und 100 Jahre nach der Erfindung der Buchdruckcrkunst, 
Feslscbrift z. 60-j&hrigen Bestehen der Augenklinik zu Basel, Basel 1915. — 
A. Ho y m a n n , Luncttes ct lorgneltcs de jadis, Paris 1911. — B. L a u -
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ordnad av de främsta forskarna på området. Utställningens tresprå-

kiga katalog omfattar c:a 900 nummer, men bland dem endast tre 

exempel hämtade ur svenska samlingar och arkiv.3 Detta beror 

därpå, att ingen dessförinnan befattat sig med materialet till glas

ögonens historia i Sverige, men sedan dess ha r en utmärkt uppsats 

av framlidne prof. F . Ask i Lund sett dagen, i vilken framlagts dels 

ett skriftligt dokument från första hälften av 1400-talet angående 

bruk av glasögon i Sverige, dels även tre kalkmålningar från skånska 

kyrkor framställande evangelister med glasögon.4 Då jag själv vid 

genomgång av Antikvariskt-topografiska Arkivet vid Statens histo

r iska museum (A. T. A.) haft turen finna ytterl igare några förut 

alldeles okända medeltida glasögonavbildningar, samt erhållit täm

ligen goda fotografier av bilder från två al tarskåp, som Ask nämner 

men icke avbildar, ha r jag funnit det vara av intresse att samman

ställa alla medeltida glasögonsbilder från Sverige, som kommit till 

min kännedom, och förse dem med de kommentarer, som det ut

ländska materialet föranleder. Förs t dock några al lmänna ord om 

glasögonens historia.5 

Upprepade gånger ha r i arkeologisk li t teratur meddelats uppgifter 

om fynd av förstorande linser av halvädelstenar funna på förhisto

r iska boplatser: Ninive, Kreta, Egypten, Tröja. Ja , t. o. m. på Got

land ha linsformiga pärlor av bergkristall hittats, troligen tillhörande 

vikingatid, men alla dessa u r optisk synpunkt miserabla linser 

kunna med stor grad av sannolikhet visas ha varit brukade som 

fe r , Zur Geschichte der Brille. Mitteilungen z. Ges. d. Medizin u. d. Natur-
wissenschaft, Bd. IV: 4, sid. 379—385 (1907). - K. K. K. L u n d s g a a r d , 
Brillorncs historie, Köpenhamn 1913. — P a n s i e r , Histoire des lunettes, 
Paris 1901. — A. v. P f 1 u g k, Beiträge zur Geschichte der Brille aus alten 
Abbildungen, Z. f. ophthalmologische Optik, Bd. XIV, sid. 138—145, Berlin 
1927. — M. v. R o h r , Aus der Geschichte der Brille, Jahrbuch des Vereins 
deutscher Ingenieure, Bd. XVII, sid. 30—50, Berlin 1927. — J. S i m o n , 
Notes per a la Historia de les ulleres, Barcelona 1929. 

3 Katalog einer Bildcrausstellung zur Geschichte der Brille, Amster
dam 1929. 

* Zur ältesten Geschichte der Brille in Schweden, Acta Ophtalmologica, 
Vol. X, sid. 119—133 (1932). Jfr A s k , Något om glasögonens äldsta histo
ria i Sverige, Svenska Läkartidningen nr 43, sid. 1363—1374, Stock
holm 1931. 

5 Jfr förf:s uppsats i Nordiska museets och Skansens årsbok 1934, sid. 
147—164: Notiser om glasögonens historia i Sverige. 
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smycken, och som den klassiska 
litteraturen på flera ställen har 
oförtydbara uppgifter om att varje 
hjälpmedel mot ålderdomssvaga 
ögon saknades, så finnes intet tvi
vel om att linser för korrigering av 
brytningsfel i det mänskliga ögat 
är en uppfinning, som tillhör en 
senare tid.8 

De äldsta litterära beläggen för 
att förstorande linser begagnats 
som hjälp för synen kunna häm
tas ur tyska minnesångares dik
ter från 1270-talet och senare. Des
sa linser nämnas där bl. a. med oli
ka avledningar av ordet b e r y 11, 
ty svårigheten att framställa färg
löst glas gjorde det nödvändigt att 
betjäna sig av beryller och andra 
halvädelstenar. Verkliga glasögon i modern bemärkelse synas emel
lertid ha uppfunnits, möjligen i Venedig, först i slutet av.trettonde 
århundradet. De nya synverktygens utseende lära vi känna för 
första gången på en alfrescomålning i kapitelsalen i St. Nikolai-
klostret i Treviso (1352), där tvenne franska kardinaler framställts, 
den ene med ett läsglas, den andre med ett slags pincenez, närmast 
att förlikna vid två skaftade läsglas förenade med en nit genom 
skaftens ändar. Tyskarna kallade detta slags glasögon N i e t b r i 1-
1 en, fransmännen b e s i c l e s c l o u a n t e . Dessa »nitbrillor» äro 
således de äldsta belagda, men som allenast sex avbildningar av glas
ögon äro kända från 1300-talet, kan man ej med bestämdhet säga om 
en annan typ är lika gammal eller t. o. m. ännu äldre, nämligen den 
som kallas B i i g e l b r i l l e , »bågbrillor», på grund av den halv
runda, oftast fjädrande båge, som förenar de bägge glasen till ett 
slags klumpig pincenez. Den sistnämnda typen finnes i varje fall 
avbildad på två av de sex ovan omtalade 1300-talsbilderna. Säkert 

Fig. 1. 
Abraham, en figur i Jesse rot i Tors-

hälla kvrka, Södermanland. 

6 R. G r o e f f, Kritische Betracbtungen iiber Funde von Brillongläsern nm) 
Lupon aus dem friihen Altertum. Zeitschr. f. ophthalm, Optik, Vol. IV, sid. 
142—149, Berlin 1916. 
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Fig. 2. 
Tvenne skriftlärda, parti av högaltaret i Strängnäs 

domkyrka, Södermanland. 

är emellertid, att nitbrillor ej begagnats längre än till mitten av 
1500-talet, under det att bågbrillor framställts ända in i nittonde 
århundradet. 

De äldsta bilderna i Sverige som kunna tjäna som illustration till 
glasögonens historia äro följande: 

1) Abraham, figur i Peter Målares framställning av Jesse rot i 
Torshälla kyrka, Södermanland, 1450-talet (fig. I).7 

2) En skriftlärd i framställningen av den 12-årige Jesus i Templet. 
På högaltaret i Strängnäs domkyrka, Södermanland, Brtissel-arbete, 
trol. år 1490 (fig. 2).8 

7 S. W a l l i n , Målaren Peter, Albertus Pictors lärare. Studier i Upplands 
kyrkliga konst, Uppsala 1918. 

H .1. R o o s v a l , Nederländska altarskåp, Utställningen av äldre kyrklig 
konst i Strängnäs 1910, sid. 139 t., Stockholm 1913. 
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Fig. 3. 
Detalj ur Marias död, från altarskåpet i Värmdö 

kyrka, Upjdand. 

3) E n lärjunge vid Marias dödsbädd på ett a l tarskåp i Värmdö 

kyrka, Uppland, Liibecker-arbete, c:a 1490 (fig. 3).° 

4) Matteus, kalkmålning i Everlövs kyrka , Skåne, omkr. 1500 

(fig. 4).1" 

" Donna bild, som saknas i A. T. A., liar amanuensen R. Norberg haft 
vänligheten pajieka för mig. Han har även godhetsfullt meddelat mig UJIJI-
giftema om skåpets ålder och härstamning. 

10 F. A s k , a. a. fig. 1—3. Enligt R y d b e c k s datering äro målningarna 
i Everlöv att hänföra till liden omkr. 1500 eller något tidigare (Medeltids 
kalkmålningar i Skånes kyrkor, Lund 1904), Bilden i Andrarum bar senare 
tramtagits, men företer sa stora likheter med Everlövs-bilderna, att intet 
Ivivel råder nm atl ilen leke allenast är samtida, ulan även målad av samme 
man. Prof. Ask har godbetstullt ställt originalen till fig. 4—0 till mitt för
fogande, tör vilket jag bär vill uttala mitt vördsamma tack. 
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Fig. 4. 
Matteus, kalkmålning i Everlövs 

kyrka, Skåne. 

Fig. 5. 
Markus, kalkmålning i Everlövs 

kyrka, Skåne. 

Fig. 6. 
Lukas, kalkmålning i Andra-

rums kyrka, Skåne. 

Fig. 7. 
En grupp apostlar, kalkmålning 

i Åkerby kyrka, Uppland. 
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5) Marcus , kalkmålning i Everlövs kyrka, Skåne, omkr. 1500 (fig. 

5).1 0 

6) Lukas , kalkmålning i Andra rums kyrka , Skåne, omkr. 1500 

(fig. 6).1 0 

7) E n apostel i en grupp apostlar på en kalkmålning i Åkerby 

kyrka , Uppland, omkr. 1500 (fig. 7 ) . n 

8) E n gumma i en framställning av St. Laurent i i mar tyr ium på 

ett Brtissol-altare i Veckholms kyrka , Uppland, 1500—1510 (fig. 8).1 2 

9) Översteprästen i en framställning av Jesu omskärelse på ett 

Antwerpen-altare i Arsunda kyrka , Gästr ikland, omkr. 1520 (fig. 9) . 

10) St. Hieronymus på en oljemålning från ödeby kyrka i Närke. 

Möjligen en kopia av en Hieronymus-bild av H. van Roemerswaal, 

1466—1530 (fig. 10).1S 

Således äro tio glasögousframställningar kända i medeltida konst 

i Sverige, men naturligtvis kunna brister i det fotografiska materia

let i A. T. A. dölja ytterl igare bilder av intresse för detta ämne.14 

Av dessa tio bilder äro de fem kalkmålningarna med säkerhet nor

diska, de mobila bilderna åter ut ländsk import. Bilderna 1, 2 och 3 

avse att framställa nitbrillor, de övriga däremot bågbrillor. Bägge 

sor terna ha väl troligen begagnats i Sverige, och det ä r knappast en 

slump, att just de tre äldsta bilderna råka framställa nitbrillor. Efter 

11 Målningarna i Åkerby kyrka framtogos år 1928 men befunnos vara så 
fragmentariska, att do icke kunde tjäna som prydnad 1 en kyrka utan måsto 
åter överkalkas. Dessförinnan togos några fotografier, som dock icke med 
absolut säkerhet kunna visa om aposteln bär brillor eller ej. Bildernas kon
servator, artisten J. österlund, har godhetsfullt meddelat mig, att han ej 
fäst sig vid ifrågavarande detalj. Bland kalkmälningarna är även on fram
ställning av Josse rot, i vilken två figurer bära mörka ringar runt ögonen. 
Dessa ringars karaktär av glasögon är ännu mera osäker än teckningen runt 
apostelns ögon. 

Målningarna i Åkerby kyrka skola enligt H i l d e b r a n d , Bidrag till 
svenska medeltidens konsthistoria, A. T. S., sid. 403, ha tillkommit under 
ärkebiskop Jakob Ulfssons tid (var ärkebiskop 1470—1514). 

12 Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918, Katalog, sid. 44, 
Uppsala 1918. 

13 Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs, Katalog (nr 489), 
Stockholm 1910. — E. W c 11 e r g r o n, Studier från Strängnäs-utställningens 
avdelning för måleri, i Utställning av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910, 
Stockholm 1913, sid. 258. 

14 Meddelanden om ev. fynd av äldre glasögonsavbildningar från Sverige 
mottagas med största tacksamhet av författaren. 
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St. Laurentii martyrium, jiarti av altarskåpet i Veckbolms kyrka. 
Uppland. (En detaljbild av brillorna finnes i Schnell a. a., Bild 1.) 

Fig. 9. 
Jesu omskärelse, parti av altarskåpet i Arsunda kyrka, Gästrikland. 
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Fig. 10. 
St. Hieronymus, oljemålning i Ödeby kyrka, Närke. 

år 1500 förekomma nitbrillorna nämligen mycket sällan på bildfram
ställningar. 

Den rörelse Abraham på Torshälla-bilden gör med sin vänstra 
arm är synnerligen karakteristisk, och återfinnes i ett flertal fall. 
Gesten kan antingen tolkas som sättet att fästa brillan på näsan, eller 
också som ett sätt att hålla brillan framför ögonen under läsningen. 
För den senare tolkningen synes den omständigheten tala, att på 
Torshälla-bilden, och även i ett annat fall, det är vänster hand, som 
Fattar om brillan.15 Brillans påsättande borde ju rimligen, om man ej 
förutsätter att de avbildade männen äro vänsterhänta, ha skett med 
höger hand, men under läsningen var det naturligtvis av värde all 
hava högra handen fri. En omständighet förtjänar emellertid att 
framdragas, som i hög grad förringar Torshälla-bildens bevisvärde 
i frågan om sättet att bruka nitbrillorna. Den bild, som v. Pflugk 
publicerat, med en man hållande brillan i vänster hand (här fig. 11), 
har så stora likheter med Torshälla-bilden, att man måste fråga sig, 
mn den ej direkt eller indirekt utgjort förebild för Peter vid arbetet 
i Torshälla. v. Pflugks bild är ett kopparstick, som nu förvaras i 
Miinchens universitetsbibliotek. Det har tillkommit 1461, men säges 
återgå på ett nu icke bevarat, några år äldre träsnitt. Måhända har 

u A. v. P f l u g k , Beiträge •/.. Ges. der Brille aus alten Abbildungen, Z. f. 
ophthal. Optik, XIV, fig. 4, sid. 142, Berlin 1927. 
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detta träsnitt även utgjort förlaga 
för Abrahams-bilden. Några detal
jer falla genast i ögonen, där lik
heten med det tyska sticket är 
omisskännlig. Jag nämner följan
de: Turbanen med ett karakteris
tiskt snedveck högst upp. Den 
ovanlig! stora nitplattan på bril
lan. Hårets större yvighet på vän
stra sidan av huvudet. De från 
axlarna nedfallande, flätade bar 
derna. Vänstra armbågens tvära 
och föga organiska avklippning, 
som synes återgå på den avslut
ning, som stickets ram åstadkom
mit. Bokens uppstående blad. den 
egendomliga teckningen av bok
ryggen samt den omotiverade av-
skärningen av boken nedtill på 

Torshälla-bilden, som torde ha sin grund i kopparstickets avskäran
de ram. Är denna sammanställning mellan de bägge bilderna riklig. 
kan figurens bruk av vänsterhanden möjligen allenast bero på att 
vid skärningen av träsnittet ingen hänsyn tagits till, att avdraget 
måste bli omvänt i förhållande till stockens bild. 

Nitbrillorna kunde emellertid fasthållas på näsan även utan han
dens hjälp, som synes t. ex. av Strängnäs- och Värmdö-bilderna till
lika med många bilder i utlandet, t. ex. den ovannämnda Treviso-bil-
den. Ett tredje sätt att bruka dem visar slutligen en illuminerad bok
stav i en 1300-tals korbok i S. Marco-klostret i Florenz, med en 
sjungande munk, som med handen fattar om niten på sin brilla och 
brukar den som senare tiders lorgnett.16 

Ett närmare studium av de tre bilderna av nitbrillor visar, att 
Torshälla-bilden är svagt gulvit med runda glasfattningar. Den i 
Strängnäs är gul, samt har alldeles runda fattningar kring glasen. 
Troligen ha förebilderna varit av horn eller ben. I Värmdö är den 
synliga fattningen likaledes rund, och brillans färg svart. Förebilden 

Fig. i l . 
Profetfigur, kopparstick från 1461 

(efter v. Pflugk). 

16 Avbildad jiå sid. 7 i Amsterdam-katalogen. Brillorna ba emellertid fel
aktigt ujipfatlats som en särskild typ, som fått namnet »Zangenbrillo. 



E N AN A K R O N I S T I S K D E T A L J 

kan tänkas ha varit av järn. Att fattningarna äro helt runda före
kommer i ett antal fall, men vanligen äro de på ett ställe försedda 
med små trekantiga utsprång, som tydligen varit genomskurna så att 
fattningarna kunde öppnas och glasen införas. En trådsurrning runt 
utsprången tillslöt därefter fattningarna, så att glasen ej kunde 
glida ur. 

Vad bågbrillornas konstruktion beträffar är därom ej mycket att 
säga, då jag ej haft tillfälle granska alla originalens färger. Om nr 6 
säger Ask, att resterna av brillorna äro gula, och i nr 8 är färgen 
gulbrun, vilket kan betyda att materialet varit horn, ben, gulfärgat 
läder eller metall, allt material, som begagnades till detta slags glas
ögon. På bild 10 förtjänar särskilt brillfodralet uppmärksamhet. Det 
är konstruerat för två brillor, troligen avsedda en för läsning, och 
en för betraktande på avstånd. 

Kommer så frågan om i vad mån de funna glasögonsfraraställning-
arna äro karakteristiska för den medeltida ikonografien. Ett över
dådigt jämförelsematerial härtill finnes samlat i den ovannämnda 
Amsterdam-katalogen. Den upptager visserligen icke alla kända glas
ögonsbilder, utan endast dem som voro utställda, men detta material 
synes stå i god relation till hela antalet kända bilder. Som exempel 
vill jag nämna, att prof. H. J. M. Weve på sid. 15 i katalogen säger 
sig känna c:a 50 framställningar av Marias död, där en av apost
larna har brillor för att läsa i en bönbok. Specialkatalogen över detta 
motiv (sid. 56—57 och 95—96) upptager dock endast 38 framställ
ningar, kopior och repliker naturligtvis icke medräknade. 

Jag återgiver nedan katalogens siffror för de viktigaste bibliska 
framställningarna, i vilka,brillor ingå: 

Marias död: Apostel med brillor, 38 stycken. 
Den 12-årige Jesus i Templet: En skriftlärd med brillor, 18 stycken. 
Omskärelsen: Den opererande översteprästen med brillor, 13 styc

ken. 
Frambärandet i Templet: Präst med brillor, 8 stycken. 
Heliga familjen: Vanligen är det Josef som har brillor. I ett fall, 

på en italiensk 1500-talsmålning, leker Jesus-barnet med ett par 
brillor, 8 stycken. 

Ovannämnda motiv äro de vanligaste. Dessutom förekomma bril
lor vid motivet Kristus och äktenskapsbryterskan, Kristus och skatte
penningen, Tre konungars tillbedjan, Ecce Homo! o. s. v. Av oför-
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klarlig anledning äro motiven så gott som undantagslöst hämtade ur 

N. T.17 

I de omtalade motiven är det vanligen en biperson eller i varje fall 

en för de bibliska berättelserna ovidkommande person, som bär bril

lor, men även ett flertal viktigare personer ur bibeln äro ofta fram

ställda med brillor. Så är t. ex. förhållandet med evangelisterna. 

Prausni tz förmodar sålunda att den bril lbärande mannen vid Marias 

dödsbädd skall föreställa Lukas, 1 8 och Lukas är även då han 

framställes isolerad försedd med brillor i 5 av katalogen kända fall. 

Av övriga evangelister bär Markus brillor 6 gånger, Matteus 4 och 

Johannes 1. En annan ofta glasögonprydd man är August inus, men 

allra talrikast äro bilderna av Hieronymus.1 9 Oavsett alla repliker 

upptager katalogen 36 bilder. Hieronymus gällde nämligen tidigare 

för att vara glasögonens uppfinnare, och blev därigenom glasögon-

makarnas skyddshelgon. Ännu så sent som 1660 omtalas från Vene

dig en glasögonsskylt med helgonets bild och inskriften: S. Girolamo 

inventore degrocchiali.2 0 

Återgå vi nu till de svenska glasögonsbilderna, så är således 

Hieronymus-bilden och de fyra apostlabilderna 4—7 på intet sått 

oväntade eller förvånansvärda. Att just Johannes saknas bland de 

bri l lbärande evangelisterna förklaras givetvis av att han b ruka r fram

ställas som en yngre man än de övriga. Ovanligare är däremot Tors-

hälla ky rkas Abrahams-bild. Någon annan Abrahams-bild med glas

ögon känner jag icke, och som jag förut framhållit, äro gammal

testamentliga figurer med brillor mycket sällsynta företeelser. 

Vad bilderna på de tre al tarskåpen beträffar, så äro n r 2, 3 och 9 

välkända motiv under det att n r 8 icke är mig tidigare bekant. Den 

gumma, som genom sina stora brillor betraktar martyren, står icke 

i samband med helgonlegenden, utan konstnären synes ha önskat 

17 Jfr v. P f l u g k , Der biblische Moses mit der Brille. Dculscbe Opt. 
Wocbenschrift, 1920, sid. 372. 

18 a. a. sid. 24. 
19 Ett helgon, Bernhardinus från Siena (1380—1444), har haft ett glas

ögonsfodral som enda emblem. I detta fallet rör det sig emellertid ej om 
en anakronism, ty Bernhardinus levde under en tid, då glasögon brukades. 
Att han fått glasögon som attribut synes bero på att hans glasögonsfodral 
förvarats som relik. (Se vidare Amsterdam-katalogen sid. 85 ff. Kalalogen 
ujiptager 7 bilder av helgonet med glasögonsfodralet vid bältet.) 

20 A. B o u r g e o i s , Saint Jérömo et 1'invenlion des lunettes. Boims 1911. 
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framställa en under medeltiden säkerligen mycket vanlig typ, näm
ligen »avrättningshyenan». Brillorna tjäna här som ett medel att 
förlöjliga sin bärare i skarp motsättning mot äldre bilder, där bril
lorna avsågo att skänka sina bärare ett drag av lärdom och för
nämhet. Det kanske bästa exemplet därpå är den äldsta kvinnobil
den med brillor, som vi för närvarande känna, nämligen Geertgen 
van St. Jans: Den heliga släkten (1470), i riksmuseet i Amsterdam. 
På målningen synes St. Anna med ett ungt, regelbundet och vackert 
ansikte, men i boken som ligger uppslagen i hennes knä ligger ett 
par brillor. 

Samma föreställning om glasögonen som elt vördnadsvärt attribut 
ligger naturligtvis till grund för såväl Abrahams- som apostla- och 
Hieronymus-bilderna, och även i bild 2, den skriftlärde i Templet 
finnes knappast någonting av hån eller karikatyr, även om andra 
bilder över samma tema, t. ex. en träskulptur i Paulinerkyrkan i 
Leipzig från samma tid, tydligen avser att förlöjliga med brillans till
hjälp. Under slutet av medeltiden förlora nämligen brillorna sin 
karaktär av att vara de förnämas och lärdas särmärke och bli den 
höga ålderns, narraktighetens och humbugens symbol. En av de vik
tigaste orsakerna därtill är säkerligen boktryckarkonstens uppfin
ning, som spridde böcker på ett förut otänkbart sätt, med ty åtföl
jande större efterfrågan på glasögon. Från och med mitten av 1400-
talet synes därför brillornas dekadans som symbol datera sig. Så 
avbildas t. ex. djävulen med brillor för första gången 1461. 

Bland de svenska bilderna finnas två, där brillorna otvivelaktigt 
tjänat konstnären som hjälp att förlöjliga. Den ena är den ovan 
omtalade kvinnan vid Laurentii halster, den andra översteprästen vid 
Jesu omskärelse. Det lider nog intet tvivel om att konstnären önskat 
förläna den judiske prästen ett drag av narraktig beskäftighet. 

De två sistnämnda bilderna, nr 8 och 9 äga ett särskilt intresse 
genom att brillorna här framställts i plastisk konst. Denna art av 
bildande konst lämpar sig ju föga att framställa brillor i, varför en 
utförlig inventering av Europas förråd av brillskulpturer allenast 
lämnat som resultat ett 50-tal arbeten.21 Till bild nr 8 kan även fogas 
den anmärkningen att den är en av de äldsta kvinnoframställning
arna med brillor. Från hela 1400-talet känner man nämligen allenast 
tre sådana bilder. 

So Deutsche Opt. Woch en schrift 1927—1920. 
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Hg. 12. 
Jesu omskärelse, parti av altarskåjiet i Viborgs Sondre-

sogns kyrka, Danmark. (Efter Beckett.) 

Kanhända har jag nu lyckats övertyga läsaren om att den ana-
kronistiska detalj, som jag tagit som tema för denna uppsats, äger 
ett ofrånkomligt konsthistoriskt intresse. Jag vill emellertid påpeka 
ytterligare en sak nämligen den nytta, som en så karakteristisk de
talj som brillorna kan ha, då det gäller att sammanknyta olika bild-
framställningar, spåra konstnärer samt uppspåra förfalskningar och 
kopior. Jag är övertygad om att Amsterdam-katalogen just i sådana 
avseenden kan ha mycket att meddela en konsthistoriker. Ehuru 
själv ej konsthistoriker vill jag framdraga ett exempel för att visa 
vad jag menar. Det ovan nämnda Årsunda-skåpet (nr 9) bestämmes 
av Cornell som ett Antwerpen-arbete från 1500-talets början.22 Skå
pet är ett Maria-skåp med Himladrottningen upptagande mittfältet, 

-'- II. C o r n e l l , Norr lands kyrkl iga konst, sid. 190 f., Uppsala 1918. 
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och bland de sju övriga bilderna återfinnas Bebådelsen, F rambäran

det och Omskärelsen. Detta synnerligen vackra och ståtliga skåp har 

mig veterligt aldrig sammanstäl l ts med ett annat av de vackraste skå

pen i Norden, trots att det ej finnes något tvivel om att de bägge 

konstverken utgått från samma verkstad.23 J a g syftar på al tarskåpet 

i Viborgs Sondresogns kyrka , förr i Köpenhamns slottskapell men 

år 1728 skänkt av Fredr ik IV till Viborg. Skåpet ifråga är ett pas

sionsskåp, och den skiljaktighet i motivvalet, som blivit en följd 

därav, ha r måhända gjort att dess likhet med Årsunda-skåpet ej fallit 

i ögonen. Bebådelsen, Frambärandet och Omskärelsen återfinnas 

emellertid även i detta skåp, och det visar sig. att Årsunda-skåpets 

framställningar av dessa samma scener visa mycket stor överens

stämmelse i första fallet, och i de två senare fallen äro huvudperso

nerna så identiskt lika, att de gott kunna kallas repliker av var

andra. I Årsunda-skåpet ha r omskärelsescenen fått en förnämligare 

plats, och kompositionen har därigenom blivit r ikare (10 personer) 

än i Viborgsskåpet (6 personer) .2 4 Beckett daterar Viborgs-skåpet 

till 1520 eller något senare. Ett fabriksmärke, en avhuggen hand 

med utspärrade fingrar, bestämmer skåpet som Antwerpen-arbete. 

Att jag kunnat sammanstäl la Arsunda- och Viborgs-skåpen beror 

helt och hållet på att bri l lorna för detta ändamål varit ett utmärkt 

»ledfossil».23 J a g är övertygad om att exemplen skulle kunna mång

faldigas vid t. ex. ett studium av den Greeffska samlingen till glas

ögonens historia i Jena. Den cljupplöjning som här ha r skett efter 

det värdefulla ledfossil, som kal las brillor, skulle säkerligen kunna 

giva konsthistorikerna månget gott uppslag. 

23 Sedan detta nedskrivits har man gjort mig upjmiärksam på att med. dr 
T. F r i b e r g , Malmö, vid »Det Oftalmologiske Selskabs i Kobenhavn> möte 
i Lund den 22 nov. 1931 sammanställt de bägge skåpen. Denna omständig
het understryker ytterligare mitt resonemang i det följande. Dessutom sam
manställas nu de bägge skåjien och hänföras till >Le Maltre de Viborg> av J. 
R o o s v a l i Revue Beige d'Archéologie et d'histoire de 1'art, Torne III : 2, 
sid. 14—15, Retables d'origino néderlandaise dans los pays nordiques, Briis-
sel 1933. 

24 F r. B e c k e t t , Altertavler i Danmark, sid. 159—179, tavla LXII— 
LXIX, Köpenhamn 1895. Jfr även samme förf., Danmarks Kunst, II, Go
tiken, fig. 316, Köpenhamn 1926. 

25 Viborgs-skåpet finnes ej nämnt i Amsterdam-katalogen, men hos Lunds-
gaard, a. a., sid. 36 ff. 

Fornvännen 1935. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G . 

IVAR SCHNELL: Ein anachronistisches Detail in der mittel
alterlichen Ikonographie. 
Die Brille wurde zu Ende des 13. Jahrhunderts erfunden, war aber 

länge so kostspielig, dass sie nur von Gelehrten und woblhabendon 
Leuten benutzt werden konnte. Während dieser Zeit diente daher die 
Brille als Symbol der Gelchrsamkeit, ja göttlicher Weisheit. Mit der 
Erfindung der Buchdruckerkunst worden dio Brillon gewöhnlicher, und 
Ihr symbolischer Wort sinkt. Vom 17. Jahrhundert ab kommt es allmäb-
lich dabin, dass sie Narrboit und Humbug bezeichnen. (Mehrere Studion 
dariibor und tiber dio Geschichte der Brille sind in Anm. 1—3 ange
fiihrt.) 

In der Kunst des Mittelalters ist die Brille vor allom in symbolischer 
Bedeutung verwendet worden und hat sogar ihren bostimmten Platz in 
der Ikonographie erhalten, zumeist in anacbronistischem Zusammenhang, 
wie in Bildern aus dom Neuen Testament. Aus Schweden kennt man 10 
mittelalterliche Bilder von Brillon (Abb. 1—10), das ältosto (Abb. 1) von 
etwa 1450, dio jiingsten von etwa 1520. Dio drei ältoston Bilder stallen 
Nietbrillon dar, die jiingeren Biigolbrillen. Fiinf Bilder sind in Schweden 
angefortigt, nämlich die Kalkmalereien Abb. 1 und 4—7. Abb. 1 mit 
Abraham in Josse Wurzel, wahrscheinlich nach derselben Vorlage wie 
Abb. 11 gemalt, hat ein besonderes Interesse, denn alttestamentlicbe 
Bilder mit Brillon sind sehr seiten. Dagegcn sind Apostel und Evangc-
liston oft mit Brillen versehen. Dio mobilen Bilder 2 und 3 sowie 8—10 
sind importiert. Dio Schriftgelehrten in Abb. 2 aus dem Gemälde »Christus 
im Tompel> auf oinom Briisseler Altar zeigen ein Motiv, boi dem Brillon 
sehr oft vorkommen. Abb. 3 gibt ein Detail aus >Marias Tod» auf oinom 
Liibecker Altar wieder. Dasselbe Motiv mit Brille ist in mehr als 50 Ar
beiten in der Weit bekannt. Abb. 9 von einem Antwcrpener Altar ist 
gleichfalls ein typischer Repräsentant fiir die Verwendung der Brillon 
in dor Ikonographie. Hieronymus (Abb. 10) galt länge als Erfinder der 
Brillo, und mit Recht hat ein Brillcnforscher schroiben können: »Sans 
ses lunettes et sans son Hon, saint Jéröme ne serait plus saint Jéröme» 
(Heymann, TI. I, S. 37). Zu Abb. 8, St. Laurentius' Martyrium, findet sich 
dagogen kein Seitenstiick. 

Die Brille in der mittelalterlichen Kunst hat ihr gogebenes Interesse 
durch den bestimmten Platz, den sie in der Ikonograjihio einnimmt, aber 
das Studium älteror Brillonbilder hat kunstgcschichtlicb auch Bedeutung 
insofern, als man aus dem grossen mittelalterlichen Bildervorrat mit 
Hilfe der Brillonbilder zusammengehörige Bildergruppcn aussondern 
känn, die danach leichter studiert wordon können. Ein paar Beispiele daftir 
zeigen Abb. 1 und 11 sowio 9 und 12, doron unbestroitbaror Zusammenhang 
am friihesten durch den Anhalt naehgewiesen werden konnten, den die 
in don Bildern vorkommenden Brillon gcliofert haben. 


