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ETT PAR »FALSKA» KUNGLIGA PORTRATT 
AV 

CARL R. AF UGGLAS 

I
sill, vackra oeh lärda monumentalverk »Riddarholmskyrkan. 
Konsthistoriska studier» (11)18) har Martin Olsson (s. 17 f.) pre
senterat ett par kungliga porträtt, som han anser tämligen auten
tiska, eftersom de skulle vara ni förda vid en tidpunkt — omkr. år 

1300 — då den ena av de båda modellerna vore helt nyligen avliden 
och den andra t. o. m. i livet.1 Porträtten i fråga (fig. 1 och 2) — om de 
så få kallas, och med bortseende av, att av det ena endast en obetydlig 
rest återstår — återgiva Magnus Ladulås och hans gemål, drottning 
Helvig, och befinna sig i var sin av de blindnischer, som livat kyr
kans ursprungliga sydtasad, nu dolda av det senare utbyggda södra 
sidoskeppets tak och befintliga ovan skeppets valv, men en gång fritt 
synliga från klostrets gård. Konungen uppträder med sina furstliga 
insignier, krona och spira, och förevigas, som grundare av kyrka 
och kloster, med en liten modell av den förra buren på sin ena fram
sträckta hand, medan ett vapen vid foten av den nu blott till sin 
nedre del bevarade kvinnobilden givil uppslaget till dess identifiering. 
Saken har närmare utvecklats av Olsson i den av honom författade 
omfångsrika beskrivningen av kyrkan i »Sveriges kyrkor» (Stock
holm II, 1H28—1937, s. 80 ff.) och tyckes senare överallt vara tagen 
för god. I vida spridda eucyklopedier som Nordisk Familjeboks 3:e 
upplaga (XIII, 1980, sp. 623) och Svensk uppslagsbok (XVII, 1935, 
sp. 1218) figurera i- Magnus-porträttet i samband med behandlingen 
av den föregivna modellens historia, likaså i det stora samlingsverket 
»Sveriges historia till våra dagar», utgivet av Emil Hildebrand och 
Ludvig Stavenow (II, 1926, s. 137) — det har därmed fått sin olfi-

1 Ident i f ier ingen ax den eua. manliga, bilden redan i hypote t isk form 
gjord av C u r m a n , Klostrons byggnadskonst (Svensk konsthistoria, utg. 
av Romdahl och Roosval 1913, s. 921). Hen andra bildon anträffades först 
1915 vid kyrkans senaste restaurering. 
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ciella värdighetsstänipel. skulle man kunna säga. Fiirst2 använder 
det som material för sin rekonstruktion av konungens utseende — 
den exakta vetenskapen har tagit blodprov därpå och har intet att 
invända. Någon opposition har över huvud taget icke hörts av.3 

Denna avsaknad av opposition har fallit sig något förvånande för 
den, vilken likt undertecknad redan på ett tidigt stadium kände sig 
rätt övertygad om, att hela bestämningen av bilderna i fråga led av 
en väsentlig brist, icke vad angår själva deras identifiering med de 
antagna modellerna — den torde stå över allt tvivel — men. väl sam
tidigheten mellan hild och modell och därmed bildernas anspråk pa 
att vara om också i inskränkt mån »autentiska». 

Vad som utlöst mitt beslut att försöka klarlägga detta — efter
som det alltså ej skett tidigare —• har varit en vändning fram 
förd i förbigående i cn uppsats av Romdahl,4 där han snuddar vid 
Kiddarholmskyrkans målade kungafigur: ». . .den Albrekt av Meck-
lenburgtyp med tvekluvet skägg, som framställes i en målning på 
Kiddarholmskyrkans sydsida och som på sista tiden brukat presen-
leras som kung Magnus». Man tinar skepticismen mot den åsikt. 
som antydes bakom orden, men några uttryckliga kommentarer göras 
ej därtill. Jag tror nu för min del icke, att den citerade vändningen 
träffar det fullt rikliga, för don händelse det i sig självt slående ut
trycket: »Albrekt av Mecklenburgtyp» avser något slags tidsfästaudc'" 
— själv menar jag, som av det följande skall framgå, att ej ens kung 
Albrekts tid är nog sen för all angiva målningarnas verkliga datum 
— men det är uppenbart, all man har rätt att ur dessa ord utläsa 
vad undertecknad själv länge haft på känn: målningarna tillhöra 
alls inte unggotiken, kung Magnus egen epok, utan en långt senare, 
sengotiken. 1400-talet. 

2 När de döda vi t tna (1920), s. 105 f.; även K u r s t ooh O l s s o n , 
Magnus Ladulås' och Karl Knutssons gravar i Riddarholmskyrkan (1921), 
s. 179 f. 

' L u n d m a r k , Klaraabbedissornas guldkedja och drottning Helvig 
(Festskrift till Verner Söderberg 1932, s. 145 f.) anknyter till bilderna 
några rätt egenar tade spekula t ioner till stöd för .-in uppfat tning av de 
s, k. Leuhusenska familjesmyckenas ålder. 

4 Magnus Ladulås' majestätssigill, ett höggotiskt mästerverk (Från 
s tenålder till rokoko. Studier t i l lägnade Olto Rydbeck den 25 aug. 1937, 
S. 310). 

4a Om typen och dess kvar levaude under 1400-t i let jfr F e t t , Hell ig 
Olav, Norges evige kongo (1938) s. 112 f. 
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Fig. 1. 
Riddarholmskyrkan, Stockholm. Magnus Ladulås. Kalkmålning (Foto A. T. A. 

Abb. 1. Rlddarholmskirche, Stockholm. Magnus Ladulås. Wandmalerei. (Foto A. T. A.). 
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Fig. 2. 
Riddarholmskyrkan, Stockholm. Drottning Helvig. Kalkmålning (fragment). 

(Efter Olsson: Riddarholmskyrkan.) 
Abb. 2. Riddarholmskirche, Stockholm. Königin Hehvlg. Wandmalerei (Fragment). 

(Nach Olsson: Riddarholmskyrkan.) 
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Som skäl för sin datering5 åberopar Olsson »figurstilen» såväl som 

formen på den sköld (med folkuiigavapnet), som ä r ställd framför 

drottningens fötter.0 

F ö r att först börja med denna senare, citerar jag vad Olsson liar 

att säga därom. »Sköldens synliga övre hörn ha avrundad form. 

I de svenska medeltidssigillen förekomma sköldar med avrundade 

hörn allt ifrån 1200-talets början. De upphöra vid samma århundra

des slut. Dessa sköldar hava dock en mera långsträckt form än den 

ifrågavarande. Vid tiden omkring 13(H) har den erhållit den korta 

och breda form, som här föreligger, men avrundade hörn förekomma 

mycket sällan. Sköldar som sistnämnda äro att anse som en över

gångsform mellan de långsträckta och med avrundade hörn försedda 

1200-talssköldarna och de korta 1300-talssköldarna med vassa hörn». 

Nu är emellertid att. om hela denna passus säga, att den nog blott 

är till hälften riktig, i varje fall att den skulle behövt kompletteras 

med en andra hälft för att saken skall få sina rätta proportioner. Det 

är väl sant, att sköldformens u tveckl ing under 1200-talet, nä rmare 

bestämt efter dess senare del, försiggick efter de banor, Olsson skis

serat .7 Men han glömmer att omtala, att det schema, va r i denna 

u tveckl ing resu l te ra t kor t före det följande å rhundrade t s början. 

lever kva r vid pass eller å tminstone nä ra 150 å r framåt i tiden, till 

dess att den sengot iska, helt avv ikande »tartsche»-typen slår igenom 

5 Utvecklade 1 Sv. kyrkor, Stockholm II, s. 84. 
6 Man hado i denna sköld väntal drottningens fäderne, de två holstein

ska leoparderna (eller nässelblndet), men — som Olsson riktigt påpekar 
— förde lam i sitt sekret just folkungavapnet ( H i l d e b r a n d , Svenska 
sigiller från medeltiden, 1862—1867, I nr 37). Vad angår vapenlejonets 
(herald.) vänstervändning — i stället för högervändning, sum hade kunnat 
förmodas — framhåller f l e e t w o o d , Stockholms och Göteborgs Nä
pen (Meddelanden från Riksheraldikerämbetet 10,">7. s. 31), att denna tack 
vare sköldens lutning och placering »utgör etl typiskt fall. där regeln 
om vändning av vapenbilden på grund av courtoisio skall äga rum», 

7 Själv har jag i mitt arbete; Gotlands medellida träskulptur t. o. m. 
höggotikens inbrott (1915), s. 401 f., tämligen utförligt sysselsatt mig med 
ämnet; det erbjuder flera variationer än vad som framgår av den citerade 
utvecklingen av tomat. Att ur dessa variationer åtdraga så hårfina distink
tioner som nyligen skett hos S t o r e r C l a u s t o n , Det norske »Konge-
horn» (Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1937, s. 259 ff.) 
betvivlar jag dock möjligheten av. 
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under 1400-talets förra del;8 man skulle rent av säga, att jus t den fas 

därav, som i flera fall u tmärker detsamma vid typens begynnelse — 

den tämligen breda formen med långsidorna rätt kraftigt konvexa — 

återkommer också vid utvecklingens slut i nära identisk form. Säkert 

Fig. 3. 
Gorlevs kyrka, Danmark, llonatorsbild 
(detalj). Kalkmålning. (Foto Nat. Mus., 

Köpenhamn.] 
Abb. 3. Kirche zii Onrlev, Dänemark. Stitter-

bildnis (Detail). Wandnmlerel. (Foto Nat. Mus., 
Kopenhagen.) 

är, att intet stöd för målningens datering, efter Olssons uppfattning 

därom, kan vinnas av formen för drottning Helvigs sköld. 

8 När den exakta tidpunkten därför Inträffar hos oss ma här lämnas 
osagt. Ännu skölden invid den kända bilden av Bengt Jönsson Oxen
stierna bland Johannes Rosenrods målningar i Tensta, Uppland, av ai 
1437 ( C o r n e l l och W a l l i n , Uppsvenska målarskolor på 1400-talet. 
1933, pl. 6) visar den höggotiska typen, likaså, ehuru onekligen i degene
rerad form, skölden pa Bo Nilsson Grips sigillstamp i Statens Historiska 
Musoum (inv. 3121: B: 9), vilken ej kan ha tillkommit förö 1448, då sigill
ägaren, som i inskriften uttryckligen betecknar sig sora riddare, erhöll 
denna värdighet (enligt S c h l e g e l och K l i n g s p o r , Den med skölde
brev förlänade, men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar
tavlor, 1875, s. 92). För »tartsche»-typcn kan jag ej angiva ett säkert da
terat belägg före 1463, dödsåret för riddaren Amund Sture till Rävsnäs 
( C a r l s s o n , Till de medeltida Stureätternas genoologi, Personbistorisk 
tidskrift 1921, s. 104), då hans från Toresunds kyrka, Södermanland, stam
mande begravningssköld (St. Hist. Mus. inv. 12491) tillkom, om den ej 
tidigare använts sora stridssköld; från Danmark har jag emellertid an
tecknat ett betydligt äldre exempel, en kalkmålning av Martin Maler omkr, 
1425 (Danmarks Kirker, Sora Amt, 1936 —, avb. s. 713). 
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I detta sammanhang må det vara mig tillåtet att andraga ett par 
omständigheter av analog art, som tala i samma riktning. Kyrkmo-
dellen. konung Magnus bär på sin hand, ser onekligen bra mycket 
mer sengolisk ut än som en, som skulle stamma från en tidig del av 
höggotiken. Jag kan visserligen ej genom ett otvetydigt exempel 
illustrera, hur en dylik donators-kyrkmodell från just epoken omkr. 

Fig. 4. 
Detalj av bild uv den hel. Gertrud 
i al tarskåp från Österåkers kyrka, 
Uppl. (ursprungligen Storkyrkan, 
Stockholm, 1468; Statens Historiska 

Museum; foto A. T. A.) 
Abb. 4. Detail eines liildnisses der hl. Ger
trud im Altarschrein der Kirche zu Öster
åker, Uppland (ursprllnglieh in der St. Niko
laikirche, Stockholm, 1468; jetzt im Staat-
lieluai Hislnrisclien Museum; Foto A. T. A.) 

Fig. 5. 
Detalj av relikvarium. 

(Statens Historiska Museum: 
foto A. T. A.) 

Abb. 5. Detail von einem Reliquiar. 
(Staatliches Historisehes Museum; 

Foto A. T. A.) 

år 13IMI bör ba varit beskaffad hos oss; man torde dock behöva er
känna, alt den rätt starkt avviker från den, som bara 50 år dess
förinnan sattes i händerna pa en donator pa den omkr. år 1250 målade 
korbågen i Gorlevs kyrka på Själland (fig. 3),9 och alt den i stället med 
sina murars tegelimiterande kvadrering och sin smala gavelportal bra 
mycket närmare erinrar om sådana sina, miniatyrkyrkor, do mänga 
Gertrudsbilderna i våra altarskåp (fig. 4) och vara monumentalmål-

9 Avbildad av N ö r l u n d , Stormaudstyper Cra Valdemarstiden (Fra Na-
tionalmuseets arbejdsmark 1935, s. 20). Nationalmuseet i Köpenhamn har 
välvilligt -tälit originalet lill klichén lill förfogande, 
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ningar från 1400-talet och 1500-talets början b ruka u t rus tas med, eller 

en sådan, som utgör grepe på ett hanap-formigt rel ikvarium (av obe

kant u r sprung) i Statens Histor iska Museum (inv. 530: 6; fig. 5), all

deles säkert ej äldre än de. Det sätt, varpå konungen bär sin mantel 

— uppskuren och troligen knäppt över sin högra axel — kunde vis

serligen giva en viss association med sent 1200-tal, men denna 

detalj bör ej förleda en — som det hänt mig själv10 — att med nöd

vändighet göra en datering i överensstämmelse därmed; mantelarran-

gemanget torde visserligen vara ålderdomligt, men långt ifrån helt ha 

kommit u r bruk ännu under 1400-talet.11 Men ännu mer än på denna 

dräkthis tor iska detalj önskar jag t rycka på en annan : drottningbil

dens dräkt, »Hon ha r röd veckad kjol med vitt pälsbräm samt vitt 

förkläde», lyder beskrivningen.1 2 Men »förkläde» på en högmedel

tida dam . . . ? Åtminstone j ag för min del h a r ej hört talas därom 

och skulle tro, att förkläden av det slag, hä r skulle vara fråga om, 

icke kommit i bruk förrän vid pass 1500-talets mitt eller därefter.13 

Hela »törklädes»-teorien kan också lugnt s t rykas , ty i själva verket 

erbjuder det knappast någ ra svårigheter att bestämma, hurudan 

drottningens dräkt i rekonstruerat skick varit — endast med fast

hållandet av en datering till den tidiga epok, som bilden påståtts 

stamma från, yppa sig besvärligheter. Studerar man bilden närmare , 

visar sig, att »förklädd» motsvaras på ryggsidan av ett annat slätt, 

rätt uppifrån och ned hängande tygstycke. Vad det betyder ä r ej 

omedelbart uppenbart , men blir det, om man betänker, att under 1400-

talet förekommit ett plagg — visserligen troligen ej vanligt, att döma 

av hu r säl lan det återgivits i bild, väl ett slags ceremoni- eller hög-

10 Till frågan om den konstnärliga traditionens fortlevande under me
deltiden (Kunst og kultur II, 1911—1912, s. 27 1). 

11 Se mitt arbete Gotl. medelt. träskulpt., s. 132, not 1. 
12 O l s s o n , Sv. kyrk., Stockholm II, s. 84. Hur L u n d m a r k, a. a. 

- I Hi med hänvisning till donna beskrivning kan komma fram till ait 
»det är ingenting annat än en dräkt mod en röd och en vit halva» — var
igenom han får tillfälle till anknytning till ett apokryft Folkunga
porträtt på Gripsholm — tillhör de mänga gåtorna i denna uppsats. 

13 Jag har förgäves sökt uppgifter härom i ott flertal utländska dräkt-
historier (Enlart, von Sichart m. fl., även hos T r o e l s - L u n d , Dag
ligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede, illustr. Uppl, li. å., IV, s. 
123 f., där han behandlar 1500-talets förkläden, som han förklarar vara 
»isan- rot i Brug i Norden» vid pass 1560—1590). 

7 Fornvännen /.'': 9, 
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t idsdräkt — en kvinnomantel1 4 eller kåpa bestående av två helt eller 

nästan fotsida, vertikalt hängande tyglängder, den ena, bredare, täc

kande ryggen, den andra, smalare, kroppens framsida, båda hop

sydda med varandra över ax larna och lämnande a r m a r n a fria. J ag 

exemplifierar det sagda bäst genom en hänvisning till hä r (fig. 6)1 8 

återgivna bild, föreställande den heliga kejsar innan Helena med det 

sanna korset , en ka lkmåln ing i en k y r k a i Egent l iga Finland, Ny-

kyrko (Kalanti) .1 0 De långa röda tygschabraken, bårdade med her

melin, nå här nästan ända ned till marken, dock lämnande den gröna 

underdräktens fotvåd synlig. Tänk bort figurens övre del — vad 

blir kvar här , om ej ett lika så påtagligt »förkläde» som vår folkunge-

drottning fått sken att presentera sig med — jämte dess motsvarig

het längs ryggen — även om dotta »förkläde» på den finska bilden är 

mörkt och på den svenska ljust till färgen? Nykyrkomålningarna äro 

visserligen daterade först 1470,17 men redan från 1430-talet ha r man 

ett lika myckel sägande svenskt exempel, nämligen i den scen bland 

14 På mansdräktens område motsvaras plagget av ott snarlikt, kortare 
vilket t. ex. hares av kavaljeren pa den av E m m a v o n S i c b a r t . 
Praktische Kostiimkunde I (1926) pl. III avbildade vävda 1400-talstapeten 
(jfr också den ofta — t. ex. i Danmarks Riges Historie, utg. av Steenstrup 
m. fl. II, 1899—1905, pl. s. 480—481 — återgivna porträttminiatyren av 
Kristoffer av Bayern i Cabinel dea éstampes, Paris). Ett slags föregångare 
till den här behandlade kvinnodräkten synes vara den, som i korthet 
behandlas av D e m a y , Le costumo d"apres les sceaux (1880), s. 98 f., 
omtalad vid 1300-talets mitt och därefter, men i brist på avbildningar 
har jag blott kunnat skaffa mig en osäker föreställning därom. 

M Efter W e n n e r v i r t a, Suomen kcskiaikainen kirkkomaalaus (1937), 
pl. 4. 

10 Om kyrkans målningar se — Utom nyss citerade arbete, s. 54 ff., 93 ff. 
— Finlands kyrkor I (1912), s. 30 ff. 

17 Dotta med fränräknande av sakristians målningar, som äro vid pass 
20 år äldre ( W e n n e r v i r t a, a. a. s. 55. Jag är skyldig stadsarkeologen 
dr C. A. Nordman, Helsingfors, mycken tack för hans vänlighot att hjälpa 
mig till rätta med den nämnda författarens finska text). Man måste dock 
fråga sig, om det uppgivna datum 1470 verkligen är höjt över allt tvi
vel och ej uppteckningen därav blivit förvanskad vid målningarnas starka 
»uppsnyggning» vid upptäcklen därav 1884. Inte blott att de allmännast före
kommande sköldformerna äro av on för nämnda epok annorstädes över-
given typ — >tartsohe»-typen (varom Jfr man not 8) förekommer spar
samt — även stilistiskt stå figurerna på cn nivå, sora då för längo sedan 
var övergiven i Sverige, för att oj tala om det kontinentala Europa. 
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Fig. 6. 
Nykyrko (Kalanti), Fin
land. Den hel. Helena. 
Kalkmålning. (Eft.Wen-
nervirta: Suom. kesk. 

kirkk.). 
Abb. 6. Nykyrko (Kalanti), 
Finnland. Die hl. Helena. 
Wandmalerei.(Nach\Venner-
virta: Suom. kesk. klrkk.) 

Fig. 7. 
Tensta kyrka, Uppland. Den 
hel. Birgittas förlovning. Kalk

målning. (Foto A, T. A.). 
Abb. 7. Kirche zu Tensta, Uppland. 
Die Verlobung fler hl, Birgitta. Wand-

malerei. (Foto A. T. A.) 

de uppländska kalkmålningarna i Tensta av 1437, som anses före
ställa den heliga Birgittas förlovning (fig. 7).18 Också här en herme-
liusbårdad dräkt av samma typ som Nykyrko-Hcleua bär, litet kortare 
visserligen än hennes, så som väl kan anstå en ännu helt ung dam, 
men till typen exakt densamma. Jag tror mig ej behöva anföra mer, 
för att Helvigsfigurens dräktfråga skall få anses avförd från dag
ordningen.19 

18 C o r n e l l och W a l l i n , Uppsv. målarsk. , s. 80, pl . 10. 
19 Ytterl igare en dräkthistorisk detalj kunde måhända giva anledning till 

ett kri t iskt uttalande, nämligen typen för drottningbildcns skor, vilka när
mast e r i n r a om de efter t iden omkr. å r 1350 och däref ter moderna sna-
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Det andra skäl, Olsson gav för sin egen tidsbestämning, var »fi

gurstilen». Han har ej nä rmare utvecklat, vad han menar därmed, 

och själv måste jag erkänna, att jag ej ha r lätt att se, vilken den konst-

grupp från tidig höggotisk tid vore, vartill dessa båda Riddarholms-

figurer skulle kunna anknytas . 2 0 De äro ju bara tämligen ofullstän

diga fragment, men i mina ögon giva de ett allmänt intryck av sen

gotik mer än av höggotik. 

Och jag t ror ej, att man behöver s tanna enbart vid ett dylikt all

mänt intryck. Vilken »figurstilen» är, synes mig tämligen uppen

bart. Det ä r den, vars viktigaste monument u tgöras av de stora kalk-

målningssviterna i Ärentuna, Vaksala , Fä ren tuna (långhuset) och 

Tensta, den sistnämnda signerad av Johannes Rosenröd 1437 och in

tagande en viss särstäl lning gentemot de andra . F r å n Tenstas datum 

skiljer sig emellertid ej synnerl igen mycket det, som föreslagits för 

Ärentuna-sviten, 1448 eller kort därefter.21 

Det ä r Rosenröd, som utfört pioniärarbetet, och hans figurstil ka

rakter iseras av vissa moment, som sammanstäl las av Cornell oeh 

Wallin,2 2 däribland de manliga, ofta med kluvna helskägg försedda 

typernas mörklagdhet — själv skulle jag vilja näs tan säga orien-

talism — huvudenas övervägande inställning i halvprofil och de 

halvprofilsedda ansiktenas primitiva teckning: ansiktet »återgives 

nämligen icke i sammanhängande förkortning. Dess olika delar be

handlas oberoende av varandra, vilket särskil t tydligt framträder 

däri , att den bortre ansiktshalvan för tydlighetens skul l bredes ut 

till hela sin bredd, näs tan som vore den sedd i en face». Förfat tarna 

ingå ej på, i vad mån denna i Tensta förekommande figurstil fram-

belskorna, men formen är så pass odiciderad och de nordiska medeltids
skornas kronologi så pass illa utredd (se af U g g l a s , Lödöse, 1931, s. 
574 f., jfr G r i e g , Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo, 1933, s. 
215 f.), att frågan här får falla. Påpekas skall blott, att enligt J ä f v e r t, 
Skomod och skotillverkning från medeltiden till våra dagar (1938) s. 27 1, 
1300-talets snabelsko haft en ofterrenässans under årtiondena närmast 
efter år 1440. 

20 Olsson skall annars ej klandras lör, att han ej haft blick för det 
skolsammanhang, som jag själv anser föreligga. En dol av de monument, som 
i det följande komma att åberopas, voro, då han skrev, ännu ej upptäckta 
och hela den grupp, det gäller, mindre känd än den blivit på senare år. 

21 Se C o r n e 11 och W a 11 i n, Uppsv. målarsk., s. 12 ft., 19 ff., 22 ff. De 
övriga sviternas data preciseras ej uttryckligen. 

82 A, a., s. 19. 
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träder i en annan fas i de tre övriga, något yngre kyrkorna — det 
är en viss olikhet i deras ornamentik, som i författarnas ögon i någon 
mån särställer dessa målningssviter i deras förhållande till Tensta-
ensemblen — men i själva verket synes skillnaden ej vara stor, den 
består, synes det mig, egentligen blott däri, att den anmärkta ofull
komligheten i ansiktsteckningen mildras 
eller helt utplånas och att den skelande 
blicken blir mer naturligt rättriktad, sam
tidigt som formerna bliva rundare, fetare 
(varigenom det orientaliska — man skulle 
här kunna säga persiska — draget blir 
ännu mer påfallande; se t. ex. den grä
vande Adam i Ärentuna, mannen i den 
symboliska framställningen på västra 
väggen sammastädes och Kams-bilderna 
i Vaksala!);23 de rätt korta, plumpa hän
derna i Rosenrods verk ha också här — 
jag tänker närmast på Ärentuna och Fä-
rentuna-sviterna — blivit långa och sma
la, nästan eleganta. 

Det är just med dessa senare sviter, en
ligt vad jag ville tro, som man har rätt 
att sammanställa våra Riddarholms-
»porträtt». Med Tenstaensemblen torde de 
ha mindre att göra, även om i ett drag 
som drottning Helvigs sätt att promenera 
i sidled med ett stort kliv och profilställ-
da fötter kan bevarats ett intryck från 
Rosenröd, som i flera kompositioner gär
na lät sina figurer hasta med krökta knän 
åt den ena eller andra sidan och vars do-
iiatorsporträtt, Bengt Jönsson Oxenstierna, ser ut att springa med 
skrevande ben, trots att han, närmare besett, ligger på knä (fig. 8). 
Men hos vår kung Magnus finns ej det skrämda sidokastet ur ett 
par mörka pupiller, som gör en så egenartad effekt hos denne bed
jande riddare, han ser stadigt framåt i den riktning, huvudets 
halvprofilställning angiver, och handen, som griper om spiran, är 

2» C o r n e l l och W a l l i n , a. a., pl. 18, 20 (överst), 24. 

Fig. 8. 
Tensta kyrka, Uppland. 
Bengt Jönsson Oxenstier
na. Kalkmålning. (Efter 
Cornell och Wallin: Uppsv. 

målarsk.). 
Abb. 8. Kirche zu Tensta, Upp
land.Bengt Jönsson Oxenstierna. 
Wandmalerei. (Nach Cornell und 

Wallin: Uppsv. mélarsk.) 
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lång och förnäm. Teckningen av ansikte t — ett svar tmuskig t , 

»oriental iskt» ans ik te också det — sakna r de rosenrodska de

fekterna, som hä r fått v ika för en mer na tura l i s t i sk fyllig

het. J a g förtydligar det hä r sagda genom att till jämförelse avbilda 

ett par mansbilder u r de sviter, j ag andragi t : dels den välsignande 

Kr is tus i ett av valven i Ärentuna (2:a traven från öster), dels den 

helige Erik i Fä ren tunas östligaste travévalv (fig. 9 och 10).24 Allt 

Fig. 9. Ärentuna kyrka, Uppland. 
Kristus. Kalkmålning (Foto A. T. A.) 
Abb. 9. Kirche zu Ärentuna, Uppland. Christus. 

Gewölbemalerel (Foto A. T. A.) 

Fig. 10. Färentuna kyrka, Uppland. 
llel.Erik.Kalkmålning.(FotoA.T.A.). 
Abb, 10. Kirehe zu Färentuna, Uppland. Der 
b.eil. Erich. Gewölbemalerel. (Foto A. T. A.) 

ha vi h ä r : ansiktstypen — märk särskil t teckningen av näsan eller de 

litet insinuant uppdragna och krökta ögonbrynen! — halvprofil-

inställningen, den enkla draperimodelleringen — se särskil t Er ik , där 

mantelvecken stupa lika förenklat parallella som hos vår Magnus! 

— och de vackra händerna. Månne detta icke får anses avgörande nog? 

Kanske kan man i förbigående om vår Magnus tillägga, att vill 

man fatta i ögat, hu r representativa kungaframstäl lningar med på 

kronologiska skäl grundade anspråk på en viss porträttexakthet 

gestaltades i monumentalmålning inom skandinaviskt konstområde 

— om icke absolut samtidigt med, så dock ej långt efter den tid, 

Riddarholmsbilden enligt Olssons uppfattning kom till — kan man 

kasta en blick på frisen med do sittande danska konungarna (Valde

mar den store, Knut VI, Valdemar Sejr, Valdemar »den unge») i 

" C o r n e l l och W a l l i n , a. a., pl. 17, 26. 
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koret i k los terkyrkan i Ringsted (fig. 11), en fris till vilken också an

sluter sig en svensk konung, den i Ringsted begravne Birger Magnus

son, samtliga från vid pass 1300-talets 2:a fjärdedel.25 Det är ej min 

mening att förkrossa det enkla hantverksarbetet i Riddarholmskyrkan 

genom jämförelsen med dessa högkvalif ice-

rade monumentalskapelser , de nämnas endast 

för att g iva en viss föres tä l lning om den olika 

andan hä r och där : här , i Stockholm, sengotisk, 

småborger l ig real ism (eller försök till real ism), 

där, i Ringsted, höggot ikens mest effektberäk-

nande, mest s t i lmedvetna grandezza . 

Fö r mig s tår det al l tså k lar t , att de målnin

gar , vi lka hi t t i l ls gäll t som helt eller nä r a på 

samtida till de personer , de å te rg iva , långt ifrån 

kunna göra anspråk på så ålderdomliga anor. 

u tan att de ä ro exponenter för en betydligt 

yng ro målningskonst och al l tså ä ro rena fan

tas iskapelser i vad do kunna g iva sig ut för 

»por t rä t t» ; med kännedom mn data för Tens ta 

och Ären tuna-måln ingarna synes mig na tur l i 

gast att för lägga dem till 1440-talet, men förne

kas skall ej, att de väl kunna överskr ida trös

keln till det följande halvseklet . 

Mot hela det hä r förda resonemanget kunde 

emellert id måhända göras följande invändning 

gäl lande. 

En byggnadshislorisk undersökning av Riddarholmskyrkan visar, 

att don ombyggnad av klostergårdens nor ra a rkad till ky rkans södra 

sidoskepp, varigenom våra hä r ifrågavarande målningar dels starkt 

spolierades, dels gjordes osynliga tack vare det nya skeppets tak, 

ägde rum vid eller en tid efter 1400-talets mitt,20 och man kan fråga sig, 

om det ä r rä t t t rol igt , att dessa måln ingar t i l lätos att offras på detta 

sätt kanske ba ra ett eller annat år t ionde efter sin til lkomst. Men man 

Fig. 11. 
Kingsteds klosterk yr 
ka, Hanmark. Birger 
Magnusson. Kalkmål
ning. (Efter Clem-
niensen och Nörlund: 

Ringst. kirke). 
Abb. 11. Klosterkirche 
zu Rimrsted, Dänemark. 
Birger Magnusson. Wand-
malerei. (Naeh Clemmen-
sen und Nerlnnd: Hingst. 

kirke.) 

25 C l e m m e n s o n och N ö r l u n d , Ringsteds Kirko (1927), pl. XIX, 
fig. 56, 65, Danm. Kirk. Soro amt, avb. s. 139, 141. 

2» O l s s o n , Riddarbolmsk., s. 23, s a m m e f ö r f., Sv. kyrk., Stockholm 
II, s. 87 (där t. o. m. den äldre framställningens »en tid efter» sckclmittcn 
icke längre upprepas). 
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sva ra r : det vore i varje fall ingen orimlighet. Och man kan ställa en 

motfråga: om man verkligen i Stockholms franciskankloster av 

prakt iska eller rituella skäl känt behovet av en lokalutvidgning, 

skulle man väl inhiberat planen helt enkelt för att man dragit sig 

för att giva till spillo några tämligen enkla dekorationsarbeten, om 

de så bara skulle vara trettio eller tjugo eller rent av tio år gamla? 

ZUSAMMENFASSUNG 

CARL R. Ä F UGGLAS: Zwei *falsche> königliche Ror träts. 
Verf. behandelt zwei Wandmalcreicn, die sich tiber dem Gewölbe dos 

siidlichen Langschiffes in der Riddarholiuskircbc in Stockholm, der 
ehemaligon Franziskanerklosterkirclie der Stadt, befinden, dio aber frUher, 
vor dor Entstehung des genannten St-biffes (kurz nach der Mitte des lä. 
Jahrh.), vom Chorgang des Klosters aus frei sichtbar gewesen sind (Abb. 
1 und 2). Sie stellen dar König Magnus Ladulås ( t 1290), den Stifter 
des Klosters, als solcher wiedergegeben mit einem Kirchenmodell auf 
der einen Hand, sowie seine Geinablin Helwig von Schleswig (f 1324); 
von lotzterem Bild ist nur noch der untere 'Teil vorhanden, aber das 
Wappen, das ihrem Gomahl zugehörto (Löwe der Folkunger), beatätigt, 
was schon ihre Placierung als Pendant zu dem männlichen Bildnis wahr
scheinlich macht. 

Diese Bilder sind insofcrn als »authentisch» angosohon worden. als man 
gemoint hat, sie stammtcn aus der Zeit gleich nach dem Tode des Ivini^s, 
wo dio Königin noch am Leben war. Verf. glaubt jedoch zeigen zu 
können, dass sie aus einer wesentlich späteren Zoit borrubren. Es ge-
schicht durch don Nachwois, dass die Form des Wappenschildes der 
Königin noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts gebräuchlich ist, dass 
das Kircbenmodell, das der König trägt, am ehesten an Entsprechungen 
aus dieser Zeit erinnort (Abb. 4—5, vgl. Abb. 3), dass die Art, wie 
er don Mantel trägt — obwohl altortumlich — gleichfalls aus derselben 
Zeit bekannt ist, und dass das (1 leiche in noch höherem (I rade von dem 
Uewande der Königin gilt (dessen vordere Hallie vorher als eine sScliurzc 
falsch beschrioben worden ist; Abb. 6—7). Stilistisch schliessen die Bilder 
sich an eine in der Landschalt Uppland wirksame Malersohule an, deren al 
tostes Denkmal die Bilderfolge von Johannes Rosenröd in der Kircbe zu 
Tensta ist, die aber mindestens noch während der 1440ei Jahre Eortlebl 
(Kirchen zu Ärentuna, Färentuna u. a. O.; Abb. 8—10). Es ist aus mehre
ren Grunden wabrsclieinlich, dass die Bilder in der Riddarliolniskirche 
aus dom letztgenannten Jahrzehnt stammen. Als ein oharakteristisches 
Beispiel fiir ein Porträtbild des 11. Jahrhunderts wird ein Bildnis des 
schwedischen Königs Birger Magnusson (f 1321) in der Klosterkirche 
zu Ringsted in Dänemark angefiihrt (Abb. 11). 


