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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT »PORTRÄTT» AV DEN »GODE» BISKOP BENGT AV SKARA 

Statens Historiska Museum gjorde föregående år ett förvärv (inv. 20954), 
som tillhör de mera intressanta såväl med hänsyn till det sällan återkom
mande tillfället att förena med dess samlingar ett föremål av det slag, här är 
fråga om, som ur konst- och kulturhistorisk synpunkt. Förvärvet består av 
ett stentympanon med en figurkomposition i rätt kraftig relief, och det kom 
till stånd genom ett depositionsbytc med Botilsäters kyrka i Värmland, vars 
funt1 av församlingen 1879 överlämnades till museet, men där man önskade 
se den återinlörlivad med kyrkans inventarier, medan lymjianet, till ingen 
praktisk nytta, länge förvarats i ett av kyrkans uthus (senare inne i kyrkan, 
under jiredikstolskorgon). Redan 1894 gjordes on framställning om dess över
lämnande till museet, en framställning som emellertid den gången till ingen
ting ledde.2 

Tympanets ursprungliga jilats är uppenbarligen att söka i en nu igen
murad och till sin överdel förstörd romansk porlal i västra delen av Botil
säters kyrkas södra mur.3 Stenens höjd är 66,5 cm, dess bredd nedtill 114 
cm; tjockleken av blocket — av en ljust grå, delvis gulanlujien sandsten4 — 
ujmgår till 9,5—12,5 cm. Halvcirkelformen är inte synnerligen väl träffad. 
Över huvud är hela huggningen tämligen jirimitiv, detta både vad gäller det 
tekniska utförandet som figurteckningen med dess förryckta proportioner och 
otympliga modellering. 

Som av bilden (fig. 1) framgår, består bildkomjiositionen — inställd under 
en bred kantlist — av en centralfigur, Kristus, frontalt sittande på en bänk 
med de främre hörnstolparna krönta av flattryckta, runda knojipar, skägg-
lös(?), med korsgloria kring huvudet,5 välsignande med sin högra hand och 
hållande en bok i sin vänstra; på hans vänstra sida cn egendomlig passage
rare med ful uppsyn och en kort svansstump därbak, tydligen sittande med 
utsträckta ben, men med de klövförsodda underbenen uppvikta och med dessa 
och armarna fängslade genom en kring nacken gående klove eller elt rep: 
det är ingen mindre än den Onde, den bundne Satan, skymtande i den runda 

1 R o o s va 1, Dopfuntar i Statens Historiska Museum (1917) nr 19 (s. 43 
f.; beskrivning av Maja Lundqvist). 

2 Avslaget på framställningen motiverades med, att tyrapanet ansågs vara 
»ott minne av Botila, som enligt sagan grundlagt kyrkan». 

3 Foto i A. T. A. 
4 En del av dessa över ytan spridda anlöpningar torde uppstått genom ke

misk reaktion vid stenens nedsmutsning. Vid tympanets införande till mu
seet var det starkt nedsölat av utrunnen vit kalkfärg (nu avlägsnad). 

5 Dess omfattningsring blott neddragen över hjässa och tinningar! 

20 — Fornvännen 1936. 
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belvetesporten, underjordsgrottans mynning, tecknande en båge kring hans 
buvud och med några av fångarna därinne — främst människosläktets 
skuldbelastade stamfäder — markerade som små käglor över hans fram
sträckta lår;8 jiå motsatta sidan cn figur — sedd i profil — av helt annan 
karaktär, en biskop som med knäjipta bänder knäböjer nndaktstullt inför 
Kristus. Kyrkan contra synd och död! 

Den bundne Satan är en reminiscens från byzantinsk ikonografi, där han 
snart sagt är obligatorisk i Anastasis-(Limbus-) scener.7 I Västerlandet, där 
motivet icke är allt för vanligt, synes det speciellt omhuldat av äldre engelsk 
konst, och därifrån har det uppenbarligen övertagits, då det vid 1100-talets 
mitt dyker upp på cn bekant relief i Forsbems kyrka i det av engelsk mis
sion och missionstidskultur starkt genomsyrade Västergötland8 — här har 
man t. o .m. två djävlar, varav åtminstone den ene, sittande som den pä vårt 
tyrapanon, är bunden vid en stång el. dyl., medan Limbus-själarna skymta i 
något, som mest ser ut som en hängande gryta, mon väl just är att uppfatta 
som underjordsportcn, medan Kristus själv i konungslig skrud skrider ge
nom helvetesrummet (fig 4). Sambandet mellan Botilsäter och Forshem är, 
som av det följande skall framgå, ej utan betydelse för bestämmandet av vår 
tympanonrelief. 

Den andra figuren, kyrkans representant, är på sätt och vis ej lika lätt 
att namngiva som motparten. Emellertid: han bör inte vara en symbolisk 
biskop vem som helst, utan representanten för det stift, det värmländska 

" Möjligen bör dock den föga genomarbetade tiguren analyseras på ett 
något annorlunda sätt, nämligen så, att det parti, som här uppfattats som 
figurens lår, bör betraktas som helvetesportens tröskel — varvid djävuls
bilden blott koiiimc att framträda i halvfigur och svansen bleve eliminerad 
— medan då do förmodade underbenen vore att uppfatta som en black el. dyl. 
anbragt kring den fångnes hals och händer. Först framförda tydning synes 
mig dock vara sannolikast. 

7 Se t. ex. D a 11 o n, Byzantine art and archeology (1911J, s. 662. En syn
nerligen utförlig framställning av Anastasis-motivets historia bos C le 
men , Die romanische Monumentalmalerei in den Rbeinlanden (1916), s. 
209 ff; om don bundne Satan s. 214. (Mot denna framställning cn dock syn
barligen huvudsakligen av konfessionelit-katolska synpunkter behärskad gen
saga hos K ti n s 11 e, Ikonograjibie der christlichen Kunst, I, 1928, s. 494 ff.). 

8 Se R o m d a h l , rec. av Fischer, Västergötlands romanska stenkonst 
(Svensk humanistisk tidskrift 1918 sp. 146), s a m m e förf. , Relieferna i 
Forshems kyrka (Studier tillägnade Otto Sylwan den 22 aug. 1924, s. 5). 
F i s c h e r , a. a., s. 87 f., bar beskrivit och avbildat reliefen, dock 
utan att komma till klarhet om motivets innebörd. — Om ifrågavarande 
relief och andra därmed sammanhängande bildstenar se också A n d e r s o n , 
Ribe, Bari och Périgord (Tidskrift för konstvetenskap 1925—26, s. 83 f.; en
ligt denne förf. skulle de utgöra delar av en helig grav). Den av Rom
d a h l , Studier t. Sylwan, s. 10, givna dateringen till 1100-talets senare dol — 
i stället för dess mitt — synes mig (liksom A n d e r s o n , a. a., s. 90) väl son. 
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Fig. 2. 
Dopfunt i Botilsäters kyrka. 

Botilsäter tillhörde, och delta stift var Skara; Värmlands ecklesiastika 
beroendeställning i förhållande (ill della senare konstateras redan under 
1000-talets andra del av Adam av Bremen.9 Att Botilsäterreliefen bör tids-
,-ädas till 1100-talet lider knappas! något tvivel om, men en närmare precise
ring är tämligen vansklig. Ursprungskyrkan är i nyare tid starkt ombyggd 
och liar ej varit föremål för en närmare undersökning. Det är dock tämligen 
uppenbart, att mästaren till tympanil varit, om kanske inte samme man som 
mästaren till kyrkans funt (fig. 2, 3), så dock i vart fall en honom närståen
de stenhuggare — jämför t. ex. funtens sittande Kristus med tympanets! — 
och funten i sin tur, med sina typiska palmettkvastar, står mycket nära den 
genom sin signatur välkända stenhuggaren Harald, som tycks spelat en stor 
roll för konsten i Västergötland vid 1100-talets mitt. Närmast är den att 
sammanställa med funten från Skalunda i Västergötland (Statens Historiska 
Museum, fig. 5)10, vars anknytning till Harald är alldeles ujipenbar — märk 
bl. a. Syndafallsscenen erinrande om den, som ses på en av Haralds kända 
Ugglum-gravstenar! — och även om dessa båda funtar knappast böra räknas 

9 S ä v e , Den kyrkliga utvecklingen i Värmland under äldre tider (En bok 
om Värmland, utg. av Hildebrandsson och Samuelsson, I, 1917, s. 317 f.). 

10 Sv. kyrkor, Västerg. I, s. 172 f., R o o s v a l , Dopf. i St. Hist. Mus. nr 
20 (s. 44 f.). 
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Fig. 3. 
Detalj av Botilsätersfunten. 

till mästarens egenhändiga verk, utan snarare till hans skolriktning,11 är för
bindelsen med Harald ytterst upplysande, då det gäller datering oeh lokalbe-
stämning av här ifrågavarande jrjäser. Bör Haralds verksamhet förläggas till 
en tämligen tidig period av 1100-talel, liar upjienbarligen hans skola ännu varit 
i sysselsättning vid århundradets milt och liden därefter.12 Det ger en ui-

" F i s c h e r , Västergötlands romanska stenkons! 11918), s. 94 f., s a m m e 
f ö r t . , Västergötlands kyrkliga konst (1920), s. 96 1., jfr R o o s v a l , Die 
Steinmeister Gotlands (1918), s. 223. 

12 Ktt nyligen gjort försök att av epigrafiska skäl föra dateringen av Ha
rald-skolans verksamhet till en så sen tid som 1200-talets mitt ( G a r d e l l , 
Till tolkningen av tvenne runristade västgötastenar, Fornvännen 1934, s. 
347), finner jag ur konsthistorisk synjiunkt alldeles oantaglig. Märkas må, 
att Skalunda kyrka själv tillhör en arkitekturgrupp, som utgår från Skara 
äldsta stenbyggda domkyrka, och att. denna senare för sin anläggning åsatts 
cn datum så tidigt som omkr. år 1100 (se särskilt L u n d b e r g , Den äldsta 
stenkatcdralen i Skara, Festskrift till Martin Olsson den 30 april 1936, s. 32, 
36; en något yngre tidsangivning hos R o m d a h l och D a h l g r e n , Skara 
domkyrkas byggnadshistoria, 1928, s. l(i); Skara-katedralen stod visserligen 
under byggnad åtminstone intill eller kort efter 1100-talets mitt och Skalunda-
tunten behöver ju ej ha tillhört sin kyrkas allra äldsta inventarier, men möj
ligheten av en förlängning framåt i tiden av alla till sammanhanget hörande 
omständigheter i enlighet med Gardeils mening, om denna bleve accepterad, 
måste anses helt utesluten. 
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gångspunkt för ett försök att identifiera biskopsbildcn på vårt tymjianon. 
Vem är denne höge andans man, om ej den ryktbare »gode» biskop Bengt i 
Skara? Hans episkopat är av sådan längd, att det praktiskt taget utfyller 
hela det skede, varunder den stilriktning, tympanet tillhör, ägt sin utveck-
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iton C/A. 

Fig. 4. 
Relief i Forshems kyrka. 

(Elter Fischer). 

lingstid — det faller mellan år 1145, då ännu hans företrädare, ögrim, var i 
livet och år 1191, då efterträdaren Järpulv för första gången blir nämnd, 
löper alltså parallellt med Knut Erikssons regeringstid och ujvpenbarligen i 
nära kontakt med dennes ej minst kulturellt betydande insats till rikets 
fromma13 — och han var själv en tillräckligt imposant personlighet, för att 
man kan föreställa sig, att man uto i hans stift skulle kunna känna sig ma
nad att föreviga honom i bild, i ett »porträtt» (som naturligtvis egentligen 
bör uppfattas som en ceremoniell, mer eller mindre konventionell repre
sentationssymbol efter tidens sed, utan anspråk på konkretion och individua
litet). »Slikasr warö aldrigh till godgiserningre, hwartti fyr eellasr siShajn» 
(En som gjort sådana goda gärningar har aldrig funnits, varken förr eller 

13 Om biskop Bengt se B e c k m a n, Ur vår äldsta bok (1912), s. 58 ff. och 
s a m m e förf. , artikel i Svenskt biografiskt lexikon III (1922), s. 183 f. 
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senare) läses om honom i Skara-biskoparnas krönika.14 yJEn ingin man», 
tillägges det, »psessse hems ffar hans goögiserningse allier tallt, vten guö 
syalwer, sum han styröhi pser till» (Men ingen man i denna värld mäktar 
uppräkna hans goda gärningar, utan blott Gud själv, som ledde honom där
till),15 och dock är det mycket nog, som krönikören vet att berätta om honom: 
fromhet, frikostigbet mot kyrkor och godhet mot behövande, brinnande lust 
för konstens rykt och spridning, strävan tör stiftets kultivering särskilt ge
nom för den tiden så högviktiga väganläggningar.16 Den bön om fröjd i 
paradis för hans själ till lön lör alla hans »godgärningar», som avslutar bio
grafin, hade han gjort sig väl förtjänt av, även om han, enligt vad det synes, 
varit sin egen nåds nåd och föraktat vederbörlig vigning till ämbetet — man 
har tänkt sig att det skett fack vare hans förbindelser just med Knut Eriks
son, vars relationer till kurian tidvis oj voro de bästa.17 Att hans samtid och 
närmaste eftervärld varit angelägna att på alla sätt hedra honom framgår av 
do ordalag, vari hans minne tecknats, och att man gärna velat göra det även 
medelst konstnärliga hjälpmedel kan man förstå inte minst med tanke på 
hans eget nästan renässansprelatmässiga konstintresse. Har Botilsäter vid 
sitt nybygge velat bidraga till denna glorifiering, var man där sannerligen 
into ute i ogjort väder. Givetvis kan man ju inte helt avstänga alla reservatio
ner vid cn bestämning av tympanets »porträtt». I vilket fall som helst före
ligger emellertid inte stor sannolikhet för att det skulle vara Bengts före
trädare, ödgrim, man därvidlag hade att göra med — han försvinner ju ur 
historien någon gång efter år 1145 — och det av ett bestämt skäl: den mitra, 
biskopen på tymjianot bär, med dess horn över pannan och bakhuvudet, är av 
ett slag, som i Norden allra törst och då helt sporadiskt uppenbarar sig vid 
1100-talets mitt (gravstenen över biskop Herman av Slesvig — troligen död 
1145 eller 1146 — i Lunds domkyrka), men blir något så när vanlig först 

14 Westgöta-Lagen utg. av Collin och Schlyler (1827), s. 306. 
15 A. a., s. 307. 
16 Se B e c k m a n , Vägar och städer i medeltidens Västergötland (2:a 

uppl., 1923), s. 19 f. 
17 Man stöder denna mening på inskriften jiå en gravsten i Skara dom

kyrka — där biskopen urkundligt är begravd — vilken gravsten uppger sig 
vara lagd över en »Benedictus eloctus». Då efterträdaren biskop Bengt II 
(1210—1220-lalen) mod visshet erhållit påvlig vigning och ingen annan till 
namnet känd biskop är tänkbar i förbindelse med stenen, har man velat 
sätta den i saraband med den »gode» Bengt (se särskilt B e c k m a n , Fran-
ciskanerklostret i Skara, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 
111:5—6, s. 40 f.; annan konjektur dock bos H i l d e b r a n d , Svenska grav
stenar, Månadsbladet 1897, s. 91, samt Sveriges medeltid III, s. 438: »en andlig 
man vid namn Bengt, vilken hade blivit vald till biskop över Skara stift, men 
avlidit, innan han hunnit tillträda styrelsen över stiftet»); i vilket fall som 
helst har stenen huggits långt etter Bengts död (den är ej från tidigare tid än 
1220-talet, se M a n n e r f e l t , Västergötlands gravstenar, bihang till Väster
götlands fornminnesförenings tidskrift I I : 10, Skara domkyrka nr 32 [s. 3]) . 
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Fig. 5. 
Detaljer av dopfunt från Skalunda kyrka (St. H. M. inv. 4598). 

(Etter Roosval, Doptuntar i St. II. M.) 

ett stycke in på århundradets andra del.18 Sistnämnda omständighet behöver 
visserligen ej hindra on konjektur till förmån för efterföljaren, Järpulv 
(1191 eller något tidigare), men det synes verkligen mer än tvivelaktigt, om 
rent stilistiskt den riktning, Botilsäter-skuljitören tillhört, kronologiskt skulle 
kunna tänjas ut ända till framemot år 1200. Nog är i vart fall den »gode» och 
länge regerande biskoj) Bengt den, som det förefaller naturligast att identi
fiera med tympanonbildcn — brobyggaren och konstälskaren, en stolt trium
fator över den i bojor lagda Satan, men cn from och ödmjuk adorant inför 
Kristi fötter.19 

Carl R. af Ugglas. 

18 Se mitt arb.: Gotlands medeltida träskulptur t. o. m. höggotikens inbrott 
(1915), s. 94 not 1, 570; för Syd-Skandinavien jfr också R y d b e c k , De 
äldsta stenkyrkorna (Tidskrift för konstvetenskap 1931, s. 51 f.; en äldre da
tering för den yngre mitreformens ujipträdande tyckes vara urgerad av A n-
d o r s o n. Lund, Bari och Compostella, Studier i konstvetenskap tillägnade 
Evert Wrangel 1928, s. 19 f., men hans argumentering förefaller ej fullt klar
läggande.) 

'" Hur man har att bedöma den präktiga biskopabilden i Skälvum — ett 
arbete av Othelric från 1100-talets mitt ( F i s c h e r , Västerg. rom. stenk., 
s. 82, s a m m e för f . : Västerg. kyrkl. konst, s. 87) — må lämnas därhän. 
Isolerad och utan gloria som den framträder, ger den ej intryck av att vilja 
föreställa ett helgon. Månne också här den folkkäre Bengt? 


