
Sten Stures riksmonument : bidrag till frågor angående rekonstruktion och
uppställningsplats för S:t Göransgruppen i Stockholms storkyrka
Anjou, Sten
Fornvännen 343-359
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1938_343
Ingår i: samla.raa.se



STEN STURES RIKSMONUMENT 
BIDRAS Tll.l. MtAl.OH ANttABNDB HKKOXSTHl KTIOX OCH IPPSTÄLL-
XIXC-SPLATS KÖH S:t (iÖRAXSGIUrTKX I STOCKHOLMS STOHKVHK \ 

AV 

S T E N A N J O U 

D
en av den lybeckske konstnären Bernt Notke utförda S:t 
Göransgruppen i Stockholms Storkyrka har med rätta 
karakteriserats som Sveriges verkliga, riksmonument.1 

Den utfördes på uppdrag av riksföreståndaren Sten 
Sture d. ä. och hans gemål och upprestes nyårsaftonen 148!) som 
minnesmärke över den glänsande seger för de nationella frihets
strävandena, som vunnits genom slagel på Hrunkeberg år 1471. 
Monumentets sockel utfördes som elt invändigt tillgänglig! kapell, 
ämnat som gravplats för riksföreståndaren och hans maka.2 Själva 
skiilptiirgrnppen framställer fribetsstriden under den symboliska 
bilden av riddarhelgonets kamp mot draken. Det ungdomliga hel
gonet i gyllne rustning på vit si ridshingst, iir den (rettioeltårige 
segraren, Sten Sture själv; prinsessan, som han befriar, är Sve
rige, fosterlandet, medan danskarnas konung. Kristian 1. i drakens 
skepnad är framställd som den lede fienden.1 

Till gruppen hör även »kastellet» — rätteligen bilden av en 
borg- eller stadsport — från vilken prinsessans kungliga för
äldrar ursprungligen länkles åskåda striden.4 Det symboliserar 
Stockholms stad eller slott, utanför vars murar slaget stod. Mo-

1 J. R o o s v a l , Hiddar Sankt Göran i Stockholms stora eller Sankt Ni
colai kyrka, Stockholm 1919, s. 18. — J. R o o s v a l , Nya Sankt Görans-
studier, Stockholm 1924, s. 9(1, 

1 .1. R o o s v a l , sistanf. arb. s. 89 och 115 ff. — J. R o o s v a l i Sve
riges Kyrkor, Stockholm, bd 1, b. 3, s. 414. 

8 C. T. O d h n e r, Lärobok i fäderneslandels historia, Stockholm 1899, 
s. 105. — J. R o o s v a l , Studier rörande Storkyrkans Sankt Göransgrupp. 
Meddelanden från Nordiska Museet 1901, Stockholm 1903, s. 217. 

4 .T. R o o s v a l i Sveriges Kyrkor, Stockholm, bd 1, b. 3, s. 408. — Dens., 
liiddar Sankt Göran, s. 67 och 100. — Dens., Nya Sankt Göransstudier. 
s. 159 f. 
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Fig. 1. S:t Göransgruppen i Stockholms Storkyrka. 
Abb. 1. Die S:t Guorgsgrnppe in dur Orosskirche in Stockholm 

numeiitel iir avbildat a cn jän iugnsre i ie l ' frän barocktid, där 

»kastellet» är försett med ett runt torn, l ikt det gamla slottets 

»Tre Kronor». Möjligt är, at t även monumentets »kasteli» vari! 

ka rak te r i se ra t på l iknande sätt.' ' 

' J. R o o s v a l , Nya Sankt Göranssliulier, s. 161. 
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Vid den undersökning, som under prof. J. Roosvals ledning före
togs i samband med monumentets restaurering och nyuppställning 
i Storkyrkan, iakttogs, att S:t Görans häst på ett under seltyget 
dolt ställe å landen är försedd med ett märke: Stureättens tre sjö
blad.8 Då man genom en samlida handling vet, att riksförestånda
rens hästar voro märkta på samma sätt, måste detta innebära, att 
skulptören velat framställa hästen såsom Sten Stures.7 Även sel
tyget är jämte S:t Görans vapen försett med Stilrens tre sjöblad. 
Det betyder, att ryttaren är Sten Sture, och ger anledning att också 
tro, att han återger dennes personliga drag.8 Prinsessan skulle i 
konsekvens hårtill kunna länkas framställa Sten Stures hastigt av
lidna första trolovade, Agneta Ivarsdotter Tott, eller mer sannolikt 
hans gemål, Ingeborg Äkesdotter Tott. 

Frågan om Notke porträttlikt avbildat Sten Sture själv och hans 
gemål kan ej avgöras i brist på jämförelsematerial. Det var emel
lertid vanligt att å gravmonumenten avbilda de personer, som där
under skulle få sin viloplats, och det ligger icke heller någon 
osannolikhet i tanken, att man avbildat betydande personer såsom 
agerande i en populär legend. Medeltidens skådespel med ämnen 
ur de heliga berättelserna och intresset för symbolik och allegorier 
inbjödo därtill. Donatello hade på 1420-talet som Job och Jeremias 
å kampanilen i Florens porträtterat Francesco Soderini och Gio
vanni Cherechini och Benozzo Gozzoli hade omkring 1460 som he
liga tre konungar avmålat samtida Mediceerfurstar. Omkr. 1500 må
lade Diirer de välkända bilderna av Lucas och Stefan Paumgärtncr, 
den förre som S;t Etistachins. den senare som S:t Göran. En bekant 
komposition av samma allegoriska art som S:t Göransgruppen men 
något senare än denna är Kafaels fresk i en av Vatikanens »stanzer» 
över Heliodorus utdrivande ur templet, ett ämne ur Mackabéerbrevet, 
nyttjat som förevändning för framställning av franska truppers bort
drivande ur Kyrkostaten. 

Med hänsyn till att S:t Göransgruppen utgör en allegorisk fram
ställning av slaget vid Brunkeberg samt till de nämnda förutsätt
ningarna för möjligheten, att den naturtroget återger miljö och 

' J. R o o s v a l , Riddar Sankt Göran, s. 42. — Dens., Nya Sankt Görans-
si ndier, s. 92. 

7 J. R o o s v a l , sistanf. arb., s. 93. — s J. R o o s v a l , sistanf. arb., s. 93. 
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Fig. 2. Trästatyett framställande konung Karl Knutsson, 
nn pä Gripsholm. Visas har ursprungligen ha tillhört S:t 

Göransgruppon i Stockholms Storkyrka. 
Abb,'-'. Holzstatuette, König Karl Kntttsson darstc-Hend, jetzt iin Sobloue 
ilripsholm. Hat, wie blei naehgewiesen wird, urjprungllch zu der s:r 

QeorgsKnippe in der QrOMkirCbe i" Stockholm gehört. 
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personer, som ha samband med denna händelse, vill författaren här 
framlägga en åsikt rörande monumentets rekonstruktion, som ve
terligen tidigare icke varit framställd i tryck. 

I statens samlingar på Gripsholm förvaras nu en välbekant trä-
statyett föreställande Karl Knutsson Bonde, som konung kallad 
Karl VIII (fig. 2). Han avbildas knäböjande med ursprungligen 
till bön sammanlagda, nu inslagna händer, stödjande sig mot sin 
kungliga vapensköld. Enligt min uppfattning har denna statyett 
ursprungligen tillhört S;t Göransgrtippcn. Det är av flera skäl 
troligt, att det är den som förlorad ansedda bild uv en konung, 
vilken från »kastellet» skall åskåda drakstriden och bedja för rid
darens seger. 

Det är icke känt. var Karl Knutssonstalyetlen ursprungligen 
varit förvarad, men det är uppenbart, att den varit en del av ett 
större monument.* 1820 fanns den å Fiholm hos friherre C. Bonde, 
som hade erhållit den av spanske minislern i Stockholm (1781— 
85) de Gnemez.10 Tidigare har den måhända, tillhör! en porträtt-
samling pa något adelsgods, där man kunde leda sina anor tillbaka 
till Karl Knulsson. Stalyelten är fifi cm hög; dess storlek gör den 
väl lämpad all med »kastellet» bilda ett sammanhang. 

Genom en stilkritisk undersökning har Roosval visat, att Bernt 
Notke, S:t Göransmoniimcnlcls mästare, .även utfört Karl Knutsson-
statyetten." Denna mästaraltribiilion bildar grundval för den upp
fattning om statyettens samhörande med S:t Göransmonunientet, 
som här framställts, men är icke ett avgörande faklum därför. Som 
sådant måsle man emellertid betrakta stalyetlens sammanhang med 
monumentets idé. Detta skulle ej blivit ett minnesmärke över stri
den för landets oberoende, det skulle icke blivit det riksmonument. 

• .1. R o o s v a l , Hlddar Sankt Göran, a, 90. 
10 Detta enligt uppsalaprofpssorn .1. 11. Scbröder, som skriver, att de 

Guemez »andet en resa ner ät landsorten händelsevis öfverkommit> bilden 
>för en obetydlig penning». Han moddelar även, att bilden blivit »öfver-
lämnad» till de Guemez av K. Sekr. Simmingsköld. Denne gjorde enligt 
egen uppgift >en resa ner åt landet» hösten 1783. Var överlämnandet skedde 
— i Stockholm eller i landsorten — uppgives icke. Jfr S. W a l l i n , Ett 
bidrag till Karl Knutssons-statyettens på Gripsholm historia, Kult och 
Konst 1908, Stockholm 1910, s. 248. 

11 .1. R o o s v a l , Studier rörande Storkyrkans Sankt Göransgrupp, 
s. 217 ff. 
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som var avsett, om ej denna mening fått ett synbart och lättfattligt 
uttryck. Det fick den först genom Karl Knutsson-bilden. Utan 
denna är monumentet endast en framställning av riddarens strid 
mot draken; symboliken är icke tydlig för menige man, trots mär
ken och vapen. 

Karl Knutsson var det nationella Sveriges konung, vald av fol
ket i akt och mening att få ett slut på unionen med Danmark. Hans 
livsverk var en kamp för Sveriges självständighet. Avbildad efter 
sin död i bedjande ställning, med krona på huvudet och rikssköl
den" framför sig var han en symbol för rikets oberoende och för 
det nationella kungadömet, en påminnelse om de strider, som ut
kämpats härför alltifrån Engelbrekls tid. När Sten Sture lät av
bilda Karl Knutsson13 som den konung, vilken från slottet åser 
drakstriden och ber för riddarens seger, gav han alltså synlig form 
för det mål. han kämpat för. för minnet av gångna släktens insat
ser och för den fasta tron på fädernas förböner hos den himmelske 
härskaren. 

Sten Sture hade anledning att hedra Karl Knutssons minne. 
Han var systerson till honom och hade varit trolovad med hans 
dotterdotter, vars förtidiga död dock omintetgjort det tillämnade 
äktenskapet. Sten Sture hade troget stått vid Karl Knutssons sida 
under dennes kamp för sin krona och hade banat vägen för hans 
slutliga tronbestigning. På dödsbädden anförtrodde Karl Knuts-
son i Sten Stures händer rikets borgar och städer, bland dem 
även Stockholm, därmed utpekande honom som rikets blivande 

l s Skölden visar Bondevapnet som hjärtvapen och är för övrigt indelad 
i fyra fält med Sveriges tre kronor och Norges yxförande lejon diagonalt 
omväxlande. Tanken att bilda ett unionsriko av Sverige och Norge var 
levande under 1400-talets frihetsstrider. Kar! Knutsson kröntes 1449 i 
Trondhjem till konung över Norge, men kunde icke längo upprätthålla sina 
anspråk i detta land. 

'•' Karl Knutsson och Sten Slure äro i den nationella propagandans tjänst 
avbildade på ännu ett konstverk av största betydelse — det nu endast 
genom ett kopparstick från 1600-talet kända S:t Eriksskåpet för Uppsala 
domkyrka. I målning var där framställd en ryttarstrid mellan svenskar 
och danskar. Karl Knutsson och Sten Sture igenkännas lätt på respektive 
vapenbilder, den förres som hjärtvapen i Irekronorsskölden. Enligt Rom
dahls åsikt var skåpet ett arbete av Bernt Notke. Jfr G e r d a B o é t h i u s 
oeh A x e l B o m d a h l , Uppsala domkyrka 125g—1485, Uppsala 1935, s. 
173 f. samt tig. 237, 23S. 
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styresman. Då Karl Knutsson icke hade någon son, som kunde 
tänkas fullfölja hans verk. var det Sten Sture, som sålunda både 
genom börden och genom händelsernas gång efter bindels folkvalde 
och krönte konung med laglig rätt hade upptagit arvet som rikets 
ledare i befrielsekampen. Den symbolik, som S:t Göransmonu-
mentets beställare eftersträvade, blev icke tydlig, förrän även dessa 
förhållanden kommit till uttryck. Det skedde genom att kungsbil
den fick Karl Knutssons gestalt. 

1913 tillsattes av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien en kommitté med uppdrag att leda och övervaka res
taureringen av Storkyrkans S:t Göransmonument. Bland de pro
blem, som kommittén dryftade var även frågan om gruppens ur
sprungliga plats i kyrkan. Efter en utredning av professor .1. 
Roosval stannade den vid åsikten, att gruppen varit uppställd 
bakom högaltaret i det 1555 nedrivna korutsprångets östligaste 
valvfack. Det förmodades, att tidigare ett S:t Eriksaltare funnits 
därstädes, men att kulten av detta helgon förflyttats någon lid 
efter slaget vid Brunkebcrg till ett 1493 omnämnt kor på kyrkans 
norra sida, då planer uppstodo att resa den stora S:t Görans-
gruppen.14 

Denna tankegång utgår från uppfattningen, att den 1493 om
nämnda platsen för S:t Eriks kor icke var tillräckligt förnämlig 
för att kunna vara den ursprungliga. Därför antages traveen 
bakom högaltaret i högkorets mitt först i kärnkyrkan sedan i den 
av drottning Margareta utvidgade kyrkan vara dess tidigare belä
genhet. S:t Göran skulle på 1480-talet ha intagit denna plats; 
endast han skulle kunna förorsakat S:t Eriks förflyttning till den 
1493 omnämnda, sämre platsen. 

I handlingar från 1394 och 1409 (jfr nedan) omtalas S:t Göran 
jämte S:t Gertrud och tindra heligheter, bl. a. Heliga Korset, så
som tillhörande samma altarstiftelse och enligt en anteckning från 
1494 dyrkades S:t Gertrud i det främsta av koren på södra sidan. 
Det antages, att hela stiftelsen alltsedan 1409 varit förlagd till 
denna plats och att S:t Göran härifrån flyttades till den för den 

u J. R o o s v a l , Riddar Sankt Göran, s. 172 f. — Dens. i Sveriges Kyr
kor, Stockholm, bd 1, h. 2, s. 356 ff och bd 1, h. 3, s. 410. 
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stora skulpturgrtippen lämpligare och mer bemärkta platsen bakom 
högaltaret. 

En rik borgare, Jöns Andersson, begärde 1490 av rådet att få 
resa ett altare »oppå hwalfuett». Med detta uttryck skulle förstås 
valvet i särskild mening, det betydelsefullaste av alla, d. v. s. 
korutsprångets östligaste mittelvalv och, då rådet beslöt att lämna 
frågan till riksföreståndarens avgörande, skulle detta bero på att 
den av denne bekostade S:t Göransgruppen vore uppställd på 
platsen ifråga. 

Författaren vill nedan påvisa en annan, hittills icke diskuterad 
lösning av frågan om S:t Göransmonumentets placering i kyrkan, 
vilken enligt min mening tydligare än den nu nämnda framgår 
av föreliggande historiskt material.15 

Av grundläggande betydelse för frågan är en skrivelse av den 
24 juni 1394, vari vissa vilaliebröder meddela, att de stiftat en 
evig mässa »gode to loue in de ere des hylghen crusis. des hylgen 
blodes. sunte Jurygen, sunte Gertrud unde alle godes hylghen in 
de buykerken to deme Stokholme». Samma altarstiftelse namnes 
ånyo med tillägg av »unsir letien wrouen» den 25/11 1409, då 
patronatsrätten överlåtes till drottning Margareta.'8 

Platsen för detta åt S:t Göran och flera andra helgon och helig-
heter grundade altare kan med rätt stor visshet angivas, emedan 
det bl. a. även invigts åt det Heliga Korset. Heligkorsaltaret var 
lekmännens speciella altare och hade som regel sin plats i mitt
skeppet framför den skrank- eller muranordning, som avdelade 
större stads- och domkyrkor i en västlig, för lekmännen avsedd 
del och en östlig uteslutande för klerkerna. Denna arkitektoniskt 
markerade gräns var vanligen förlagd till linjen mellan triumf-
bågspelarna, och det var det här uppställda eller i bågen upp
hängda korset, som först framkallat behovet av ett altare på 
denna plats.17 

Från korskranket under triumfbågen förelästes under medel-

15 Jfr F. de Bruns uttalande i Sveriges Kyrkor, Stockholm, bd 1, b. 1, 
s. 47: »Anser mig dock böra nämna, att jag beträffande den ursprungliga 
platsen för Göransstatyn icke kommit till samma resultat som Görans
kommittén.» 

10 F. de B r u n , anf. arb., s. 34. 
17 Jfr J. B r a u n , Der christliche Altar, bd 1, Miinchen 1924, s. 401 ff. 
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tiden dagens bibeltexter för församlingen. När skranket i de flesta 
kyrkor borttogs efter reformationen, uppsattes som ersättning en 
predikstol vid norra triumfbågspeiaren och denna anger på så 
vis ofta läget av den forna gränsen mellan kor och långhus. 1 
Storkyrkan finna vi i överensstämmelse härmed predikstolen ännu 
i dag anbragt vid samma pelare, som redan i den äldre kärn 
kyrkan tjänstgjorde som nordlig (riumfbågspelare. Det är den 
mittersta pelaren i mittskeppets norra sida.18 och i den äldsta 
bågen mellan denna pelare och dess motsvarighet på södra sidan 
har säkerligen kyrkans triumfkrucifix varit upphängt. Under bå
gen, i kyrkans fjärde valvfack från väster räknat, måste det i 
urkunderna av 1394 och 1409 omnämnda, åt det Heliga Korset, 
S:t Göran o. a. invigda altaret ha haft sin plats (fig. 3). Det 
har varit lekinannaaltare. avsett för församlingens gudstjänst-
f i rande. 

För frågan om den stora S:l (löransgruppens plats är det av 
vikt att följa detta altares öden. Vi skola finna, att det ännu på 
morgonen före slaget vid Bninkeberg bibehållit sin 1394 och 1409 
angivna karaktär av lekmannaaltare, vigt åt det Heliga Korset, 
S:t Göran in. fl. Under 1470- och 1480-talen försiggår emellertid 
från detta altare en utflyttning av helgon och heligheter — dock. 
som det synes, icke S:t Göran. Hans stora rytlarbild. scgcrmonu-
mentet över slaget vid Bninkeberg, upprestes nyårsaftonen 1489. 
Vi skola finna, att S:t Görans altare är det, som hädanefter tjänst
gör som lekmannaaltare, och det är därför mycket sannolikt, att 
gruppen blivit uppställd på det gamla Heligkorsaltarets plats, där 
även S:t Göran av ålder dyrkats. 

För att följa denna, utveckling bör förs! ägnas något intresse åt 
ett altarskåp, som 1468 fullbordades i Lybeck för Storkyrkans 
läkning. Det kom senare till Österåkers kyrka i Uppland och har 
slutligen fått sin plats i Statens Historiska Museum. Enligt en 
av flera forskare företrädd åsikt har delta bildskåp varit avsett 

18 Denna åsikt överensstämmer icke med Roosvals rekonstruktion av 
kärnkyrkan i Sveriges kyrkor, Stockholm, bd 1, Ii. 2, s. 275 ff. Milt anta
gande, att triumfbågspolarna i kärnkyrkan, som det annorstädes ofta för
håller sig, varit desamma som i den utvidgade kyrkan, medför enligt 
min mening en mer naturlig rekonstruktion av kärnkyrkans plan och 
dess sammanhang med Vårfrukapellet. 
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för S to rkyrkans höga l ta re och man stöder s ig härv id på det för

hållandet, att skåpet innehåller bilder av de flesta helgon och 

hel igheter , som haft a l ta ren i kyrkan.1 9 Det befinnes emellertid, 

att just en at t r ibutförsedd bild saknas av det helgon, som främst 

av al la borde avbildas på ett skåp för högal tare t , nämligen S:t 

Nikolaus, åt vi lken k y r k a n blivit invigd.20 

Fig. 3. Planskiss av Storkyrkan ined S:t Göransgruppen, huvud
altaret och klereciets avgränsade område schematiskt angivna. 
Abb. 3. Planskizze der Grosskirche mit schematischer Angabe der S:t Georgs-

gruppe, des Hauptaltars und des abgegrenzten Gebiets der Klerisei. 

Enl ig t en annan, av F . de Brun företrädd åsikt , ha r skåpet varil 

avset t för Hel iga Korse ts a l ta re och han lämnar här för motive

r ingen, att den centrala bilden i corpus u tgöres av korsfästelse

scenen.21 Enligt min mening har de Brun rätt och hans åsikt 

kan s tyrkas mer, än han själv ha r gjort. De Brun räknade med 

ett a l ta re enbart helgat åt Hel iga Korset och beläget i k y r k a n s 

nordöstra område, en situation, som emellertid uppstod först kort 

18 H. H i l d e b r a n d , Sveriges medeltid, bd 3 (Sthlm 1898—1903), s. 271. 
— A. L i n d b l o m , Nordtysk skulptur och inäleri i Sverige från den 
senare medeltiden, Sthlm 1916, s. 2. — J. R o o s v a l i Sveriges Kyrkor, 
Stockholm, bd 1, b. 3, s. 393 ff. — Dens., Nya Sankt Göransstudier, s. 174 f. 

20 R o o s v a l , Sveriges Kyrkor, Stockholm, bd 1, b. 3, s. 394 f., och 
L i n d b l o m , anf. arb., hot å s. 5, antaga, att en av de oattribuerade bis
kopsbilderna framställer S:t Nikolaus. R o o s v a l , s. 393 f., tänker sig 
även möjligheten, att den högra dörrens nu förstörda målning bl. a. fram
ställt S:t Nikolaus, medan L i n d b l o m , s. 9, bär vill förmoda en bild 
av S:t Birgitta. 

21 F. de B r u n , Österåkorsskåpet i Stockholms Storkyrka, Fornvännen 
1918, a. 91 ff. 
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före 1478. Dessförinnan dyrkades det Heliga Korset, som nyss 
visats, jämte flera andra helgon och heligheter vid lekmanna-
altaret i mittskeppet. Det visar sig, att bildskåpet faktiskt illustre
rar denna ultarstiftelse, som vi känna den genom de anförda 
urkunderna av 1394 och 1409. Det Heliga Korset visas ej blott på 
Golgatascenen i corpus utan även på de å dörrarna målade bil
derna av korsbärandet och korsresningen. Det Heliga Blodet — 
också dyrkat vid detta altare — uppsamlas å Golgatascenen av 
tvenne kalkhållande änglar, på predellan framställes Kristus som 
»smärtornas man» med blödande sår, och dörrarnas målningar 
med motiv från passionshistorien, däribland gisslandet och törne
kröningen, ha väl även betydelse i detta sammanhang. S:t Göran 
och S:t Gertrud igenkännas bland innerdörrarnas skulpterade bil
der och 14 andra helgon samt 12 apostlar representera »alla Guds 
helgon». Slutligen är också Marias historia skildrad i åtta mål
ningar, vars ämnen börja med trolovningen och sluta med hen
nes död. 

Altarskåpets bredd med alla dörrar öppnade är så stor, att det 
endast kan tänkas ha haft sin plats i kyrkans mittskepp. Måtlet 
är detsamma som avståndet mellan triumfbågspelarna och placerat 
där får man tänka sig, att det just utgör den bildsmyckade skärm, 
som avgränsade koret från församlingens del av kyrkan. 

På altarskåpet finns en inskrift, som bl. a. omtalar namnen på 
de båda kyrkovärdarna i Storkyrkan. Detta förhållande har tagils 
som skäl för åsikten, att skåpet varit placerat å högaltaret, men 
kan, som de Brun påvisat, lika väl eller bättre gälla Heliga Kor
sets altare. Enligt Stockholms råds föreskrift skulle kyrkovär
darna, »och icke klerker eller någon annan», dår »anamma de 
levande offer, som voro höns, lamm och ätande varor».22 

Förutom genom Österåkersskåpet lära vi känna Heliga Korsets 
altare genom några strofer i den på 1400-talet författade stora rim
krönikan,23 där det berättas, att Sten Sture på morgonen före slaget 
vid Brunkeberg lät hålla mässa för sitt folk i Storkyrkan. 
4745 »Oppå thz oss skulle tass bättre tyma 

lath iag mith folk sig scriptha och lyma 

" F. de B r u n, sistanf. arb., s. 94. 
23 Svenska medeltidens rimkrönikor III, utg. av G. E. Klemming, Sthlm 

1867—68. 

23 — Fornminnen 1938. 
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Höra messa och tidagerd 
alh gud skulle blidkas aff leglli och lärd 
För heilige kors messade tha en prost 

4750 then som var i liffuerne bästh 
Kil nnderlighit Ickn ther tha skedde 
som gud för alle oppinbårliga tedde. 
Att aff korsit nedherkom en drope blod 
mitt i kalken ther han stod 

4755 Alle både gud om syna nåde 
alh han skwlle them beskerma från dödszcns wåde 
Sedhen messan war wthe, gilc folket Iha 
tith the skulle sig ätha få.» 

Av dessa strofer framgår tydligt, all Heliga Korsets altare nytt
jades som lekmannaaltare, ty allt »folkel», både »lekt och lärd», 
fick där åhöra mässan. Genom denna anropades de helgon och 
heligbeter, som dyrkades vid altaret, om hjälp i den väntade stri
den och man kan vara förvissad om alt S:t Göran var en av 
dem. Man hade samlats under avsjungande av S:t Görans visa, 
och efter segern riktades tacksägelserna lill honom. 

Vi ha funnit av Österåkerskapellets bilder och stora, rimkröni
kans strofer om händelserna på morgonen före slaget vid Bninke
berg 1-171. att lekmannaaltare! fortfarande utgjordes av den altar-
stiftelse, som omnämnes i urkunderna av 1394 och 1409. Där an
ropades det Heliga Korset, men även S:t Göran och flera andra 
helgon och heligheter. En del korta anteckningar från tiden efter 
1471 visa emellertid, att altarsliftelsen från denna tid genomgick 
betydelsefulla förändringar. 

Den viktigaste av dessa anteckningar iir nedskriven i Stock
holms stads tankebok den 3/4 1478 och nämner »Helge Korss 
altare, som nyligen är vptaget j byckerkione». En annan anteck
ning för den 11/8 1481 talar om »Helge Kors' nya altare». Det är 
tydligt, att man mellan 1471 och 1478 iordningställt ett särskilt 
Heligkorsaltare på ny plats i kyrkan.24 Läget framgår av en 
anteckning från 1521, som nämner »Helga Kors altare vid sak-

24 Att det bär icke kan gälla en ny lleligkorsstiftelse utan endast ny 
plats för allaret har påvisats av R o o s v a l , sistanf. arb., bd 1, h. 2, 
s. 360 f. 
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ristian». Vid samma altare lästes även mässor för jungfru Maria, 
vilket framgår av anteckningen från 1478.2'" 

En sådan förflyttning av Heligkorsaltaret, som företogs i Stor
kyrkan, från den centrala platsen i mittskeppet till en mindre be
tydelsefull del av kyrkan, hade tidigare förekommit på andra håll. 
Brann nämner som exempel domen i Köln, där Heligkorsaltaret 
flyttades från mittskeppet, för att giva rum åt ett altare med 
nyförvärvade reliker av Heliga tre konungar.2*' 

Även kulten av S:t Gertrud förflyttades från lekmannaaltaret. 
1486 ha S:t Nikolaus, S:t. Knut och S:l Gertrud samma altare. 
1494 och 1495 omtalas S:t Gertruds kor, där även S:t Nikolaus' 
gille hade sitt altare. Det var »det främsta koret på södra sidan 
bykyrkan».27 Redan 1432 men även senare, nämligen år 1198, fin
ner man beteckningen Heliga Blodets altare, men ingen anteck
ning visar, var i kyrkan detta haft sin plats.28 1432 kan namnet 
gälla lekmannaaltaret, men det är knappast möjligt år 1498, då 
en radikal omgestaltning av detta altares utseende, som vi skola 
finna, redan ägt rum. 

Av de sex namngivna helgon och heligheter. som från 1394 och 
I 1(19 samt ännu 1468 och sannolikt 1471 anropats vid lekmanna-
allaret, är det vid 1480-talets slut endast S:t Göran och »alla Guds 
helgon», om vilka inga upplysningar rörande nya altaren stå att 
finna.29 Det förefaller vara troligt, att denna utflyttning av helgon 
och heligheter föranletts nv en efter slaget vid Bninkeberg upp
kommen plan att ägna. lekmannaaltaret helt eller huvudsakligen 
åt 8:t Göran och att vid detta altare uppresa hans stora ryttarbild 
som tack för segerhjälpen. Platsen gavs av sig själv, emedan 
S:t Göran av ålder anropats vid lekmannaaltaret och emedan man 

'-•"• F. de Brun , sistanf. arb., s. 93 f. — Dens. i Sveriges Kyrkor, Stock
holm, lul 1. h. 1, s. 40. 

211 .1. B r a u n . anf. arb.. bd l, s. 403 f. 
27 F. de B r u n , sistanf. arb., s. 34, 42—43. — .1. R o o s v a l i Sveriges 

Kyrkor, Stockholm, bd 1, b. 2, s. 358. 
28 F. de Brun , sistanf. arb., s. 34. 
2» Det var enligt .1. B r a u n , anf. arb., bd 1, s. 727, vanligt, alt jämte 

ett altares huvudpatron sidoordna alla heliga av samma karaktär. Ett åt
skiljande av S:t Göran och >alla Guds helgon» krävdes därför ej, för 
all altaret skulle få S:t Göran som liiivudpatron. 
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där hållit mässa och möjligen även avgivit löften på morgonen 
före striden. 

Som stöd för den här framställda teorien om S:t Göransgruppens 
uppställningsplats kan möjligen anföras en påvlig supplikregest 
av 17/11 1492. »Då Sten Sture och Ingeborg, hans hustru», heter 
det där, »grundat ett kapell vid S:t Georgius' altare i S:t Nikolai 
kyrka i staden Stockholm,.. ., så har den vördnadsvärde herren, 
nuvarande ärkebiskopen i Uppsala under sagda namn upprest och 
invigt nämnda kapell.»30 Kapellet är uppenbarligen S:t Görans-
gruppen med dess sockel, vilken enligt Roosvals uppfattning varit 
invändigt tillgänglig och stor som ett mindre rum. Det för oss 
viktiga är här, att kapellet säges vara upprest vid ett såsom 
befintligt omnämnt S:t Göransaltare. Eftersom endast ett sådant 
är känt i Storkyrkan — del redan 1394 och 1409 omtalade — 
är det svårt att undkomma slutsatsen, att det är vid detta altare, 
som den stora skiilpturgruppen restes 1489. 

Ett annat stöd för vår teori är den omständigheten, att S:t 
Göransaltaret även efter skulptiirgruppens uppresande synes bi
behålla den funktion som lekmannaaltare, vilken normalt tillkom 
altaret i mittskeppet framför det avgränsade korområdet. I rim
krönikan berättas,31 huru Sten Sture år 1495 lät hämta S:t Eriks 
baner från Uppsala för att bäras i kriget mot ryssarna. Vid Stor
kyrkans S:t Göransaltare gör han och allt hans folk sin bön. 
anropande Gud om hjälp i den kommande striden. 

»Honum fölgher almoghen som een skogh 
baade monka och preste 
riddare och swäna jw de bäste i bykerkiana in 
mange må bleeke kyn. 
thet baneer sättes a sancti örians altare thaa 
ridder Steen paa baadhe sin knä nidher full 
gudh i hymerike ware allom swänskom hull 
han thet baneer anammar medh storan staath.» 

Det framgår, att S:t Görans altare varit centralt placerat i kyr
kan på ett område, som var tillgängligt för var man, såväl »al-

30 F. de Brun , sistanf. arb., s. 45. 
31 Svenska medeltidens rimkrönikor, III, utg. av G. E. Klemming, Sthlm, 

1867—68, s. 126. 
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inoghen» som »monka och preste, riddare och swäna». Lekmanna
altaret intog denna centrala plats i kyrkan. Det är där, vi måste 
tänka skulptiirgruppen placerad. Den hade där den arkitektoniskt 
fördelaktigaste platsen, jämnt belyst från alla håll, synlig ome
delbart vid inträdet i kyrkan, med fri aspekt från alla sidor och 
bildande en naturligt markerad gränspunkt mellan församlingens 
och prästerskapets avdelningar i kyrkan. 

Men denna plats innebär mer än en arkitektonisk centralpunkt. 
Lekmannaaltaret med helgongruppen var Storkyrkoförsamlingens 
men därmed också huvudstadens och landets ur nationell synpunkt 
centrala helgedom. S:t Göransgruppen restes efter slaget på 
Bninkeberg som ett nationalmonument förhärligande den segrande 
ledaren och det ridderliga helgon, som stått svenskarna bi i den 
avgörande striden för nationell självhävdelse. Uppställd vid lek
mannaaltaret fick helgongruppen en samlande riksbetydelse; i 
koret hade denna tanke icke blivit förverkligad. 

Det skall här även påpekas, att S:t Göransgruppens uppställ
ning står i samband med en 1474—1496 företagen ombyggnad av 
Storkyrkan, varvid denna gjordes femskeppig, avsevärt höjdes 
samt försågs med nya valv.32 Den nya, rymliga och ljusa kyrko
byggnaden blev det höga och sköna rummet kring den som natio
nellt tacksägelseoffer donerade, av guld och färger strålande hel
gonbilden i dess mitt. 

Några decennier hade gått. Gustav Vasa hade fört befrielse
kriget till en slutgiltig och bestående seger; nya religiösa ström
ningar framträdde, fientligt inställda mot helgondyrkandet. S:t 
Göransbilden var åter i händelsernas centrum, så som endast en 
folklig helgedom kunde vara det. Roosval har visat,33 att figurerna 
på reliefraderna till S:t Göransgruppens sockel utsatts för tydli
gen fullt avsiktlig åverkan och satt detta i samband med veder-
döparnas framfart på 1520-talet, varom Messenius skrivit:34 

32 R o o s v a l , sistanf. arb., s. 310 f. 

-13 J. R o o s v a l , Ifiddar Sankt ( iöran. s. li). 

" I Historiskt Bibliotek, utg. av C. Silfverstolpe, 1, Sthlm 1875. 
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»Den galne hop kring staden far 
medh beläten krig föhra 
för rop och skrik kan en knappt höra 
grymmeligen stockar lugga 
öron och näsor avhugga.» 

Uppenbarligen hade S:t Göransgruppen fortfarande en för alla 
fritt tillgänglig placering. 

Reformationen genomfördes. Följande år 1528 antecknar Olaus 
Petri i Stockholms stads tankebok,33 att rådet enhälligt beslutat 
»at then store Jörianen i Byiakyrkion skulle flötias bort til Var-
frudöör». Reformatorn ville avskaffa det katolska helgondyrkan-
det, Gustav Vasa såg nog gärna, att Sturens segermonument bort
togs, likväl skriver Olaus Petri, att det skedde, emedan »b a n 
t a g e r a l t r u m e t b o r t a f f k y r k i o n e». Om denna mo
tivering kunde man enas. Den hade sitt stora berättigande, om 
skulpturgruppen stod uppställd på lekmannaaltarets plats mitt i 
kyrkans huvudskepp, men är icke lika lättförståelig, om gruppen 
stod i korutsprångets östligaste valvfack, som man hittills antagit. 

Genom skulpturgruppens borttagande öppnades det förut av
skilda koret för lekmännen. Därmed genomfördes i yttre måtto 
reformationens krav på allas likhet inför Gud. S:t Göransgrup
pens tillkomst och placering i den nyvälvda och förskönade Stor
kyrkans mittskepp liksom ock dess nedtagande från samma plats 
var beroende av utomordentligt betydelsefulla händelser i Sveriges 
historia vid nya tidens ingång: förverkligandet av landets natio
nella och andliga självhävdelse. Kännedom om dessa sammanhang 
klarlägger tydligare, än man förr kunnat förstå, dess karaktär av 
svenskt nationalmonument. 

35 Stockholms stads tankebok under Vasatiden, utg. av Samf. 8:1 Erik 
genom N. Sjöberg, I, s. 173. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

STEN ANJOU: Sten Stures Nationaldenkmal. 
Die von dem Liibecker Klinstlcr Bernt Notke gescbaffene St. Goorgs-

gruppo in der Grosskircho in Stockholm ist als Schwedens Nationaldenk
mal bezeichnct worden. Sie wurde im Auftrage des Roichsverwesers Sten 
Sture d. Ä. ausgetiilirt und am Silvesterabend 1489 errichtet als Denkmal 
iiber den Siog dor nationalcn Freiheitsbestrebungen, der durch dio Schlacht 
auf dem Bninkeberg 1471 errungen worden war. Dor Bildhauer stellt 
den Freihoitskampf unter dem symbolischon Biide des Kampfes dos rit-
lerlicben Heiligen gegen den Drachen dar. Der jugendliche Heilige ist der 
einiinddrcissigjährige Siegel- Ston Sture selbst; dio Prinzcssin, die cr be-
Ireit, ist Schweden, das Vaterland, während die Dänen in der Gestalt des 
Drachen als der böse Feind dargestellt sind. 

Zu dom Denkmal gehört das Bild eines Schlosses. von dessen Dach ein 
König, eventuell nebst der Königin, in Gebet versunken, dem Dracben-
kainpf zugoscbaut haben muss. Verf, zeigt hier, dass eino jetzt im Schloss 
Gripaholm aufbewahrte, 66 cm hohc, polychromierte Statuette, den 1470 
verstorbenen König Karl VIII. darstellend, wahrscheinlich das bisher als 
verloren belrachtete Königsbild ist. Die Statuette ist nach J. Roosvals 
Untersuchungen von Notko ausgefiihrt und zeigt don König kniond mit 
dem Koichsscbild vor sicb. Durch dieses Bild von dem letzten volksge-
wäblten König dos Ländes wurde dom gemoinen Mann der Charakter der 
Skulpturgruppo als sebwodiscbes Nationaldenkmal verdeutlicht. 

Man bat bisher gemeint, dass dio St. Goorgsgruppo im östlichsten Jocb 
des 1555 abgorisscnen Chors dor Grosskirche aufgestellt gewesen sei. 
Verf. vertritt eino andoro Ansicht, wonac-h die Gruppe ihren Platz als 
Laienaltar unter dom Triumphbogen mitten in dor Kirche gehabt hat. 
Eine Altarstiftung aus don Jahren 1394 und 1409 zugunsten St. Georgs, des 
Heiligen Kreuzes und anderer Hoiligttiraer hat urspriinglich diese Stolle 
innegebalil. Xocb am Morgon vor der Schlacht auf dom Brunkeberg wurde 
hier das Heilige Kreuz angebetet. Zoitgonössischo Aufzeichnungen aus 
den 1470er und 1480cr Jahren seheinen indessen zu zeigen, dass damals 
das Heiligo Kreuz sowio die anderen Heiligen und lleiligtiimer der Stiftung 
anderswobin verbracbt worden sind. Nur ftir St. Georg liegen keino dcr
artigen Hin weise vor. Es isl daher wahrscheinlich, dass die grosse Skulp-
turgruppe auf dom urspriinglichen Platz St. (ioorgs errichtet wurde, und 
Angaben aus dor Zeit nach dor Einwoibung des Denkmals zeigen auch, 
dass dor St. Georgsaltar danacb als Laienaltar gedient hat. Auch durch 
seine 1'lacierung hat es also don Charakter eines Nationaldonkmals er
halten. 

1528, iin Jahro nach der Durclifiihrung der Reformation in Schweden, 
wurde die St. Ooorgsgruppo mit der Begriindung, >sio nchmo allén Raum 
in der Kircbe weg>. von ihrem Platz entfernt. Diese Begriindung ist er-
klärlicb mit Riicksicht auf eine Flacierung am Laienaltar, nicht aber recht 
vcrständlich, wonn man sich dio Gruppe im Chor aufgestellt denkt. Der 
wirkliche (Hund ist jedoch ein Wunsch gewesen, dio Grenze zwischen 
dem Platz der Kleriker und dem dor Laien in der Kirche zu beseitigen, 
ein Wunsch, auch äussorlich die Fordcrung der Reformation nach dor 
Gleichhcit aller vor Gott durchzufiibren. Dio St. Georgsgruppe ist so 
nun oin Denkmal nicht nur der nationalen, sondern auch der goistiger 
Hefroiung dos schwedischen Volkes. 


