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Altarprydnaden från Broddetorps kyrka.
Af

Bernihard Salin.

Den kyrkliga prakten var ett af de många medel, som de 
andlige under medeltiden använde för att imponera på den stora 
mängden, ock man använde den i en sådan utsträckning, att den 
snart sagdt ingick såsom en nödvändig beståndsdel af gudstjensten. 
Derför är det ej blott i de stora och rika domkyrkorna, som dyr
bara minnen från medeltiden blifvit bevarade ända intill våra dagar, 
utan äfven i de små obetydliga sockenkyrkorna kunna gömmas 
praktfulla konstskatter, som det måste väcka vår förvåning att finna 
på platser så obetydliga och så aflägsna från de stora kultur vägarna.

Så har Statens Historiska Museum från Broddetorps kyrka i 
Vestergötland förvärfvat en särdeles praktfull altarprydnad, ett af 
de vackraste medcltidsminnen som museet eger.

Broddetorps nuvarande kyrka ligger på södra sluttningen af 
Billingen. Den uppfördes under åren 1821 och 1822 af material, 
som man anskaffat genom nedrifvandet af Broddetorps gamla kyrka 
jemte Bolums, Hornborga och Sätuna kyrkor, hvilka alla troligen 
uppförts under medeltiden. Två af dem, Broddetorps och Bolums 
kyrkor, undergingo utvidgningar och »förbättringar» under 1700-talet.

Förmodligen rubbades redan då altarprydnaden i Broddetorp 
från sitt ursprungliga läge, och på senare tider skall den enligt upp
gift ha »tjent till altartafla i Broddetorps gamla moderkyrka»; 
men sedan den nya kyrkan blifvit uppförd, degraderades den gamla 
altarprydnaden och ersattes med ett »enkelt kors». Den insattes 
nu i den »ljusa saeastian», men förmodligen ansågs den skräpa här, 
hvarför den lär ha blifvit undanstädad och placerad i en kyrk
bänk. Afven utan tillhjelp af en liflig fantasi kan man lätt inse, 
hvilka faror här hotade det dyrbara konstverket, och det bär ännu



ALTARPRYDNADEN FRÅN BRODDETORPS KYRKA. 25

spår af den omilda behandling, som det på denna plats undergick. 
Denna altarprydnad kan likväl i det hela sägas hafva sluppit undan 
ganska lindrigt. Våra medeltidsminnen ha i allt tor många fall 
undergått en långt svårare behandling, som lindrigast sagdt ej 
vittnar godt örn pietetskänslan mot förgångna tider.

Altarprydnaden består af trenne olika delar (tig. 1). Hufvud- 
delen är antemensalet, så kallade man nämligen en skifva, som 
stäldes framför altarbordet. Ofvanpå sjelfva altarbordet, för att 
skyla den bakre något högre belägna delen af detta, sattes det s. k. 
superfrontalet och ofvanför detta slutligen krucifixet.

Dessa tre olika delar äro i tekniskt afseende arbetade på samma 
sätt. De bestå hvar för sig af en ekstomme öfverklädd med tunna, 
förgylda kopparplåtar, medelst kopparnitar fästade vid eken. Dessa 
kopparplåtar äro behandlade på olika sätt. På en del af dem har 
man först med ett skarpt och spetsigt verktyg ritat upp kon
turerna för det man ville framställa, vare sig det var figurer, orna
ment eller bokstäfver, och sedan med en svartbrun fernissa på den 
förgylda kopparn målat utomkring dessa konturer, så att den åsyftade 
bilden framstår i guld mot den mörka bottenytan. Der denna teknik 
ej är använd, har man åstadkommit framställningarna genom drif
ning i kopparn, så att bilderna framträda i en ganska hög relief. 
Genom denna drifning har kopparplåten naturligtvis blifvit ganska 
mycket förtunnad, synnerligast å de mest framskjutande partierna, 
och kopparns motståndskraft mot tillfälliga stötar eller tryck så
ledes högst försvagad. För att i någon mån afhjelpa detta har 
man å baksidan utfyllt relieferna med harts. Detta gäller så väl 
örn den stora Kristusbilden å krucifixet som om de mindre relieferna 
å antemensalet.

Antemensalet (se planchen) ömsintes ytterst af en bred list, betäckt 
nied ornament, målade på nyss angifva sätt. Innanför denna löper 
en snodd list, arbetad på så sätt, att snoddlisten är utskuren i 
sjelfva eken, och kopparplåtarna hamrade öfver denna. Här innan
för är åter en smal list, som bär latinska inskrifter. Utrymmet 
innanför denna list är genom balkar deladt i ett större och 20 
mindre rektangulära eller nära qvadratiska rum. Der balkarna 
korsas eller utgå från listen med inskriptionerna, äro infattningar 
för iulia stenar anbragta. En del af dessa infattningar äro nu tomma, 
men andra innehålla målade träbitar, formade såsom man under 
medeltiden brukade slipa bergkristall. 1 öfrigt äro balkarna prydda
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Fig. 1. Altarprydnad från Broddetorps kyrka.
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med en rik och omvexlande ornamentik (se planchen). I rummen 
mellan balkarna äro de i relief gjorda bildframställningarna insatta. 
Hvarje rum utfylles af en plåt.

Framställningarna äro så ordnade, att i det större rummet, 
midt på antemensalet, sitter Kristus på en tron. Ofvanför honom 
äro bilder af solen och månen, och nedanför sitta de tolf apostlarna. 
I anteinensalets fyra hörn äro fyra plåtar, som haft hilder i rund 
infattning. Dessa äro de mest skadade partierna å hela antemen
salet. I de håda Öfversta hörnen äro bilderna helt och hållet bort- 
rifna, men å de båda nedre äro å den högra Lukas å den venstra 
Markus, Lukas i gestalt af en vingad tjur hållande en bok eller ett

band, der man ännu kan skönja inskriften . Då den tronande

Kristus oftast under medeltiden afbildades omgifven af de fyra 
evangelistsymbolerna, torde nian vara berättigad antaga, att de 
nu bortrifna plåtarna egt framställningar af Johannes och Matteus. 
På Kristi högra sida äro anbragta scener ur hans barndomshistoria 
och på den venstra några passionsbilder.

En närmare granskning af dessa bilder torde ej vara utan sitt 
intresse. Den tronande Kristus omgifves af en mandoria uppburen 
af fyra engdar. Mandorlan, som är något högre och mera fram
stående än balkarna, är i tekniskt afseende behandlad på samma 
sätt som dessa. Kristus är framstäld sittande nied högra handen 
upplyftad och i den venstra hållande en uppslagen bok, stödd mot 
knäet. I boken ser man bokstafvera »alfa» och »omega», båda 
prydda med kors. Han bär krona och bakom hufvudet synes kors- 
glorian. Håret är långt, skägget något klufvet. Drägten synes 
bestå af en veckrik och fotsid öfverklädnad försedd nied vida ärmar, 
samt en tätt åtsittande underdrägt. Ofver axlarna bär han en 
mantel.

Bilderna ur Kristi barndoms historia inledas nied en framställ
ning af bebådelsen. På planchen ses denna bild öfverst i venstra 
hörnet (dessutom tig. 7). Såsom vanligt å framställningar af detta 
ämne under den äldre medeltiden äro så väl engeln som Maria upp
rättstående. Den forre kommer med en lilja i handen, och Maria mot
tager budskapet med den ena handen upplyft och den andra pressad 
mot bröstet för att ge ett uttryck åt den lycksaliga känsla, som 
genombäfvade henne vid mottagandet af budskapet. Hvardera 
figuren omslutes af rundbåge och kolonner. Dessa äro väl närmast
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att anse såsom rent dekorativa element och ej såsom antydningar 
örn de lokala förhållandena, der mötet egde rum.

Det är först under den senare medeltiden, då konsten förfogade 
öfver rikare uttrycksmedel, som man började egna sin uppmärk
samhet åt de yttre omständigheterna vid de heliga scenerna. Att 
troget kunna följa texten var en uppgift, som till en början tog alla 
konstnärens krafter i anspråk. På detta koncentrerade han hela 
sin förmåga. Evangelierna nämna ej något örn platsen för engelns 
och Marias möte. ej heller hvarmed hon var sysselsatt, derför fram- 
ställes under den äldre medeltiden detta möte utan alla yttre om
ständigheter, medan under följande tider stor omvexling i detta 
afseende egde rum.

Den följande bilden, å planchen närmast till höger örn bebå- 
delsen, återger födelsen. Maria hvilar i en säng, och Josef står vid 
hennes lotter. Ofvanom Maria synes Kristusbarnet, insvept i linda, 
hvila på en särskild bädd, krubban. Bakom denna höjer sig en 
vägg, öfver hvilken tvenne kreaturshufvuden framtitta. Det karak
teristiska i hilden torde vara, att Maria framställes såsom barnsängs- 
qvinna, och att barnet är klädt och lindadt.

Med tiden undergick äfven framställningssättet af denna scen 
en betydande förändring, ej blott beroende på konstens framsteg, 
utan hufvudsakligen grundad på en olikartad uppfattning af sjelfva 
tilldragelsen. Maria hvilar ej längre på bädden utan afbildas såsom 
tillbedjande Jesusbarnet, ofta knäfallande framför detta, som löst 
från lindans tvångsband ligger framför modern naket och omstråladt 
af ljus. 1 Flera omständigheter kunna nog anföras såsom bidragande 
till denna förändrade uppfattning, och det torde ej vara alldeles 
origtigt, att bland de mest verksamma orsakerna nämna den stigande 
madonnadyrkan och de konseqvenser, till hvilka denna ledde.

Vi ega flera inom Sverige gjorda framställningar af denna scen, 
hvilka äro af alldeles samma anordning, som den på antemensalet, 
så att man kan vara frestad att tro, det ett gemensamt original 
ligger till grund för dem. Då härtill kommer, att nian äfven i 
utlandet träffar bilder med samma anordning, kan det väl knappast 
bero på annat, än att de samtliga äro alster af en ganska vidt 
utgrenad konstskola, som äfven i Norden hade sina anhängare.

1 Se t. ex. målningarna i Husby-Sjutolfts kyrka. »Månads!)!.» 1879, 
sid. 74, fig. 33.
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På tre om ej fyra dopfuntar från Gotland återfinnas ifråga
varande scen (en af bildad i Månadsbl. 1887 sid. 187 fig. 95, från 
Grötlingbo). Här tillkommer likväl utom stjernan äfven en engel, 
som svänger ett rökelsekar öfver Maria. Af intresse är äfven fram
ställningen af denna scen å ett broderadt antependium, som kommit 
till Statens Historiska Museum från Biskopskulla kyrka i Upland.

Nästa moment som framställes af barndomshistorien är de tre 
konungarnas tillbedjan. Hit höra tvenne af taflorna. Den som 
sitter närmast under bebådelsen återger de tre konungarnas van
dring efter den bethlehemitiska stjernaus ljus. De bära kronor och 
framställas hvar och en under sin rundbåge gående med raska steg 
och med hufvudena vridna så, att medan man ser kropparna i öfrigt 
från sidan, synas hufvudena nästan rätt framifrån. Hvar och en 
af dem bär i den högra handen de åt den nyfödda judakonungen 
ämnade gåfvorna, »mistica numera», som de kallas i inskriften och 
i den venstra en spira eller ett palmblad. Stjernan synes uppe vid 
högra kanten.

Den andra taflan, närmast under födelsescenen, visar oss Maria 
sittande med barnet i sitt knä. Hon håller i högra handen ett 
föremål af alldeles samma utseende sorn det konungarna bära i sina 
venstra händer. En rundbåge, som hvilar på tvenne vridna kolon
ner, omfattar framställningen. I stället för kapitäl har en af dessa 
kolonner ett djurhufvud, som gapar öfver kolonnen. Denna fanta
stiska och föga tilltalande detalj torde först hafva uppträdt inom 
miniatyrmåleriet, hvarifrån den trängt in i de andra konsterna. 
Afven på några af våra dopfuntar frän den romanska konstperioden 
förekommer denna anordning.

Den följande bilden i serien framställer det bethlehemitiska 
barnamordet. Den återfinnes på planchen strax under de tre konun
garna. Vi se Herodes sittande framför ett med duk belagdt bord, 
iklädd krona och en mantel, som är hopfäst öfver venstra axeln. 
I den högra handen håller han en knif, den venstra hvilar på bor
det, der det finnes uppdukadt en hel lupp på ett fat, en skål och 
tvenne bröd. Det är tydligt, att han låter sig väl smaka,

Till höger örn Herodes står en krigsknekt med draget svärd. 
Till venster örn konungen synes en nian knäböja vid bordsändan, 
hållande en staf(?) i handen. Möjligen är det genom denna man, 
som Herodes underrättas örn, att de tre konungarna lemnat landet, 
ty det är vid denna underrättelse, som evangeliet berättar, att lian
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vredgas och låter påbudet utgå om barnamorden. Ändå mer till 
venster står en krigsknekt, som med ena handen håller vid håret 
ett barn under det att den andra, som omfattar det dragna svärdet, 
är lyftad till hugg. Under den upplyftade handen synes ett af- 
liugget hufvud.

Evangelierna innehålla intet som berättigar att framställa He
rodes sittande till bords, så att bär antingen föreligger en sjelf
ständig fantasiverksamhet hos konstnären eller också, hvilket är 
det troligare, har här någon från evangeliet afvikande tradition 
lagts till grund för framställningen. För närvarande känner jag ej 
till hvarken någon dylik tradition eller någon liknande framställning 
af denna scen

Under den äldre medeltiden följde man vid återgifvandet af 
denna tilldragelse såsom vanligt textens ord så noggrant som möj
ligt. Hufvudpersonerna vid framställningen af denna scen blifva 
derför Herodes och hans krigsknektar samt barnen. Flera bilder 
så sammansatta förekomma här i Sverige såsom t. ex. å det ofvan 
omtalade antependiet från Biskopskulla (se Månadsbl. 1873, s. 68, 
tig. 26). Men så småningom inträder ett nytt element i denna scen, 
ett element som arbetar sig fram, så att det slutligen drar det 
hufvudsakliga intresset till sig. Det är mödrarna, som införas inom 
ramen för framställningen och ju rikare konstens uttrycksmedel 
blifva desto större intresse har framställningen af mödrarnas för
tviflan och sorg tilldragit sig. Att på ett slående sätt kunna fram
ställa de i sina heligaste känslor kränkta mödrarnas sorgeutbrott 
blir nu konstnärernas förnämsta uppgift.

Redan tidigt, mot slutet af 1100-talet, förekommer likväl mö
drarna vid återgifvandet af barnamordet; så är åtminstone fället 
med en målning i Kaga kyrka, Östergötland, och på samma gång, 
som detta nya element upptages i framställningen, synes det som 
om Herodes skulle försvinna från skådeplatsen. — Men ännu på 
1300-talet var det gamla åskådningssättet i bruk, såsom en af 
skulpturerna å Linköpings domkyrka visar oss. Här sitter Herodes 
på sin tron, och en djäfvul synes hviska honom i örat den grymma 
befallningen, men så vidt det af fotografien synes, äro däremot mö
drarna ej afbildade å denna skulptur.

Den följande bilden, närmast under Maria nied barnet, fram
ställer flykten till Egypten. Josef går framför hållande vid tygeln 
åsnan, på hvilken Maria sitter med barnet i sitt knä. På axeln
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bär Josef en käpp, på hvilken hänger någonting, som väl troligen 
skall föreställa matsäcken.

Egendomligt är att åtminstone på en af de funtar, där vi fannö 
framställningarna af födelsen vara så lika den å antemensalet, 
finna vi äfven med afseende på ifrågavarande scen en liknande 
motsvarighet. På Grötlingbofunten 1 ser man Josef gå med obetänkt 
hufvud, liksom å antemensalet, medan Maria, liksom å detta, är 
iklädd ett dok. Maria håller barnet på samma sätt, och Josef 
bär samma föremål på käppen, som hail hvilar mot axeln. Detta 
är visserligen endast små detaljer, niell de sammanknyta likväl de 
båda framställningarna med hvarandra, oaktadt de olikheter som 
finnas. A antemensalet ser nian några byggnader bakom åsnan, 
så att kosan styres ifrån dessa, under det att å flinten den heliga 
familjen just hunnit fram till en stadsport. Med denna tafla afslutas 
å antemensalet bilderna ur Kristi barndomshistoria.

På venstra sidan om den tronande Kristus äro passionsbilderna 
anbragta. Dessa inledas med en framställning af Judas förräderi 
mot Jesus. Man ser huru Judas med stor brådska skyndar mot 
Jesus för att kyssa honom. I evangelierna berättas, att denna händelse 
tilldrog sig utanför staden, oell derför har konstnären bär såsom 
bakgrund framställt byggnader. Den följande bilden visar oss, huru 
Kristus bortföres af krigsknektarna; en af dem drar honom i håret, 
medan den andre är färdig att slå till. Krigsknektarna äro iklädda 
spetsiga hattar, sådana som judarna begagnade under medeltiden.

Dessa båda taflor äro de Öfversta på denna sida. Under dessa 
äro två framställningar af Kristus på korset. A den ena ser man 
Kristus med hufvudet något lutadt åt sidan, ögonen slutna och 
fötterna jemnsides på en pall. Ofvanom Kristi hufvud synes å korset 
Guds välsignande hand. På högra sidan om korset står Johannes, 
som lutar sig framåt och omfamnar Kristus, på den andra sidan 
Maria, Jesu moder. Såsom det ofta är händelsen med framställ
ningar af denna art under medeltiden, förekomma äfven här bilder 
af solen och månen på hvar sin sida af korset öfver korsarmarna, 
på samma sida som Johannes månen och på den andra sidan solen. 
De båda planeterna framställas genom bröstbilder, omslutna af en 
rund, förgyld list. Solen är barhufvad och bär tvenne facklor, 
månen är liksom alla qvinnobilderna å antemensalet iklädd dok

1 »Månadsbl.» 1887, s. 188, tig. 98.
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och bär endast en fackla. Liknande bilder, solen med två facklor 
och månen nied en, förekomma äfven på ett i samma teknik utfördt 
antemensale, som nu förvaras i Museet for nordiske Oldsager i 
Köpenhamn och förut tillhört Lysbjergs församling, belägen i när
heten af Aarhus. 1

Den andra taflan med Kristus på korset har äfven den snarlika 
framställningar af solen och månen, på samma sätt placerade. De 
väsentliga olikheterna i bilderna äro, att här lyfter solen upp den 
ena handen såsom af deltagande och förskräckelse öfver det han 
ser. 1 följd af denna rörelse med handen håller han endast en 
fackla. Månen här här för tydlighets skull månskäran på sitt 
hufvud. Afven hon upplyfter den ena handen, men håller i denna 
ett litet rundt föremål, i den andra håller hon facklan. Kristus
bilden är å denna tafla i det närmaste uppfattad på samma sätt 
som å den förra med undantag däraf att ögonen här äro öppna. 
På venstra sidan örn korset står mannen med isopen, hållande denna 
i den ena handen och i den andra en flaska eller hink. På andra 
sidan ser nian Longinus, iklädd den spetsiga judehatten, med ena 
handen hållande lansen lyftad mot Kristus och förande den andra 
mot ögonen. Afsigten har troligen varit att framställa det ögon
blick då Longinus, efter att ha dragit lansen ur Jesu sida, förer 
den af blod fuktiga hallden till ögonen utropande: »Sannerligen 
denne var Guds son!» Legenden berättar, att Longinus härigenom 
biet den förste, som efter Kristi död öfvergick till kristendomen, hvar
för äfven hans ögon genom beröringen med Kristi blod blefvo friska 
från en sjukdom, som han haft allt från barndomen.

De båda taflorna under dessa framställa uppståndelsen. Af- 
bildniugar af sjelfva uppståndelsen äro under den äldre medeltiden 
ganska sällsynta. 2 Vanligeil framställes endast besöket vid grafven, 
men desto intressantare är derför denna hild, som visar huru man 
under medeltiden åskådliggjorde en dylik öfvernaturlig tilldragelse. 
Den öfvernaturliga kraften betecknas genom Guds hand, som ned
sticker ur skyn och griper Kristus och rycker honom uppåt, syn
barligen nied en betydande fart, ty det är liksom örn en hvirfvel
vind fattat hans kjortel, den fladdrar åt alla håll. I ena kanten 
af taflan ser man några klippblock. Deli andra taflan framställer 
de tre Mariornas besök vid grafven, då engeln berättar dem om

1 »Arböger for nordisk oldkyndighed og historie» 1868, sid. 152.
2 Hildebrand, H., i »Månadsbl.» 1872, s. 67.
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uppståndelsen. Mariorna bära rökelsekar och äro alla tre klädda 
i dok och försedda med glorior. Med denna tafla afslutas bilderna 
ur passionshistorien.

A de sex fälten, som bilda nedersta raden, framställas de tolf 
apostlarna sittande två och två i hvarje fält. Alla hålla böcker 
eller taflor i händerna. Endast Petrus och Paulus äro särskildt 
betecknade. Petrus genom nyckeln, Paulus derigenom att å hans 
hök finnas bokstäfverna S(anctus) P(aulus). Under hvar och en 
står hans namn och de förekomma i denna ordning:
SIMON : BÄRTHOLOMEVS : HCOBVS : IOhlNNES : ANDREAS : PETRVS :

PilVLVS : I2TCOBVS : TOMÄS : PFILIPPVS : MJtTHEVS : T2TDEVS :

Egendomligt är, att Filippus å inskriften stafvas med PF. 
Denna omständighet talar onekligen för, att ett tyskt inflytande på 
en eller annan väg gjort sig gällande vid antemensalets tillkomst.

Det återstår tvenne fält å antemensalet, för hvilka jag ännu 
ej redogjort, de båda fälten öfver den krönta Kristusbilden. I det 
ena af dessa ser man solen och i det andra månen. Hvardera 
bilden omgifves af en gyllene ring, hvilken detalj sammanknyter 
dessa framställningar med de förut omtalade bilderna af planeterna, 
på samma gång som den bestämdt skiljer dem från de öfriga taflorna, 
som helt och hållet sakna ali dylik omfattning.

Solen framställes alldeles i öfverensstämmelse med den uppfatt
ning, som man under den senare romerska kejsartiden hade af sol
guden. Han återgifves åkande i en tvåhjulig vagn dragen af tvenne 
hästar. Vagnens form är ej den antika. Stående upprätt håller han 
tyglarna i ena handen medan den andra är upplyftad, och likt den 
antike solguden är han afbildad naken med strålkronan på huf- 
vudet. Denna strålkrona är af en form, som man återfinner på en 
mängd mynt från den senare romerska kejsartiden. Kejsärne för
klarade sig för gudar och läto afbilda sig krönta med Apollos 
strålkrona. Af intresse ur denna synpunkt är ett mynt, som af 
kejsar Probus preglades i Arelatum (Arles). Åtsidan framställer 
kejsarens bröstbild, krönt med strålkronan, och på frånsidan ser 
man solguden sjelf, styrande sitt fyrspann och iklädd en alldeles 
liknande krona. Omskriften innehåller en ordlek och lyder: »Soli 
invicto.»

Framställningen af månen å antemensalet är lika starkt på
verkad af antiken, ty här se vi mångudinnan stående upprätt och

3
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åkande i en tvåhjulig vagn, dragen af oxar (kor?). Hon är liksom 
solguden framstäld naken samt har på hufvudet månskäran. I 
den högra handen håller hon ett rundt föremål, (möjligen ett 
äpple?). Med en viss rätt kan man säga, att vi här ha tvenne bilder, 
som i rakt nedstigande led härstamma från antikens framställningar 
af Apollo och Diana. Onekligen förefaller det underligt att finna 
dessa ättlingar af hedniska gudar på ett kyrkligt föremål uti en 
kristen kyrka och ändå underligare, att de äro placerade alldeles 
öfver bilden af den kristne guden. Men örn än attributen och 
tankegången i bildernas anordning är den hedniska, så kail man 
likväl tryggt påstå, att medeltidskonstnäreu ej direkt tänkt på 
de hedniska gudarna, utan har han nog syftat till förhärligandet af 
Kristus.

Under den äldre medeltiden var det brukligt, att såsom den 
suveräna maktens symboler anbringa solen och månen.1 Så väl 
suveräna städer som furstinnor och konungar använde dessa för 
att beteckna sin höghet, — ja, Richard Lejonhjerta, som pretenderade 
på så väl Englands som Frankrikes krona, nöjde sig ej med en 
sol och en måne, utan såsom suverän öfver två stater, hade han 
två solar och två månar.

Erinra vi oss nu, att Kristus på antemensalet är afbildad såsom 
en tronande konung i härlighetens rike, omgifven af evangelist- 
symbolerna och apostlarna, obestridd herre i riket, sedan den onda 
makten af honom blifvit störtad, så förstå vi lätt, hvarför solens 
och månens bilder ha fått sin plats öfver Kristus.

Af inskrifterna som förekomma på antemensalet är redan den om
talad, som finnes under apostlarna på antemensalets nedersta kant. 
Nedtill på den högra sidan börja andra inskrifter, som fortsätta 
rundt om, såsom det å planchen synes. Man har till dem an- 
vändt majuskler något uppblandade med uncialer, alldeles såsom 
å det förut omtalade danska antemensalet. De äro här återgifna 
med typer, som i det närmaste motsvara dem å antemensalet. Den 
första af dessa inskrifter, som börjar nederst på högra sidan, lyder:

OlISTICa: C5TLDGI D/TNT SVOtO MVN6R5 RP6I

[de vise männen gifva mystiska gåfvor åt den högste konungen] 
och afser således de tvenne taflorna, som framställa de tre konun
garnas tillbedjan.

1 »Annales archéologiques», V, s. 57.
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Den följande inskriften [till större delen afbildad på tig. 7] 
ÄNCELVS DOMINI NVNCI5TVIT MitRIE

[Herrans engel bebådar Maria] sluter sig naturligtvis till bebådelsen. 
Härpå följer en hexameter

ORDO SENATOR VM SJTCER 5DSTÄT 2TPOSTOLICORVM

[den heliga skaran af de apostoliske äldste (apostlarna) är när
varande]. Det af inskriften som återstår att redogöra för, består 
af tvenne hexametrar, som tillsammans bilda en fullständig sats,

VIRGINeVO) RE6B01 ötORTIS R6(S)CINDBRB LGGBÖI 

PRe(S)CIT COR VSTVOl DIVINITVS IRRJt DISTVöl

[profeternas af Guds ingifvelse upplysta hjerta visste på förhand 
(förutsade), att den af en jungfru födde konungen skulle sönder
slita dödens lag]. Dessa ord kunna väl knappast anknytas till 
något annat än framställningen af uppståndelsen.

Antemensalets bilder visa, hvad formen beträffar, att konstnären 
ej mägtat förverkliga skönhetsidealet. Hufvudena äro i allmänhet 
för stora till kropparna och ansigtena stela och Utlösa, hvilket lik
väl till en stor del kan bero på tekniken. Veckfallen på drägterna 
äro oftast skematiskt behandlade och förråda det konstnären ej be- 
drifvit några naturstudier. Det är ganska egendomligt, att när 
konstnären velat framställa en person som är i rörelse, har han 
anordnat denna persons drägt så att det ser ut som en stormil före 
genom den. Se till exempel på taflan, som framställer flykten till 
Egypten, Marias kappa fladdrar långt bakom henne. I lika våld
sam rörelse är Kristi drägt på den tafla, som framställer Judas 
förräderi. Det ser nästan ut som örn konstnären misstrott antingen 
sin egen förmåga att framställa rörelsen eller åskådarens att upp
fatta den, örn den ej genom rörelsen i drägten på det allra skarpaste 
betonades.

* *
*

Såsom redan i det föregående är sagdt, består superfrontalet 
af en kopparklädd ekplanka, Det är lika bredt som antemensalet 
(fig. 1) men af jämförelsevis ringa höjd. Vid de båda ytterändarna 
äro anbragta tvenne uppstigande prydnader, likaledes beklädda med 
ornerade kopparplåtar. På superfrontalet förekomma inga bilder i
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relief, utan framställningarna äro uteslutande utförda genom på- 
målning med den svartbruna fernissan efter teckningar inristade i 
den förgyllda kopparn.

Den yttersta kanten af superfrontalet upptages af en inskrift, 
som är utförd med samma bokstafstyper som å antemensalet. Det 
är denna del af altarprydnaden som farit mest illa, och inskriften 
är här delvis utplånad delvis sjelfva kopparplåten bortsliten.

År 1819 besökte den norske antiqvarien M. F. Arndt Brodde
torps kyrka enligt en anteckning som finnes i Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademiens topografiska arkiv. Då var ännu altar
prydnaden ej så illa medfaren, han kunde derför läsa mer än hvad 
nu är möjligt, och man kan genom enstaka qvarstående bokstäfver 
kontrollera, att han läst rätt, dock var ej hela inskriften läslig 
eller fullständig, då han såg den. Inskriften uppräknar de heliga 
reliker som funnos i kyrkan.

hec SVNT NOMINÄ SSNCT(OR)VM QVORVtR RG[LIQVIE IN HAC 
ECCLESIA CONTINENTUR],

(Dessa äro namnen på de helgon, hvilkas reliker finnas i denna 
kyrka.) Detta står på superfrontalets högra och nedre sida. På 
den öfre och venstra sidan stå helgonen uppräknade.

CLGOteNS : OlARCeLLVS : BOTVLFVS : SGBASTIAtNVS)........................
.... O VA : XI OI VIRGINVÖt IN C(OLONiA).

Af dessa tillhöra Clemens, Marcellus och Sebastianus de helgon, 
hvilkas dyrkan utgick ifrån Italien. Botulfus var däremot ett 
engelskt helgon, och de 11,000 jungfrurna tillhöra den germanska 
verlden.

Historien om de 11,000 jungfrurna, som Ursula enligt legenden 
skulle hafva haft i sitt följe, anser man nu mera med all sanno
likhet böra härledas ur ett missförstånd. I kalendarierna och annars 
tecknade man ofta ett M efter namnet på ett helgon för att ut
märka, att detta helgon var ett blodsvittne, martyr; men när man 
skulle beteckna Ursula och hennes följeslagare, råkade detta M 
att, såsom å superfrontalet, komma omedelbart efter siffror, och då 
tolkade man det såsom hörande till siffrorna och läste XI minia 
[11,000] i stället för XI martyres [11 martyrer].

Innanför listen med inskriften är en snoddlist af samma art och 
teknik som den å antemensalet. Fältet innanför denna upptages 
af en bladslinga, i hvilken figurer äro insatta (fig. 5).
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Längst till venster se vi en skäggig man som ligger framstupa 
och med handen omfattar rankan, som han äfven biter öfver, så 
att den tyckes framskjuta ur hans mun. Denna figur är troligen 
af en rent ornamental karakter, emedan de öfriga bilderna samman
sluta sig till ett helt tor sig. Hail är väl närmast att jämföra med 
de djurhufvuden eller hela djurbilder, ur hvilkas gap medeltids- 
konstnärerna älskade att låta sina rika ornamentslingor upp
spira. Ifrån denna bild växer nu rankan fram öfver hela super- 
frontalet.

I den närmast följande vindan se vi en krönt ryttare rida, och 
i nästa vinda af rankan jaga tvenne hundar framåt den ena med 
tungan hängande ur munnen, och i vindan framför dem synes en 
hjort fly undan sina förföljare, således en hel liten jagtscen, ganska 
realistiskt tecknad.

De fyra följande vindorna innehålla samma figurer fastän på 
annat sätt grupperade. Först se vi hästen ensam. Ryttaren har 
stigit af. På sadelknappen hänger ett dugtigt jagthorn, och konst
nären har ej glömt att återge den tomma stigbygeln. Derefter ser 
man de båda hundarna, som leka och rasa med hvarandra. Så 
följer en bild af ryttaren, hvilken man bland annat igenkänner på 
kronan. Han ligger på knä med till bön hopknäpta händer. Framför 
honom synes hjorten, som nu vändt sig om och visar ett gyllene 
kors mellan hornen. De följande tre vindorna äro utfylda med 
ornament.

Otvifvelaktigt är att konstnären här velat berätta ett helgons 
historia, frågan är blott hvilket helgons. Det mest karakteristiska 
är den korsprydda hjorten, men nu är händelsen den, att den kors- 
krönta hjorten förekommer i åtminstone fyra olika helgons lefnads- 
historier. Af dessa kunna vi genast afsöndra tvenne, emedan bil
derna på superfinntalet tydligen berätta örn en jägare och endast 
två af de fyra voro kända såsom jägare nemligen S:t Eustachius 
och S:t Hubertus.

S:t Eustachius var en romersk soldat, hans rang uppges olika, 
som vid en jagt förföljde en hjort. När han i sin jagtifver skilt 
sig från sina följeslagare stannade hjorten på en klippa och vände 
sig mot Eustachius visande ett strålande kors mellan hornen. 
I detta syntes ett Kristushufvud, som förebrådde honom hans för
följelser mot de kristna och hans hedna religion. Då Eustachius 
hörde detta kastade han sig mot jorden och utropade: »jag tror».



Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.
Fig. 2—4. Ornament på antemensalet.

Fig. 5 6. Framställning ur S:t Hubertslegenden (foris, från fig. 5 a).
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Kristus befalde honom då att taga dopet, hvilket han och hans 
hustru och barn äfven gjorde, i dopet utbytande sitt torra namn 
Placidas mot Eustachius. Så berättas hans legend af en munk i 
Jerusalem under det Vilke seklet.1

Man uppfattar.i allmänhet denna legend som en symbolisering 
af förföljelserna mot de kristna, då hjorten betecknar de för
följda kristna och jägarna de hedniska förföljarna, och mycket 
talar onekligen för denna uppfattning.

Sammanställa vi denna legend med bilderna på superfrontalet, 
så synas de senare vara illustrationer till den torra. Det är likväl 
en liten detalj som talar emot, att uppfatta bilderna såsom åter- 
gifvande S:t Eustachii omvändelse. Ryttaren på superfrontalet är 
iklädd krona, och i de olika varianter jag sett af Eustachii legend 
tinnes ej ett ord nämndt om, att han var af furstlig börd.

I Hubertuslegenden förekommer äfven en korskrönt hjort, som 
uppenbarar sig för Hubertus och omvänder den verldsligt sinnade 
jägaren till en andans man. Således kunna bilderna å superfron
talet mycket väl anses framställa en berättelse örn Huberts om
vändelse. Härtill kommer att S:t Hubertus af legenden göres till 
hertig. Såsom sådan har han rätt att bära krona, och då ryttaren 
å superfrontalet verkligen bär krona, så är väl detta en omstän
dighet, som i hög grad talar för, att vi här hafva att göra med 
S:t Hubertus och ej med S:t Eustachius.

Emedan superfrontalets inskrift endast upptager namnen på de 
helgon, hvilkas reliker finnas förvarade i kyrkan, är det föga troligt 
att S:t Hubertus varit nämd å den del af inskriften som nu är ut
plånad eller bortrifven, ty S:t Huberts kropp tros hvila hel och 
odelad i sin för alla undangömda graf, så att reliker af honom 
knappt förekomma.

Då S:t Hubertus intager ett så pass framstående rum å altar- 
prydnaden, så är det kanske ej olämpligt att här något redogöra 
för S:t Hubertslegendens utvecklingshistoria, allra helst då den på 
senare tider blifvit föremål för kritiska undersökningar, som lemnat 
ganska intressanta resultat,2 hvilka kunna vara af ett allmännare

1 Henri Gaidoz, »La råge et S:t Hubert», Paris 1887, s. 44.
2 Dessa undersökningar börjades af Joseph Demarteau, som utgifvit tvenne 

arbeten om S:t Hubertus, hvilka arbeten af Gaidoz ofta åberopas i 
bans ofvannämnda arbete. Detta senare är i hufvudsak lagdt till grund 
för den följande framställningen af helgonet. Dessutom hafva de lärda
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intresse, emedan förmodligen många andra helgonlegender varit 
underkastade en alldeles likartad omgestaltning.

År 1874 publicerades för första gången ett manuskript från 
det IX århundradet, som innehöll en lefnadsteckning af S:t Hubertus. 
Denna lefnadsteckning tyckes grunda sig på en ännu äldre, ned- 
skrifven af en samtida till helgonet, hvarför man val får antaga, 
att man här får de mest tillförlitliga underrättelserna om den 
Hubertus, som lefde och verkade i trakterna omkring Maestricht 
och Liége.

Den historiske Hubertus, jag benämner honom så till skillnad 
från den som sedermera blef skapad af legenden, var en from man 
berömd för sina dygder och sin kristliga kärlek. Han var verk
sam för kristendomens utbredande i Ardennernas skogstrakter och 
lär ha omvändt många. Han var en lärjunge af den helige Lam- 
bertus, biskop i Maestricht, hvilken han äfven sedermera efterträdde 
i detta embete. Han flyttade då biskopsstolen till Liége, ett förut 
i historien okändt ställe, som ligger längre opp i skogsbygden. 
Här dog lian af sjukdom.

Af underverk omtalas många, men intet af den art, som seder
mera gjorde honom så ryktbar. Der finnes intet fäll då han botat 
mot bett af galna hundar. Alla hans underverk äro sådana, som 
hvilket helgon som helst kunnat utföra: han utdrifver onda andar, 
han släcker en eldsvåda genom korsets tecken, han låter det regna 
efter en lång torka etc., men af den Hubertus som vi genom senare 
biografier lära känna, om den store jägaren och alla jägares be- 
vågne skyddspatron, om honom nämner denna handskrift intet.

Uppfattningen af S:t Hubertus förändrade sig således helt och 
hållet. Han blef utsmyckad med egenskaper, som ursprungligen 
kanske voro honom alldeles främmande eller åtminstone ej i hans 
karakter intogo den förherskande ställning, som en senare tid gifvit 
dem. Ännu är ämnet för litet bearbetadt för att man med full 
säkerhet skall kunna följa gången af denna omdaningsprocess, men 
redan nu kan man möjligen skönja de krafter, som varit verksamma.

Vi skola nu derför söka att spåra de olika vägar, på hvilka 
dessa förändringar tillkommit. De lärda hagiograferna ha tid efter 
annan framlagt hans historia i »tillökade och förbättrade» upplagor,

utgifvarna af »Acta Sanctorum» C. de Smedt, G. van Hooff och J. de 
Backer på ett utförligt sätt behandlat helgonets historia i den delen 
af deras verk som omfattar november månad.
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och de ha då tagit ett och annat ur helgonlegendernas rika förråd 
tor att dermed pryda sitt helgon, så att raden af underverk som 
man tillskrifvit Gudsmannen visserligen blifvit större, utan att likväl 
hans personliga egenskaper derigenom framstått i någon ny be
lysning.

På sidan om'denna litterära idrott och sannolikt utan all på
verkan af densamma synas andra, mäktigare krafter varit i rörelse, 
hvilkas verksamhet äfven blifvit af långt större betydelse för hel
gonet. Det var folket sjelft som tog del i utdanandet af hans 
legend och utrustade honom med de egenskaper, som kanske just 
derför att de äro sprungna ur folkets egen fantasi, äfven djupast 
och ipnerligast berört sinnena, så att de ännu i dag lefva med 
nästan oförminskadt lif och framstå såsom sjelfva grunden till 
Hubertus-dyrkau, medan den verkliga Hubertus är nästan glömd. 
Den historiska biskopen fick ge plats för den af folkfantasien 
skapade jägaren, som dyrkades såsom jagtens skyddspatron.

I denna sin egenskap se vi honom äfven taga vård om hun
darna, och det är väl emedan dessa stå under hans särskilda hägn, 
som han botar vattuskräck, och dessa hans underverk äro så tal
rika och så allmänt erkända att ännu i dag klerikala partier vilja 
sätta upp honom som en medtäflare till Pasteur.

Hagiograferna kunde naturligtvis icke göra sig helt och hållet 
oberoende af de folkliga traditionerna, utan dessa inträngde så 
småningom i de skriftliga biografierna och Ängö på så sätt en 
slags sanktion. Genom att i litteraturen följa när de olika till
satserna först visa sig, kan man något så när komma den folkliga 
fantasiens verksamhet på spåren.

Den första tillsatsen, som vi finna, är också den egenskap, 
som för helgonets framtida utveckling var af den största betydelse. 
I en skrift från 1000-talet, som handlar om Hubertus, finnes en 
punkt der man påträffar den hitintills äldsta kända legendariska 
utsmyckningen. Jag återger den efter Acta Sanctorum: »Erat enim 
ab antiquo totius Ardennae primoribus ex debito firmatae consuetu- 
dinis per singulas vices annu* venationis primitias et decimas 
cujusque generis ferarum beate Huberto persolvere, eo quod idem 
sanctus priusquam mutato seculari habitu propositi sancti ordinem 
percepisset hujus exercitii fuerit studiosus». (Det var sedan långt 
tillbaka ett bruk hos de förnäma inom hela Ardenner-trakten att 
offra åt den helige Hubertus förstlingen af jagtbytet för hvarje år
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och tionden af allt slags vildt, och detta emedan han, innan han 
bortlade det verldsliga sinnet och egnade sig åt sitt heliga kall, 
varit en stor älskare af jagt.)

Således redan långt före 1000-talet hade den fromma biskopen 
i folkets uppfattning blifvit förvandlad till en sorts jagtgud, hvars 
bevågenhet man måste förvärfva sig genom skänker bestående af 
jagtbyte.

Förteckningen på hans underverk har också blifvit tillökad, 
och han fortsätter äfven efter sin död att hjelpa dem som anropa 
honom. Bland de underverk, som redan nu — på 1000-talet — 
berättas hafva skett efter hans död, är det synnerligast ett, som 
tar vårt intresse i anspråk. Det berättas nemligen att genom hel
gonets kraft en man blifvit räddad undan följderna af ett bett af 
en rabiessmittad hund. Det förtjenar påpekas, att intet dylikt under
verk säges vara utfördt af honom medan han lefde, utan alla ha 
egt rum efter hans död.

Vi se således att redan på 1000-talet voro grunddragen i den 
legendariska Huberts karakter bestämda, och han hade redan be
gynt utöfva sitt kall som helbregdagörare, men ännu saknade han 
ett och annat, som folket gerna såg hos sitt älsklingshelgon. Det 
är nu närmast hans börd, som tages under »behandling».

Gaidoz anmärker att »det är egendomligt att helgon som leda 
sitt ursprung från tider utan någon historia, och hvilkas lefnad 
endast genom legenden kommit till efterverlden, att dessa helgon 
vanligtvis äro af mycket hög börd eller mycket låg, »poul- ne pas 
dire coupable (et coupable souvent jusqu’å 1’inceste)». Det är 
nödvändigt för den folkliga fantasien, att det är något som slår an 
på den, förvånar den, något som allt från födelsen låter helgonet 
framträda i belysning af antingen en utomordentlig ära och höghet 
eller den djupaste förnedring.»

S:t Huberts äldsta biografer känna intet örn hans börd eller 
slägtförhållanden, men på 1100-talet är raan bättre underrättad. 
Han uppges nu vara son till Bertrand, hertig af Aqvitanien. Hand
skriften från IX seklet talar om att Hubertus hade en son Flori- 
bertus. Troligen med anledning af denna uppgift låter man hel
gonet vara gift med en Floribane, »ett namn som synes för första 
gången 700 år efter den tid, på hvilken hon borde ha lefvat», och 
man gör henne till dotter af en grefve de Louvain »två sekel förrän 
någon grefve de Louvain synes inom historien.» Hans slägtfor-
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hållanden bära således alla inre kriterier på att vara uppdiktade. 
Härtill kommer att Floribertus, från hvilket namn Gaidoz anser att 
Floribane är bildadt, troligen endast var Huberts lärjunge, ty ordet 
»filius» [son] användes ofta i denna Öfverflyttade betydelse.

Senast inom litteraturen framträder berättelsen örn Huberts 
omvändelse genom den korskrönta hjorten. Det är törst under 
senare hälften af 1400-talet, som vi finna denna berättelse inryckt 
i hans legend. Demarteau och Gaidoz känna åtminstone ej något 
exempel på att den tidigare finues omtalad, och de lärde utgifvarne 
af Acta Sanctorum anmärka äfven, att denna del af legenden först 
framträder vid ifråga varande tidpunkt, och framhålla det egen
domliga deri, att just denna omvändelsescen oftast upptages af de 
bildande konsterna, när det gäller att framställa S:t Hubert. Att 
den så sent framträder inom litteraturen betyder ej, att den ej 
tidigare kunnat förefinnas i folkliga traditionen, och emedan den 
numera betraktas såsom ett af de mest karakteristiska dragen af 
helgonets lif, är det troligt att den har ganska djupa rötter och af 
folket sjelft blifvit Öfverflyttad på S:t Hubert.

Man antager att berättelsen örn hjorten ifrån S:t Eustachius 
kommit in i S:t Huberts historia, och man anför såsom stöd för 
denna åsigt, att de båda helgonen firas på dagar, som ligga hvar
andra nära. Så är S:t Eustachii dag i belgiska och engelska 
kalendarier upptagen på den 1, 2 och 4 november, men också på 
den 3 november, som är S:t Huberts dag. Samma förvexling bar 
äfven inom Sverige egt rum. Ett kalendarium, som nu förvaras i 
Statens Historiska Museum, ursprungligen från Vallentuna kyrka i 
Upland, betecknar den 3 november såsom S:t Huberts dag. Detta 
kalendarium är troligen från slutet af 1100-talet och således un
gefär samtidigt med vår altarprydnad. Ett annat kalendarium för 
Upsala erkestift och från år 1344 anger S:t Eustachius på den 3 
november. I detta fall har tydligen de båda helgonen förvexlats, 
ty det som innehåller S:t Hubertus saknar S:t Eustachius och 
tvärtom.

Denna förvexling har onekligen kunnat åstadkomma att be
rättelsen örn hjorten öfverflyttades på S:t Hubertus, men man måste 
då tänka sig, att denna förvexling egt rum i folkets uppfattning af 
helgonen, så att den ej göres till blott ett skriffel.

Härmed synes Hubertus-legendens daning vara fullbordad. 
Intet nytt af intresse har sedermera tillkommit.' Ett och annat
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af hans historia har jag förbigått såsom af föga vigt för legendens 
utveckling. Så har jag ej nämnt något om den heliga stolan, som 
användes vid helgonets underkurer, emedan det är tydligt att denna 
endast tillkommit för att man skulle ha att framvisa ett påtagligt 
föremål, hvarifrån den undergörande kraften kunde utströmma, då 
man ej visste hvarest helgonets kroppp fanns, ty denna hade väl 
annars varit närmast till att genom sin helighet verka läkande.

Jemför man nu den historiske Hubertus med legendens, så är 
likheten ej så synnerligen stor. Den förre en man utan härkomst 
uteslutande utmärkt genom dygder och gudsfruktan. Den senare, 
son af en hertig och gift med en grefvinna, älskade framför allt 
jagtens nöjen, till dess han blef omvänd genom den korskrönta 
hjortens uppenbarelse, och sedan efter sin död synnerligen anlitad 
för sin förmåga att kunna bota rabies.

Men hvarifrån har då denna omgestaltning kommit? Att det är 
inom folket sjelft som denna omdaningsprocess egt rum, har i det 
föregående framhållits, men huru kunde dessa idéer uppstå hos 
folket, och om de det gjort, hvarför hafva de då gått så konseqvent 
i en viss rigtning, att Hubertus blifvit utdanad till ett af de egen
domligaste helgonen i hela helgonskaran.

Den tidigast framträdande legendariska utsmyckningen torde 
vara den lämpligaste utgångspunkten vid forskandet efter svar på 
dessa frågor.

Vi återgå derför till handskriften från 1000-talet, och till det 
ur denna här ofvan gjorda citatet. Af detta framgår att åt S:t 
Hubertus frambars offer in natura, att det var förstlingen och Hondén 
af jagtbytet, som man skulle gifva helgonet för att vinna godjagt- 
lycka under årets lopp. Denna sed leder ovilkorligen tanken till
baka till hednatiden, då man såsom offer åt gudarna bar fram det 
man trodde vara dem kärast, åt jagtens gudinna villebråd, åt åker
brukets gudinna af skördarna o. s. v. Annu under kristendomen 
qvarlefver detta sätt att offra. Så brukar man än i dag så väl i 
Grekland som Italien åt madonnan bringa ett offer af jordens 
frukter, liksom man fordom offrade åt Demeter och Ceres. Annu 
mera sammanknytes det hedna och det kristna bruket med hvar
andra genom den fasta, som i båda fällen föreskrifves. Nu firas 
denna madonnans fest i augusti och på samma tid voro de hedna 
festerna för Ceres. Många dylika exempel som sammanknyta den 
katolska helgondyrkan med hedendomen skulle kunna anföras.
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Det torde derför ej vara för djerft att i följd af dessa offer 
åt S:t Hubertus antaga, att det är någon hednisk gudomlighet, som 
gömmer sig under helgonets gestalt. Vid en närmare granskning 
af förhållandena visar det sig också, att anknytningspunkter mellan 
Hubertus och hedna gudar förefinnas.

De .på kontinenten boende germanska folkens mytologi är så 
föga i detalj utredd, att man för närvarande eger ganska ofull
ständiga underrättelser om de gudar, som dyrkades af frankerna i 
Ardennernas skogar, innan kristendomen dit inträngde, men att 
Odin der var känd är högst sannolikt.

När det understundom händer att en hvirfvelvind drager förbi, 
hvilken hvirfvelvind helst i skogen medför ett prassel och ett my
stiskt ljud, som lätt för fantasien kari frammana bilden af en jagande 
skara af andar som storma fram, så brukar man kalla detta för »den 
vilda jagten». Gaidoz har påpekat, att »den vilda jagten», som af 
germanska mytologer sammanställes med Odins jagt äfven på sina 
ställen kallas för »S:t Huberts jagt». Men att S:t Huberts namn 
finnes öfverflyttadt på en företeelse, under hvilken man ursprung
ligen tänkte sig en uppenbarelse af Odin, kan väl knappast bero 
på annat än att man på ett eller annat sätt identifierade dem båda 
med hvarandra.

Afven mellan Hubertus och Diana förekomma beröringspunkter. 
Så var Diana ej blott jagtens gudinna, utan hon anropades äfven 
till skydd mot galna hundar. Att Diana ej varit okänd för Ar
dennernas befolkning är mycket troligt, ty hennes dyrkan var vida 
spridd, och af de hedniska gudarnas är hennes namn det sista som 
försvinner, när hedendomen dör bort i vestra Europa.

Orsaken till folkets omdaning af Huberts karakter och till att 
denna omdaning gick i en så konseqvent rigtning skulle således 
vara att söka i den omständigheten, att man åt Hubertus skänkte 
åtskilliga drag af en heden kult, som ännu länge efter kristen
domens införande fortlefde i sinnena likt glöden under askan. 
Under förutsättning att denna uppfattning är rigtig, kunna vi lättare 
förstå, hvarför folkfantasien är den, som går i spetsen för utveck
lingen, medan litteraturen först sedan legenden blifvit temligen ut- 
preglad upptager den.
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Såsom i figur 1 synes, afslutas altarprydnaden uppåt af ett 
krucifix. Det är arbetadt i samma teknik som förut är beskrifven, 
d. v. s. Kristusbilden i mycket hög och evangelistsymbolerna i 
lägre relief, det öfriga måladt.

Kristus är här återgifven med hufvudet upprätt och krönt med 
en krona. Ögonen äro öppna. Fotterna stå jemnsides på en pall. 
Skörtet enkelt uppfäst räcker till knäna. Egendomligt är att se, 
huru olika Kristus på korset återges på denna altarprydnad. Vi 
ega här tre framställningar af detta ämne, alla olika hvarandra. 
Bilderna som förekomma uti passionsscenerna äro mera realistiskt 
behandlade; de söka uttrycka smärta, de vilja framställa en verklig 
bild ur Kristi lidandes historia. Kristusbilden på krucifixet har 
åter en mera ideel och symbolisk karakter. Symboliskt är också 
det som omger honom på korset. Närmast öfver hans hufvud 
läses inskriften

660 sven a: GT (I) iNITIVöl GT FINIS.
(jag är A och 0 begynnelsen och ändan.) Ofvan denna synes Guds 
välsignande hand. Under pallen, på hvilken fotterna hvilar, står en 
kalk, och genom några förgylda streck, som löpa från pallen och 
ned i kalken har man velat antyda, huru Kristi blod uppsamlas i 
denna.

De fyra korsarmarna afslutas med de fyra evangelistsymbolerna, 
utförda i relief. Öfverst är Johannes, till höger om Kristus Ma
theus, till venster Marcus och nederst Lukas.

* **

Ornamentiken på altarprydnaden är äfven den af ett ganska 
stort intresse. Förstår man dem endast rätt, så berätta också dessa 
små ornament, huru medeltidens kultur upptagit mycket från den 
klassiska tiden. Man kan iakttaga, huru de gått i arf från slägte 
till slägte, huru de under tidernas lopp uppträda i vexlande ge
stalter, utan att likväl så helt och hållet förändras, att man ej kan 
spåra deras ursprungliga natur och återföra dem till deras grund
former. Det skulle likväl blifva alltför vidlyftigt att söka utreda 
alla de på altarprydnaden förekommande ornamentsmotivens hi
storia. Ett och annat kan det likväl vara af intresse att närmare 
lära känna.
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Den här förekommande ornamentiken är hufvudsakligen byggd 
på djur- och växt-motiv, de senare äro likväl förherskande. Man 
ser vid första ögonkastet, att denna ornamentik är långt aflägsnad 
från naturen. ' Förgäfves söker man bland denna massa efter några 
realistiskt behandlade växtornament, deremot möter man bladformer, 
som alldeles ej förekomma i naturen och gestaltningar, som det är 
nästan omöjligt att afgöra, antingen de äro blommor eller blad.

Till en början skola vi sysselsätta oss med den rika och 
vackra bladrankan, som smyckar superfrontalet (tig. 5). För att 
återfinna förebilden, eller kanske rättare grundtypen för denna, 
måste vi gå tillbaka till den romerska konsten. Der möta vi en 
ornamentsform, akantusrankan, som romarne sjelfva mottagit från 
grekerna, men hvilken de utvecklat vidare.

Fig. 6. Romersk akantus-ranka.

Figur 6 återger en del af en romersk akantusranka. Vi se 
tvenne stjelkar, som löpa ungefär jemnsides med hvarandra. Följa 
vi till en början den undre, så påträffa vi först ett blad, som krans- 
likt omger stjelken, derefter framväxer ett ensidigt akantusblad 
och, der detta slutar, fortsätter stjelken igen, så att man får tänka 
sig bladet liksom omsluta stjelken. Det sluter sig intill denna och 
följer dess rörelse, det är endast bladets yttersta spets, som böjer 
sig utåt. Fortsätta vi att följa stjelken, så påträffa vi omigen ett 
kranslikt blad, och ur detta utvecklar sig ett nytt akantusblad, som 
äfven sluter sig omkring stjelken, hvilken fortsätter att växa fram 
för att slutligen uppbära en blomma af akantusblad. Följa vi den 
öfre stjelken, så möter oss der samma företeelser, utom det att
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akantusbladet sluter sig om tvenne stjelkar, som hvar för sig sluta 
i en blomma lik den nyss omtalade.

Granska vi nu rankan på superfrontalet (tig. 5), så finna vi 
snart att den är byggd på alldeles samma sätt som vien romerska. 
Börja vi t. ex. i vindan, der S:t Hubertus sitter till häst, så se vi 
att rankan åt venster till under hästen är odelad. Följa vi den 
framåt, så påträffa vi, innan vi nå fram till hästens framben, en 
detalj som motsvarar det kranslika bladet på den romerska rankan. 
Ur denna detalj framväxa tvenne stjelkar, hvilket äfven ganska 
ofta förekommer å det romerska ornamentet. Den högra af dessa 
stjelkar omslutes omedelbart efter det den skjuter upp ur den 
kranslika detaljen af ett blad, ett degeneradt akantusblad. Att 
vi här verkligen ha att göra med ett akantusblad, kunna vi finna 
deraf, att bladet är veckadt såsom akantusbladet brukar vara. 
Sannt är att vi här endast återfinna akantusbladets hufvudflikar, på 
det ifrågavarande bladet fem till antalet, och ej småflikarna, men 
då vi återfinna två så väsentliga akantusbladets egenskaper som 
veckningen och hufvudflikarna, kan ej frånvaron af denna finare 
detalj upphäfva den slutsats, vi genom de förra kommit till.

Följa vi stjelken vidare framåt så möter oss snart en ny detalj, 
motsvarande det antika kransliknande bladet och här äfven i formen 
mera erinrande om detta. Derefter uppskjuter åter tvenne stjelkar, 
af hvilka den ena omslutes af ett akantusblad alldeles såsom i 
den förra vindan och på detta sätt återkommer samma företeelser 
hela rankan igenom. Vi finna således att likheten mellan super- 
frontalets ranka och den romerska akantusrankan ej blott sträcker 
sig till anordningen af dem, utan äfven till sjelfva bladen, som 
omsluta stjelkarna.

Denna likhet kan ej vara en tillfällighet. Den romerska 
akantusrankans form är helt och hållet konventionel, der finnes 
ingen inre nödvändighet, som tvingar den att ikläda sig just den 
gestalt, vi nu lärt känna. Bästa beviset på detta är att rankor af 
annan anordning förekomma — ja till och med akantusbladet kan 
ingå i rankor af en helt annan karakter. Så har skeft inom den 
byzantinska konsten. När derför en sådan likhet som den ofvan 
påpekade förekommer, kan det ej bero på annat än att ett samband 
mellan rankorna måste förefinnas, antingen på så sätt att den an
tika traditionen blifvit fortplantad ända till altarprydnadens upp
hofsman, eller också att denne direkt sökt efterbilda ett antikt
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ornament, som han haft framför sig. De öfriga bladformerna i 
rankan, som äfvenledes till en stor del kunna ledas tillbaka till 
akantusbladet, gör det förra alternativet mera troligt.

På antemensalets yttersta breda list är anbragt en alldeles 
liknande ranka (fig. 7). Vi återfinna här i hufvudsak alldeles samma 
anordning. Den öfre slingan framväxer bär ur ett djurgap.

Antemensalets balkar äro äfven prydda med ornament. Figurerna 
2, 3 och 4 återge prof på några sådana. För den som något syssel-

Fig. 7. Från antemensalet.

satt sig med ornamentsstudier är det redan vid första ögonkastet tyd
ligt, att fig. 3 återger ett ornament, som är en reminiscens af ett 
mycket gammalt motiv, lotusblomma — lotusknopp. Uti en före
gående uppsats bar jag haft tillfälle att närmare redogöra för detta 
motivs historia ’. Att ornamentet (fig. 3) ej direkt härleder sig 
från något af detta motivs äldre former är uppenbart, men vi kunna * 4

1 »Studier i ornamentik», i »Antiqvarisk tidskrift för Sverige» del XI: i.
4
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ej bär ingå i någon detaljerad redogörelse, emedan det skulle blifva 
alltför vidlyftigt.

De båda andra figurerna visa oss åter olika former af akantus- 
blad, som alltifrån dess framträdande inom ornamentiken intagit 
det mest framstående rummet bland växtornamenten.

När man först ser på fig. 4 har man kanske svårt, att i detta 
något besynnerliga ornament igenkänna ättlingen af det form
fulländade, klassiska akantusbladet, men det leder verkligen sitt 
ursprung från detta. Dess historia är följande. Akantusbladet 
framträdde tidigast, åtminstone i en något mer utvecklad form, å 
det korintiska kapitälet. Här stäldes bladen bredvid och bakom 
hvarandra. Snart stälde man å lister och dylikt det ena akantus
bladet bredvid det andra. De vuxo då så småningom ihop nedtill. 
I denna form förekommer ornamentet ganska ofta på diptyker.

Härifrån var vägen ej lång att vandra in i manuskripten, hvilket 
ornamentet äfven gjorde.

Under tiden hade akantusbladet sjelft undergått en förvandling. 
Man hade börjat förlänga dess flikar på ett godtyckligt sätt. Det 
är i det östromerska riket nian tidigast kan iakttaga detta. Der
ifrån spred sig detta bruk med den byzantinska konsten öfver 
vesterlandet, och man började synnerligast vid illumineringen af 
manuskript att å den sammanvuxna raden af akantusblad förlänga 
flikarna. Fig. 8 visar ett prof på detta der nikania ej äro så långt 
utdragna, men fig. 9 återger ett mer framskridet utvecklingsstadium, 
som i allt väsentligt öfverensstämmer med ornamentet på antemen- 
salet, ehuru det till formen ännu bibehållit mera af akantusbladet. 
Dessa mellanformer synas mig egnade att framhålla sambandet 
mellan akantusbladet och ornamentet fig. 4.

Fig. 8. Fig. 9.
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Fig. 2 återger en annan form af akantusrankan, hvilken form 
närmast sammanhänger med en slags rankor, som ganska ofta 
förekomma i manuskripten.1

Sedan vi nu sysselsatt oss med altarprydnadens bilder och 
öfriga utsmyckning, tränger sig den frågan fram, hvarest detta 
arbete kan vara utförd! Att döma efter den utbredning dylika 
altarprydnader hafva, skulle de vara egendomliga för norden.2 
Denna omständighet talar ju i ganska hög grad för att de äro 
arbetade inom nordiskt område. Till denna slutsats kom man äfven 
vid ett arkeologiskt möte i Hamburg 1881, och det förmodligen just 
på grund af utbredningen.3

I den föregående detaljerade undersökningen förekommer det 
egentligen ej något som direkt motsäger ett nordiskt ursprung, ty 
PF i Filippus visar visserligen hän mot ett tyskt inflytande, men 
är ej af en sådan betydelse, att man derför måste anse arbetet 
vara utfördt inom tyskt område, men å andra sidan finnes ej på 
altarprydnadeu ett enda utpregladt nordiskt drag, och just inom 
ornamentiken hade detta så lätt kunnat insmyga sig. Ännu på 
1100-talet var den nordiska ornamentiken ej utdöd och bokstafs- 
formerna samt bildernas karakter i sin helhet göra, att man måste 
förlägga altarets tillkomsttid till slutet af 1100-talet.

Äfven inom medeltidslitteraturen finnas dylika altarprydnader 
omtalade. Så berättas det att Sigurd Jorsalafare år 1127 lät för
färdiga en dylik för en kyrka i Konghell, och om den »gode biskop 
Bengt» i Skara uppgifves det, att han »lät göra taflan före hög
altaret» i Skara domkyrka. Den »gode Bengt» måste ha varit 
biskop under senare hälften af 1100-talet.4 Då Skara domkyrka 
således synes ha haft en dylik altarprydnad, är det af intresse att 
just i närheten af Skara i en sådan liten sockenkyrka som Brodde
torp påträffa en prydnad af samma art.

Huruvida denna vackra altarprydnad ursprungligen varit ar
betad för Broddetorps kyrka är omöjligt att afgöra. Helgonen 
som å superfrontalet äro uppräknade ge ingen direkt upplysning,

1 »Antiqvarisk tidskrift för Sverige», XI: i, s. 127.
2 B. E. Bendixen, »Alis den Mittelalterlichen Sammlnng des Museums 

in Bergen», i »Bergens Museums Aarsberetning 1889», uppräknar de 
antemensalia, som man känner.

3 II. Hildebrand, »Från äldre tider» s. 45.
4 H. Hildebrand i »Månadsbladet» 1872 s. G9.
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emedan vi ej genom några handlingar veta, åt hvilka helgon 
kyrkan var invigd. Tre af helgonen Marcellus, Clemens och 
Sebastianus tillhöra den krets af helgon som dyrkades allmänt af 
hela den katolska kristenheten. Botulfus var ett engelskt helgon, 
som dyrkades ifrigt äfven i Norge. Han finnes afbildad på ett 
norskt antemensale. I det ofvan omtalade kalendariet från Vallen
tuna kyrka är hans namn tillskrifvet med en handstil, olik den 
som för öfrigt förekommer. De 11,000 jungfrurnas dyrkan hade 
måhända en vidsträcktare utbredning. De finnas äfven upptagna i 
Vallentuna-kalendariet och äro der skrifna XI minia virginum.

Egendomligt är att Hubertus intager ett så framstående rum å 
superfrontalet. Att han var känd i Sverige är redan omtaladt och 
man eger åtminstone en framställning till af honom ifrån Sverige. 
Enligt hvad herr amanuensen G. Vistrand benäget meddelat mig, 
förekommer nemligen på en gammal jernbeslagen ekkista från 
Ryssby kyrka, Vexiö stift, en framställning af Hubertus och den 
korskrona hjorten. Framställningen är utförd genom påspikade 
jernbleck. Kistan skulle visserligen kunna vara från en senare 
tid än altarprydnaden, men den omständigheten att Hubertus före
kommer på ett dylikt arbete, är onekligen en antydan örn, att hans 
dyrkan trängt ganska djupt in hos folket, ty dylika kistor får man 
väl knapt anse såsom alster af den konst, som idkades af de 
andlige, utan snarare såsom produkt af folkets egen konstfärdighet.

* *
*

Altarprydnaden bär i Statens Historiska Museum inventarii- 
numret 4674. Antemcnsalet är 1,28 m. bredt och 95 cm. högt, 
superfrontalet 1,28 m. bredt och 15 cm. högt, korset 1,42 m. högt, 
så att hela altarprydnadens sammanlagda höjd blir 2,52 m.

Afven i utlandet har raan uppmärksammat vår altarprydnad. 
Rohault de Fleury bär afbildat den i sitt stora arbete »La messe».


