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Förord

De medeltida klostren representerade en rik and
lig odling, såväl i djupaste mening som ifråga om 
det som vi brukar benämna »kultur» - bok, bild, 
byggnad. För ikonografer är här givetvis bilden 
av särskilt intresse. Förhållandet till bilden har 
varit olika i skilda ordnar. Bekant är den helige 
Bernhards rytande över innehållslösa utsmyck
ningar i kyrkorummen: »Kyrkan klär sina stenar i 
guld och lämnar sina söner nakna ... Vilket än
damål har dessa orena apor, dessa stolta lejon, 
dessa monstruösa kentaurer ... För Guds skull, 
°m man inte drar sig för dessa dårskaper, varför 
drar man sig åtminstone inte för dess kostna
der?» Så rensades också den cisterciensiska klos
terkyrkan från bilder som endast hade estetiskt 
varde, för att man skulle kunna koncentrera sig 
På det meningsfulla, främst krucifixet, den cen
tralaste av alla kristna bilder. Återhållsamhet ifrå
ga om bilder föreskrevs också inom tiggarordnar- 
na och birgittinorden - i båda fallen förbjöds 
Bl. a. glasmålningar. Men sådana föreskrifter 
drabbade endast onödigt pynt: bilden som bära- 
re av ett andligt innehåll avvisade man inte. An- 
daktsbilden såväl som den undervisande bilden 
hörde hemma i det monastiska livet som ett 
hjälpmedel till själens frälsning. Vissa skillnader 
fanns inom olika ordnars ikonografi; bl. a. var 
det naturligt att man i bild påminde sig ordens- 
stiftaren och andra för orden viktiga helgon, 
hlen också olika sidor av monastisk teologi har i 
Bildkonsten fått sina specifika uttryck.

Detta givande fält, den monastiska bildvärl
den, blev föremål för vårt intresse när det 10:e 
nordiska symposiet för ikonografisk forskning 
ägde rum 1986 i Vadstena - den plats som givet
vis mer än de flesta erbjöd en idealisk ram för 
ämnet. Vi är medvetna om att vi har tillåtit oss 
en töjning av begreppet »monastisk» - till de 
monastiska ordnarna i egentlig mening hör ju 
inte tiggarordnarna.

Symposiet anordnades med ekonomiskt stöd 
från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet, Kungafonden, Claes och Greta La
gerfelts stiftelse, Letterstedtska föreningen samt 
Berit Wallenbergs stiftelse, till vilka vi framför 
ett varmt tack. Forskningsrådet har likaledes 
möjliggjort tryckningen av föredragen, som in
går dels i ett utökat dubbelnummer av Konsthis
torisk Tidskrift och dels i en separat publikation, 
utgiven av ICO/riksantikvarieämbetet. Ett hjärt
ligt tack riktas också till professor Rudolf Zeitler, 
som med sedvanlig generositet ansvarat för de 
tyska sammanfattningarna. Utöver redaktions
kommittén har fil. dr Ann Catherine Bonnier 
och förste antikvarien Marian Ullen lagt ned stor 
möda på den praktiska utformningen av publika
tionerna.

Patrik Reuterswärd Mereth Lindgren
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Fra Benedikt til Birgitta
erjk gunnes

Var klostervesenet i Norden bare et marginalt 
fenomen? Det er et spørsmål som ikke så lett kan 
besvares med et ja eller et nei. Det som er sikkert, 
er at den som forsøker å telle sammen alle nor
diske klostre fra middelalderen, kan komme til å 
bli ganske forbløffet over resultatet: Der fantes 
godt over 200. Riktignok eksisterte ikke alle på 
en gang. Vi har ikke så få stiftelser fra 1400- 
tallet, fra en tid da en del eldre var nedlagt - men 
likevel blir tallet ved høymiddelalder-maksi- 
mum omkring 1300 ikke så langt under 200. 
Dette på et tidspunkt da hele Norden rimeligvis 
neppe talte mer enn et par millioner mennesker
- kanskje 2ł/2 millioner, hvilket gir noe sånt 
som ett kloster pr. noe over 10-15 000 menne
sker. Minst tre fjerdedeler var mannsklostre. 
Danmark - som jo omfattet et større land
område enn i dag - hadde langt de fleste, med 
omlag 1 25 (om vi regner med alle forsøk, fraflyt
tede klostre, osv., kommer vi visst nærmere de 
140). Av disse har vi 8 i Syd-Slesvig og 27 i de 
nåværende sydsvenske provinser. 27 - det er nes
ten like mange som hva vi kan regne for hele 
Norge, Båhuslen innbefattet, nemlig 28 å 30. 
Det kan bringe Norge noe under gjennomsnit
tet, mens det enda glisnere befolkede Island had
de hele 9 klostre. Middelalder-Sverige, med de 
finske kystområdene, talte ca 50 hus. Det er altså 
tale om et fenomen som vanskelig kan ha 
Unngått å sette spor i folkenes liv - på den ene 
eller den annen måte.

Men klosterlivet er langt fra noe entydig be
grep, og var det heller ikke i den femhundreårs- 
Perioden da Norden gjorde sine erfaringer med 
det.

I menneskehetens religiøse tradisjon er en 
skikkelse vi kan kalle «den profesjonelle hellig- 
tuann» et stadig tilbakevendende fenomen. Han
- eller hun, for der finnes kvinnelige motstykker

nok - opptrer under flere former, så som sjaman, 
profet, munk/nonne. Disse lever ofte i margen 
av samfunnet og vinner seg en stilling som råd
givere og helbredere gjennom asketiske bragder 
og samkvem med hinsidige makter. Kristendom
men inntar ikke noen særstilling her. Også den 
kristne munk må bli å regne med i denne katego
rien. Likevel har han sine særdrag.

Når det gjelder buddhismen, er den jo i selve 
sitt utgangspunkt et munkevesen. I likhet med 
Gautama Buddha selv forlater den som vil ta 
hans lære alvorlig og oppnå nirvana, alt han eier 
og gir seg ut på landeveien med sin tiggerskål, fri 
for alle bånd. Legfolket, som ikke makter å 
frigjøre seg for båndene, blir buddhister av an
nen klasse.

Like radikal er ikke kristendommen: «Frelst» 
kan enhver bli, uansett livssituasjon. Men også i 
Det nye testamentes forkynnelse finner vi et kall 
til oppbrudd, en erkjennelse av at «denne verden 
går mot sin undergang», som kan føre til en 
konsentrasjon om «det ene nødvendige» - i 
praksis uttrykt gjennom eneboerliv og kloster- 
samfunn. Omtrent samtidig med at kristendom
men blir offisielt anerkjent i Romerriket, kort 
etter 300, fylles Det nære østens ødemarker og 
ørkener med tusentall av kvinner og menn som 
velger seg en tilværelse i ensomhet og den ytter
ste askese. I ensomhet, ja - men stadig oftere en 
ensomhet man deler med flere, et fellesskap; 
klostret blir den faste struktur som etableres til| , 
støtte for den skrøpelige menneskenatur, fdr'-å 1 
holde den til sitt forsett. Dermed har man «tatt 
det første skritt på veien tilbake til menneskenes 
samfunn.

Men denne faste strukturen vil ikke alltid for
bli den samme. Storsamfunnet gjennomgår for
andringer, og dermed kommer også oppfatning
en av de kravene som stilles til et rett vita religio-
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4 Günnes

sa, et «religiøst» liv i snever forstand, til å endre 
seg. Nye samfunnsverdier, nye samfunnsformer 
vil kalle på nye former også for religiøst sam
funnsliv. Nye typer av fellesliv byr seg frem, 
trenger seg på. Hver tid har sin grunnstemning, 
sin livsopplevelse - sin oppfatning av hva som er 
viktig, hvilke oppgaver som tvinger seg frem. 
Nye institusjoner blir til; de preges av sin tid, 
men farver også av på den. Det er et spørsmål 
både om å gi og å ta.

Vi kan inndele klosterlivets historie i fire peri
oder. Det holder iallfall når det gjelder det ves
terlandske klosterliv; Østkirkens munkevesen 
har i langt større grad vært seg selv likt fra antik
ken til vår tid. Men i Vesten danner for det første 
Benedikt av Nurcia og hans regel et klart skille 
(omkring 500); dertil opplever vi to ganger til - 
omkring år 1000 og på 1500-tallet - radikale 
nydannelser som supplerer og langt på vei erstat
ter de cldre formene.

Benedikts regel biir altså til i det 6. århundre, 
og selv om det er langt fra at den straks slår 
igjennom på bred basis, er det likevel den som 
ender med å gjennomsyre hele resten av Vestens 
munkevesen, slik at det biir berettiget å tale om 
munkevesenet før og etter Benedikt. Den følgen
de perioden skal vi straks komme tilbake til. La 
oss bare konstatere at munkevesenet når Norden 
akkurat mot slutten av den tiden da Benedikt var 
enerådende i vest - frem til 1000-tallet - slik at 
de første klostrene her nødvendigvis måtte bli 
benediktinerklostre. Dernest nådde man altså å 
komme med fra begynnelsen av i den store 
forvandlingsperioden: det er det navnet jeg ville 
gi hundreårene etter årtusenskiftet, da klosterve
senet ynglet i en mangfoldighet av former, i pakt 
med det mer mangslungne samfunnsliv som da 
begynte å utfolde seg - former som i stort om
fang også fant veien til Norden.

Den siste perioden, derimot, fikk Norden aldri 
del i. Reformasjonen kom og avskar alle mulig
heter for å utfolde på nordisk grunn de nye 
versjonene av vita reliøiosa som ble skapt av jesu
ittene og en rekke andre sammenslutninger. Det
te var grupperinger (oftest kalt kongregasjoner) 
som la mindre vekt på felleslivet og gudstjenes
ten, og sterkere vekt på det særskilte formål de

var grunnlagt for - en spesiell aktivitet, som 
undervisning, sykepleie, eller andre slag sosialt 
arbeid. Disse formene lærte altså Norden aldri å 
kjenne (annet enn som sen import via en minori
tetskirke, fra forrige århundre av).

Helt sentralt i klostervesenets historie står Be
nedikt av Nurcia (ca 490-ca 550). Den regelen 
han komponerte for sine munker ble en felles
nevner for de religiøse aspirasjoner i en århund
relang periode av Vestens historie. På hans tid 
var munkevesenet begynt å bli ganske utbredt 
også i Vesten. Det kunne anta nokså forskjellige 
former - men hovedsaken var å etterfølge den 
Kristus som hadde sagt: «Vil du være fullkom
men, så selg alt du eier og gi til de fattige, så skal 
du få en skatt i himmelen; kom så og følg meg.» 
Tanken var at et liv i bønn og forsakelse kunne 
lære en kjærlighet til Gud og - paradoksalt nok - 
også til nesten. Paradoksalt nok: for mange trakk 
seg ut i ødemarken og levde der som eneboere. 
Men andre dannet kollektiver. Og dette siste ble 
også Benedikts form. Han mente at for det store 
gross var den beste måten å lære kjærlighet til 
Gud og nesten på, å være nødt til å fungere i et 
samfunn, et fellesskap.

Så stor betydning for Europas senere historie 
har man villet tillegge Benedikts regel, at dens 
opphavsmann er blitt tillagt en titel som «Vester- 
landets far». Noe litterært mesterverk er den 
imidlertid ikke, og særlig systematisk organisert 
kan man heller ikke kalle den. Men den er konsi
pert som en praktisk ramme for et liv hvor de to 
hovedelementene kan sammenfattes i ordene 
«bønn og arbeid». Kroppsarbeid er det ene store 
prinsipp hos Benedikt - klostret skulle være i 
stand til å brødfø seg selv, og dessuten er kropps
arbeid et utmerket middel mot melankoli og 
andre fristelser som kan gripe fatt i en munk. 
Men arbeidet skulle ikke ta mer enn halve dagen 
alt i alt; den andre halvparten skulle være viet 
bønnen og meditasjonen. Bønnen er nemlig dels 
gudstjeneste i fellesskap, dels bibellesning med 
meditasjon; gudstjenesten er først og fremst så
kalt korbønn, med sang og resitasjon av Davids- 
salmene, som skanderer dagen og gir den et fast 
mønster.

Styreformen i dette samfunnet er langt på vei
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patriarkalsk, men ikke ubetinget. Det er hele 
kommuniteten som velger sin abbed, sin «far» 
(for det er det ordet betyr). Men når han først er 
valgt, er det på livstid, og han skal adlydes i alt - 
så langt det er forenlig med ens egen samvittig
het. Og han er heller ikke noen diktator: I alle 
viktige saker skal han sammenkalle kommunite
ten og høre dens mening.

Den holdning som søkes fremelsket i munken 
kalles gjerne humilitas, «ydmykhet». I dette lig
ger noe slikt som en konstant redebonhet, en 
disponibilitet overfor alle behov som måtte mel
de seg, og ikke minst overfor abbedens pålegg. 
Den benediktinske abbed kombinerer den øster
landske guru - læremesteren som krever absolutt 
lydighet i alle ting - med den romerske pater 
familias. Likevel er det få bestemmelser Benedikt 
gjør til absolutter; det er ikke tale om noe rigid 
°g byråkratisk regelverk, en gang for alle gitt. 
Det fremgår også klart at Benedikt har gått i lære 
hos en forgjenger som også skrev en liten regel 
lor en klosterkommunitet. Det er den 100 år 
eldre Augustin.

Augustin kjenner vi jo nå i Norden særlig gjen- 
nom hans selvbiografi, Confessiones, hvor han 
henttrersom en mester i introspeksjon, i utforsk
ningen av subjektiviteten. Godt i tråd med dette 
er de hensyn han tar til den enkeltes muligheter 
°g behov. Og på dette punkt følger Benedikt 
nettopp Augustin, og ikke sine andre og strenge- 
re forbilder. På samme vis betoner han at mangt 
annet kan måtte endres, ut fra hensynet til de 
lokale vilkår, til årstid og klima - han tenker seg 
tydeligvis at Regelen kan finne anvendelse i vide
te omkrets.

Det gjorde den da også. Regelen ble et suve- 
rent uttrykk for nettopp sin tids muligheter og 
aspirasjoner. Klostret fremtrådte som et jorde
gods, på linje med tusen andre; det var fullsten
dig integrert i senantikkens økonomiske og sosi
ale struktur. Også betoningen av det personlige 
laånd mellom abbed og menig munk hadde sine 
klare paralleller i den verdslige sfære. Slik forble 
det i mange hundre år; ingen formådde bedre 
enn Benedikt å skape et klostersamfunn i slik 
likevekt og så vel tilpasset omgivelsene. Og som 

atene gikk, var det hans regel som vant frem.

Den trengte igjennom overalt, sier dom David 
Knowles - «ikke som et tre som ble til er. skog, 
men lik en kjemisk ingrediens som blandes : en 
væske og gir smak og farve til hele resten». 1817 
foreskrev keiser Ludvig den fromme at Benedikts 
regel skulle være normen i hele hans rike. Men da 
var klostrene blitt rike og følgelig attraktive - 
med andre ord, på full fart inn i det verdslige 
samfunns interessesfære.

Når statsmakten på denne måten griper inn i 
den åndelige sfære, kan det tyde på at noe er galt 
et sted. Noe var galt, og det ble galere: konge
makt og verdslige herrer opptrådte som beskytte
re, men ble i gagnet ofte klostrenes utbyttere, og 
et indre sammenbrudd kunne rett som det var 
bli resultatet. En frigjøring ble nødvendig, før 
eller senere. Den kom samtidig til å stille et 
spørsmålstegn ved noen av Benedikts helligste 
prinsipper.

I tidlig middelalder rådde Benedikt ikke 
grunnen alene: Hans samtidige Cassiodorus ville 
sette studiene i høysetet i de klosterplanene han 
søkte å realisere, og andre grupperinger - fort
rinsvis av geistlige - etablerte et fellesliv først og 
fremst med et felles gudstjenesteliv for øye. I 
karolingertiden lå forholdene dårlig til rette for 
studier; derimot stod tiden for en økende tillit til 
relikvier, forbønner og messer - hva jeg summa
risk vil kalle en kultkristendom. Det var for sam
tiden knapt noen skandale at klostrene var rike 
og i stand til å utsmykke sine kirker; desto bedre 
var man i stand til å hylle Gud, til å ære den 
høyeste majestet. Og det var også nye kultformer 
som skapte kryptkirkene og krevde koromgang 
og andre arkitektoniske nyskapninger. A hylle 
Gud var endelig formålet med den stadig økende 
bør av salmer og bønner som ble varemerke for 
et reformkloster som Cluny.

Det var på 900-tallet behovet for en reform 
kom til orde både gjennom grunnleggelsen av 
Cluny i Burgund og gjennom andre klostre leng
re nord. Men det er ennå bare forvarsler om en 
storm i anmarsj. Likevel, allerede disse klostrene 
realiserer til dels en frigjøring: Cluny oppnår for 
det første uavhengighet av alle verdslige herrer 
og en direkte tilordning til Den hellige stol, for 
hva dens vern måtte være verd. Og for det annet
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gjøres Clunys inflytelse direkte gjeldende i et 
stort antall klostre. Det klassiske benediktinerab
bedi er autonomt. Men for bedre å holde den 
nye ånd ved like, innfører Cluny en nyhet: Dels 
skal klostre grunnlagt fra Cluny ikke ha noen 
egen abbed, men bare en forstander som lyder 
under abbeden av Cluny; dels antar hundrevis av 
allerede eksisterende klostre Clunys leveregel, får 
del i deres privilegier og slutter seg dermed til 
dette klostret i en løsere assosiasjon. De første 
skritt i retning av en ordensdannelse er tatt - og i 
løpet av 1000-tallet, da organisasjonen står på 
høyden, erklærer mellom 1000 og 2000 klostre 
seg som cluniacensiske.

Men noen egentlig ny orden er likevel ikke 
skapt. Patriarken har bare fått flere sorter av 
undergivne, og økt det totale antallet av dem. 
Det er noe lignende som skjer på det verdslige 
plan, i det gryende feudalvesen.

Men allerede er samfunnet under en omform
ning som skal rive grunnen unna Cluny og hele 
den gamle orden fra karolingisk tid. Kort kan det 
sies med noen ord av Georges Duby: I årtiene 
omkring år 1000 «sprakk skallet omkring den 
europeiske økonomi» - og det samme kan gjelde 
den intellektuelle horisont. Det ser ut til at ny 
teknikk åpnet for økt produktivitet, menneskene 
blir både flere og mer mobile. Nyrydding og økt 
handel går hånd i hånd, folk får rede penger 
mellom hendene, noen samler seg et overskudd, 
nye byer skyter opp og blir hjemsted for nye 
samfunnsgrupper - la oss kalle dem borgerne; 
ættestrukturene må vike for yrkesorganisasjoner 
og interessefellesskaper - gilder og laug. Men 
det vil også si at individet løsgjøres fra ætten, 
frigjøres fra kollektivets overjeg, blir seg sitt per
sonlige ansvar bevisst, blir direkte stilt overfor 
troens utfordring. Den augustinske introspek- 
sjon kommer igjen til heder og ære, og nye og 
inderligere aksenter ledsager talen om trossann- 
hetene. Også trossannhetene endrer forøvrig, 
om ikke innhold, så aksent og belysning. Paral
lellt med teologenes oppdagelse av den menne
skelige subjektivitet - uttrykt av bl. a. den tone
angivende Parisprofessor Abelard - går en opp
dagelse av mennesket Jesus, målbåret av den le
dende kirkemann Bernard av Clairvaux, Abe
lards motstander.

Det er ellers først og fremst i de nye skolene 
den nye teologi utarbeides - da særlig ved enkel
te av bispestolenes skoler - altså domskolene 
(katedralskolene). De oppblomstrende byene har 
et konstant behov for kunnskap og ikke minst for 
evnen til å uttrykke seg skriftlig. Mot slutten av 
1000-tallet utdannes det klerker i fleng, og en 
vekselvirkning oppstår mellom behov og etter
spørsel. Snart fører en ny kontakt med den gre
ske filosofi og med den romerske jus til en bety
delig utvikling av den resonnerende evne, evnen 
til å stille et problem, som åpner for et sammen
hengende syn på mennesket og på verden, en ny 
sans for kosmos. Og en ny forståelse for det 
skrevne ords betydning - for presisering og kodi
fisering.

Hele denne utviklingen finner sted gjennom 
en dialog - til dels ufrivillig - mellom skolene og 
klostermiljøet. Og i pakt med den skapes det nye 
former for vita religiösa.

Denne omkalfatringen av samfunnet medførte 
jo nemlig et oppbrudd også for det religiøse liv, 
klosterlivet. Mange blir søkende sjeler, og de 
finner seg ikke til rette i klostrene av tradisjonell 
type: de søker ut på veiene, gir seg avsted på 
pilegrimsferd, til møte med likesinnede, på le
ting etter en ny basis. I første omgang er det 
eneboerlivet som kommer til heder og verdighet, 
men deri ligger ikke så mye et behov for isolasjon 
som en protest mot de gamle strukturene. Rett 
som det er samler eneboere seg i grupper, på 
leting etter noe de kaller det apostoliske liv, eller 
det opphavlige liv, vita primitiva - apostelkir
kens, urkirkens liv. Ved dette forstår de et liv i 
fattigdom og forsakelse, i streng botgjøring, med 
manuelt arbeid, ganske ulikt den sterkt kultrette
de, men ellers relativt makelige tillværelse i Clu
ny og lignende stiftelser.

Men som regel er de heller usikre på hvordan 
de skal gripe saken an - og derfor opplever 1000- 
tallet tallrike religiøse stiftelser som bare biir 
flyktige nyskapninger. Noen av dem får likevel 
en viss betydning, og overlever til denne dag: 
Camaldoli, Vallombrosa, Chartreuse har fremde
les sin plass i den kirkelige årbok; mens Grand
mont, Fontevrault, Savigny og mange andre er 
historie.

Det sentrale problem er som alltid å finne en
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ramme - med andre ord, en regel, som kan 
fungere. Noen finner Benedikts regel kompro
mittert, mens andre søker tilbake til den, bare 
uten tilsetninger, til noe som de tror er den 
opprinnelige regel, i all dens strenghet og renhet 
- det er det idealet som foresvever en liten grup
pe slike søkende sjeler i klostret Cistercium eller 
Clteaux i Burgund. Men en hel hop andre base
rer seg på noe som for dem blir en makeløs 
oppdagelse: en regel som tilskrives St Augustin, 
altså hundre år eldre enn Benedikts. Den biir 
utgangspunktet for samfunnsdannelser av litt va
rierende typer - for det meste av noe annen art 
enn de klassiske.

Citeaux, eller Cistercium, var opprinnelig én 
blant mange små reformfundasjoner som hadde 
heller skrale fremtidsutsikter. Men den overlev
de, ikke minst takket være en eller to menns 
uvanlige innsats; jeg tenker altså ikke bare på 
Bernard av Clairvaux, men også på hans abbed, 
engelskmannen Stephen Harding, som kan ha en 
større andel av æren for suksessen enn han van
ligvis tilkjennes. Og suksessen ble enorm. Ved 
midten av 1100-tallet hadde ordenen, etter 40 
års uavbrutt ekspansjon, nær 350 klostre spredt 
ut over hele Europa, med minst 10 000 medlem
mer - lege og lærde.

Til grunn for suksessen kan tiere ting tenkes å 
ligge. For det første Bernards person og den 
rollen han spilte, men også, og ikke minst, den 
spiritualitet han representerte, og som han ikke 
var alene om. Både han og flere av hans ordens
brodre gav ord til en genuint ny opplevelse av sin 
religion; de fant frem til uttrykk, til tenkesett 
som kom den moderne tendens i retning av 
subjektorientering, av inderlighet, av Kristus-tro, 
intenst i møte.

For det annet fant Citeaux frem til en ny og 
bedre organisasjon. For første gang kan vi med 
rette tale om en orden: Abbediene som ble stiftet, 
ut fra Citeaux og dets første fire datterklostre, 
ble fullverdige abbedier men fortsatte likevel å 
leve under et visst tilsyn av sine respektive mo
derklostre. På den annen side skulle i prinsippet 
alle ordenens abbeder hvert år møte til general
kapitel i Citeaux, både for å ta stilling til og 
eventuelt pådømme konkrete misforhold og for
gåeiser, og for å forbedre den felles regel. Vi

forblir altså innenfor det tradisjonelle benedik- 
tinske perspektiv, forså vidt som det er abbedene 
som styrer. Men samtidig underkjennes prinsip
pet om hvert enkelt klosters autonomi, og vi får 
også her en viss feudal orden, men fastere organi
sert og derfor sterkere i motgang enn cluniacen- 
serne.

Det tredje punktet er en effektiv økonomisk 
forvaltning, og da spesielt et element jeg alt har 
berørt, nemlig legbrødrene. Disse er munker av 
annen rang, uten stemmerett og uten fast plass i 
koret. Hos cistercienserne var de antagelig i or
denens første århundre i flertall; de større klost
rene hadde hundrevis av slike, som bistod med å 
legge nytt land under plogen, og dessuten med å 
forestå driften av mer fjerntliggende jorder. 
Tross betoningen av alle munkers plikt til 
kroppsarbeid, var det etablert en kaste som ute
lukkende var til for å vareta en slik virksomhet.

Cistercienserne bidrog antagelig atskillig til å 
høyne respekten for kroppsarbeidet, og til å styr
ke den tekniske oppfinnsomhet i Vest-Europa. 
Det skal ikke fratas dem, selv om det skjedde på 
denne måten. Cluny hadde brutt med Benedikt 
på dette ganske vesentlige punkt: Så mye tid og 
energi som korbønnen krevde etter Clunys ord
ning, fikk klerkene, prestmunkene, ingen mulig
het for å ta seg av klostrets praktiske oppgaver. 
Det avstedkom snart et skille mellom klerk og 
legbror i klostret - et skille som ikke finnes i 
Benedikts regel, simpelthen fordi prestmunken 
der er et unntak, og et ganske sjeldent et. Og 
tross alle gode forsetter maktet ikke Citeaux å 
oppheve dette skillet. Tvert imot ble det snarere 
aksentuert. Det flyttet det verdslige samfunns 
stadig sterkere rangdeling inn i klostret; med 
andre ord, det voksende skillet mellom ridder
stand og bonde ble en realitet også her.

Men klerikaliseringen bidrar også mer positivt 
til å skape nye former.

Jeg var så vidt inne på byveksten og fremveks
ten av skolene, som mot slutten av 1000-tallet 
skapte både behov og muligheter for tenke- og 
skrivekyndige klerker. Samtidig fremmer også 
den gregorianske reformbevegelse et økt skille 
mellom klerk og legmann; kravet om kirkens 
frihet fra alle verdslige bånd førte til kravet om 
en uavhengig geistlighet, som respekterte søliba-
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tet og viet seg til kirkens tarv alene. Det er klart 
at det også her åpnet seg veier for folk som søkte 
å leve et apostolisk liv, et vita primitiva.

Og som jeg alt har antydet: Det fantes også en 
annen regel å velge, Augustins. Den ble klerkenes 
regel par excellence, og grunnlag for tiisener av 
klerkesammenslutninger. Medlemmene kaltes 
gjerne regelbundne kanniker (canonici) eller kor
herrer. Canonici er egentlig betegnelsen på dom
kirkenes (høyere) geistlighet. Opphavet til den er 
noe uklar. Man har tenkt seg at den står for en 
person som lever etter visse forskrifter (canones). 
Men på 1000-tallet levde de færreste domkirke- 
geistlige i noe egentlig fellesskap under en regel. 
Derimot finner vi andre klerkesamfunn som også 
lever etter en regel og kalles canonici. De biir nå 
gjerne kalt canonici reguläres, regelbundne kanni
ker - eller augustinerkanniker, om de følger den 
såkalte Augustins regel. Dette i motsetning til 
domkirkenes «verdslige» kanniker - canonici 
saeculares.

Augustins regel ble altså tatt i bruk av en 
mangfoldighet av nye kommuniteter utover 
gjennom 1100-tallet. Den tok sitt utgangspunkt 
nettopp i urkirkens fellesskap, og svarte dermed 
til ønsket om en veiledning til vita apostołka. 
Dernest var den så lite presis at den lot seg kom
binere med en mangfoldighet av ønskemål. Det 
er ingen tilfeldighet at denne teksten dukker opp 
akkurat nå, hvor forståelsen for individet og sje
lelivets finere nyanser er i ferd med å vinne inn
pass iallfall blant klerkene. Som jeg har vært inne 
på, betoner den ganske spesielt den innbyrdes 
kjærlighet og forståelse for den enkeltes behov 
som alle i fellesskapet må ha. Men forøvrig er 
den en serie nokså løst sammentråklede anvis
ninger for et fellesliv. Og slike klerkesamfunn ble 
det nå sterkt behov for; i et stadig mer differensi
ert samfunn fant de diverse nye oppgaver. Noe 
varierende siktemål hadde de: Noen gikk inn for 
en rent kontemplativ livsførsel, i tilsvarende iso
lasjon, og var strenge botgjørere, med gudstje
nesten som det faste holdepunkt; andre kunne 
gå inn i sjelesorgen og drive menighetsarbeid, 
eller vie seg til drift av et fattighospits og pleie av 
syke. Mer og mer vanlig ble det også at klerker 
ble forkynnere. På denne måten fant de seg en

plass i de nye byene, hvor den tradisjonelle geist
lige servicen ikke var tilstrekkelig for alle de nye 
behov.

Augustinerkommunitetene er ofte små; til 
gjengjeld finner man dem overalt, både i bygd og 
i by; men vi kan vel si at de på 1100-tallet først 
og fremst preger byene, som cistercienserne pre
ger landsbygda. Så små som de ofte var, kunne 
disse samfunnene likevel lett gå i oppløsning, 
men i noen monn søkte også de sammen i større 
organisasjoner. I en rekke tilfeller dannet de sto
re sammenslutninger, kongregasjoner, på basis 
av felles statutter, som angav en felles livsstil. 
Men så sterk en organisasjon av augustinerkanni
ker at vi kan tale om en orden, møter vi bare 
unntaksvis. Her i Norden finner vi premonstra- 
tenserne, som skiller seg lite ut fra andre augusti- 
nerkongregasjoner av den strengere type. Men 
dessuten en organisasjon av en helt annen art, 
som likevel også har augustinerregelen som ba
sis, nemlig den militante hospitalsorden som vi 
kjenner som johannittene. Deres opphavlige for
mål var å dra omsorg for syke og nødstedte pile- 
grimer til Det hellige land. Men denne virksom
heten fikk snart også en militær side, slik at de i 
løpet av 1100-tallet sammen med tempelberrene 
kom i første linje ved forsvaret av korsfarerstate- 
ne. De trengte en basis i Vesten til å skaffe ressur
ser, og kom til å grunnlegge hus hele Vest-Euro- 
pa over.

I en overgangstid betydde augustinerne sik
kert ikke så lite for kirkereformens fremgang. 
Men den løse strukturen gjorde dem nok mindre 
effektive, og tidlig på 1200-tallet får de mer eller 
mindre avløsning. For den evangeliske streben 
gir seg stadig nye utslag, samfunnsutviklingen 
stilte stadig nye krav. Tiggerordnene trer inn på 
scenen. De utgjør den tredje og siste store bølge 
av ordensdannelser i høymiddelalderen.

Bare dominikanerne og fransiskanerne, de to 
første og egentlige tiggerordner, nådde Norden 
alt under første ekspansjonsperiode. Vi får pre
sentere dem i stikkords form: Italieneren Fran
cesco og spanieren Domingo - sterke motset
ninger: den ene legmann, utadvendt, poet av 
gemytt; den andre reformert kannik, med et noe 
dystert syn på verden, kan det synes, men en
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glimrende organisator, menneskekjenner og 
handlingens mann. Desto mer interessant er det 
at de to oppnår samme fasit av sine vidt forskjel
lige erfaringer - motgiften mot de svakheter i 
samfunnet de mener seg å se, er en evangelisk 
forkynnelse, med basis i frivillig fattigdom. 
Kunnskap er nødvendig, og Dominikus søker 
snart til de gryende universiteter, tett fulgt av 
den nye generasjon blant fransiskanerne.

Begge ordener gjør furore, ikke minst blant 
studenter, og de teller titusener ved 1200-tallcts 
slutt. Da er brødrene ikke bare etablert som pre
dikanter, men også som skriftefedre.

De er med til å utforme de nye håndbøker i 
moral, som nye profesjoner, ny jus og en gryen
de intensjonsetikk krever. Tiggermunkene frem
står som et korrektiv til den nye rikdom i byene, 
men bidrar også til å gjøre kjøpmannen stueren i 
kirken - hittil har han stått som litt av en out
sider, vært ansett litt på linje med ågerkaren.

Borgerskapet utgjør både klientell og rekrutte
ringsmiljø, og dermed demokratiseres også or
densforvaltningen; her er ikke lenger noen abbed 
- paternalistisk, eller tyrannisk - valgt på livstid; 
men en prior (eller, hos fransiskanerne: guardi
an) valgt på åremål. Like demokratisk - og gan
ske genial - er særlig dominikanernes sentrale 
styreform, hvor den høyeste myndighet, general
kapitlet, får effektive sperrer som på den ene side 
engasjerer alle i det som foregår og på den annen 
side umuliggjør kup fra ordensfunksjonærenes 
side. Viktig er i det hele tatt at ordnene er klart 
oppfattet som organisasjoner, med tydelig defi
nerte formål. Vita religiösa har definitivt fått en 
ny fasett.

Vi har vært inne på det dyptgripende skiftet i 
folks psykologi som tiden etter 1100 synes å 
representere. Det virker sterkt inn også på den 
religiøse opplevelse. Således var Kristus i ferd 
med å stige ned fra sin tronstol og bli et menne
ske blant mennesker - mennesket Jesus. Frans 
var intenst opptatt av Kristi liv, ønsket brennen
de å leve med ham, ikke minst i hans lidelser - 
noe som til sist gav seg fysisk utslag i de smerte
fulle sårene han fikk på hender og føtter. Den 
korsmerkede Frans kan faktisk sees som et talen
de symbol på dette åndelige skiftet.

Og det var da denne Jesus, den lidende og 
medlidende, den kjærlighetsfylte menneskenes 
venn, som trådte mer og mer frem i 1200-tallets 
forkynnelse. Den første julekrybben vi kjenner, 
var det Frans som fikk i stand; det var også 
fransiskancre som ca 1400 skapte korsveiandak- 
ten, en meditativ vandring til identifikasjon med 
den lidende Kristus. Meditasjonsbøker over Kris
ti liv, laget av fransiskanere, ble umåtelig popu
lære. Slike meditasjoner ble også omsatt i dikt - 
og de samme temaene ble tatt opp av billed
kunstnerne.

Og som maleriet var i ferd med å bli mer 
realistisk, ble tiggermunkenes prekener det også. 
Vi kjenner tiggermunkenes hallkirker, skapt til å 
preke i; men de kunne også preke i det fri, for 
store menneskemasser; de dramatiserte, fortalte 
historier, og de visste å treffe folk hjemme. Folk 
strømmet til i tusenvis, de stengte sjapper og 
verksteder og kom for å lytte.

Slik definerer Henri Focillon denne nye opp
levelse av den religiøse verden:

Det 13. århundres ikonografi gir avkall både på visjone
ne, på eposet, på Orienten og på monstrene. Den er 
evangelisk, menneskelig, naturlig, preget av Vesten. 
Den lar Kristus stige ned, nesten til de troendes nivå. 
Han troner nok fortsatt oppe i tympanon, og forestår 
både de dødes oppstandelse og de evige straffedom
mer; men selv da forblir han evangelienes Kristus og 
bevarer sin menneskelige mildhet.

Tiggermunkene kom, på godt og ondt, til å pre
ge kirkens liv i middelalderens siste fase. Heller 
ikke de maktet å leve opp til den ideale fordring. 
Reformbevegelser innen ordnene rådde bot på 
de verste utglidninger, men det religiøse behovet 
fant også andre institusjonelle uttrykk. En form 
som har både tradisjonelle og originale trekk, er 
den orden Birgitta Birgersdotter skapte - «Frel
serens orden», i daglig tale: Birgittinerordenen.

Birgitta så klart svakhetene ved de nye or
dener, og valgte selv for den orden hun ville 
grunnlegge en struktur langt mer i pakt med det 
tradisjonelle klosterliv. Ordenslivet skal leves 
bak murer og gitter, og søstrene må basere seg på 
inntektene fra egen jord. Hver enkelt søster må 
ha med seg en solid medgift, slik at klostret kan
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fungere uten pengebekymringer. Søstrene må 
altså komme fra velstående hjem, være av god 
familie. Riktignok skal de arbeide i klostret, men 
vesentlig med slikt som kvinner av stand kan 
befatte seg med - håndarbeid, bokavskrivning. 
På denne måten blir Vadstena kloster, Birgittas 
skapning, et kultursentrum i 1400-tallets Sve
rige.

Men det var neppe skjedd om ikke Birgittas 
orden også hadde hatt sine mer originale trekk 
og vært så sterkt preget av kvinnen Birgitta. I 
hennes «åpenbaringer» er den menneskelige 
Kristus rykket enda nærmere. De viser henne i 
nær kontakt med Frelseren selv, med Maria og 
hele helgenskaren. Den guddommelige verden 
er ikke fjern fra vår egen, og meget jordnært 
dikterer de himmelske makter regler for både 
stort og smått.

Tidligere ordensstiftere skisserte opp en livs
form i grove riss, ut fra en global visjon. I sterk 
kontrast til dem utpensles den regelen Birgitta 
får seg åpenbart, ofte ned til minste detalj - 
enten det gjelder klosteranlegget, klesdrakten el
ler dagliglivets gjøremål. Alt beskrives på det 
nøyeste. Det kan bety en stor styrke: Birgittas 
husmoromsorg, hennes varme og hennes prakti
ske sans gjennomsyrer heie stiftelsen. Men mon 
ikke den rike utpenslingen av detaljer også har en 
parallell i samtidens flamboyante gotikk - et for
søk på en ny giv innenfor noe som alt har passert 
sitt høydepunkt? Samtidig som regelens omsorg 
for de dagligdagse ting kunne stå som en paral
lell til sengotikkens økende «naturalisme», dens 
åpning mot noe kommende. Nok et mentalitets
skifte er jo i emning.

Selv klosterkommuniteten får en original sam
mensetning, også den nøye definert, ut fra kravet 
om symbolverdi. Kommuniteten skal være et av
bilde av det apostoliske fellesskap: Klostret skal 
ha 13 prestmunker, svarende til Kristus og de 
tolv apostler; dernest 60 søstre, 4 diakoner (også 
presteviede) og 8 legbrødre. Disse tre gruppene 
skal svare til Jesu 72 disipler. Birgittinerklostret 
rommer altså - strengt atskilt - både menn og 
kvinner, men kvinnene er både de fleste i huset 
og de ledende; mennene er redusert til en med- 
hjelperrolle. Abbedissen, ikke brødrenes forstan
der, blir klostrets overhode.

Og selvfølgelig har også abbedissen sitt him
melske motstykke. Ifølge legenden ble Maria le
der for apostlene etter Kristi himmelferd. Nå 
gjøres hun til sentrum i den spesielle tidebønns- 
rekke (daglige gudstjeneste) som diktes til bruk 
for ordenen, og det blir ikke uten kvinnehistoris
ke perspektiver. Med denne tidegjerden, mener 
Emilia Fogelklou, motvirkes tidens overhåndta
gende brudgomsmystikk, som fremelsker et pas
sivt kvinneideal; i dette Maria-officiet er det et 
«kvinnelig urbilde som søkes og møtes». Jeg 
kunne ha lyst til å legge til: Senmiddelalderen 
synes spesielt åpen for at kvinnene kan ha en 
karismatisk funksjon, som supplement til det 
mannsdominerte hierarki. Birgitta selv er et 
fremtredende eksempel på det. Er det for dristig 
å betrakte hennes orden som et forsøk på å insti
tusjonalisere denne funksjonen? I alle fall utgjør 
den middelalderens siste større forsøk på å skape 
et tidsmessig klosterliv innenfor de gamle ram
mer. Renessansen og motreformasjonen kom til 
å velge helt andre veier.



Dominikanbrodern i S. Marie kyrka
HELENA EDGREN

Föremål för detta inlägg är bilden av en liten, 
vemodigt blickande munk, som befinner sig 
högt uppe på västra väggen i S. Marie gamla 
sockenkyrka i sydvästra Finland (fig. 1). På 
vänstra sidan om honom ses en bild av en liten 
tornförsedd kyrka. Tornhuven höjer sig klart 
över taket på den korta kyrksalen; takbeläggning
en har återgivits med varandra korsande siksak
linjer. I kyrkans motsatta ända ses en öppning till 
vilken leder en hög trappa. Munken står bort
vänd från kyrkan och håller ett kors i sin högra 
hand. Anda sedan målningarna avtäcktes i början 
av detta sekel har munken utgående från kläde
dräkten blivit tolkad som en dominikan (Fran- 
kenhaeuser 1910, s. 13; Wennervirta 1937, s. 
63), men någon närmare analys av bilden har 
ingen någonsin försökt sig på.

S. Marie socken, i vilken kyrkan med samma 
namn är belägen, hör till de tidigast kristnade 
områdena i Finland. Den nuvarande kyrkobygg
naden har av allt att döma föregåtts av åtminsto
ne en träkyrka till vilken man i slutet av 1200- 
talet eller i början av 1300-talet fogat en sakristia 
av gråsten. Det nuvarande långhuset härstammar 
irån 1300-talet; av den treskeppiga kyrkans valv- 
travéer är de tre västligaste slagna i slutet av 
1300-talet medan de två östligaste av någon or
sak förnyats i slutet av 1400-talet (Riska 1964, s. 
67-70).

Förutom den ovannämnda dominikanbrodern 
uppvisar kyrkan rikligt med andra målningar, 
irämst i den västra delens valvkappor och arkad- 
bågar samt på några ställen även på väggarna. 
Enligt verket Finlands kyrkor kan dessa målning
ar dateras till 1400-talets mitt på basis av en 
målad vapensköld för biskop Olaus Magnus. De
koren på valvribborna i kyrkans förnyade korvalv 
härstammar från en något senare tid.

Kalkmålningarna i S. Marie kyrka kan utan 
tvekan räknas till de primitiva målningarnas 
krets; arkitekt Carl Frankenhaeuser som ledde 
arbetet då målningarna framtogs år 1909 ansåg 
några av dem vara till den grad primitiva att han 
tyckte det var bäst att täcka över dem på nytt 
(Frankenhaeuser 1910, s. 13). Efter en nyligen 
genomförd restaurering är alla kyrkans bevarade 
målningar emellertid igen synliga.

Målningarnas färgskala är mycket begränsad; i

Fitj. 1. Dominikanbrodern i S. Marie kyrka. Kalkmål
ning på västra väggen i södra skeppet. Foto P. O. 
Welin, Museiverket.

Konsthistorisk tidskrift LIX
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Fig. 2. S. Marie kyrka. Kalkmålningar i norra skeppets 
IV valv. I mitten S. Erik (?). Foto P. O. Welin, Musci- 
verket.

de äldre bildframställningarna har endast an
vänts olika skiftningar av rött och svartgrått. 
Bland målningarna finns blott få personfigurer; 
förutom vår munk kan man identifiera S. Lau
rentius, S. Erik (?) (fig. 2), eventuellt S. Huber
tus samt några Kristushuvuden. För övrigt består 
motiven av skeppsbilder (fig. 3), kors, penta
gram och hexagram, valknutar, labyrinter, sköld- 
och vapenbilder, fåglar, livsträd, växtornament 
m. m. Anna-Lisa StigelI, som behandlat de finska 
primitiva målningarnas bakgrund och betydelse, 
har tolkat de flesta bilderna i S. Marie kyrka som 
kalendertecken; om dominikanbrodern har hon 
tyvärr inte yttrat sig (Stigell 1974).

Det enda undantaget i kyrkans dekor utgör 
sydskeppets fjärde valv (fig. 4). Även här är valv
ribborna prydda med flätornamentik och växt- 
rankor men tydligt ovanpå dem har i kanten av 
den östra valvkappan målats ordet »Maria», på

den södra kappan »Sancta Mar», på den norra 
orden »ora pro nobis», och uppe på valvhjässan 
ett stort »M». I mitten av den västra valvkappans 
nedre del har avbildats ett kors, på korsets högra 
sida en djävul och till vänster om den en munk, 
som klart påminner om dominikanbrodern med 
kors på kyrkans västvägg (fig. 1). På valvets 
sydvägg har förutom en sköld- och en skeppsfi- 
gur därtill målats två personer, av vilka den ena 
på grundval av sin hatt av Tove Riska med hän
visning till Jan Svanberg identifierats som en 
byggmästare. Själv vore jag benägen att tolka 
dem som donatorsporträtt, vilka enligt min me
ning kunde höra samman med de senare tillagda 
Maria-texterna (fig. 5). I alla händelser skiljer sig 
person- och textkompositionerna i sydskeppets 
fjärde valv, och i anslutning till dem domini
kanbrodern på västväggen, klart från kyrkans öv
riga valvmålningar. Jag antar därför, att de är
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Fig. 3. (Ovan) S. Marie kyrka. Kalkmålningar i södra 
skeppets III valv. Foto P. O. Welin, Musciverkct.

yngre än dessa och att de kanske har tillkommit i 
samband med de stora reparationerna i kyrkan i 
slutet av 1400-talet.

Den ovan beskrivna målningen med en domi- 
nikan och en kyrka är ensam i sitt slag i Finland. 
Såväl kyrkor som munkar är sällsynta motiv 
bland kalkmålningar; kyrkor förekommer i en 
del målningar som representerar en högre kalk- 
målerikonst, t. ex. i Tövsala, men sättet varpå 
dessa kyrkor avbildats påminner inte alls om 
kyrkbilden i S. Marie. En motsvarande munk 
känner jag däremot inte från en enda annan finsk 
kyrka. I Finland har såväl S. Dominicus själv som 
S. Petrus Martyren avbildats i en dominikanbro- 
ders dräkt, men ingenderas attribut stämmer rik
tigt överens med dem som förekommer i S. Ma
rie kyrka. I Hattula kyrka, där den enda kalkmål
ningen som någon gång har identifierats som S. 
Dominicus finns (fig. 6), har denne enligt O. A. 
Nygren på huvudet en medeltida doktorshatt

Fig. 4. (Nedan) S. Marie kyrka. Kalkmålningar i södra 
skeppets IV valv. Foto P. O. Welin, Musciverkct.
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Fig. 5. S. Marie kyrka. Donatorsbilder i södra skeppets 
IV valv. Mannen till höger identifierad som byggmäs
tare. Foto P. O. Westin, Museiverket.

och i handen en fackla, som enligt anteckningar 
gjorda före den senaste restaureringen också kan 
ha varit antingen en kvist eller en stängel (Ny
gren 1945, s. 159). De tre bevarade träskulptu
rerna, vilka tolkats som Dominicus, saknar nu
mera alla attribut (Nygren 1945, s. 157-158).

S. Petrus Martyren finns i Finland avbildad 
endast i Finströms kyrka, men hans attribut, de 
vid bloddådet använda dolken och svärdet, är 
helt andra än broderns från S. Marie (fig. 7). I 
Finströms kyrka finns också en tredje munk, som 
dock saknar alla attribut. Ingen till namnet känd 
dominikanbroder har på detta sätt avbildats till
sammans med en kyrka. Jag har inte heller lyc
kats finna några motsvarigheter i det danska ma
terialet, som jag kursoriskt har genomgått med 
tillhjälp av det ikonografiska kartoteket i Kalk
maleriregistranten i Köpenhamn; det svenska 
materialet känner jag däremot inte alls.

I likhet med dominikanen i S. Marie har också

S. Dominicus någon gång avbildats med ett kors 
i handen, fastän det inte finns ett enda såndant 
exempel i det obetydliga finska materialet. I det
ta uttryckliga fall tror jag dock inte, att korset 
uppträder som S. Dominicus attribut. Om så 
vore fallet borde enligt min uppfattning också 
den dominikan som avbildats i sydskeppets fjär
de valv och som både i fråga om yttre habitus och 
kroppsställning är en replik av dominikanbro- 
dern på västväggen bära ett kors, men så är inte 
fallet.

Med tanke på dominikanordens karaktär och 
betydelse i Norden, vore jag av den åsikten, att 
bilden i S. Marie kyrka inte föreställer någon 
bestämd person utan en dominikanbroder i 
största allmänhet. Enligt min mening kunde bil
den väl uppfattas som en ögonvittnesskildring av 
vad man kanske kunnat se på S. Marie kyrkbacke 
en vacker höstdag för 500 år sedan: en domini
kanbroder predikande Guds ord för en på plat-
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sen församlad människoskara. Målningen vore 
således det enda bilddokument vi har om domi- 
nikanordens verksamhet i Finland. Skriftliga 
källor har vi lyckligtvis och även om de är fåtaliga 
kan man ur dem både direkt och indirekt utläsa 
hur stor betydelse broderskapet haft i havs- 
konventets nordöstra del.

Enligt Jarl Gallen begynte dominikanernas 
verksamhet i Finland vid en tid då missionsarbe
tet i landet ännu var i gång, varför dess inflytan
de här har varit speciellt betydelsefull. I Abo 
grundades ett dominikankonvent redan år 1249 
och hela biskopsstiftet antog dominikanernas ri
tus omkring 1330. Från Åbo utsträckte bröderna 
sin verksamhet djupt in i landet; enligt Gallen 
hade dominikanerna i Åbo »bäst reda på den 
skinnskatt som avkrävdes skogsbönderna i 
Tavastland». Och för att ytterligare citera Gallén: 
tiggarbröderna strävade »att nå folket i deras 
dagliga liv, vid marknader och folksamlingar,

genom vandringar i stad och bygd. Överallt där 
det föll sig lägligt läste dessa själavårdens speci
alister sina mässor, hörde bikt, höllo predikning
ar och samlade in allmosor» (KLNM, Domini
kanorden).

I Finland har dylika folksammankomster of
tast arrangerats på kyrkbackarna, som har varit av 
mycket stor betydelse för medeltidens sociala liv, 
i synnerhet i ett glest bebott land som Finland. 
Enligt Knut Drake har kyrkorna ofta byggts på 
sådana platser som redan under förhistorisk tid 
tjänade som mötesplatser. Under medeltiden har 
man idkat mångahanda verksamhet under mark
naderna på kyrkbackarna, bl. a. penningväxling, 
och marknaderna har enligt en del forskares upp
fattning under senmedeltiden t. o. m. haft poli
tisk betydelse (Drake 1973 samt Niitemaa 1965, 
Alanen 1957, Staf 1935; enl Drake). Det är klart, 
att också dominikanbröderna bevistade dessa 
möten.

Ftø- 6. Manligt helgon (S. Brandanus? Dominicus?) i Fig. 7. S. Petrus Martyren. Kalkmålning i Finströms 
Hattula kyrka. Foto P. O. Welin, Museiverket. kyrka, Åland. Foto P. O. Welin, Museiverket.
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Enligt Drake avspeglar sig sammankomsternas 
betydelse också i själva kyrkobyggnaderna i form 
av yttre predikstolar och friluftsaltaren (Drake 
1973). Även i S. Marie har det funnits en yttre 
predikstol. I Finlands kyrkor står det att läsa 
följande: i vapenhusets »sydgavel finns en liten 
rektangulär öppning till vilken inifrån leder sex 
trappsteg» (Riska 1964, s. 69). En rektangulär 
öppning till vilken det leder trappsteg finns ock
så avbildad på kyrkan bredvid dominikanern i S. 
Marie men det är kanske för vågat att tolka den 
som en yttre predikstol, då man inte känner till 
vilken förmåga eller ens strävan till att återgiva 
sitt motiv naturtroget som målaren i S. Marie har 
haft. I varje fall kan målningen inte uppfattas 
som ett direkt porträtt av S. Marie kyrka, ty den 
kyrkan har aldrig haft ett högt torn, endast en låg 
tornliknande utbyggnad i väständan. I övrigt 
motsvarar framställningen nog den bild vi har av 
en liten, anspråkslös medeltida landskyrka.

Vare därmed hur som helst utstrålar dock hela 
målningen enligt min uppfattning klart det 
självupplevdas stämning, ögonblicksbildens vä
sen. Det bågband som redan tidigare funnits på 
kyrkväggen och som inramar valvkappans nedre 
kant bildar en mycket effektiv ram kring munken 
och kyrkan och skänker en illusion av, att ett 
backkrön höjer sig bakom kyrkan samtidigt som 
det faktum, att munken och kyrkan inte har pla
cerats på samma vågräta plan, ger bilden en käns
la av rymd. Målaren i S. Marie kyrka har sålunda 
- kanske omedvetet - med mycket små medel 
förmått skapa ett imponerande konstverk, som 
enligt min uppfattning väl förtjänat att presente
ras för denna lärda församling.
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Der Dominikanbmder in der Marienkircke, Abo

Der Aufsatz präsentiert eine Wandmalerei in der Ge
meindekirche Maaria/Marie kyrka - ursprünglich eine 
selbständige Landgemeinde, heute in Turku/Abo 
eingemeindet: man sieht hier an der Westvvand einen 
Dominikanerbruder, der neben einer kleinen Kirche 
mit Turm steht und ein Kreuz in der Hand hält (Fig. 
1). Das Bild gehört offenbar mit ein paar Marientex
ten, einem weiteren Bild eines Dominikanerbruders 
und vielleicht einem Stifterporträt im vierten Gewölbe 
des Südseitenschiffs zusammen (Fig. 4, 5). Die Bilder 
sind in das Ende des 15. Jh. zu datieren. Ansonsten 
zeigt die Kirche nur sog. primitive Malereien aus der 
Mitte des 15. Jh.; diese Datierung beruht auf dem 
Wappen des Bischofs von Åbo Olaus Magni in ihrer 
Nähe.

Das Bild des Mönchs mit der Kirche steht allein in 
Finnland. Von den Dominikanerheiligen kennt man 
sonst in der Kirchenmalerei Finnlands nur Dominicus 
selbst und Petrus Martyr (Fig. 6, 7), beide in Ordens
tracht, aber keiner hat als Attribut eine Kirche wie in 
der Marienkirche. Es gibt auch keine Parallelen in dem 
dänischen Material; das schwedische ist der Verfasserin 
nicht vollständig bekannt.

Die Dominikaner spielten in den nordischen Län
dern eine wichtige Rolle. Man möchte daher vermu
ten, dass die Malerei keinen bestimmten Heiligen, son
dern ganz allgemein einen Dominikanerbruder dar
stellt, so wie man ihn vor fünfhundert Jahren auf dem 
Kirchhügcl sehen konnte, wo er einer Menschenschar 
predigte. Wenn das stimmt, hätten wir hier ein Doku
ment (das einzige dieser Art) von der Tätigkeit der 
Dominikaner in Finnland.

Zusammenfassung übersetzt von R. Zeitler
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På Nationalmuseet kan vi se resterne af et bema
let antemensale fra Gyrstinge på Fyn fra ca. 1525, 
som forestiller »Den mystiske Jagt» (Fig. 1-2).

I et landskab sidder en ung kvinde til højre 
under et træ. Hendes udslagne hår og glorie 
kendetegner hende som Jomfru Maria. En engel 
nærmer sig jomfruen fra venstre, og vi er ikke i 
tvivl om, at det, vi ser, er en Bebudelse, hvor 
Gabriel hilser Maria. Men der er mere i billedet: 
Englen blæser i et stort jagthorn og fører to 
hunde i snor, som jager et hvidt dyr op i jomfru
ens skød. Det ligner en lille hest, men har klove 
°g et langt, snoet horn midt i panden.

I baggrunden deler landskabet sig i en høj

klippe med en borg til venstre, bag Gabriel, og 
en skov bag Maria. En sø eller flod ligger imel
lem, men en bro forbinder borg og skov. To 
mennesker mødes på broen. Over den svæver 
Vorherre i skyerne.

»Fra Nationalmuseets Arbejdsmark» har i 
1985 givet en rapport om restaureringen af Gyrs- 
tinge-antemensalet.1 Her beskrev Pernille Bro
nce ikonografien. Der er to detaljer i denne arti
kel, jeg gerne vil uddybe nærmere. Den ene er 
spørgsmålet om, hvordan denne Bebudelsessce
ne egentlig er opstået - den anden: Hvad kan 
landskabet betyde?

Omkring 1200 var myten om enhjørningen

I. Gyrstinge-antcmensalet, ca. 1525. Nationalmu- 
seet, København.

Konsthistorisk tidskrift LIX
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Fig. 3. Jomfru med Enhjørning. Græsk Physiologus - 
»Smyrna Psysiologus». Schola Evangelica Cod. B 8. 
Smyrna ca. 1100.

Fig. 2. (Ovan) Tegning af Gyrstingc-antcmensalct af 
Kai Lange, 1909. Illustration i folkeudgaven af »Luci- 
darius» fra samme år.

kendt over hele det kristne Europa, dels gennem 
teologernes udlægning af den fatale fejloversæt
telse af skriftens hebraiske Re’em - vildokse, der 
blev til Monoceros/Unicornus og dels gennem 
»Physiologus», der havde videreført den orien
talske jomfruhistorie (Fig. 3). Men brugen af 
enhjørningen var ikke entydig. Der var store lo
kale forskelle. Gennemgående var man enige om, 
at dyret symboliserede kyskhed, samt at det var 
et Kristussymbol. Det kunne dårligt undgås efter 
teologernes fortolkninger; i første række Tertul- 
lians, Ambrosius’ og Gregors. Men det forklarer 
ikke, hvorfor enhjørningen optrådte så forskel
ligt fra land til land, eller hvordan Bebudelsesbil
ledet kunne opstå.

Monumentbestanden i senmiddelalderens Ita-
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lien, Frankrig og Tyskland udviser store forskelle 
i ikonografien. I Italien lagde man vægt på kysk- 
heds-aspektet og lod enhjørningen være trækdyr 
for vogne i trionfi-fremstillinger med Kyskheden 
selv - Castitas; med Pallas Athene som i Palazzo 
Schifanoia, eller en adelig brud som på bagsiden 
af Piero della Francescas portræt af Battista 
Sforza.

I Frankrig ser vi til gengæld dyret optræde 
som »kærlighedsdyr» i afgjort erotisk kontekst i 
troubadur-miljøet og det både i digtning og bil
ledkunst. Enhjørningen er den elskovssyge bej
ler, der falder i søvn med hovedet i jomfruens 
skød og bedrages. Her lægges i minnesangens 
ånd vægt på bedraget og på »La belle Dame sans 
merci».

Vi finder her smukke eksempler hos Thibaut af 
Navarra (1201-53) eller i Fournivals »Bestiaire 
d’Amour» o. 1250. Efter at have beskrevet 
enhjørningens natur og opførsel over for jomfru
en, skriver han:

Netop således har kærligheden handlet grusomt med 
ttiig, for jeg har været den stolteste mand af verden 
med hensyn til kærlighed, og jeg troede, at jeg aldrig 
ville se en kvinde, som jeg ville bryde mig om at 
besidde ... Men Cupido, den dygtige jægersmand, har 
sat en jomfru på min vej, i hvis sødmefulde duft jeg er 
Lidet i søvn, og jeg dør den død, jeg var dømt til - i en 
håbløs kærlighed som ikke har udsigt til at blive besva
ret .. ,2

1120 drog Honorius af Autun for første gang 
konsekvensen af Jomfrumyten og Kristussymbo- 
let og lod Maria med enhjørningen være ikke 
blot et kyskhedssymbol, men et billede på selve 
Undfangelsen og åbnede dermed uanede mulig
heder for videre fortolkninger. Det skete specielt 
1 stykket »De Nativitate Domini»:
Enhjørning kaldes det meget vilde dyr med kun eet 
horn. For at fange det bliver en jomfru sat på jorden, 
s°m dyret så nærmer sig, og idet det lægger sig i hendes 
skød, bliver det fanget. Ved dette dyr bliver Christus 
fremstillet, og gennem dets horn Hans uovervindelige 
styrke. Han, som lagde sig i jomfruens liv er blevet 
fanget af jægrene, det er: Han er blevet fundet i menne- 
skelig skikkelse af dem, som elsker Ham.3

Man skal her bemærke, at de forfølgende jæge- 
re lignes med dem, der elsker Kristus, dvs. me

nigheden og ikke blot med jødiske dødsfjender. 
Denne tolkning hænger muligvis sammen med 
tidens stigende kult omkring Jesu blod, hvor det 
efterhånden er en prisværdig handling at åbne 
for det hellige sår (jvfr. den voksende Longinus- 
kult). Tankerne blev fæstnet gennem Honorius’ 
og hans elevers prædikener, bl. a. til Mariæ Bebu
delsedag d. 25. marts, hvori Physiologus’ jom
fruhistorie omtales.

Endnu er enhjørningen dog som regel et stort 
og vildt dyr med elefantfødder og brølende 
stemme og er forsynet med et vældigt, sabelfor
met horn, der rager lodret op i luften. Læser man 
Albertus Magnus’ »Bestiarium» midt i 1200-tal- 
let, forstår man nok at en tæmning er yderst 
påkrævet; dyret både sparker og slår.

Men når vi kommer til tysk grund, sker der en 
ændring. Den indtræder i et bælte over Tyskland 
fra Ritinlandet, Schwartzwald over Thüringen til 
Sachsen, hvor enhjørningen længe havde været 
opstaldet i nonneklostrene.

Samtidigt med Honorius levede »Rhinens Si
bylle», Hildegard af Bingen (1091-1179). I sin 
naturhistorie, »Physica», som også bygger på 
»Physiologus», fortæller hun om enhjørningen:

Den kan ikke fanges på almindelig vis, men på følgen
de måde: Flere jomfruer, der hverken må være for 
gamle eller for unge, og som skal være af god familje - 
ihvertfald ikke rusticae - skal vandre i skoven og plukke 
blomster. Når enhjørningen ser pigerne gå dér, stand
ser den straks sin springen omkring og ser på dem ... 
Så nærmer den sig meget langsomt, sætter sig ned på 
sin bag og ser på dem i lang tid og på afstand. Han 
forbavses over, at skønt de ser ud som mennesker, har 
de intet skæg. Han elsker dem, fordi de er blide og 
venlige, og mens han stirrer på dem og hans vilde og 
uskyldige hjerte drages mod dem, sniger jægrene sig 
ind på ham bagfra og skærer hans horn af (Fig. 4).4

Jeg nævner Hildegard for at vise den ynde og 
iagttagelse af små ting, der er en ny - og kvinde
lig? - note i beskrivelsen af dyret. Hos nonnerne 
bliver det til at have med at gøre også for unge 
piger af »god familje».

Omkring 1300 er der altså følgende forudsæt
ninger tilstede, som er rede til at indgå i en ny 
syntese: 1. Den traditionelle vesterlandske Bebu
delsesscene; 2. Højsangens skildring af »Hortus
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ina axpcnä lu i ^italia. Ouiratiebnemtt ne ob 
Rtf lyrunat uolupram lmtrfmanf a diatoio? 
urn cnm^t muUettf apofhtare fatitwr bomtnrt
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Fig. 4. Enhjørning-jagt, ca. 1210. »The Ashmole Besti
ary» MS. Ashmole 1511, fol. 14 v. Bodleian Library, 
Oxford.

Fig. 5. Antependium fra Göss ca. 1240. Museum für 
angewandte Kunst, Wien.

conclusus» med Maria, - særdeles populær i 
nonneklostre; 3. Maria med enhjørningen i skø
det som kyskhedssymbol; 4. Honorius’ prædiken 
til Mariae Rebudelscdag - og ikke mindst - 5. 
Billedet af jægrene, der gennemborer dyret i 
jomfruens skød som symboler på »Den Kristus- 
søgende menneskehed», der samles om pietåen. 
Scenen er klar - men hvor og hvordan sker sam
menkædningen?

Uden tvivl sker det i et kvindeligt univers. 
Foruden Hildegard er i hvert fald tre abbedisser 
eller ordensfruer knyttet til den afgørende udvik
ling: Chunegunde i Göss, Mechtilde af Magdeburg 
og en anonym nedertysk ordensfrue.

I Wien findes et broderet antependium fra ca. 
1240 fra nonneklostret i Göss (Fig. 5). Her ser 
man en medaljon med en stående Maria, der 
bebudes af en Gabriel. Under englens vinge og 
sammen med en ottetals-roset står en lille 
enhjørning med en løftet, tilbedende klov. På 
borten står: »Chunegundis Abbatissa me fecit.» 
Dette er nok det ældst kendte billede af en Bebu
delse med en enhjørning, men der er endnu 
ingen hunde.

Men Stats- og Universitetsbiblioteket i Göt
tingen ejer et nedertysk håndskrift - en bønne
bog for ordensfruer fra 1480. Det indeholder en 
latinsk dialog mellem ordensfruen (»Sponsa 
Christi») og Gabriel efter bedste birgittinske skik 
over temaet: Kristi »Menschwerdung»:

Du Christi brud, se dig om, som man siger, og betragt 
denne parks skønhed og dejlighet. Thi den har lige så 
mange fortrin, lige så mange skabninger, lige så mange 
underfulde ting (gåder), som der er stjerner på himlen. 
Jeg vil nu fortælle noget om jagten i den park. Næse
hornet er det hurtigste, enhjørningen det kyskeste og 
panteren det smukkeste jagtbytte i den park. Gud Fa
der havde skabt denne park efter sit guddommelige 
hjertes behag. Og Guds søn blev optændt af kærlighed 
til denne park og attråede dens blomsters dejlighed. 
Thi den park var en jomfru, fuldkommen dejlig, yndig, 
prydelig, livsalig skøn og frydefuld. Men Guds søn 
blev alt for nydelsessyg i sin attrå efter denne park, da 
han havde fået lov at lege i den. Efter den evige Faders 
plan steg han ned i denne park for at lege blandt 
blomsterne (eller: blot for at lege ..). Og jeg Gabriel 
blev sendt af Herren, og som en jæger havde jeg fire 
jagthunde med mig. Den ene hed Barmhjertighed, den
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Fig. 6. Illustration til Ordensfruens 
tekst. Bønnebog, ca. 1480. Cod. theol. 
291, D-323. Stats- og Universitetsbiblio
teket, Göttingen.

anden Sandhed, den tredje Retfærdighed, den fjerde 
Pred, og jeg havde også et sindrigt og klangfuldt in
strument, som klang dejligere end enhver melodi fra 
psalter og cither, og hvormed jeg ansporede jagthunde
ne til at løbe. Og se, mens det hurtige næsehorn eller 
den kyske enhjørning lystigt sprang og legede blandt 
denne parks yndige blomster, da blæste Herrens ånde i 
hint sindrige og dejligt klingende horn, som jeg holdt 
i°r munden. Og det lød dejligt i jomfruens øre og 
tillige i enhjørningens øre. Men melodien fra dette 
horn klang således: Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren 
er med dig. Og begge stod og lyttede. Og se, han 
%gtcde og løb til jomfruens skød i ønsket om at hvile 
der. Og straks indesluttede den yndige og smukke pige 
ham i sit moderskød. Og således blev Guds søn ind
fanget i denne haves skønhed og blomsterduft. Mange 
syndere og synderinder kommer uafvidende løbende 
>nd i denne have og siger: Hil dig, Maria, fuld af nåde. 
Og straks indfanges de af Marias nåde, hvilket de 
mindst havde forventet eller troet.

Teksten blev ledsaget af en håndkoloreret teg
ning af den klassiske »Hortus» med Gabriel, 
horn og her tre hunde (Fig. 6). I haven finder vi 
tårnet, Gud i busken, alteret og den forseglede 
brønd og desuden en dårligt tegnet påfugl, og 
forneden står ordensfruen uden for den låste 
port med indskriften: »(H)ortus conclusus, soror 
mea sponsa.» Billedet er en lidt kluntet kopi efter 
en kendt type og er ikke i sig selv nyskabende. 
Det er dateret til ca. 1480, men teksten, der ikke 
helt svarer til billedet - der er f.eks. ikke samme 
antal hunde - regnes for at være netop de 100 år 
ældre, som vil placere den i den birgittinske pe
riode og gøre den til et af de ældste vidnesbyrd 
om den ny kombination mellem Bebudelsen og 
enhjørningen.

Men hvad betyder da de fire (tre) jagthunde, 
Caritas, Veritas, Justitia og Pax? De må uden 
tvivl ses i sammenhæng med den sene middelal-

ntéaSvU'a ;■ *-
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jtofct* tott.fl: " ox

-Æ-- &



22 Gotfred se n

ders interesse for de personificerede dyder, som 
også i nonneklostrene var blevet genstand for en 
kult, der havde indført dem i Golgatha-scener 
enten som nagleslagere eller som medhjælpere 
ved Korsnedtagelse og Gravlæggelse. Udgangs
punktet er muligvis salme 85. 11: »Miskundhed 
og Sandhed mødes - Retfærd og Fred skal kysse 
hinanden.»

Allerede i slutningen av 1100-tallet opstod der 
en diskussion om, hvorledes Guds retfærdighed 
og barmhjertighed kunne stemme overens, efter
som sandhed og retfærdighed ville dømme men
nesket, mens de to andre dyder ville benåde det. 
Problemet blev udformet i den såkaldte »Litiga- 
tio Sororum» eller: De fire (himmelske) søstres 
strid. Diskussionen ender med, at Gud sender 
Gabriel til Maria, idet Sønnens offer skal være 
gådens løsning. Og så tager Gabriel afsted med 
de fire »søstre» i jagthundes skikkelse, bundet 
sammen to og to, som salmen foreskriver det. 
(Undertiden er der kun de tre teologiske dyder). 
Der florerer altså en forestilling om, at dyderne 
er drivkræfterne bag Frelseshistoriens afgørende 
scener: De driver enhjørningen til Marias skød, 
de nagler Kristus til Korset og gravlægger ham. 
Allerede St. Bernhard knyttede dyderne til Pas
sionen, ogi 1271 skrev Mechtilde af Magdeburg, 
hvorledes dyderne naglede Kristus til Korset, og 
hvordan Guden blev »drevet fra Himlen». Hun 
er en af forbindelsesleddene mellem Bernhard/ 
Honorius og Bebudelsesscenens endelige ud
formning.

Adskillige billeder illustrerer disse tanker: Be- 
sancgn-psaltaret fra o. 1270 er et af de ældste 
vidnesbyrd. Og fra 1400 opstod en rig og vari
eret billedkunst omkring selve Bebudelsesmo
tivet. Altertavlen i Erfurt domkirke fra 1420 er 
en af de tidligste, og så fulgte en næsten uende
lig række af tyske altertavler - fra Thüringen, 
Colmar (Schongauer), Rhinegnene, Lübeck - og 
fra Danmark kalkmalerierne på Fyn og vort ante
mensale. Så fjernt som i det finske Hattula kan vi 
finde motivet, som også optræder i træsnit (Fig. 
7), tegninger og ikke mindst tapeter. Men i Itali
en, Frankrig og England ses det næppe.

Temaet begrænsedes ikke alene til billeder. 
Thüringske digte fra 1200 og fremefter fortæller

Fig. 7. Enhjørningsjagten. Monogrammist d. ca. 1470.

historien, og fra jomfruklosteret Sta. Maria i 
Zerbst findes regi-angivelser til en »Frohleich- 
nahms-procession» fra 1500. Man indrettede en 
»Ortus conclusus», og herfra bar man en række 
figurer i procession gennem byen: Maria, barnet, 
Gabriel og de fire hunde, et tårn, Gideons uld
skind, Arons lys - og enhjørningen. I sammen
hæng med festen opførtes så et spil om Syndefal
det og dets modstykke: Litigatio-historien.

Men midt i 1500-tallet var det slut. Dels luk
kede Reformationen nonneklostrene i de berørte 
egne, og dels forbød Det tridentinske Koncilium 
motivet. Man havde sikkert erkendt dets erotiske 
overtoner og fandt enhjørningen anstødelig som 
Bebudelsessymbol. Der sprang for mange frivole 
enhjørninge rundt i de italienske fresker, malet 
af de mere raffinerede manierister. På kort tid var 
kulten forbi og »Den mystiske Jagt» forsvundet.

Angående landskabet siger Pernille Bronée 
ganske rigtigt, at antemensalet adskiller sig fra 
den klassiske fremstilling ved at sprænge den
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lukkede have og sætte Maria i et åbent landskab 
af en ejendommelig karakter. Hun giver også en 
sandsynlig grund, nemlig at tiden nok var ved at 
løbe fra de gamle Mariasymboler og at den sam
tidige landskabskunst gjorde sin indlydelse gæl
dende. Men så skriver hun: »Det er nok mest 
sandsynligt, at baggrunden her er et rent land
skabsmaleri uden egentlig indholdsmæssigt sam
menhæng med hovedmotivet.»

Det mener jeg ikke, kan være tilfældet. Netop 
første halvdel af 1500-tallet er præget af ideen 
om »Paysage moralisée», det »deltagende» land
skab, som vi f. eks. ser det i Tizians »Himmelske 
og jordiske Kærlighed» (1515) eller hos Giorgio
ne (»Tempesta» og »De tre vise»). Enhjørning
landskabet er vanskeligt; men jeg vil dog komme 
med et forslag.

Vi må holde os scenens erotiske aspekter for 
øje. Vi har at gøre med en jomfru og med et dyr, 
der løber rundt med et entydigt seksualsymbol 
midt i panden. Samtiden sagde det i sit eget 
»videnskabelige» sprog, som når Alanus af Insu
lis siger, at enhjørningen er »caldissima naturae», 
dvs. hed, ildfuld, maskulin (svarende til solen) 
og derfor tiltrækkes af »femina frigida et humi- 
da» (kvinden/månen). Som i alkymien symboli
seres elementerne og deres gensidige forhold ved 
hjælp af de to køn. Og det er også i en alkymis
tisk tegning af Lambsprinck (1678) denne ud
sagn uddybes - netop gennem landskabet. En 
hjort (det feminine) står over for en enhjørning 
(det maskuline) - i alkymistiske termer: Anima 
og Spiritus - og landskabet bag dem (»Substan
tia humanae») er netop delt som i antemensalet 
med træer/skov bag hjorten og en ruin bag 
enhjørningen.

De andre eksempler er litterære. I Karen Blix- 
ens historie »Vejene omkring Pisa» findes der et 
gennemgående symbol af stor vigtighed: En lille 
lugteflaske. Den har et motiv malet på siden, 
som bliver omhyggeligt beskrevet. Det er et land
skab delt op præcis, som i antemensalet i borg - 
skov og bro. Af historien fremgår det, at de er 
symboler på de to køn - plus det tredje (broen) - 
som hele historien handler om. Endelig kan næv
nes, at landskabet i Henry James’ novelle, 
»Skruen strammes», optræder på samme måde.

Heltinden ser det mandlige genfærd på toppen 
af bygningens tårn og det kvindelige i en sø midt 
i den nærliggende skov. Here møder dybdepsy
kologien den middelalderlige tradition.

Jeg vil altså antage, at de to halvdele i ante
mensalet repræsenterer det mandlige og kvinde
lige princip - tilsammen »Substantia humanae», 
således, at klippen med det mærkelige »hornede» 
tårn bag Gabriel/enhjørningen er det mandlige 
og skov og sø bag Maria det kvindelige. Under 
Guds øje forbindes de to modsætninger, ligesom 
landskabet med den bro, Marias hånd viser hen 
imod.

Mange litterære og visuelle udsagn synes at 
vise, at Jagten i Haven har sin oprindelse i Tysk
land - eller, om man vil - at det er her, sammen
smeltningen af de elementer, der udgør det be
rømte motiv, finder sted. At dette fortrinsvis 
sker i nonneklostre, er ikke vanskeligt at forstå. 
Vi er her i et miljø, hvor kvinder i alle aldre lever 
tæt sammen, optagne af at fordybe sig i de helli
ge mysterier. Deres tanker har kredset om Maria, 
om undfangelsen, fødslen og moderskabet - alle 
de erfaringer, de selv var ubarmhjertigt afskåret 
fra. Vi véd fra lignende miljøer, hvad der kan 
komme ud deraf: Fantasien udklækker erotiske 
symboler og skaber billeder, der tilfredsstiller 
ånden og holder de elskede motiver klart op for 
det fysiske øje.

Noter
1 Bronée, Pernille: Jagten på Enhjørningen. Antemensalet fra 
Gyrstinge kirke, Ikonografi, Konservering og Restaurering. Fra 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1985. s. 207-21.
2 Richard de Fournival: Li Bestiaires d’Amours di Maistre 
Richard I. ed. Césare Segrc, Milano 1957.
3 Honorius af Autun: Speculum de Mysteriis Ecclesiae. Patrol 
Lat. 172 sp. 819.
4 Hildegard af Bingen: Physica, Lib. 7 de Animalibus, cap. 5. 
Patrol Lat. 197 sp. 1317-18.
” Lambsprincks illustrationer findes i: Musacum Hcrmcti- 
cum, reformatum et amplificatum. Frankfurt 1678.
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Die Jagd im verschlossenen Garten

Das Kopcnhagencr Nationalmuseum besitzt die Reste 
eines bemalten Antependiums aus Gyrstinge auf 
Fünen aus der Zeit um 1525, mit der Darstellung der 
»mystischen Jagd» (Fig. 1). In einer Landschaft sitzt 
rechts Maria; von links naht ein Engel, der in ein 
Jagdhorn bläst und zwei Hunde an der Leine führt, 
welche ein weisses Einhorn in den Schoss der Jungfrau 
treiben. Hinter Gabriel sicht man eine Burg auf einem 
Felsen, hinter Maria einen Wald. Zwischen beiden ver
mittelt eine Brücke, auf der zwei Menschen einander 
begegnen. Über ihnen schwebt Gottvater in den Lüf
ten.

1985 hat Pernille Bronce einen Bericht über die 
Restaurierung dieses Antependiums und seine Ikono
graphie veröffentlicht (sh. oben Anm. 1). Im folgen
den sollen ein paar Einzelheiten betrachtet werden. 
Woher kommen die Elemente dieses Bildes?

Das Einhorn kommt schon im Physiologus (4. Jh.) 
vor (Fig. 3). Um 1200 wares in ganz Europa bekannt. 
Es war ein Zeichen der Keuschheit und ein Christus
symbol (Termihän, Ambrosius, Gregor d. Gr.). Aber 
die Monumente aus dem Mittelalter weisen eine recht 
verschiedene Ikonographie auf. In Italien betonte man 
das Motiv der Keuschheit; so zieht das Einhorn Pallas 
Athena’s Triumphwagen im Palazzo Schifanoia in Fer
rara 1469/70. In Frankreich bekommt es einen eroti
schen Sinn, es ist der liebeskranke Freier, der im Schoss 
der Jungfrau einschläft und betrogen wird (Thibaud 
von Navarra, 1201-53, Fournivals Bestiaire d’Amour, 
um 1250).

Honorius von Aunin (gest. nach 1150) führte in 
einer Predigt zum Tag der Verkündigung Marias die 
Jungfrau so mit dem Einhorn zusammen, dass das Tier 
sowohl als Symbol der Keuschheit diente wie auch die 
Inkarnation bedeutete; es ist Christus, der sich der 
Jungfrau in den Schoss legt. Hildegard von Bingen 
(1091-1179) berichtet, dass das Einhorn sich vom 
Anblick schöner Jungfrauen bezaubern lässt, so dass 
man cs fangen kann.

Der verschlossene Garten stammt aus dem Hohen
lied (4:12).

Im Österreichischen Museum für angewandte Kunst 
in Wien verwahrt man ein Antependium, das zusam
men mit anderen kirchlichen Ornatstücken der Äbtis
sin Kunegundis im Kloster Göss in der Steiermark 
gehört hat; sie regierte 1239-69 (Fig. 5). Hier sicht 
man Maria stehend und vor ihr den Engel Gabriel; 
unter seinem Flügel erscheint ein kleines Einhorn.

Ein lateinischer Dialog einer Ordensschwester mit 
Gabriel spricht von dem Garten, von Maria, vom Ein
horn (ein illuminiertes Exemplar in der UB Göttingen, 
um 1480; der Text geht wohl auf die Zeit um 1380 
zurück); hier erscheint auch der Engel mit den Hun
den, die als die Tugenden Caritas, Veritas, Justitia, Pax 
zu deuten sind (Fig. 6).

Nach 1400 mehren sich die Beispiele in Deutsch
land, von Colmar (Schongauer) bis nach Lübeck und 
von dort bis nach Hattula in Finnland, wohingegen 
das Motiv in Frankreich und England kaum zu finden 
ist (Fig. 7).

Die Reformatoren wollten natürlich nichts von die
sem Thema wissen, und das Tridcntiner Konzil verbot 
es auf katholischer Seite - wohl weil es zuviclc frivole 
Einhörner in der italienischen manicristischcn Kunst 
gab.

Auf dem Antependium aus Fünen ist der geschlosse
ne Garten gegen eine offene Landschaft ausgetauscht. 
Es dürfte sich um ein paysage moralise handeln. Schon 
Alanus de Insulis (gest. 1203) nennt das Einhorn feu
rig und männlich, es wird vom kühlen und feuchten 
weiblichen Prinzip angezogen. Der Felsen mit der 
Burg bedeutet das männliche, der Wald das weibliche 
Prinzip. Die Brücke verbindet beide unter den Augen 
Gottes.

Viele Texte und Bilder deuten darauf, dass die mys
tische Jagd im Garten aus ihren verschiedenen Elemen
ten in Deutschland zusammengefügt worden ist. Und 
zwar vor allem in Nonnenklöstern, wo die Phantasie 
erotische Symbole und Bilder schuf, die den Geist 
befriedigten und dem Auge gefielen.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



Martinus ved Paris’ port
ELSA E. GUDJÓNSSON

Som jeg berettede i mit foredrag i Løgumkloster 
ved Det 9. nordiske symposium for ikonografisk 
forskning i august 1984, findes der i Clunymu- 
seet i Paris et islandsk broderet antependium fra 
middelalderen hvorpå der vises tolv scener fra 
Martinus’ legende (fig. I).1

For ganske nylig blev jeg opmærksom på den

danske litteraturhistoriker Birte Caries bog, 
500-1500 Indføring i middelalderens fortælle
kunst, der udkom i 1977.2 Bogens omslag består 
af et farvebillede af netop dette alterforhæng. 
Det stammer fra Grenjaöarstadur kirke på Nord- 
Island hvor den franske rejsende, Paul Gaimard, 
erhvervede det under sin ekspedition i somme-

If- 1. Refilsyet antependium fra Grenjadarstuöur kir
ke På Nord-Island med billeder fra Skt. Martins levnad. 
Kulørt uldgarn og hvidt og blåt hørgarn på uldent, 
°Pnndelig hvidt, panamavævet bundstof. Fra omkring

1400 eller senare. Størrelse: 96,5 X130 cm. I Musée de 
Cluny, Paris, inv. nr. ukendt. Foto Archives Photogra- 
phiques, Paris.

Konsthistorisk tidskrift LIX
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Fig. 2. Sjette og syvende billedfelt på antependiet fra port (t. h.). Udsnit af fig. 1. Foto Archives Photogra- 
Grenjaöarstaöur. Martinus vies til biskop i Tours (t. v.) phiques, Paris, 
og Martinus helbreder en spedalsk mand ved Paris’

ren 1836, og bragte det til Frankrig, hvor det fra 
Louvremuseet (inv. nr. Laborde 1117) blev over
bragt til Clunymuseet i 1949.

Grunden til at jeg her fremsætter efterfølgende 
kommentar er ikke blot at jeg i Birte Caries rede
gørelse for antependiet, i afsnittet s. 8-11 »Om 
bogens omslag», har observeret en del mindre 
væsentlige fejltagelser i forbindelse med benæv
nelse og teknik: såsom at antependiet (alterfor
hænget) omtales som »altertæppe», hvad det så 
end måtte betyde, at diagrammer som skal for
klare broderiteknikken refilsaumur (oprindelig 
hentet fra en af mine artikler om islandske brode
rier så vidt jeg skønner)3 er sidevendt, og at det 
skal være udført på lærred når det er syet på 
uldent panamavævet bundstof, med uldgarn og 
metaltråde når det sidste ikke findes anvendt, 
men derimod hørgarn tillige med uldgarnet. 
Desuden er dateringen till år 1300 også uden 
tvivl for tidlig og bør snarest sættes til 1400 eller 
senere.4 Endvidere er det forkert at der i Natio
nalmuseet i København blandt andet skulle være 
at se et lignende islandsk broderet tæppe(!) med

fremstillinger(l) af Hellig Olav, når der i virke
ligheden i museet kun findes én fremstilling af 
hellig Olaf på et islandsk alterforhæng, et for
hæng som desuden er udført i helt andre brode
riteknikker, hovedsagelig den variation af ßlit- 
saumur, vævesyning, der i nyere tid kaldtes for 
skakkciglit.s (De andre to broderede »tæpper», 
dvs. alterforhæng, som Birte Carlé henviser till 
findes godt nok i Nationalmuseet og desuden ét 
til med fremstillinger af Jomfru Maria med Bar
net mellem to apostle, alle tre udført i refil- 
saumur ligesom antependiet i Cluny.)

Det må siges at det er mindre heldigt at der i 
en bog udgivet af Dansklærerforeningen og vel 
derfor beregnet til anvendelse ved undervisning, 
er unøjagtigheder af denne slags. Men værre er 
det dog at tolkningen af to af de tolv billedfrem
stillinger, den sjette og syvende, må anses for at 
være fejlagtig, og at forfatteren på grundlag af sin 
tolkning af den sidstnævnte skriver en længere 
spekulativ udredning af meningen med billedet 
som intet har med dets virkelige indhold at gøre. 
For mig ser det ud som om forfatteren helt har
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undladt at undersøge billedernes tilknytning til 
den islandske Martinus saga byskups, der går til
bage til Sulpicius Severus’ Vita S Martmi6 - en 
tilknytning der dog blev påvist og fremsat på 
tryk allerede i 19417 - men går uden videre ud 
fra at »den broderende» med én undtagelse »har 
hentet sin motivverden fra» Legenda aurea.8 I 
forbindelse med fremstillingen i det sjette billed- 
felt skal her påpeges at det ikke er en tiara, dvs. 
en pavekrone, men en mitra, også kaldt bispe
hue, der sættes på Martinus’ hoved ved helge
nens vielse til biskop i Tours, og at billedet ikke 
har nogen tilknytning til Martinus’ tidligere viel
se til akolyt9 af biskop Hilarius i Poitiers (fig. 2, 
t.v.).10

Særlig uheldig er dog, som før antydet, forfat
terens opfattelse af indholdet af det syvende bil
lede på antependiet fra Grenjaöarstadur. Det er 
ganske rigtigt som Birte Carlé siger i bemeldte 
afsnit af bogen, at der i Legenda aurea ikke for
tælles »nogen episode der kan opfattes som 
grundlag for» dette billede.11 Forfatterens ret 
lange og udførlige udredning, baseret på at epi
soden på billedet skulle forestille Skt. Martin og 
en mørk, halvt nøgen kvinde, og være som hun 
siger »en klar demonstration af den hellige 
mands kamp mod kvinden, en af mørkets mag
ter»,12 har således ikke bund i den gyldne legen
de, og forfatteren henviser ikke til andre mulige 
forbilleder. Episoder med sådant indhold findes 
i hvert fald ikke i de tre trykte recensioner af den 
islandske Martinus legende, betegnet Martinus 
saga byskups, I, II og III,13 men i dem alle tre, i 
19. kapitel, findes en fortælling der ikke står i 
kegenda aurea, men svarer fuldt ud både til mo
tivet og dets placering på antependiet. Denne har 
intet med kvinder og mørke magter at gøre, men 
går ganske kortfattet ud på at bisp Martinus rejs
te til byen Paris[ius] hvor han, »vid borgarhlid», 
ved en byport, som der står i II, mødte en spe
dalsk (mand), som han kyssede og velsignede, 
hvorpå den syge straks blev helbredt (fig. 2, 
t.h.).14

At motivet skulle forestille Skt. Martin der 
helbreder en spedalsk, uden dog at Paris eller 
byport nævnedes, blev så tidligt som i 1864 i et 
fransk tidsskrift foreslået som en af flere mulig

heder men ikke fastslået.15 Mig bekendt er bille
det i alle senere publikationer - med undtagelse 
af Birte Caries bog - blevet antaget for at forestil
le en del af den episode der beskrives i 26. kapitel 
i Martinus saga byskups: helgenens møde med 
den nøgne mand, til hvem han, som vist i det 
ottende billede, skænker sin kjortel.16

I mit arbejde med undersøgelser af og i forbin
delse med de islandske refilsyede broderier fra 
middelalderen var jeg, før jeg anede den franske 
artikels eksistens,17 blevet opmærksom på at det 
syvende billedfelt måtte forestille beretningen 
om den spedalskes helbredelse ved Paris’ port. 
Dette fremgår da også af mit utrykte manuskript 
fra 1974 om dette emne.18 På billedet mener jeg 
at porten er vist ved tårnbygningen på Skt. Mar
tins højre side, medens væksten på venstre side af 
den halvt nøgne mand med stærkt forkrøblede 
hænder og vansiret ansigt, kan antyde landlige 
omgivelser uden for byporten. Fremstillingen 
svarer fuldstændig til det sted i beretningen i alle 
tre recensioner af Martinus saga byskups hvor 
helgenen velsigner den syge. Og beskrivelsen af 
begivenheden i helhed er som før sagt ens place
ret der, hvad rækkefølgen af episoder angår, som 
på broderiet.

Manuskriptet afsluttet 26.9.1986, revideret 7.1.1987.
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St. Martin am Stadttor von Paris

Das Musée de Cluny in Paris besitzt ein gesticktes 
isländisches Antependium aus dem Mittelalter mit 
Szenen aus dem Leben des Hl. Martin (Fig. 1-2). Es 
stammt aus der Kirche von Grenjadarstaöur auf Nord
island, wo es ein französischer Reisender, Paul Gai- 
mard, 1836 erworben hatte. Ich hatte schon 1963 
darüber geschrieben (sh. oben Anm. 3).

1977 hat Birte Carle das Stück auf dem Umschlag 
ihres Buches (sh. oben Anm. 2) abgebildet und es im 
Text interpretiert. Dazu möchte ich ein paar Berichti
gungen vorlegen.

1. Die Zeichnung, mit der die Technik der Stickerei 
(sog. Rc/z/stickcrci, ähnlich wie auf dem Teppich von 
Bayeux) erläutert werden soll, ist seitenverkehrt. Die 
Stickerei sitzt auf einem wollenen Grundstoff in Pana
ma-Bindung, und ist mit wollenem Garn ausgeführt - 
aber ohne Metallfäden -, ausserdem gibt cs Leinenfä
den. Auch sollte das Stück nicht »um 1300» datiert 
werden, sondern um 1400 oder später. Auch der 
Hinweis auf ein »ähnliches isländisches Stück» im Ko- 
penhagener Museum mit dem Hl. Olav ist irreführend.

2. Mindenstens ebenso wichtig ist die Überprüfung 
von Caries Interpretation der Bilder des Antependi
ums. Schon 1941 hatte Gertie Wandel (sh. oben Anm. 
7) nachgewiesen, dass die Einzelbilder im Anschluss 
an die isländische Martinus saga byskups gewählt sind, 
welche ihrerseits auf die Vita Sancti Martini des Sulpi- 
cius Severus zurückgeht.

Nebenbei bemerkt handelt cs sich im sechsten Bild 
des Antependiums (Fig. 2) nicht um eine »Tiara», die 
dem Heiligen bei seiner Bischofsweihe in Tours aufs 
Haupt gesetzt wird, sondern um eine Mitra, und das 
Bild hat nichts mit der früheren Weihe Martins zum 
Akoluthen - durch den Bischof Hilarius in Poitiers - 
zu tun.

Ganz abwegig ist jedoch die Deutung des siebten 
Bildes (Fig. 2). Es stammt, wie Carle richtig bemerkt, 
nicht aus der Legenda aurea. Aber der Gegenspieler des 
Heiligen ist kein halbnacktes Weib, das ihn irgendwel
chen Versuchungen aussetzt, sondern ein Aussätziger. 
Darüber berichten alle drei Fassungen der Martinus 
saga byskups im 19. Kapitel. Martinus trifft vor dem 
Stadttor von Paris einen Aussätzigen, den er küsst und 
segnet und dadurch heilt. Es handelt sich also auch 
nicht um die Szene, wo Martin seinen Mantel mit 
einem frierenden Bettler teilt. Der halbnackte Mann 
hat deutlich verkrüppelte Hände und ein entstelltes 
Antlitz.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



En griffel med Den gode hyrde (?) 
fra Gamlebyen, Oslo
SIGNE HORN FUGLESANG

I 1983 ble det funnet en griffel i Nordre Felt i 
Gamlebyen, Oslo (UO. G.52422). Den lå under 
brannlag 9, noe som gir en arkeologisk datering 
til siste fjerdepart av 1100-tallet-første fjerde
part av 1200-tallet. Stykket er 93 mm langt, 18 
nirn på det bredeste og 4 mm diameter. Materia
let er ikke zoologisk bestemt, men ser ut til å 
være hvalrosstann. Det er noen avskallinger, i øv
rig er stykket intakt.

Den øvre avslutningen er formet som en mann 
der bærer en sau på opprakte armer (fig. 1). 
Mannen har skjegg og bart, ingen drakt er angitt,

underkropp og ben er bare antydet og er skåret 
som en bue ut til høyre side. Armene er løftet, og 
hendene griper om klovene på sauen. Sauen står 
med rette ben og hodet vendt bakover, dvs. en 
stilling som er vanlig for Agnus Dei.

Både denne spesielle utformingen av en Saue- 
bærer, og anvendelsen av en slik fremstilling på 
en griffel, er såvidt jeg kan se unik. I det hele tatt 
er figurfremstillinger sjelden i gjenstandsdeko- 
ren fra middelalderens Oslo.

I første omgang kunne funksjonen gi assosi
asjoner om en sammenheng mellom griffelen og

F(gi- 1. Figurfremstilling på griffel fra 
Gamlebyen, Oslo. Uo. G. 52422.
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klostervesenet. Såvidt jeg kan se, har vi nemlig 
ikke bevart sikre grifler før på 1100-tallet i Skan
dinavia. Det er to forbehold som må taes på dette 
punkt. For det første er det mulig at grifler på 
den ene side og beinnåler til draktlukning og 
tekstilarbeid på den andre ikke kan identifiseres i 
forhold til hverandre i funnene fra 1000-tallet. 
Og for det andre har vi en relativt stor gjen- 
standsmengde fra skandinaviske middelalder
gravninger som ennå ikke er publisert.

Med en evt. datering av dc tidligste skandi
naviske griflene til 1100-tallet, ville det være na
turlig å sette bruken av stylus og vokstavle som 
skriveredskap i forbindelse med etableringen av 
klostrene og administrasjonen av dem. Som 
kjent, regner et av de siste kapitlene i St Bene
dicts Regula opp hva klostrene skal forsyne sine 
munker med, og blant disse nødvendighetene 
inngår skrivetavlen (kap. 55, nest siste avsn.). 
Siden vokstavle og griffel representerer en im
portert skriftkultur i Skandinavia, er det et spørs
mål om når dc kom i bruk og i hvilken historisk 
sammenheng vi skal se kulturimporten. Foregikk 
den i yngre vikingtid, f. eks. som del av 
kultu ru tvekslingene under det anglo-danske 
kongedømmet? Eller senere på 1000-tallet i for
bindelse med etableringen av Kirken? Eller på 
1100-tallet med klosteretableringene og et mer 
omfattende behov for skrevne notater i forbin
delse med klosteradministrasjonen?

Nå viser det seg imidlertid at selv om griflene 
mangler i de tidlige funnene, har vi vokstavler 
tilbake til 1000-tallet. Selv om man setter et 
spørsmålstegn ved Mårtenssons preliminære da
tering av tavlen fra kv. Färgaren i Lund til første 
halvdel av 1000-tallet (Mårtensson 1961, s. 
111), har vi fra Oslo en tavle funnet under brann 
13, dvs. sent 1000- til tidlig 1100-tall.1 Den 
andre tavlen som er funnet i Oslo, lå under 
brann 9, dvs. sent 1100- til tidlig 1200-tall; vide
re er funnet en griffel nr 2, av bronse og konti
nental type, i 1100-tallslag (Molaug 1975, s. 5; 
fig. 8). Selv om funnene av vokstavler og grifler i 
Oslo er konsentrert til 1100-tall, må altså den 
tidligste vokstavlen gå tilbake til tiden før de 
eldste klosteranlegningene her.

Det er altså ikke grunnlag i funnene for å anta

at den annoterings- og skriftkulturen som griffe
len fra Gamlebyen representerer kan sees i sam
menheng med klostervesenets oppkomst i Skan
dinavia. Likevel er det fortsatt grunn til å holde 
øynene åpne for muligheten av at den sprednin
gen i bruk av vokstavler som øyensynlig fant sted 
på 1100-tallet kan ha en slik bakgrunn. Som 
nevnt, kanhende mer formidlet ved kontakter av 
økonomisk og administrativ karakter enn ved 
klostrenes arbeid som lærdomsseter. Dette står 
ikke i motsetning til Wattenbachs understrek
ning av vokstavler som medium for lærde sysler 
og elementær skrivetrening (Wattenbach 1875, 
s. 51-66). De arkeologiske iakttagelsene supple
rer snarere Wittenbachs stort sett sene materiale 
av vokstavler brukt i praktisk liv. For den altover
veiende mengde av skandinaviske grifler og voks- 
tavler er funnet i profane kontekster.2

Det som gjør griffelen fra Gamlebyen enestå
ende i det bevarte materialet, er imidlertid at den 
er dekorert med en figurfremstilling. Og det 
som gjør denne figurfremstillingen spesielt inte
ressant, er problemene ved en ikonografisk attri
busjon. Her er tre muligheter som i utgangs
punktet er like sannsynlige: (i) Den gode hyrde, 
(ii) profan hyrde, (iii) atlant som løfter Agnus 
Dei.

Den ikonografiske hovedtypen, Sauebæreren, 
er blant de billedtypene som springer ut av et 
forgrenet rotsystem. For det første kriophoros, 
mannen som bærer en vær på skuldrene, et motiv 
som kan følges tilbake til hettitisk kunst (IClauser 
1958-69, s. 27-31). Dernest anvendelsen av 
dette motivet i romersk kunst, både som buko
lisk genremotiv og iflg. Klausers tolkning som 
symbol på humanitas i sammenstilling med den 
pre-kristne kvinnlige oranten som symboliserte 
pietas (Klauser 1958-69). For det fjerde den 
kristne tolkningen av motivet som Den gode 
hyrde med sau eller lam på skuldrene, basert 
spesielt på Lukas 15: 4-7, men også på Johannes 
10: 11 og Mattheus 18:12-14.3 Og for det fem
te identifikasjonen av hyrden som Herren i dåps- 
salmen, salme 22.4

Det er ikke uvesentlig å peke på de skiftende 
tolkningene av Sauebæreren i antikken. Vi har 
nemlig lett for å anta én og samme tydning
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spesielt av et tidligkristent motiv, og å gi denne 
tydningen gyldighet også for middelalderens 
ikonografi. Et eksempel på dette, er de mange 
forfeilete tolkningene av fisken som ICristus-sym- 
bol selv for høymiddelaldersk materiale, tolk
ninger som stadig vender tilbake tross Franz Jo
seph Dölgers og senere forfatteres påvisning av 
den mangtydige bruk av motivet alt i tidligkris
ten kunst.

Sauebæreren er blant de billedmotivene som 
forsvant ved senantikkens slutt som kristent 
symbol, og i den grad man kan stole på det 
sporadisk bevarte profane materialet også som 
bukolisk genrefigur (Legner 1955, s. 17f., 21). 
Anton Legner peker i denne sammenheng på et 
metodologisk viktig moment, nemlig at Den 
gode hyrde fortsatt innehadde en viktig stilling i 
kristen liturgi. Men i den grad tekststedene ble 
illustrert, valgtes eksegetiske bilder. Det litterære 
motivet hadde altså full kontinuitet, selv mens 
billedmotivet var av bruk (Legner 1955, s. 18, 
22).

Den gode hyrde ble tatt opp igjen som ikono
grafisk tema på 1100-tallet, øyensynlig både ko
piert etter senantikke forbilder og skapt på nytt 
utfra tekstene (Legner 1955, s. 22 f.). Betegnen
de for de antikkinspirerte fremstillingene er den 
ungdommelige typen i perizoma (Legner 1955, 
fig. 15). Den nyskapte typen er en ICristus-frem- 
stilling med skjegg, tidvis korsglorie, og 
høymiddelalderens lange kjortel (Legner 1955, 
fig. 17b, 18, ill. s. 22). Bak den nye ikonografien 
ligger sannsynligvis en konflasjon av Lukas 15 
og Johannes 10. Hos Lukas gjenfinner hyrden 
den bortkomne sauen og bærer den hjem på 
skuldrene, mens Johannes har identifikasjonen 
av hyrden med Kristus: «Jeg er den gode hyrde» 
(Legner 1955, s. 20).

Parallelt med Den gode hyrde finnes det, som 
i senantikken, profane hyrder også i romansk 
kunst. Noen av de profane fremstillingene kan 
muligens gå tilbake på det bysantinske måneds- 
bildet for april.5 Men det er påfallende at det 
ikke ser ut til å være bevart noe vestlig månedsbil
de med motivet (Webster 1938). Muligens bør 
Sauebæreren slik han forekommer på romanske 
kapiteler i Frankrike og Spania heller sees på

bakgrunn av de omfattende lån av antikke mo
tiver i fransk 1100-tallskunst hvor hyrden er be
lagt bl. a. i Auvergne.6

Atlanter finnes i mange versjoner i romersk 
kunst. Nord for Alpene opptrer de først i karo- 
lingisk illuminasjon, og fra ca år 1000 i skulptu
ren med krypten i St.-Benigne, Dijon, som det 
tidligste bevarte eksempel (Adhémar 1939/ 
1968, s. 187). Normalt løfter de arkitekturledd 
eller kirkemøbler, og kroppen er bøyet med stil
lingsmotiv som understreker vekten av det som 
bæres. Bare meget sjelden er atlanter brukt som 
bærere av kristne symboler. Men det finnes ek
sempler på slik anvendelse, som Wiligelmos reli
eff av Brodermordet i katedralen i Modena fra ca 
1106 hvor bildet av Herren hviler på ryggen av 
en atlant.

Før jeg går tilbake til Gamleby-griffelen, bør 
de norske tekstbeleggcne for Den gode hyrde 
nevnes. Magnus Olsen har pekt på dem i forbin
delse med runeinnskriften på en griffel (nål?) av 
ben som ble funnet Mære kirke i I879:£iæti Gud 
fiess ek olmada (Olsen 1960, s. 110-115). Han 
tolker jjceti i den mer almene betydningen «å ta 
vare på», og ser uttrykket i forbindelse med for
klaringen til 3. bønn av Fader vår i den gammel
norske homilieboken, dvs. forklaringen til Fiat 
uoluntas tua:

bat er å J>a lund at hann gæte var er a ioröu erom 
Jcapaöer jVa Jem hann giæter ængla Jinna å hi'wmum 
(Indrcbø 1931, s. 52).

Direkte henvisning til Den gode hyrde er brukt i 
homilien til De uskyldige barns messe, 28 de
sember, over Mattheus 2. kap. I forbindelse med 
prefigurasjonen av Barnemordet, Esaias’ ord om 
Rakel som grater over sine sønner (Matth. 2: 
18), sier Gammelnorsk homiliebok:

Sia hiwn Jame crijtni er Ja Jauör er goör hirör læitaSe å 
ioröu. at eptir-latnuwt niutiguw ok niu Jauöuwt engla 
liöj å himni. ok lagde hann å axler Jer Jaouöen er hann 
fawn hann. ok bar hann aptr til hirnins (Indrebø 1931, 
s. 155).

Som Erik Gunnes har påpekt, følger ordlyden i 
begge disse tekststedene i homilieboken angel
saksiske forbilder, henholdsvis Aelfric og Beda.7
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Det som er interessant i vår forbindelse er imid
lertid den folkelige tro på Kristus som Verdens 
Frelser som gjeter sine sauer og leter etter den 
ene som har gått seg bort, en tro formidlet gjen
nom Kirkens prekener på folkespråket.

En vurdering av de tre tolkningsmulighetene 
for griffelen fra Gamlebyen må ta utgangspunkt i 
fremstillingens detaljer, (i) Mannens hevete ar
mer og utformingen av sauen gjør tolkningen 
som en profan, bukolisk sauebærer lite sannsyn
lig. (ii) Det kan være en fremstilling av Den gode 
hyrde som er ubevisst kontaminert fra Agnus Dei 
fremstillinger. Dette er en mulig tolkning, men 
jeg har ikke funnet paralleller som kan underbyg
ge den. (iii) Fremstillingen kan tolkes som en 
bevisst hybrid av Den gode hyrde og Agnus Dei. 
Mot begge tolkninger av mannen som Den gode 
hyrde taler for det første fravær av draktdetaljer, 
for det andre forkortelsen av underkropp og ben. 
Men begge disse forenklingene kan evt. skyldes 
den relativt røffe skjæringen av stykket. Skjegget 
er, som nevnt ovenfor, ikke noe argument mot 
tolkningen, siden det er vanlig ved den høymid- 
delalderske typen, (iv) Mannen kan tolkes som 
en atlant bærende en Agnus Dei. Dette ville være 
en noe uvanlig men ikke usannsynlig fremstil
ling. For denne tolkningen taler nettopp fravæ
ret av draktdetaljer og stiliseringen av under
kroppen, såvel som den røffe skjæringen. Mot 
tolkningen kan anføres den oppreiste stillingen.

Det er særlig hvis tolkningen av fremstillingen 
som en hybrid av Den gode hyrde og Agnus Dei 
ansees trolig, at klostrenes kunstproduksjon blir 
interessant. For det er lite trolig at griffelen fra 
Gamlebyen er det første arbeidet med en slik 
ikonografi. Dette bringer oss tilbake til materia
let og det miljøet hvor den kan være blitt skåret. 
De vanlige materialene for pryd- og nyttegjen- 
stander i norske middelalderbyer er tre og rens- 
dyrhorn. Selv om hvalrosstann ikke er av de mest 
kostbare materialer for småskulptur, antyder det 
visse pretensjoner. Videre er griffelen funnet i 
arkeologisk lag fra en periode som innehol
der meget få dekorerte gjenstander (Fuglesang 
1984, s. 101 f). Men det er interessant at de få 
figurfremstillingene som finnes i disse lagene fra 
1200-tallet i Oslo, kan settes i forbindelse med

monumentalkunsten. Vi kan ikke vite hvem som 
har skåret og hvem som har brukt griffelen fra 
Gamlebyen. Men det er evt. rimelig å anta at den 
er blitt laget i et miljø som hadde adgang til 
motivrepertoiret i kirkelig kunst. Tolkes derimot 
mannen som en atlant, blir den mulige bak
grunnen langt videre siden et umiddelbart for
bilde i så fall kan være hentet i profankunsten.

Uansett om mannen tolkes som Den gode 
hyrde eller atlant, er det imidlertid sannsynlig at 
det fulle motivet er blitt til i et klostermiljø. 
Både Den gode hyrde og atlant hører som nevnt 
til de ikonografiske typer som ble gjenskapt eller 
gjenoppdaget i de antikkbegeistrede franske og 
norditalienske miljøer på 1000- og 1100-tallet. 
Kunnskapen om antikk kunst var mangsidig og 
omfattende i disse miljøene, hvor bl. a. romerske 
og gallo-romerske monumenter ble beskrevet og 
tolket, kopiert, brukt som inspirasjon, anvendt 
som spolier og innlemmet i klostres og kirkers 
antikksamlingér (Adhémar 1939/1968). De an- 
tikkinteresserte miljøene var primært geistlig-hu- 
manistiske, med tyngdepunkt i klostrene. Selv 
om det ikke kan avgjøres hvorvidt Gamleby-grif- 
felen er skåret i et kloster i Oslo, er det sannsyn
lig at den ikonografiske hybriden som den repre
senterer først var blitt skapt i et kloster. Det er i 
et slikt miljø med manuskripter, fortegninger, 
småkunst og den teologiske innsikt i typenes 
betydning at forholdene ville ligge best til rette 
for en evt. hybridisering av Agnus Dei med Den 
gode hyrde eller atlant.

Det er nettopp alle usikkerhetsmomentene 
omkring tolkningen av ikonografien som gjør 
griffelen fra Gamlebyen interessant. Det er pro
blem som angår ikonografisk klassifikasjon, det 
er problem som angår forholdet mellom genre- 
motiv og kristne motiv i såvel senantikken som 
høymiddelalderen, det er problem som gjelder 
tilgjengeligheten av forbilder, såvel som gjen- 
standers materiale og funksjon, og det er - ikke 
minst - de problemene som representativiteten 
reiser: hvilke konklusjoner er det berettiget å 
trekke når vi vet at det materialet som er bevart 
kan måles i bare fraksjoner av promillen? Alle 
disse problemkompleksene blir aktivisert når 
man får i hendene et uvanlig profanarbeid. Og



det er kanhende her diskusjonen om klostrenes 
rolle i ikonografi-utviklingen får de mest omfat
tende konsekvenser. I tillegg til å skape egne, 
spesifike billedtyper, sto klostrene på 1000- og 
1100-tallet som potentielle formidlere mellom 
teologisk betydningsbærende billedtyper og det 
profane kunsthåndverkets dekorasjonsbilder. 
Selv når et entydig svar ikke kan oppnåes, og det 
tror jeg ikke man kan for Gamleby-griffelen, vil 
en diskusjon av den mulige sammenheng med 
klostrene hjelpe til å konkretisere både ikonogra
fi og produksjonsmiljø for slike grupper profan- 
arbeider med kristen ikonografi.

Noter
1 UO. G.5879, vennlig informasjon fra Petter Molaug.
2 Viktige unntak: Griffel fra Dalby, cf. Mårtensson 1961, s. 
127; tavlebok fra Hopperstad, cf. ibid. s. 111 og henvisn.; 
griffel (eller nål?) fra Mære kirke, cf. Olsen 1960, s. 113 f.

Lukas 15: 4-7: «Quis ex vobis homo qui habet centum oves et si 
perdirit unam ex illis nonne dmiiliil nonapinta novem in deserto et 
vadit ad Mam quae periemt donee inveniat illam et cum invenerit 
eam inponit in umeros suos pandens ...» osv. Mattheus 18: 
12-14 tilsvarer Lukas 15, men mangler elementet med å legge 
sauen på skuldrene. Johannes 10 er lignelsen om den gode og 
den dårlige hyrde; spes. 10: 11 og 14 er grunnlaget for identifi
kasjonen av hyrden hos Lukas og Mattheus med Kristus: «Ego 
sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus.» 
"Ego sum pastor bonus et copnosco meas et copnoscunt me meae.»

Ps. 22, 1: «Dominus repet me et nihil mihi deerit. In loco 
pascuae me conlocavit. Super aquam refectionis educavit me. Ani
taani meam convertit.»

Legner 1955, s. 23; Webster 1938, kat.nr 14, 15, 18, 22.
6 Adhémar 1939/1968, s. 248; Legner 1955, s. 23 og 
henvisn.

Günnes i Salvesen og Günnes 1971, s. 167, 183.
Adhémar 1939/1968, passim.
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Ein Griffel mit dem guten Hirten (?) 
aus Gamlebyen in Oslo

1983 kam bei den Grabungen in Nordre Feit in Gamle
byen (Oslo) ein beinerner Griffel zutage (UO. G. 
52422). Er lag unter der Brandschicht 9, stammt also 
aus der Zeit um 1200 ± 25. Er ist 93 mm lang, misst 
an der breitsten Stelle 18 mm und hat eine Dicke von 4 
mm. Das Material ist einstweilen noch nicht sicher 
bestimmt; es dürfte sich um Walrosszahn handeln. 
Den oberen Abschluss bildet ein Mann mit einem 
Schaf auf den erhobenen Händen (Fig. 1). Er ist bärtig, 
eine Kleidung ist nicht zu erkennen. Er hält das Tier an 
den Klauen. Das Schaf hält die Beine gerade und wen
det den Kopf zurück, wie es bei Bildern des Gotteslam
mes üblich ist. Sowohl der Schafträger in dieser Form 
wie auch sein Vorkommen auf einem Griffel sind ein
zigartig. Überhaupt sind Figuren als Dekor auf Ge
brauchsgegenständen im mittelalterlichen Oslo selten.

Stammt der Griffel aus einem Kloster? Mit Sicher
heit als Griffel identifizierte Gegenstände gibt es in 
Skandinavien erst aus dem 12. Jh (freilich ist noch 
immer ein beträchtlicher Teil mittelalterlicher Fund
gegenstände Skandinaviens nicht publiziert). Soweit 
man die frühesten bekannten skandinavischen Griffel 
ins 12. Jh. datieren darf, möchte man den Gebrauch 
von Stylus und Wachstafel mit der Errichtung von 
Klöstern zusammenbringen. Die Regula S. Benedict! 
erwähnt unter den Gebrauchsgegenständen, die das 
Kloster seinen Mönchen zur Verfügung stellen soll, 
auch Wachstafel und Griffel (Kap. 55). Aber diese 
Gegenstände können schon durch den Kulturaus
tausch im anglo-dänischen Reich nach dem Norden
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gekommen sein, also im 10. Jh.; oder im 11. Jh., im 
Zug der Etablierung der Kirche; oder erst im 12. Jh., 
durch die Klöster, die für ihre Verwaltung schriftliche 
Aufzeichnungen benötigten.

Zwar fehlen Griffel unter den frühen Funden, aber 
es gibt Wachstafeln aus dem 11. Jh. Mårtensson hat die 
Tafel aus dem Quartier Färgaren in Lund in die 1. 
Hälft des 11. Jh. datiert, und aus Oslo gibt es eine 
Tafel, die unter der Brandschicht 9 lag, d. h. der Zeit 
um 1200 ± 25 angehört. Ein bronzener Griffel konti
nentalen Typs in Oslo gehört ins 12. Jh. Die älteste 
Wachstafel Skandinaviens stammt also aus der Zeit vor 
den ältesten Klostergründungen. Der Griffel aus Gam
lebyen in Oslo hat folglich nicht notwendig klöster
lichen Ursprung. Ausserdem ist zu beachten, dass die 
Mehrzahl der skandinavischen Griffel und Wachstafeln 
in profanen Zusammenhängen gefunden wurde.

Was indessen den Griffel aus Gamlebyn innerhalb 
des erhaltenen Materials so einzigartig macht, ist sein 
Figurendekor. Wie ist er ikonographisch zu deuten? 
Handelt es sich um einen guten Hirten, um einen 
profanen Hirten, oder um einen Atlanten, der das 
Gotteslamm hochhebt?

Der Schafträger hat eine lange Geschichte, bis in die 
hettitischc Kunst zurück. Die römische Kunst kennt 
ihn als bukolisches Motiv, aber auch als Symbol der 
Humanitas zusammen mit der vorchristlichen Ad oran
tin, die als Pietas dasteht. Weiters hat man das christli
che Motiv des guten Hirten (Mt 18:12-14; Lk 
15:4-7; Joh. 10: 11). Schliesslich kommt noch der 
Hirte als der Herr des Taufpsalms (Ps. 22) in Frage. 
Jedenfalls hat man nicht das Recht, in dem Motiv 
eindeutig den guten Hirten zu sehen.

Der Schafträger verschwand aus der christlichen 
Kunst gegen das Ende der Spätantike; soweit man aus 
dem geringen erhaltenen profanen Material schliessen 
kann, verschwand er auch als bukolische Genrefigur. 
Anton Legner (1955) hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass der gute Hirte weiterhin in der Liturgie einen 
wichtigen Platz behielt, dabei aber lange Zeit nicht 
mehr bildlich dargestellt wurde. In der Ikonographie 
erscheint der gute Hirte wieder im 12. Jh., einer
seits in Kopien nach spätantiken Vorbildern, ander
seits in Neuschöpfungen von den Texten aus. Der 
jugendliche Typus des guten Hirten, bartlos und mit 
Perizoma, ist offenbar von der Spätantike abgeleitet. 
Der neue Typus ist ein bärtiger Christus, zuweilen mit 
Kreuzglorie, lang gewandet, wie es im Hochmittelalter 
üblich war.

Neben dem christlichen guten Hirten gibt es aber in 
der romanischen Kunst auch profane Hirten. Die fran
zösische Kunst hat ja im 12. Jh. viele Motive aus der 
Antike geholt (romanische Kapitelle).

Atlanten gibt es in der römischen Kunst in vielen 
Fassungen. Nördlich der Alpen findet man sie zuerst 
in der karolingischen Buchillumination; um 1000 ist 
das früheste skulpturale Beispiel in der Krypta von 
St.-Benignc in Dijon zu notieren. Atlanten tragen 
gewöhnlich ein Architekturelement und zeigen durch 
ihre Körperhaltung, dass sie ein grosses Gewicht em
porheben. Nur selten kommen Atlanten als Träger 
christlicher Symbole vor. Ein Beispiel ist immerhin das 
von einem Atlanten getragene Bild des Herrn auf Wili- 
gclmos Relief des Brudermordes am Dom zu Modena.

Es gibt einige norwegische Texte, die den guten 
Hirten nennen (Olsen 1960). Vor allem ist das alt
norwegische Homilienbuch zu erwähnen, das anläss
lich der Messe der unschuldigen Kindlein am 28. 
Dezember auf Mt 2:18 verweist (Indrebø 1931; Salve
sen og Günnes 1971). Dieser Text hat angelsächsische 
Vorbilder (Beda). Es gab offenbar in der Volkspredigt 
die Vorstellung von Christus als dem guten Hirten, 
der das verlorene Schaf sucht.

Es fallt schwer, eine bestimmte Interpretation zu 
wählen. Man muss wohl mit Hybridisierungen 
rechnen - zwischen dem guten Hirten und dem Got
teslamm - zwischen dem bukolischen Schafträger und 
dem Atlanten - zwischen dem Atlanten und dem gu
ten Hirten ... Wählt man die erste Alternative, so 
kommt kaum ein anderes Entstehungsmilieu in Frage 
als ein Kloster. Handelt es sich um einen Atlanten, 
kann der Schnitzer auch eine profane Vorlage gehabt 
haben. Nun ist der Griffel höchstwahrscheinlich in 
Norwegen geschnitzt worden - aber ist das Figuren
motiv hier erfunden worden? Wohl kaum. Man möch
te eher an geistliche Milieus in Frankreich oder Nord
italien denken, in denen ein neues Interesse für die 
Antike im 11. und 12. Jh. blühte. Der Schnitzer des 
Griffels dürfte eine Bildvorlage aus einem der Zentren 
der romanischen Kunst gehabt haben.

Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Be
deutung des Figurenmotivs an unserem Griffel lässt 
sich nicht geben. Gerade deswegen, gewinnt der Grif
fel von Gamlebyen an Interesse: er veranschaulicht 
einige der Probleme, welche die Profanarbeiten mit 
christlichem Ikonographie darbieten.

Zusammenfassung übersetzt von R. Zeltler



Mendikanternas exempelpredikan
BENGT INGMAR KILSTRÖM

Det är en ofta förekommande vanföreställning, 
att det inte skulle ha predikats under medel
tiden. I själva verket utgör medeltiden ett myc
ket innehållsrikt skede i predikans historia. En av 
portalfigurerna in till medeltiden, påven Grego
rius I (590-604), är berömd inte bara för sina 
egna predikningar utan också för sina anvisning
ar angående sättet att predika. Predikovägled- 
ningar, artes praedicandi, utgör, liksom postillor 
i stor skala, vittnesbörd om medeltidskyrkans nit 
för Ordets förkunnelse. Därjämte förekommer 
talrika exempelsamlingar, dvs. handböcker som 
innehåller anekdoter och sedelärande berättelser, 
ägnade att fängsla åhörarnas uppmärksamhet 
och att inprägla grundläggande kristna sanning
ar. I detta sammanhang spelar mendikanterna en 
stor roll.

Tiggarordnarna uppstod i början av 1200-talet 
- franciskanorden 1210 och dominikanorden 
1216. Den senare heter officiellt Ordopraedicato- 
rum, ett nog så betecknande namn! Såväl domi
nikaner som franciskaner hade särskilda privile
gier beträffande predikan och själavård. De var 
inte bundna till en viss församling utan fick över
allt höra bikt och predika, något som socken
prästerna ibland betraktade med oblida ögon. De 
niånga predikogluggar, som bevarats både i stora 
°ch små kyrkor samt t. ex. i stigluckans över
våning, bär vittne om den tid då predikarbröder 
°ch franciskaner drog omkring i vårt land och 
speciellt vid marknader och ting talade till en 
talrikt församlad menighet. Att dessa predik
ningar måste ha varit folkliga ligger i sakens na
tur. Man begår knappast någon oförrätt, om 
nian därvid hävdar att franciskanerna varit de 
Verkligt stora folktalarna.

Från medeltiden härrör den strängt uppbygg
da s.k. tematiska predikan, som varit mönster

bildande också för senare tiders predikokonst. 
Från medeltiden stammar också den narrativa 
predikan, som fängslande och målande kunde 
berätta för människorna: det var speciellt i denna 
predikotyp som exempel och anekdoter hörde 
hemma. Intressant nog var det i senare tid väc
kelsens predikanter och frikyrkopastorerna som 
kom att odla denna speciella predikoform. Nu 
behöver den tematiska predikan med sin logiska 
uppbyggnad alls inte utesluta exempelpredikans 
målande inslag, men när det gäller den folkliga 
predikan som kunde fängsla marknadspubliken 
eller andra kollektiv, har naturligtvis prediko- 
exemplen, anekdoterna, haft en särskild mission. 
Och det var av allt att döma franciskanernas 
nådegåva att kunna vårda och vidarebefordra just 
denna speciella predikoform.

Till sin hjälp i den folkliga predikan hade fran
ciskaner och andra predikanter ett rikt förråd av 
exempelsamlingar, mirakelberättelser och andra 
sammanställningar. Av stor betydelse har de pre- 
dikolexikon varit, som flitigt kopierades i 
skrivarestugor och sedermera också befordrades 
till trycket. Mest känd i denna genre är den eng
elske predikarbrodern Johannes de Bromyards 
Summa praedicantium, som kompilerades mot 
1300-talets slut. Den förekommer i åtminstone 
två tryckta varianter från inkunablernas tidevarv. 
En år 1485 i Nürnberg tryckt version är bevarad i 
två ex. i svenska bibliotek: det ena av dessa här
stammar från Vadstena kloster. Brilioth skriver: 
»Man kan föreställa sig de flitigt predikande 
birgittinerbrödernas förtjusning inför den väldi
ga folianten - den skulle i modernt boktryck 
fylla drygt 3 000 oktavsidor», och han tillägger: 
»Det skulle komma att dröja länge innan ett 
homiletiskt verk av liknande omfattning såg da
gen» (Brilioth 1962, s. 77). Summa praedicanti-
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um är ett lexikon i ordets gängse mening. Det 
innehåller 189 huvudord med rikt material för 
predikningar över skilda temata. Därjämte finns 
under varje uppslagsord ämnen och partitioner 
(indelningar) och ett mycket rikt förråd av illu
strationsmaterial, just exempla alltså. Här kan 
rikt stoff hämtas för beskrivningen av såväl dyg
der som laster, helgonens liv och exempel, him
lens glädje och helvetets fasor. Det säger sig 
självt, att predikosummor av denna art också 
kunnat ge inspirationsmaterial till kyrkornas ut
smyckning. Ett nära samband mellan homiletik
- predikans konst - och kyrkorummets bildpro
gram föreligger helt visst men utgör ett område, 
som hittills knappast blivit ordentligt undersökt.

Om Vadstenabröderna kunde glädja sig åt det
ta mastodontverk i fråga om predikohjälpmedel, 
så kunde de också - jämte annat - glädja sig åt att 
ha tillgång till ett antal inhemska predikolexikon
- till på köpet utgångna från Linköpings stift 
och från en S:ta Birgitta mycket närstående per
son, nämligen kaniken i Linköping Mathias, van
ligen kallad magister Mathias. Denna Mathias 
var född kring sekelskiftet 1300 och har med 
största sannolikhet i Paris förvärvat magister
värdigheten, en titel som idag närmast motsvarar 
filosofie doktorsgraden. I sin doktorsavhandling 
år 1944, »Magister Mathias och fransk mendi- 
kantpredikan», har Bengt Strömberg påvisat 
»franska dominikanska och franciskanska källor» 
till magister Mathias’ skrifter (a. a., s. 11). Själv 
torde magister Mathias inte ha varit ordensman, 
men han har haft nära förbindelser med mendi
kanterna också här hemma. I sin egen stad har 
han på nära håll kunnat umgås med franciskaner- 
na; gråbröder hade han också i Söderköping, 
med vilken stad magister Mathias hade anled
ning upprätthålla nära förbindelser, bl. a. genom 
en där erhållen prebenda. I sitt författarskap visar 
Mathias, att han står närmast »den franciskanska 
linjen i teologin» (Piltz 1986, s. 12), vilket inte 
hindrar att han kan ha haft goda kontakter även 
med dominikanerna. Och sådana fanns ju på 
nära håll i Skänninge. Faktum är också, att ma
gister Mathias fick sin grav - icke som man kun
nat vänta i Linköpings domkyrka - utan i domi- 
nikanernas konventskyrka i Stockholm. Troligen

har han avlidit vid ett besök i huvudstaden, kan
ske 1350 - pestens år. Han fick i varje fall sin 
grav intill Helga Lösens altare i svartbrödernas 
kyrka.

Magister Mathias’ författarskap har varit myc
ket betydande och har gjorts till föremål för un
dersökning, inte bara av Bengt Strömberg, utan 
därjämte bl. a. av Anders Piltz, som 1984 publi
cerade en textkritisk edition av Homo conditus - 
ett av magister Mathias’ huvudverk - och senare 
(1986) har utgivit en bok med namnet »Vägen 
till Jerusalem. Valda texter ur Homo conditus». 
Han ger där samtidigt en biografi över Mats 
Ovidson - som han egentligen hette - och en 
god introduktion i hans omfattande produktion. 
Helt klart är, att denna till hela sin typ hör hem
ma i mendikanternas andliga örtagård. Oavsett 
om han själv var ordensbroder eller ej - exakta 
besked på den punkten saknas sist och slutligen
- så tillhör han teologiskt deras krets och - som 
jag redan sagt - närmast då franciskanskolan. 
Hans böcker är därför också representativa för 
svensk mendikantpredikan - kanske med när
mast franska förtecken.

Jämte Homo conditus och ett mycket omfattan
de bibellexikon - ett synnerligen tjänligt instru
ment i predikans sammanhang - bör man kanske 
framför allt nämna Mathias’ Copia exemplorum. 
Det sistnämnda arbetet är en alfabetiskt upp
ställd exempelsamling, där materialet ordnats 
under 190 skilda rubriker. Dessa är i handskrif
terna speciellt markerade genom marginalrubri
ker. Ett välutvecklat system av hänvisningar till 
olika exempla ökar arbetets användbarhet.

Bruket av konkreta exempel i predikan har i 
själva verket samband med det under den senare 
medeltiden alltmer stegrade imitatio Christi-idc- 
alet: »mendikanten har Kristus som förebild, 
även när det gäller predikan» (Strömberg 1944, 
s. 95). En franciskansk exempelsamling från 
1300-talet säger uttryckligen, att - liksom Kris
tus använde sig av liknelser i sin förkunnelse - så 
har författaren gjort sitt arbete »i hans efterföljd, 
vilkens fotspår vi enligt aposteln böra följa» (ibi
dem). Det är därför naturligt, att magister Ma
thias - i likhet med sina kontinentala förebilder
- hämtar exempel från natur och vardagsliv. Han
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säger t. ex., att den girige är som mullvaden: han 
förstår väl att klara sig i jorden, men utanför 
denna ser han ingenting och kan därför fångas av 
fåglar och vilddjur. Örnen lockar med tillhjälp av 
ett stycke föda sina ungar att flyga. På samma 
sätt lockar Gud sina utvalda in i kontemplatio
nens ljuvlighet. Djävulen är som den listige, som 
låtsas vara död, men genast är redo att sträcka ut 
tungan för att uppsluka de nyfikna fåglarna. Lik
som storken inte dör av att äta giftiga ting, så 
nedbryts inte heller den rättfärdige av skvaller 
och förtal. Varningen för synd och last görs myc
ket konkret. Här har magister Mathias bokstavli
gen efterkommit föreskriften i S:t Franciskus’ 
andra regel, att predikanterna skall predika för 
folket om laster och dygder, om syndens straff 
och om det godas lön (Strömberg 1944, s. 147). 
Ett påfallande starkt eucharistiskt drag finns ock
så i Copia exemplorum, där bl. a. Gregorii mässa 
återges som ett exempel. Här kan man se, hur 
Helga Lekamenskulten och annan senmedeltida 
Sakramentsmystik påverkat valet av exempla.

Det stora bibellexikonet, som jag omnämnt, 
har bestått av tre olika delar på uppskattningsvis 
ca 1 400 foliosidor. Två av de tre banden kon- 
hskerades 1543 av Gustaf Vasa och förvandlades 
till omslag kring räkenskapshandlingar, under 
det att det tredje bandet tycks ha funnits kvar 
ända till klostrets upplösning 1595. Åtskilliga 
fragment av detta mastodontverk har emellertid 
bevarats i skilda arkiv och bibliotek i Norden - 
aHa utom ett härrör från de tre folianterna i 
Vadstena. Så sent som i oktober 1984 fann bib- 
hotekarien vid LUB, Per Ekström, i Göta Hov- 
rätts arkiv av alla ställen prologen till »Bibelalfa- 
betet». I denna beskriver magister Mathias meto
den för sin bibeltolkning - den traditionellt me
deltida. »Bibelns grundläggande innebörd är 
den bokstavliga meningen (historia, littera), men 
v,d sidan av denna anses också texten vara bärare 
av en djupare, andlig mening (sensus spiritualis)» 
(citerat efter Piltz 1986, s. 163). Denna djupare 
'ttening brukar traditionellt indelas i tre fack: 
den allegoriska, den moraliska och den eskatolo
gia. Jag ämnar inte närmare gå in på detta, men 
det ligger i sakens natur, att särskilt den mora
wska bibeltolkningen också krävt konkreta ex

empla. Även i detta närmast exegetiska samman
hang finns alltså utrymme för predikoexempel, 
något som kan närmare studeras såväl hos magis
ter Mathias som i andra, liknande bibelverk.

Samma metodik finner vi naturligt nog i ma
gister Mathias’ Apokalypskommentar. Den finns i 
själva verket bevarad i nitton handskrifter, förde
lade på Sverige, Italien, Tyskland, Spanien och 
Frankrike, vilket säger något om magister Mathi
as’ internationella anseende som teolog. Man 
skulle naturligtvis kunna tänka sig, att det varit 
birgittinerna som förmedlat magister Mathias’ 
Apokalypskommentar till kontinenten, men det 
kan likaväl vara franciskanerna. Piltz skriver just i 
samband med sin presentation av Apokalyps- 
kommentaren, att »Det är uppenbart att Mathias 
var påverkad av den strängaste riktningen inom 
franciskanorden». Detta omdöme grundar han 
på realismen i innehållet, strängheten, ja, på den 
skarpa tonen i kyrkokritiken. Mathias är, skriver 
Piltz, »som alltid, mer intresserad av de tidlösa 
sanningarna, av dygder och laster, inkarnerade 
på världens scen» (Piltz 1986, s. 15). De sju 
församlingarna i Uppenbarelsebokens andra ka
pitel får representera sju dygder. De sju inseglen 
är sju hemsökelser och de sju basunerna får be
teckna Kyrkans sjufaldiga korruption. Här finns 
exempel, drastiska och avslöjande, som inte på 
något sätt står andra Apokalypskommentatorers 
efter, t. ex. en sådan som Joakim av Fiores. Även 
bibelutläggningen är sålunda ett typiskt tillämp
ningsområde för exempelpredikan.

Homo conditus är i högre grad än Mathias’ 
övriga skrifter ägnad att direkt undervisa lek
män. Här gisslas alls inte prästerskapet, men des
to mer beskrivs - ofta med talande exempel - 
lekmännens moraliska brister. Den lärde Linkö- 
pingskaniken talar icke som en akademiker utan 
som en ljungande botpredikant. Piltz skriver: 
»Hans kyrkmålningar på prosa väcker syn- och 
smakminnen till liv, de doftar, de är vämjeliga 
eller betagande. De vill tända kärleken till Gud 
och injaga fasa för djävulens tusen konster» 
(Piltz 1986, s. 20). Han börjar med att beskriva 
den fallna människans villkor och liknar henne 
vid en tjuv, en förfalskare och förrädare, ja, en 
äktenskapsbrytare. Som botemedel mot synda



38 Kilström

fördärvet uppställer han de sju sakramenten och 
de »ingjutna» dygderna. Därjämte beskrivs tros
bekännelsen - noga utlagd - och budorden samt 
den helige Andes sju gåvor. Efter en utförligare 
behandling av Tio Guds bud går Mathias ige
nom de sju huvudsynderna och deras motsatser. 
Han beskriver kardinaldygderna och uppställer 
mot dem djävulens ingivelser till avfall. Gent
emot dessa presenteras Andens stöttor, för att 
därefter låta djävulens tre ränker bli kända. Myc
ket utförligt beskrivs läkemedlen mot synden, 
till vilka också hör konkreta handlingar såsom de 
sju barmhärtighetsverken. Homo conditus slutar 
med två utförliga kapitel om fem ting som man 
bör hoppas på och fem ting som man bör frukta 
för.

Jag har uppehållit mig utförligt vid magister 
Mathias, därför att han är ett typiskt svenskt 
exempel på mendikanternas exempelpredikan. 
Han har varit känd och hans böcker spridda. Vad 
de betytt för samtid och eftervärld, är omöjligt 
att utröna, men det finns anledning att förmoda 
att de varit av mycket stor betydelse.

Som tidigare antytts, är magister Mathias bero
ende av franska förebilder. Den första kända ex
empelsamlingen härrör från en fransk domini- 
kanbroder, Stefan av Bourbon, vilken kring mit
ten av 1200-talet påbörjade ett stort upplagt ma
nuskript Tractatus de diversis materiis predicabili- 
bus. Tyvärr hann han aldrig fullborda detta, då 
han år 1261 (troligen) avled. Som mall har Ste
fan använt Den helige Andes sju gåvor - ett av de 
kateketiska huvudstycken, som särskilt omhulda
des av skolastiskt påverkade författare. Trots att 
Stefan av Bourbon aldrig hann avsluta sitt arbete, 
har han sammanbragt 2 857 exempla. En av brö
derna från Vadstena, munken Johannes Hilde- 
brandi, inköpte i början av 1400-talet för klost
rets räkning i Paris ett exemplar av Libros de 
septem donis in duobus voluminibus, en version av 
Stefans exempelsamling. Flera andra sådana har 
hittat vägen till vårt land. Stefans arbete är i 
förkortad eller omarbetad form bevarad i UUB:s 
håndskriftsamling i flera exemplar. Att också ma
gister Mathias känt till och nyttjat Stefans exem
pelsamling, framgår av hans egna arbeten.

Det säger sig självt, att ett arbete av det om

fång som Stefans exempelsamling representerar 
inte var någon lämplig pocketbok för kringvand
rande mendikanter. Dessa behövde ju lätthanter
liga homiletiska handböcker av portabelt slag. Vi 
vet också genom Matteus Paris’ Historia Anplo- 
rum hur de kringvandrande gråbröderna trans
porterade sina böcker: de bar dem i bokkapslar, 
som hängde runt halsen. Det var också franciska- 
nerna, som började framställa sådana lätthanter
liga exempelsamlingar, som var ägnade för predi- 
kofärderna. De är till sin art också mer folkligt 
orienterade än dominikanernas ofta av mycken 
teologisk lärdom tyngda arbeten. Dessa francis- 
kanska exempelsamlingar var alfabetiskt upp
ställda och lätta att hitta i, och predikoexemplen 
ägnade just för den enkla folkpredikan, som var 
gråbrödernas särskilda nådegåva. När franciska- 
nerna uppträdde vid marknader och ting kunde 
de också ha ettbladstryck med bild och text att 
saluföra. Det torde vara en serie sådana francis- 
kanska tryck som utgjort förlagan till budords- 
serierna i Vendel, Ärentuna och Litslena kyrkor i 
Uppland. Även dessa är ju genom sin utform
ning typiska exempla. Precis som magister Mathi
as målar de dygden och dess motsats.

En mycket viktig och angelägen fråga är följan
de: i vad mån har mendikanternas predikoexem- 
pel påverkat kyrkomåleri och annan bildfram
ställning? Det ligger nära till hands att tänka på 
genren »räven och gässen», men finns det också 
andra motiv, till vilka man kan hitta »förlagan» - 
för speciellt vårt lands vidkommande - hos ma
gister Mathias i synnerhet? Att närmare utreda 
detta är en lockande forskningsuppgift, och jag 
skulle gärna önska att jag kunde inspirera någon 
att mera ingående ägna sig åt den frågan.
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Die Exempelpredigt der Bettelorden

Das Mittelalter ist keineswegs die dunkle Periode in 
der Geschichte der Predigt, wie man zuweilen behaup
tet hat. Im Gegenteil, es war in dieser Hinsicht eine 
reiche Epoche. Es sind Mengen von Predigtmaterial 
aus dem ganzen Mittelalter erhalten, besonders reich
lich aus dem späteren Mittelalter. Die beiden Bettel
orden waren eifrige Volksprediger. Die Dominikaner 
nannten sich ja offiziell Ordo Pmedicatorum. Zur 
Stütze für die Volksprediger stellte man Beispielsamm
lungen her, die oft alphabetisch geordnet waren. Anek
doten und moralisch belehrende Erzählungen bildeten 
einen wichtigen Teil der Volkspredigt bei den Franzi
skanern und Dominikanern. Sie erschienen regelmäs
sig auf den Märkten und bei Gerichtstagen, um zu 
Predigen und zu betteln. Es lag nahe, dass sie das 
Interesse der Leute mit lebhaft geschilderten Fällen aus 
dem Leben fangen wollten.

Unter den vielen Beispielsammlungen sei hier nur 
die des Stephan von Bourbon (gest. 1261) erwähnt: 
Tractatus de diversis materiis predicabilibus, die obwohl 
unvollendet, 2 857 Fälle enthält.

Dieses Buch ist von besonderem Interesse für Schwe
den, weil ein Mönch am Anfang des 15. Jh. ein Exem

plar des Buches für das Kloster Vadstena kaufte. Dieses 
Exemplar und mehrere andere des gleichen Buches 
sind in den Besitz der Universitätsbibliothek Uppsala 
gekommen. Ein schwedischer Theologe des früheren 
14. Jh. hat das Werk benutzt, nämlich Magister Mathi
as, Canonicus in Linköping, während mehrerer Jahre 
der Beichtvater und Seelsorger der hl. Birgitta. Er hat 
selber mehrere Predigthilfsmittel verfasst, darunter 
den Homo conditus, den Anders Piltz 1984 herausgege
ben und von dem er 1986 eine schwedische Auswahl
übersetzung zum Druck befördert hat: Vägen till Jeru
salem. Der religiös-erzieherische Eifer des Magisters 
Mathias ist deutlich zu erkennen; er hat offenbar als 
homiletischer und katechctischer Verfasser eine wichti
ge Rolle in der schwedischen Kirche gespielt.

Katechetische Motive erscheinen in den Kalkmale
reien schwedischer Kirchen des 15. Jh., und es sollte 
sich lohnen, zu untersuchen, inwieweit derlei Predigt
beispiele die Malereien direkt beeinflusst haben, u. a. 
die sog. Grotesken und droleries, die am Rande der 
ernsten religiösen Bilder erscheinen und denen doch 
wohl auch eine moralisch-belehrende Funktion zuge
dacht war.

Zusammenfassung übersetzt von R. Zeltler



De tidigaste birgittabilderna
BIRGIT KLOCKARS

I januari 1378, mindre än fem år efter den heliga 
Birgittas död, sände hennes spanske biktfar, bis
kop Alfons av Jaen, ett brev från Rom till ärkebis
kopen Birger Gregersson i Uppsala. Birgitta hade 
redan under sin livstid varit ansedd som helgon, 
och när brevet skrevs, vistades Alfons tillsam
mans med Birgittas dotter Katarina i Rom för att 
förbereda den officiella kanonisationen av Birgit
ta.

I brevet till ärkebiskopen redogjorde Alfons 
för kanonisationsförhandlingarnas gång och be
rättade att intresset för Birgitta och för hennes 
revelationer redan hade spritts till många länder.

På baksidan av Alfons brev har Katarina skrivit 
en hälsning, närmast ett postscriptum till brevet. 
Det behandlar en enda sak, som tydligen just då 
låg Birgittas dotter varmt om hjärtat. Biskop 
Alfons, skriver hon, har hört av pilgrimer från 
Sverige att bilder av fru Birgitta där inte har 
vunnit någon större spridning. Han förundrar 
sig över att man visar henne så föga vördnad i det 
land där hennes jordiska kvarlevor förvaras, där 
hon har gjort så stora järtecken och där hon har 
vänner och fränder.

Katarina skriver alltså: »Fastän hon inte är ka
noniserad, har själve påven hennes bild målad i 
sin kammare, och i många kyrkor i Rom och 
Neapel och vida över Italien har man hennes bild 
och håller henne i stor heder. Och om du anser 
det rätt, så råd alla du kan, som har henne kär, 
både inom och utom landet, att låta måla hennes 
bild i kyrkorna, för att Guds och hennes heder 
må så mycket mer förökas.»1

Fem år efter Birgittas död fanns det alltså re
dan ett flertal birgittabilder i Italien, och själve 
påven hade en bild av henne i sin kammare. Den 
påve det här är fråga om är Gregorius XI, som 
hade känt Birgitta personligen redan som kardi

nal och som senare själv hade fått flera budskap 
av henne och hade bett henne om råd.2 Han dog 
förresten bara två månader efter att Katarina 
skrivit detta.

I sin prolog till den åttonde boken i Revelatio- 
nerna, författad ungefär vid samma tidpunkt, 
berättar biskop Alfons att Birgittas helgonrykte 
genast efter hennes död hade befästs genom 
underverk, och att hennes berömmelse hade 
spritts vida omkring, »i Sverige, i Rom, i riket 
Sicilien och andra delar av världen, där man till 
hennes åminnelse och vördande finner hennes 
bild målad av de troende i många kyrkor.»3

Kanonisationsakterna ger oss närmare upplys
ningar om hur en del av de tidigaste birgittabil
derna hade kommit till. I Neapel hölls ett vitt
nesförhör redan år 1376. Där beskrivs bl. a. det 
händelseförlopp som ledde till anskaffandet av 
en birgittabild för kyrkan S. Maria de Carmelo 
(nuvarande »del Carmine»), en bild som tydli
gen snabbt hade blivit mycket populär och i sin 
tur hade inspirerat till målandet av andra bilder.

En riddare i Neapel, Andrillo Mormile, senare 
seneskalk åt kung Karl av Durazzo, hade sedan 
flera år tillbaka varit invecklad i en svår släktfejd 
med en annan av Neapels förnäma adelsfamiljer, 
släkten Costanzo, som var nära förbunden med 
drottning Johanna och hovet. Några medlemmar 
av vardera familjen hade dödats, och i sin vrede 
hade Andrillo svurit att, om det så gällde, sälja 
allt för att få hämnd på sina vedersakare. Hans 
syster Leonella omtalade i sitt vittnesmål år 1376 
att såväl påven Urban V och drottning Johanna 
som konung Ludvig av Ungern hade försökt 
medla i tvisten. Drottningen hade t.o. m. låtit 
fängsla Andrillo och hans anhängare för att 
tvinga dem till en uppgörelse, men utan resultat.

När denna skarpa tvist redan hade pågått ett
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flertal år, hände det - någon gång mellan Birgit
tas död år 1373 och vittnesmålet tre år senare - 
att Andrillo blev svårt sjuk i en böldsjukdom. 
Läkarna misströstade, och han uppgjorde sitt tes
tamente. En tillskyndande klosterbroder uppma
nade honom att försona sig med sina fiender, 
och han lovade också att göra detta.

Andrillo och hans familj hade hört talas om 
Birgitta, och i hopp om hjälp lät man kalla på 
köpmannen Antonio de Carleto, som hade känt 
Birgitta under livstiden. Han ägde ett litet kors, 
som hade tillhört henne, och några andra reliker. 
Andrillo band dem på de sjuka ställena och anro
pade Birgitta om hennes förbön. Genast däref
ter, berättar Leonella, greps han av skälvning och 
svår ångest och ropade högt: »Jag är fördömd till 
helvetet!» I en drömvision hörde han frestaren 
säga: »Du är fördömd, eftersom du bara av 
nödtvång och inte frivilligt uppgjorde ditt testa
mente.» Men samtidigt visade sig fru Birgitta för 
honom och lovade hjälpa honom. Djävulen fort
satte: »Det är bara med munnen, inte med hjär
tat, som du har förlåtit dina fiender, därför är du 
fördömd.» Men Birgitta kom till hans hjälp: 
»Tvivla inte, och förtvivla inte. Säg bara, med 
munnen och med hjärtat: Jag har förlåtit dem.» 
När han gjorde så, tog djävulen till flykten, och 
den sjuke ropade: »Jag är inte fördömd, jag är 
inte fördömd!» Han tillade: »Fru Birgitta är he
lig! Fru Birgitta är helig!»

När den sjuke hade återfått sina sinnens bruk, 
kallade han till sig sin familj och sina vänner, 
berättade vad han hade upplevat och uppmanade 
dem att genast ingå försoning med familjen 
Costanzo. Vilket också skedde: båda parterna 
samlades vid Andrillos sjukbädd och bekräftade 
försoningspakten »med gråt och glädje».4

När Andrillo hade tillfrisknat, lät han måla en 
bild av Birgitta och placera den i kyrkan S. Maria 
de Carmelo. Ryktet om vad som hade hänt spred 
sig snabbt. Andra mirakel ägde rum, berättas det, 
efter att man hade förrättat bön vid denna bild 
eller hade avgett ett löfte om att besöka den. Sju 
av de sjutton underverk som omvittnas under 
förhören år 1376 är förknippade med just denna 
bild.5

Men bilder av Birgitta donerades också till

åtminstone två andra kyrkor i Neapel. Fru Maria, 
hustru till en viss Alfonso, av spansk börd, hade 
känt Birgitta under hennes livstid och hade följt 
med henne på vallfärden till det Heliga landet. 
Efter Birgittas död blev Marias man en gång 
svårt sjuk, och Maria lovade då att, om han blev 
frisk, låta måla en bild av Birgitta och skänka den 
till kyrkan S. Eligio, vilket också skedde. Cando- 
lus, en köpman i Neapel, led av mycket svår värk 
i en tå (gikt?) och avgav ett liknande löfte. Han 
skänkte efter tillfrisknandet en bild av det svens
ka helgonet till kyrkan S. Giorgio Maggiore.6

Dessa tidiga, nu tyvärr förlorade bilder av Bir
gitta, som i flera fall skänktes av sådana som hade 
känt henne, eftersträvade sannolikt en viss port
rättlikhet. De Birgittabilder som nu finns i kyr
kor i Neapel är av långt senare datum.' Men i 
den mån de äldsta bilderna ännu fanns kvar, när 
de nyare kom till, byggde de antagligen på sam
ma fortsatta tradition.

Vid förhören i Neapel omtalas också en viss 
Luchinus Cibo från Genua. Han hade insjuknat 
på en resa från Damaskus och låg sjuk hos sin 
syster, som var bosatt i Neapel. Sjukdomen för
värrades, och systern uppmanade honom att an
befalla sig åt Birgitta, »vars helgonrykte hade 
nått vida». Han blev frisk, berättas det, och tog 
då med sig en bild av Birgitta till Genua, för att 
låta måla henne där. Bildens utformning lämna
des alltså inte bara åt målarens fantasi.8

När biskop Alfons år 1379 skrev ned sitt långa 
vittnesmål i kanonisationsprocessen, medtog 
han en redogörelse för en hel del av de nämnda 
miraklen i Neapel. Han gav också en beskrivning 
av några underverk i andra delar av Italien och 
nämnde därvid också några birgittabilder. En av 
dem hade donerats av Andreas della Montana, 
herre till slottet Rocca di Botte nära Subiaco, till 
ett kapell nära slottet i fråga.9

Både Alfons och några andra vittnen berättar 
om en fru Angela, änka efter Lellus Petri Stefan i 
(Tosetti) i Rom, som redan under Birgittas livs
tid hade varit henne mycket tillgiven. När Birgit
ta låg på dödsbädden, hade Angela genom en 
tjänstekvinnas förmedling i smyg skaffat sig en 
liten bit av den döendes kläder. Hon bevarade 
den som en dyrbar relik. Inte mindre än tre
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underverk i Angelas familj omtalas. Bara ett år 
efter Birgittas död blev hennes treårige sonson 
svårt sjuk. En elakartad, djupt liggande abscess 
gjorde honom helt oförmögen att röra sig. Lä
karna såg till slut ingen annan utväg än att ta till 
kniven. Dagen före operationen placerade farmo
dern birgittareliken på det sjuka stället och lova
de att låta måla en bild av Birgitta som tack för 
hennes förbön. När operationen sedan skulle äga 
rum, visade det sig att inflammationen hade läkt 
ut av sig själv. Till allas förundran steg pojken 
upp och bad att få gå ut och leka tillsammans 
med sina kamrater.10

Det framgår inte om den nyssnämnda bilden 
skulle placeras i hemmet eller i någon kyrka. 
Påven tycks inte ha varit den ende som hade en 
bild av Birgitta i sin egen kammare. ICanonisa- 
tionsakterna berättar också om en fru Mioza de 
Supino, hustru till Stefano Colonna, i Ciciliano 
nära Rom, som plågades av en elakartad luftrörs
katarr eller lunginflammation. Hon böjde knä i 
sitt rum framför en bild av fru Birgitta och berör
de sin hals med tre kulor från Birgittas paternos
terband, samtidigt bad hon tre Ave Maria. Hon 
blev då botad från den sjukdom som hade hotat 
att kväva henne.11

Fru Birgitta hade alltså vänner inom den kän
da romerska adelsfamiljen Colonna. Fru Mioza 
var inte den enda. Men särskilt nära förbunden 
var Birgitta med den andra av de två mest beröm
da romerska familjerna, släkten Orsini. Flera 
medlemmar av denna familj hörde till hennes 
nära vänkrets och till vittnena i kanonisations- 
processen.

Fru Angela, änka efter senatorn Matteuccio 
Orsini, omtalade år 1379 att hennes tjugufem- 
årige son Bandinus samma år under en resa från 
Sicilien till Rom hade råkat ut för en svår storm. 
Han hade då anropat Birgitta och lovat att som 
tack för hennes förbön låta måla hennes porträtt 
- varefter stormen inom kort hade bedarrat.12

Inte heller denna gång får vi veta var bilden 
placerades. Centrum för birgittakulten i Rom var 
klarisskyrkan S. Lorenzo i Panisperna, där Birgit
ta efter döden hade fått sin första vilostad och 
där ett antal underverk omedelbart sades ha ägt 
rum. När Birgittas reliker fördes till Sverige, läm

nades en liten del därav kvar i S. Lorenzo, där det 
också fanns en bild av henne. Den nämns i sam
band med två av underverken. Ett av dessa gällde 
en annan medlem av familjen Orsini, Birgittas 
goda vän fru Golicia, maka till riddaren Latino 
Orsini.13

Hur avbildades då Birgitta på dessa tidiga mål
ningar? Ingen av dem har veterligen bevarats, 
men man vågar kanske förmoda att traditionen 
återspeglas i de illustrationer som finns i tidiga 
italienska revelationshandskrifter. I sin utgåva av 
Birgittas revelationer i svensk översättning har 
Tryggve Lunden publicerat en serie sådana illu
strationer.14 Handskriften kan enligt honom da
teras till senast år 1385, den är i så fall av mycket 
tidigt datum. Lunden tycker sig se att illustratio
nerna återger »samma satta, runda och litet 
tunga typ som den bekanta skulpturen i Vad
stena klosterkyrka». Det här kan möjligen hålla 
streck om några av bilderna, men inte om alla. 
En del, inte minst den som återges i färg, visar 
snarare den »späda person» {tenera persona), som 
kanonisationsakterna vittnar om.15 Den tidens 
vida, veckade dräkter ger ju inte heller stora möj
ligheter att på så små bilder ge ett verkligt be
grepp om personens utseende.

Att Birgitta var kortväxt (mediocris stature) 
omtalas också på ett annat ställe i kanonisations
akterna, och undersökningen av Birgittas reliker 
bekräftar att hon var liten till växten.16 Men det 
som ur ikonografisk synvinkel är viktigare är 
Birgittas kroppsställning och ansiktsuttryck på 
bilderna. Ofta vänder hon liksom lyssnande an
siktet uppåt mot Kristus och Maria. På den allra 
första bilden, initialen till det första kapitlet i 
Uppenbarelsernas första bok sitter hon på detta 
sätt invid sin skrivpulpet. Hon har en bok i 
famnen och tydligen en penna i den uppåtsträck- 
ta handen. Sara Ekwall, som också har publicerat 
några tidiga bilder av Birgitta, påpekar att denna 
kroppsställning närmast påminner om framställ
ningar av evangelisterna. Bilderna har nog mera 
gemensamt med skulpturen av den extatiska Bir
gitta i klosterkyrkan än med den mera grovlem
made skulpturen.17

På flera av de övriga av Lunden publicerade 
miniatyrerna sitter Birgitta med handen upp
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sträckt för att ta emot en bokrulle, som Kristus 
räcker henne. Men ingen av dessa bilder har 
ännu, såvitt man kan se av reproduktionerna, det 
attribut som enligt en tidig fornsvensk levnads
teckning var utmärkande för birgittabilderna. 
Ett citat i fri översättning: »Hur mycket Gud har 
täckts hedra och ära sin brud sankta Birgitta ock
så här på jorden inför människornas ögon, det 
framgår av att han ville låta hennes bild målas 
med och liksom kringgjutas av ett slags himmel
rikets ljus. Häri tycks den äga företräde framom 
en del andra helgonbilder. Petrus har nyckeln 
som sitt attribut, Paulus svärdet, Andreas korset, 
Stefanus stenen, Laurentius halstret, på vilket 
han stektes, Katarina hjulet, Agnes lammet. Men 
vilket av alla dessa ting kan synas ljuvare eller 
värdigare än det himlaljus och den ström av gu
domlig sötma som tycks flyta från den högste 
Guds mun till sankta Birgitta, där hennes bild är 
målad eller tecknad.»18

Enligt författaren till denna fornsvenska Vita 
var alltså Birgittas helgonattribut »det himlaljus 
och den ström av gudomlig sötma» som flyter 
från Guds mun till henne. En sådan framställ
ning var egentligen möjlig endast på tecknade 
eller målade bilder, inte på skulpturer. Aron An
dersson tror dock att den extatiska Birgitta, som 
enligt honom finns avbildad i profil på de äldsta 
pilgrimsmärkena från Vadstena, ursprungligen 
varit försedd med en sådan »stråle». På pilgrims
märkena finns en »välsignande Gudshand» mel
lan ramen och Birgittas panna, och Andersson 
tror att i överensstämmelse härmed en hand ock
så har funnits mellan skulpturen och det skåp 
som omgav den. Från handen skulle då enligt 
honom ha utgått en »den gudomliga sötmans 
stråle», inte i detta fall från munnen, såsom lev
nadsteckningen beskriver den.19

I varje fall är det klart att det var svårt att 
avbilda strålen på träskulpturer, och med tiden 
började därför boken och pennan att anses som 
Birgittas karakteristiska attribut.

*

Till sist en liten utvikning från mitt ämne, till en 
sak som inte gäller birgittabilder men nog birgit-

takulten. Det har redan visats att reliker av Birgit
ta hölls i stor vördnad i Italien. Efter att Birgittas 
kista hade förts till Vadstena, var det också 
många som vallfärdade dit för att vörda henne 
och be om hennes förbön. I det här samman
hanget finns ett ganska intressant uttalande av 
hennes dotter Katarina i kanonisationsprocessen.

Katarina berättar att medan Birgitta ännu vis
tades i Sverige, hade många klandrat henne, när 
hon förutsade att olycka och prövningar skulle 
komma över landet på grund av folkets synder. 
De hade t. o. m. försökt skada henne. Men nu, 
skriver Katarina, när de ser hur hennes profetior 
har gått i uppfyllelse och när de kommer ihåg 
hennes tålamod under förföljelser, kommer des
sa samma människor ångerfyllda till hennes grav 
och »kysser de platser, där hennes fötter har 
stått.»20 Här förs tankarna genast till tegelplattan 
med inristad rosenkrans på golvet i klostrets 
Sanctum Sanctorum. Det berättas att den lands
flyktige polske konungen Stanislav Leczinsky, 
som en tid i början av 1700-talet bodde i Vad
stena, vid ett besök i kammaren föll ner och 
kysste plattan.21 Var det här en tradition med 
rötter långt tillbaka? Betecknar plattan en av »de 
platser där hennes fötter hade stått»? Traditio
nen har ju också kallat rummet Birgittas böne- 
kammare. Det är mycket sannolikt att Birgittas 
man Ulf några år hade Vadstena gård i förläning, 
och då kan traditionen vara grundad på fakta.22

Noter
1 Brevet avtryckt av Sara Ekwall 1965 s. 129 f.
2 Se om påven Gregorius Klockars 1971 s. 131 ff. samt Kloc- 
kars 1973 s. 150ff.
3 Alfons prolog kap. 6.
4 Acta et processus, s. 171 ff.
5 Ibid. s. 164-174.
6 Ibid. s. 167, 169.
7 Om nutida birgittakult i Neapel se Gummerus 1965.
8 A. et pr. s. 166 f.
9 Ibid. s. 412.
10 Ibid. s. 346, 399, 426.
11 Ibid. s. 403.
12 Ibid. s. 235.
13 Ibid. s. 396, 458 f.
14 Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser I s. 45 ff.
15 A. et pr. s. 99, 504.
16 Bygden m. fl. 1954 s. 23, 34.
17 Ekwall 1965 s. 4 f.
18 Publicerat i Wadstena Kloster-reglor s. XV f.
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19 Andersson 1985 s. 49 ff.
20 A. et pr. s. 313.
21 Se Lindblom 1961 s. 16 ff. samt Cnattingius 1969 s. 55, 
57.
22 Detta anförande bygger till en del på min artikel »De tidi- 
gaste Birgittabilderna» (1966) s. 139-146.
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Die frühesten Bilder Birgittas

Schon wenige Jahre nach dem Tode Birgittas (1373) 
gab es, laut schriftlichen Quellen, Bilder von ihr in 
italienischen Kirchen und Privathäusern, vor allem in 
Neapel, aber auch in Rom und anderen Städten. Katha
rina, die Tochter Birgittas, erwähnt 1378 in einem 
Brief aus Rom an den Erzbischof von Uppsala, dass der 
Papst (Gregor XI.) ein Bild Birgittas in seiner Kammer 
habe. Sie bittet den Erzbischof, er möge sich dafür 
einsetzen, dass man Bilder Birgittas, deren Heiligspre
chung zu erwarten sei, in schwedischen Kirchen an
bringe.

Schon 1376 ist in Neapel, im Zusammenhang von 
Zeugenaussagen im Kanonisationsprozcss, die Rede 
von Bildern Birgittas. Das älteste und angesehenste

befand sich in der Kirche Sa. Maria de Carmelo (jetzt 
Sa. Maria del Carmine genannt). Ein Ritter, der nach 
Anrufung Birgittas von schwerer Krankheit genesen 
war und sich nach langer Fehde mit seinen Feinden 
versöhnt hatte, hatte dieses Bild gestiftet. Sieben der 
siebzehn Wunder, die in den Kanonisationsverhören 
Vorkommen, hatten mit diesem Bild zu tun.

In Rom war die Kirche der Klarissinnen, S. Lorenzo 
in Panisperna, das Zentrum des Birgittakultes. Hier 
hatte sie ihren ersten Ruheplatz nach dem Tode gefun
den und hier gab es auch ein Bild von ihr.

Alle diese frühen Bilder sind verloren, aber in ita
lienischen Handschriften jener Zeit sitzen Miniaturen, 
die vielleicht Aufschluss über das Aussehen dieser Bil
der geben. Auf vielen Miniaturen wendet eine sitzende 
Birgitta ihr Antlitz nach oben zu Jesus oder Maria. 
Zuweilen hält sie ein Buch in der Hand, zuweilen 
streckt sie die Hand aus, um eine Schriftrollc entgegen
zunehmen. Diese Darstellungen schliessen sich an 
Evangelistenbilder an.

Laut einer frühen altschwedischen Vita war das Hei
ligenattribut Birgittas der Strom göttlicher Süsse, der 
ihr aus Gottes Mund zufloss. So meinte Aron Anders
son, dass z. B. die ekstatische Birgitta in der Klosterkir
che zu Vadstena ursprünglich in einem Schrein sass 
und dass eine Gotteshand am Rahmen befestigt war, 
wobei ein »Strom» oder ein Strahlenbündel diese 
Hand mit Birgitta verband. Aber es muss schwierig 
gewesen sein, ein solches Strahlenbündel anders als in 
Malerei darzustellen. Da die nordischen Birgittabilder 
meist Holzskulpturen waren, brachte man allmählich 
das Buch und die Schreibfeder als Hauptattribute Bir
gittas an.

Katharina erwähnt in ihrer Zeugenaussage im 
Prozess einen weiteren Ausdruck des Birgittakultes: 
Pilger kommen nach Vadstena, um die Stelle zu küs
sen, wo ihre Füsse gestanden haben. In der ehemaligen 
Kapelle Sancta Sanctorum des einstigen Nonnenklos
ters sitzt im Boden eine Ziegelplatte mit einem einge
ritzten Rosenkranz - offenbar ist das eine der Stellen, 
welche die Tradition mit Birgitta verknüpft hat.

Zusammenfassung übersetzt von R. Zeitler



Noen ikke-geistlige gravstener i 
norske klostre
BERNT C. LANGE

Omfattende er det norske materiale ikke, men 
det forteller noe vesentlig om en betydelig side 
ved klostrenes virksomhet. A ta seg av gamle og 
syke, kvinner og barn og gi dem en kristen be
gravelse var en viktig oppgave. Gravplass har det 
v$rt både utenfor og innenfor klosterbygninge
ne. Ikke bare i klosterkirken, men i konventstuen 
°g klostergangene er det funnet graver, ofte med 
dere skjelett i hver grav. Ordinær gravplass eller 
kirkegård lå i nær tilknytning til kirken, gjerne i 
nord eller øst. Som regel var gravene anonyme 
nted korset som eneste pryd, slik det skulle være 
kor munker og nonner, slik ble det også for de 
deste klosteret tok seg av, enten fordi de var 
enkle mennesker eller ønsket å være det. Karakte
istisk er den norske konge Magnus Lagabøter 
s°m døde i 1280. Han brøt bevisst med den 
vanlige skikk at kristne rikskonger i Norge nor
malt fikk sin grav i domkirkene. Etter eget ønske 
die han begravet i franciskanernes kirke i Ber
gen.1 Kongen må ha følt seg meget tiltrukket av 
det enkelhetsideal som denne orden representer- 
te-2 Noe betydelig monument har derfor neppe 
eksistert og er heller ikke funnet. Ved en skjeb- 
nens tilskikkelse er klosterkirken idag byens 
domkirke, men det er en annen historie.

Rike gaver fulgte gjerne med når mere fornui- 
ende legfolk gav seg inn i klosteret for å ende 
Slne dager der eller bare for å sikre seg en grav. 
d*et var viktig å få del i klostrenes sjelemesser. 
F°lk var villig til å betale for disse tjenester, som 
etterhvert ble en betydelig inntektskilde for 
^ostrene og et viktig grunnlag for deres eksis- 
Nns og sosiale virksomhet. Karakteristisk for 
denne holdningen er fremstillingen på en grav- 
sten som ble funnet i ruinene av cistercienser-

Fig. 1. Tapt gravsten over husfrue Sicelia; fra Hoved- 
øya klosterruin. Efter tegning hos Nicolaysen 1891.
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Fig. 2. Kvinnehode med hodclin i arkadebue; fra 
Halvardskirken, Oslo. Nr. 17814 i Universitetets Old
saksamling, Oslo. Foto samme.

;. i

Fig. 3. Kapitel fra Hovedøya klosterruin. Efter tegning 
hos Nicolaysen 1891.

klosteret på Hovedøya, anlagt 1147 ved Oslo.3 
Dessverre eksisterer den idag bare i tegning som 
ble utført på funnstedet under utgravningene i 
forrige århundre (flg. 1). Stenen lå nær 
nordveggen i klosterkirkens nordre tverrarm. 
Den var trapesformet, med tekst langs kanten og 
billedfremstilling i strek på overflaten. Hovedfi
guren er en knelende kvinne i halvprofil. Hun er 
iført folderik drakt med hodelin som omslutter 
ansiktet. Høyre hånd er løftet, i den venstre hol
des enden av et skriftbånd som rulles opp over

henne. Teksten er i majuskler. Den åpnes med et 
likearmet kors og lyder slik: «Om mente pia pro 
nobis virgo Maria» (= Be for oss jomfru Maria 
med fromt sinn). Et annet skriftbånd holdes av 
en utstrakt høyre hånd lengre oppe. På dette står 
det: «Testamentum». Begge disse tekster leses fra 
hodeenden av stenen. Øverst enda er en høyre 
hånd med tre fingre utstrakt. De to isolert angit
te hender er uten tilknytning til noen skikkelse. 
Vide draktermer er antydet, i motsetning til 
kvinnens ene synlige, som tydelig er ganske 
trang. Hele motivet avsluttes oppe av en svakt 
tilspisset trepassbue, båret av to slanke, uavslut- 
tede søyler med enkle bladkapiteler. Sviklene er 
utfyllt av et spiralformet, frodig bladornament. 
Ned fra midtbuen henger noe som er oppfattet 
som et røkelseskar, men det kan like gjerne være 
en oljelampe. Den ville som her henge rett ned, 
mens et røkelseskar som regel ville være fremstilt 
i bevegelse.

Kvinnens hodebekledning går igjen på et 
skulpturalt kvinnehode i en spissbuet blindarka- 
de som kan stamme fra ruinene av Halvardskir- 
ken, Oslos første domkirke (fig. 2).4 Kapitelenes 
bladform er ikke ulik de som kan sees på bevarte 
kapiteler fra klosterets korsgang (fig. 3).5 Med 
støtte i skriftbåndenes tekster skulle det være 
ganske klart hva bildet på stenen skulle fortelle. 
Kvinnen har testamentert gods eller eiendom til 
klosteret. Hånden som holder testamentbändet 
har tydeligvis mottatt gaven. Som motytelse an
roper kvinnen om jomfru Marias forbønn for seg 
og sine. Maria var den ene av klosterets skytshel
gener, som vanlig for cistercienserne. Øverst er 
Herrens hånd som velsigner foretagendet.

Den avgjørende bekreftelse på denne tolkning 
fremgår av teksten langs kanten av stenen. Et 
likearmet kors innleder også denne, skrevet med 
de samme majuskler i en kombinasjon av gam
melnorsk og latin og lyder: «Undir p(en)na stein 
hvilir Sicelia husfrøya er mykit g{oz) gaf Howpøy 
einkanlega (firir) sal sin ... asar fadur sins oc 
Arno modor (si)nar oc Jons broder sins,gox an{i)me 
reqescat {in pace)» ( = Under denne stein hviler 
husfruen Sicelia som gav meget gods til Hoved
øya særlig for sin sjel... asar sin far, Arna sin mor 
og Jon sin bror, hvis sjeler hvile (i fred)». Det er
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Fig. 4. Halv gravsten av marmor med figur; fra Hoved- 
Øya klosterruin, oppbevares i stensamlingen. Efter teg
ning hos Nicolaysen 1891.

'kke kjent hvem fru Sicelia var. Siden hun omta
ks som husfrue må hun antas å ha vært gift, men 
hannen nevnes merkelig nok ikke. Enten han 
var død eller overlevet henne ville han normalt 
ha vært nevnt. De øvrige nærstående pårørende 
s°m nevnes, er klart døde før henne. Det kan 
hl. a. være arven etter dem hun gir til klosteret. 
Stenen mangler årstall, men formen og arkitek
toniske detaljer skulle tilsi slutten av 1200-tallet.

En hel gravsten fra samme kloster er bevart i 
tuinens stensamling. Den er også lagt over en 
kvinne. Hun er omtalt som en navngitt manns 
hustru. Stenen er trapesformet med tekst langs 
kantene, men bilder av noe slag kan ikke sees, om 
het har vært noen. Teksten som er i majuskler 
lyder: «Her ligger Ragnhilder husfruvia kona Hol-

Fig. 5. Mariafigur av tre. Dctalj av en kalvariegmpp fra 
Gualöv kirke, Skåne. Historiska Museet, Lund.

tabiarnar. Cuius anima in (p)ace requiscat.» Både 
den gammelnorske og den latinske teksten innle
des med et likearmet kors på vanlig måte. Over
satt står der: «Her ligger Ragnhild husfrue, 
konen til Holtabjørn, hvis sjel hvile i fred.» Fra 
annet hold vet vi at hun var enke og abbed Au- 
duns mor. Hun gav seg inn i klosteret med alt 
sitt gods i 1296. Hennes grav var i nordre kors
gang, nær inngangen til kirken derfra. En slik 
plassering kan lett bli årsak til at eventuelle bil
der helt utviskes. De mange føtter som gjennom 
årene har tråkket her daglig vil utvilsomt måtte 
slite på stenen.

En halvert trapesformet gravsten av marmor 
uten tekst, fra Hovedøya kloster, synes også å 
være lagt over en kvinne (fig. 4). Bare den sma-
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leste halvpart er bevart. Den innrissede rikt dra
perte skikkelse som tydeligvis har dekket hele 
stenens overflate, er blitt antatt å være en geistlig 
i ornat, men kan like gjerne tolkes som en kvinne 
i folderike klær. Hennes kappe kunne ende i en 
spiss foran, slik det bl. a. kan sees på Mariaskik- 
kelsen (fig. 5) under krusifikset fra Gualöf i Skå
ne, Museet i Lund.6 Når den vesentligste del av 
stenen med overkroppen mangler, er det selvføl
gelig vanskelig å være sikker. Den tilspissete form 
som draktfoldene danner på midten er tolket 
som nederdelen av en messehagl. Dette er sann
synligvis en tilfeldighet, for der er ingen andre 
ornatdetaljer, så som det fremtredende broderi, 
parura, nederst på albaen og stolaens nedhængen
de ender. Bare føttenes tåspisser er synlige under 
den fotside drakten. Det var i høymiddelalderen 
eneste skille i kjønnenes antrekk, at de ellers 
nesten like klærne skjulte mere av kvinnens føt- 
ter enn mannens.7

Noen gravsten som navngir eller helt tydelig 
fremstiller menn er ikke bevart fra dette kloster. 
Derimot er kjent fra skriftlige kilder at høveds
mann på Akershus, Herr Hartvig Krummedige, 
død ca 1476 og hans hustru Fru Karen hadde 
sikret seg gravsted i klosteret. Antagelig er de to 
store rektangulære gravstener ved siden av hver
andre foran oppgangen til høyalteret lagt over 
deres hvilesteder. Overflaten er så forvitret at 
intet nu mere kan utledes av stenene, bare den 
rektangulære formen indikerer senmiddelalder, 
som skulle passe for angjeldende ektepar.

Lysekloster ved Bergen, stiftet året før Hoved- 
øya, var også et cistercienserkloster. Flere graver 
er påvist i klosteret.8 En rekke stenkister er bevart 
synlige i nordre sidekapells gulv, men gravplate- 
ne mangler. I klostergangen derimot, foran 
konventstuen lå en uvanlig dobbelgravsten av 
kleber over et navngitt ektepar. Den er trapesfor- 
met, delt langsetter av en midtlinje, men uten 
billedfremstillinger. Innskriften i majuskler går 
ikke her langs kanten, men på tværs av stenen og 
krysser midtlinjen som deler den. Teksten lyder: 
«Her hvila tvau sømeleg hiun Sigurdr bondi a Jas- 
taudu ok Sigrid konungs frendkona husfrøya hans. 
Gud signi sal theirra beggia.» Her er ingen latinsk 
tekst. Den gammelnorske kan oversettes slik:

Fig. 6. Messingskjold innfelt i gravsten over Gotfrid 
Sak, død 1303, fra Nonneseter klosterruin, Bergen. 
Nr. 344 i Historisk Museum, Bergen. Foto samme.

«Her hviler to aktverdige ektefolk Sigurd bonde 
på Jåstad og Sigrid, kongens frendekone, hans 
hustru. Gud signe deres begges sjeler.» Navnene 
alene er gjentatt øverst på hver halvdel under et 
lite, likearmet kors, hustruens til høyre for hans. 
Stenen er brukket i to på tvers, delen med teks
ten er bragt til Historisk Museum, Bergen. 
Hvem disse ektefolk var er ukjent til tross for at 
hun var en slekting av kongen. Men deres gård er 
antatt å være storgården Jåstad i Ullensvang i 
Hardanger. Årstall mangler, men form og bok
staver skulle tilsi tiden omkring 1300. Helt van
lige bondefolk har de avdøde neppe vært, tilknyt
ningen til kongehuset og storgården Jåstad tyder 
på det. Om det var eget valg eller rangordningen 
som har vært årsaken til stenens enkelhet og 
plassering i klostergangen, er ikke godt å si. Paret 
har i alle fall vært i stand til å skaffe seg gravplass 
inne i klosteret om enn ikke i kirken.

I Bergen by er nu, bortsett fra den nuværende 
Domkirke, bare synlige rester av ett kloster, Non
neseter.9 Det skal ha tilhørt cisterciensernonner, 
men overlatt Antoniebrødrene i 1507. Hele om
rådet ble utgravet i 1872. En detaljert oversikt 
over begravelser både utenfor og innenfor klos-
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Ftø- 7. Detalj av gravsten over Orm Si
monsen; fra Olavskirkens ruiner, Tøns
berg. Nr. 8356 i Universitetets Oldsak
samling, Oslo. Foto samme. - Jfr fig. 8.

terkirken foreligger. Bare noen få gravstener ble 
hannet til tross for tallrike rester av graver med 
mere eller mindre godt bevarte skjeletter, for
trinnsvis kvinner naturlig nok her, noen menn 
°g enkelte barn.

En gravsten av særlig interesse lå over en 
mann. Den oppbevares nu i Historisk Museum i 
^ergen. Stenen lå vest i skibet, nær nordmuren, 
hadde rektangulær form, men var sprukket i flere 
t^eler. Ingen bilder eller tekst finnes på selve 
stenen, men skråttstilt på midten er innefelt en 
skjoldformet messingplate (fig. 6). Der er 
Sjengitt tre porttårn på rekke, med krenelert 
brystvern. Det midterste er større enn de to and- 
re- Ytterst på hver side er et bumerke. Under 
midttårnet står med minuskier en sterkt forkor-

4-908381

tet latinsk tekst: «Anno dm(— domini) mccclx 
assupeo (= in assumptione) sc (= sanctæ) Marie o 
(= obiit) gotfridus sak», oversatt: «I det Herrens 
år 1360, på Maria himmelfartsdag (15. august) 
døde Gotfrid Sak.» Om denne mannen er så vidt 
vites ikke bragt annet på det rene, enn at han var 
en god forhandler for de tyske kjøpmenn og at 
hans gravsten ble fornyet av disse i 1469. Mes- 
singplaten er et lite stykke billedkunst i et materi
ale som er uvanlig for norske gravmæler fra mid
delalderen. Det finnes bare ett eksempel i samme 
materiale i Norge, nemlig bruddstykkene av den 
såkalte fyrst Witzlaws gravplate fra Mariakirken i 
Oslo.10

Den siste gravsten som skal omtales er fra pre- 
monstratensernes Olavskloster i Tønsberg, Vest-
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fold.11 Den er også lagt over en mann, men noe 
tidligere enn den førnevnte. Stenen som er tra- 
pesformet, lå like foran koråpningen, i tre deler. 
Den ble oppdaget ved utgravningene av ldoster- 
kirkeruinene i 1877 og oppbevares nu i Universi
tetets Oldsaksamling i Oslo. Overflaten er sterkt 
forvitret og nedslitt, men en skikkelse i hel figur 
kan skimtes (fig. 7). Best synlig er føttene med 
spisse sko og nedre kanten av en folderik drakt i 
ankellengde, som skulle indikere en mann. Teks
ten langs kanten forteller også dette. Der står 
med majuskler: «Her ligger Ormer Simunerson 
undir steini nidr. Gud signi sal hans. Hermunder 
keypti mik i Gotland + Nos c um prole pia benedicat 
virgo Maria.» Her finner vi både gammelnorsk 
og latinsk tekst igjen. Den latinske delen kan 
oversettes med: «Gid jomfru Maria med sitt 
fromme avkom vil velsigne oss.»12

Orm Simonsson kjennes ikke annensteds fra, 
men Hermund som skaffet stenen, er antatt å 
være den Hermund Bergsson som var en ansett 
borger i Tønsberg i 1350-årene. Han har tyde
ligvis drevet handel på Gotland. Handelsforbin
delser østover hadde lange tradisjoner i denne 
delen av landet. Allerede tidlig på 1200-tallet 
eller før ble innført døpefonter av sten fra Got
land til Vestfold,13 og to brødre fra Gotland fikk 
sin grav i den revne Lavranskirken i Tønsberg.14 
Hvorvidt Orm Simonsson var kjøpmann er ikke 
kjent, men sannsynlig. Det som kan sees av drak
ten på gravstenen synes å indikere den vanlige 
sivile for hans tid.

Noen vidtspennende konklusjoner kan ikke 
trekkes av et så begrenset materiale som her er 
fremlagt. Det bekrefter bare hva vi allerede vet 
fra klostre i Norden forøvrig. Ikkegeistlige fikk 
ofte sine graver i klostrene i stedet for i sin sogne
kirke og det ble ikke lagt hindringer i veien for 
iøynefallende gravstener både med tekst og bil
der når forholdene ellers lå til rette for det. Sam
menlignet med klostrene i våre naboland og de 
monumenter som der finnes, biir det norske ma
terialet forbausende underlegent. Her kan meget 
ha gått tapt. Men klostrene i Norge hadde ikke 
de samme dimensjoner og muligheter som i na
bolandene. Det kan også være en grunn.
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Über einige Grabsteine nicht-geistlicher Personen 
aus dem norwegischen Mittelalter

Es gibt gar nicht viel Grabsteine aus norwegischen 
Klöstern. Man begrub die Toten innerhalb wie ausser
halb der Klosterbauten, und nicht nur in der Kirche, 
sondern auch im Kapitelsaal und im Kreuzgang. Oft 
liegen mehrere Skelette in einem Grab. In der Regel 
waren die Gräber anonym.

Nicht wenige Menschen Hessen sich vor ihrem Tod 
in ein Kloster aufnehmen, um dort begraben zu wer
den. Durch Schenkungen an das Kloster sicherten sie 
sich die Seelenmessen.

Ein Beleg dafür ist ein nur durch eine Zeichnung 
bekannter Stein aus dem Zisterzienserkloster Hoved
øya bei Oslo (gegründet 1147). Der Stein lag im 
Nordquerhaus der Kirche. Die Platte trägt eine Ritz
zeichnung einer knieenden Frau. Mit der Linken hält
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sic ein Inschriftband: „Ora mente pia pro nobis virgo 
Maria”. Weiter oben sieht man eine Hand ohne Kör
per, die ein Schriftband hält: Testamentom. Man ver
steht: die Frau hat dem Kloster eine Schenkung ge
macht, die Hand mit der Inschrift „Testamentom” ist 
der Empfänger, während die Hand zu oberst den 
Segen Gottes zu dem Vertrag mitteilt. Längs des Plat
tenrandes läuft eine Inschrift auf Altnordisch, die 
(übersetzt) besagt: „Unter diesem Stein ruht die Ehe
frau Sicelia, die dem Kloster Hovedøya vieles Gut 
schenkte, besonders für ihre Seele, für ihren Vate- 
r— asar, ihre Mutter Arna und ihren Bruder Jon, de
ten Seelen in Frieden ruhen mögen”. Es ist unklar, 
warum sie ihren Gatten nicht nennt. - Der Stein ist 
undatiert, aber seine Form und mehrere andere Einzel
heiten deuten auf das Ende des 13. Jh.

Ein weiterer Stein aus Hovedøya ist erhalten. Seine 
Inschrift besagt: „Hier liegt die Ehefrau Ragnhild, Gat
tin des Holtabjørn, deren Seele in Frieden ruhen 
möge.” - Aus einer anderen Quelle weiss man, dass 
Ragnhild Witwe und die Mutter des Abtes Audun war. 
Sie liess sich 1296 in das Kloster aufnehem und über- 
liess ihm ihren ganzen Besitz. Ihr Grab lag im Nordflü
gel des Kreuzganges.

Von einem dritten Stein aus demselben Kloster ist 
nur die untere Hälfte erhalten. Die Kleidung gibt kei
nen ganz sicheren Hinweis, ob es sich um einen Geist
lichen im Ornat oder eine Frau handelt - wahrschein
lich das letztere, da ein Ornat Randborten aufweisen 
sollte. Aus Hovedøya ist kein Mannsgrabstein erhal
ten. Schriftlich bezeugt ist dagegen, dass Herr Hartvig 
Rrummedige, der um 1476 starb, und seine Frau Ka
ten sich ein Begräbnis im Kloster sicherten.

Auch im Zisterzienserkloster Lysekloster bei Bergen 
(gegr. 1148) sind mehrere Gräber nachgewiesen. Be
sonders zu nennen ist eine trapezförmige Platte aus 
Speckstein, die vor dem Eingang des Kapitclsaales lag. 
Sie trägt kein Bild, wohl aber eine Inschrift (übersetzt): 
’iHier ruhen zwei angesehene Eheleute: Sigurd, Bauer 
( = Gutsherr) auf Jästad, und Sigrid, Verwandte des 
Königs, seine Frau. Gott segne die Seelen der beiden.” 
Mann kennt diese Menschen sonst nicht, aber sie dürf
ten auf dem Gut Jästad in Ullensvang in Hardanger

gelebt haben. Die Buchstabenform deutet auf die Zeit 
um 1300.

In der heutigen Stadt Bergen stehen noch die Reste 
des Klosters Nonneseter, vermutlich ursprünglich ein 
Zisterzienserinnenkonvent. Bei den Ausgrabungen 
fand man zwar zahlreiche Gräber, meist von Frauen, 
aber nur wenige Grabsteine. Von besonderem Interes
se ist die Grabplatte eines Mannes (jetzt im Museum in 
Bergen). Sie trägt in der Mitte eine schildförmige Mes
singplatte. Es gibt nur noch ein zweites Beispei dieser 
Art in Norwegen, einige Stückchen von der Platte über 
den Fürsten Witzlaw aus der untergegangen Marien
kirche in Oslo (jetzt in Universitetes oldsaksamling, 
Oslo). Auf der Messingplatte in Bergen sieht man drei 
Tortürme, unter dem mittleren steht ein lateinische 
Text mit starken Verkürzungen. Er sagt (übersetzt): 
„Im Jahr des Herren 1360, am Tag der Himmelfahrt 
Marias (15. Aug.) starb Gotfrid Sak.” Man weiss nur 
dass Sak ein guter Unterhändler der deutschen Kauf
leute war, die seinen Grabstein 1469 erneuern Hessen.

Schliesslich ein Stein aus dem Prämonstratenserstift 
Olavs kloster in Tønsberg (Vestfold) (in Univ. oldsak
samling in Oslo). Die Oberfläche ist stark verwittert, 
aber der teils lateinische Text lässt sich lesen; übersetzt: 
„Hier liegt Ormer Simunerson unter dem Stein. Gott 
segne seine Seele. Hermunder kaufte mich auf Got
land. Uns möge die Jungfrau Maria mit ihrem gnä
digen Sohn segnen.” Orm Simonsson ist sonst unbe
kannt. Aber Hermund ist wohl der angesehene Tøns
berger Bürger Hermund Bergsson in den Jahren nach 
1350. Handelsbeziehungen mit Gotland waren längst 
im Gang. Im frühen 13. Jh. hat man Taufsteine von 
Gotland nach Vestfold geholt.

Das norwegische Material weicht nicht von dem 
sonst bekannten nordischen ab. Auch Nicht-Geistliche 
wurden oft in Klöster beigesetzt, statt in oder bei ihrer 
Gemeindekirche, und die Klöstern Hessen sich Grab
steine mit Inschriften und Bildern gefallen. Anfällig ist 
nur, dass es in Dänemark und Schweden viel mehr 
Denkmäler dieser Art gibt. Der Grund ist wohl, dass 
die norwegischen Klöster weniger reich waren.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



De heliga änkorna
S. Annakultens framväxt, speglad i birgittinsk ikonografi 

MERETH LINDGREN

»Hjälp, Sankta Anna, jag vill bli munk!» lär Mar
tin Luther ha utropat, när han som yngling råka
de ut för ett förskräckligt åskväder. Som son till 
en bergsman låg det kanske nära till hands för 
honom att anropa detta bergsmännens skydds
helgon (Réau 3:1 s. 93). I en predikan från 1523 
kommenterar han Anna-kulten på följande sätt: 
»När jag var en pojke på 15 år (dvs. omkr. 1498) 
började man tala om S. Anna - tidigare visste 
man just ingenting om henne» (Réau 3:1 s. 92).

Martin Luthers vittnesbörd bekräftar vad som 
framgår av många andra källor. Kulten av S. 
Anna tog verkligen fart vid slutet av 1400-talet, 
även om den då varit aktuell i åtminstone 200 år. 
Ett tydligt uttryck för den växande kulten är de 
många senmedeltida bilderna av S. Anna: måla
de, skulpterade, broderade (fig. 1). Inte minst i 
Sverige har bevarats en rikedom av sådana bilder. 
Påtagligt ofta finner vi dem i de kyrkor, som har 
en tydligt birgittinsk anknytning genom uppgif
ter om altaren som varit helgade till S. Birgitta, 
eller där bilder av helgonet eller andra birgittin- 
ska motiv förekommer.1 I Vadstena klosterkyrka 
vet vi att inte mindre än fem Anna-altaren instif
tades. Det tycks alltså vara värt att undersöka 
förhållandet mellan den framväxande Anna-kul- 
ten och birgittinsk teologi.

S. Annas växande betydelse hänger nära sam
man med frågan om Immaculata conceptio, dvs. 
Marias obefläckade avlelse.2 Begreppet innebär 
inte att Maria skulle ha avlats på ett övernaturligt 
sätt, utan istället att hon vore befriad från arvs
synd. Om och i så fall hur detta skulle ha skett 
hade man olika uppfattning om i den kristna 
kyrkan, i varje fall från 200-talet. Kyrkofadern 
Origenes uttalade då som sin bestämda uppfatt

ning, att Maria inte vore befriad från arvssynd. 
Men redan på 300-talet, t. o. m. i den första latin
ska översättningen av Bibeln, den s. k. Biblia 
Vulgata, kan man finna ett intressant belägg för 
att också andra uppfattningar gjorde sig gällan
de. Gud talar i 1 Mos. 3:15 om den fiendskap 
som han skall sätta mellan ormen och kvinnan. 
Om »Evas säd», hennes avkomling, säger han: 
»... den(ne) skall krossa ormens huvud». Men i 
Vulgata har subjektet förvandlats till femininum 
i en översättning som egentligen är språkligt fel
aktig: »... ipsa - denna (hon) skall krossa ormens 
huvud», en läsart som troligen återgår på Hiero
nymus. I denna formulering ligger en uppenbar 
hänsyftning på Maria (Morant 1962 s. 181).

Vid det viktiga konciliet i Efesos 431, då den 
centrala frågan om Kristi två naturer diskutera
des, förstärktes Marias ställning avsevärt: man 
fastslog att hon var Theotokos, gudaföderskan, 
dvs. att det barn hon gett liv åt inneslöt inte bara 
Kristi mänskliga natur utan även hans gudomli
ga. Denna hennes särställning medförde spekula
tioner kring karaktären av Marias egen avlelse 
och födelse. Tidigt firade man i Syrien Marie 
avlelses fest, en högtid som spreds i Europa på 
1000-talet och som exempelvis kan beläggas i 
England från omkr. 1050.

Tanken att Maria vore befriad från arvssynd 
avvisades dock med kraft av flera teologer, främst 
den helige Bernhard. Han hävdade att eftersom 
hon avlats genom sina föräldrars köttsliga lust, 
kunde hon inte själv vara syndfri.3 För övrigt, 
säger S. Bernhard, skulle ju ett sådant antagande 
enbart s. a. s. skjuta syndfriheten bakåt genom 
generationerna. (I det senare avseendet blev 
Bernhard sannspådd: S. Annas syndfrihet hävda-

Konsthistorisk tidskrift LIX



Annakulten 53

Fig. 1. Anna-själv-tredjc. Broderi på 
mässhakskors från Lillkyrka (Uppland). 
Flandriskt arbete, 1500-talets början. 
SHM inv. 5173: 1. Foto ATA.

des bl. a. i en traktat, skriven 1494 av en tysk 
humanist, Trithemius.)

Annakulten fick dock stöd av korstågen och de 
reliker som fördes hem från öster där kulten hade 
en stark ställning. En viktig relik var S. Annas 
huvud - åtminstone ett av dem! - som greven 
Ludvig av Blois hemförde från Konstantinopel i 
det fjärde korståget. Han överlämnade det 1204 
till den åt »Notre Dame» helgade katedralen i 
Chartres, som då stod under återuppbyggnad 
efter den stora branden på 1190-talet, för att 
»moderns huvud skulle vila i dotterns hus» 
(Réau 3:1, s. 91). S. Anna fick också en värdig 
ställning i katedralens ikonografi: hon står cen
tralt i den norra transeptportalens mittersta try- 
tttå, liksom i mittfönstret därovanför.

Senare under 1200-talet flammade diskussio
nen om Immaculata conceptio upp med förnyad 
kraft, nu främst som en tvistefråga mellan domi
nikaner och franciskaner, vilkas åsikter i denna 
dogmatiska fråga skilde sig klart från varandra. 
Problemet gällde nu i första hand när jungfru 
Maria fått den speciella gudomliga välsignelse 
som gjorde henne lämpad att bli Guds moder. 
Skedde detta före, under eller efter det att hennes 
kropp och själ - enligt medeltida anatomisk upp
fattning - hade förenats i moderlivet?

Franciskanska teologer hävdade att Maria var 
fri från arvssynd redan i avlelsens ögonblick. Do- 
minikanerna ansåg däremot, att befrielsen från 
arvssynden skett först efter det att Gud ingjutit 
själen i det ofödda barnets kropp. Deras uppfatt
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ning motiveras tydligt av Tomas av Aquino. Han 
utgår från S. Paulus’ utsaga om Kristus som »alla 
människors frälsare» (1 Tim. 4:10). Eftersom 
Kristus därmed definitionsmässigt också är Mari
as frälsare, måste hon ha avlats med arvssynd men 
möjligen blivit befriad från den före födelse
ögonblicket.4

Den franciskanske teologen Duns Scotus för
sökte vid samma tid - 1200-talets slut - att 
förena de båda åskådningarna genom att hävda 
att ingen egentlig dogmatisk motsättning före
låg dem emellan. Han påpekade att Maria behöv
de sin Frälsare i ännu högre grad än andra, efter
som hon genom Kristi nåd befriades inte bara 
från arvssynden utan från all synd.

Frågan om jungfru Marias avlelse och födelse 
diskuterades ivrigt ännu under 1300-talet. Här 
kom den heliga Birgittas uppenbarelser, och se
nare karmeliternunnan Colettas från Corbie vi
sioner (1400-talets första hälft), att starkt främja 
immaculatakulten (Baxhenrich-Hartmann 1984 
s. 1, Réau 3: 1 s. 91). Inte minst växte den sig 
stark i folkfromheten, som på så sätt framtvang 
ett ställningstagande från Kyrkans sida. Detta 
skedde vid konciliet i Basel 1438, då det offici
ellt fastslogs att Jungfru Marias frihet från arvs
synd överensstämde med Kyrkans tro. Bekräftel
se skedde 1477 genom den franciskanske påven 
Sixtus IV, som också 1481 införde en liturgisk 
festdag. Det dröjde dock till 1854 innan Imma
culata Conceptio upphöjdes till dogm i bullan 
Ineffabilis Deus (Acta Pii IX 1.1: 607).

Låt oss så efter denna snabba blick på den 
senare utvecklingen återvända till 1300-talet och 
den heliga Birgitta. Louis Réau hävdar att Vad
stena blev »den nordiska vaggan för Anna-kul- 
ten» (Réau 3: 1 s. 91). Bakgrunden för ett sådant 
påstående måste sökas dels teoretiskt i den birgit- 
tinska teologin, dels i praktiska uttryck för Anna- 
kulten i form av bilder, prebenden etc. Låt oss 
undersöka dessa båda aspekter. I sina uppenba
relser återkommer S. Birgitta ofta till frågan om 
jungfru Marias avlelse och födelse. Det är alltid 
klart utsagt, att Maria avlats i ett naturligt samlag 
mellan föräldrarna Anna och Joakim: »... så 
sammansattes mitt kött av deras säd» (1:9; TL 1 
s. 85). Men det betonas starkt och upprepat att

det inte är av sexuell lust, som samlaget skett. 
Maria säger till Birgitta:

Han förenade min fader och min moder i ett äktenskap 
av så stor kyskhet att man då ej kunde finna ett kyskare 
äktenskap, och aldrig ville de komma samman om icke 
enligt lagen och endast med avsikt att alstra avkomma. 
(1:9; TL 1 s. 85)

När min fader och min moder kommo samman enligt 
äktenskaplig sedvänja, gjorde de detta mera av lydnad 
än av vilja, och den gudomliga kärleken verkade här 
mera än köttets lust. Den stund då jag avlades kan med 
rätta kallas en gyllene och dyrbar stund, ty andra äkta 
makar komma samman av köttslig vällust, men mina 
föräldrar kommo samman av lydnad mot Guds bud. 
(IV: 55; TL 3 s. 124)

Det tycks vara Birgittas uppfattning att just sam
lagets karaktär av lydnadshandling snarare än en 
följd av sexuell lust medförde att det barn som 
avlades, Maria, var befriad från arvssynd:

På liknande sätt /dvs. i lydnad/ skedde mina föräld
rars äktenskapliga förening, när jag avlades, och därför 
är det sanning att jag avlades utan arvssynd och icke i 
synd, ty liksom min Son och jag aldrig syndat, så har 
intet äktenskap varit ärbarare än det, vari jag föddes. 
(VI: 49; TL 3 s. 110; min kursivering)

Här ansluter sig Birgitta klart till den franciskan- 
ska åskådningen. Samma uppfattning uttrycks i 
en liknelse i den femte boken av Uppenbarelser
na, den s. k. Frågornas bok. Gud Fader liknar här 
jungfru Maria vid

... ett rent och dock ej rent käril, rent, ty hon var helt 
och hållet fager, och det fanns hos henne ej så mycken 
orenhet att en nålsudd kunde fästas därpå, och dock ej 
ren, ty hon var framgången av Adams stam och född av- 
syndare, ehuru avlad utan synd, på det min Son skulle 
födas av henne utan synd. (V: 13; TL 2 s. 306; min 
kurs.)

Tankarna om Immaculata conceptio i Birgittas 
Uppenbarelser är så dominerande att de också 
kommer till uttryck i det Birgitta-officium, som 
skrevs av biskopen Nicolaus Hermanni, Birgittas 
vän. Här framhävs att det är jungfru Maria som 
själv har uppenbarat sanningen om sin börd för 
Birgitta (Lunden 1983 s. 424). I officiets andra 
nokturn lyder en av antifonerna:
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Maria sponse reserat 
Quod in matre perfecta 
Sine peccato fuerat 
Originis concepta

I Lundéns översättning:

»Mig en fullkomlig moder bar» 
så lär Vår Fru Birgitta.
»Av Herrens nåd jag avlats har 
förutan arvssynds smitta.»

Den centrala plats, som frågan om Marie renhet 
och betydelse för frälsningsverket upptar i Birgit
tas teologi, medför också att hon ofta sysselsätter 
sig med tankar om Marias föräldrar och deras 
äktenskap. Av de ovan citerade avsnitten fram
går, att Annas och Joakims äktenskap ständigt 
karakteriseras som »kyskare» och »ärbarare» än 
alla andra.

Med större utförlighet utläggs detta ämne i 
Sermo Angelicas, »Ängelns lovsång», som ingår i 
den del av Uppenbarelserna, som kallas Extrava
gantes, och som i sin helhet handlar om jungfru 
Maria. Här finns läsningar för veckans alla dagar, 
till vilka systrar och bröder lyssnade i tidegärden. 
Onsdagens tre lektioner handlar om den heliga 
jungfruns avlelse och födelse. Den första läsning
en är helt ägnad det kristna äktenskapet med 
utgångspunkt i tiden redan ante legem. Därefter 
beskrivs det främsta av alla äktenskap, Annas och 
Joakims, i en utförlig liknelse:

När örnen, som flyger högt uppe i luften, genomsökt 
flera skogar, ser han på långt håll ett högt träd, som är 
så fast rotat att det ej kan ryckas upp av vindarnas 
angrepp, och vars stam är så mäktig, att ingen förmår 
klättra upp för den, och som dessutom står på en sådan 
plats att det ser omöjligt ut att någonting skulle kunna 
talla ned på det ovanifrån. Detta träd betraktar örnen 
noga och bygger så däri det rede, där han vill vila. Vid 
Cr> sådan örn kan man likna Gud. För hans åsyn är allt 
det framtida, liksom ock det närvarande, öppet och 
klart. När han skådade alla rättfärdiga och ärbara äkten- 
skap, som skulle ingås från den första människans ska
pelse och ända till den yttersta dagen, fann han intet, 
som var likt Joakims och Annas i gudlig kärlek och 
ärbarhet. Därför behagade det honom, att ett sådant 
äktenskap skulle giva upphov åt hans rena dygdiga 
Coders kropp, som förstås med det rede, där han själv 
skulle täckas vila med all hugsvalelse. Fromma äkten

skap jämföras passande med fagra träd; trädens rot är 
de två hjärtanas förening, som blott sker i den avsikten, 
att de måtte bringa Gud ära och heder. Sådana makars 
vilja liknas lämpligen vid fruktbärande grenar, efter
som dc i alla sina gärningar äro så gudfruktiga, att de, 
enligt Guds bud, ärbart älska varandra blott för att 
kunna föda barn till Guds ära ... Emedan nu Gud 
förutsåg, att Joakims och Annas äktenskap skulle bliva 
sådant, bestämde han att hans bostad, nämligen hans 
moders kropp, skulle beredas av detta hjonelag. (Extr. 
10, onsd.läsn. 1; TL 4 s. 59 f)

Liknelsen övergår till en hyllning till den heliga 
Anna, »den allsmäktige Gudens skattkammare»:

O Anna, vördnadsvärda moder, vilken dyrbar skatt bar 
du icke i ditt moderliv, när Maria, som skulle bliva 
Guds moder, vilade där! Man kan hålla det för alldeles 
visst, att så snart det ämne, varav Maria skulle danas, 
blivit avlat och sammanfört i Annas moderliv, så älska
de Gud det högre än alla andra människokroppar, som 
fötts och skulle födas av män och kvinnor i hela värl
den. Den vördnadsvärda Anna kan alltså med rätta 
kallas den allsmäktige Gudens skattkammare, ty hon 
gömde i sitt moderliv en skatt som var honom kärare 
än allt annat... Det är således högst troligt, att änglar
na storligen jublat över denna skatt, när de förstodo, 
att deras Skapare, som de älskade mer än sig själva, 
älskade den så högt. (TL 4 s. 60)

Denna högstämda lovsång utmynnar slutligen i 
en smått förnumstig uppmaning att införa en 
festdag till S. Annas ära:

Det vore alltså mycket passande och rättmätigt, att den 
dagen hölles i stor vördnad av alla, då i Annas moderliv 
det ämne avlades och samlades, varav Guds moders 
välsignade kropp skulle danas ... (TL 4 s. 60)

Denna Birgittas fromma förhoppning skulle, 
som nämnts, inte komma att uppfyllas förrän 
mer än ett sekel senare.

För Birgitta blir alltså Annas och Joakims äk
tenskap ett mönster för det goda kristna äkten
skapet, präglat av ödmjukhet, ärbarhet och kysk
het i den mening som beskrivits ovan. I särskild 
grad är det »den vördnadsvärda Anna», som är 
föremål för Birgittas intresse. Vid ett tillfälle i 
Rom, då Birgitta just mottagit reliker från S. 
Anna, uppenbarar hon sig själv för Birgitta och 
sammanfattar sin andliga betydelse:



Fig. 2 a S. Birgitta och hennes familj. 
Träsnitt från o. 1500. Kungl. Bibi., 
Stockholm. Efter Collijn.

Jag är Anna, beskyddarinna för alla äkta makar i det 
gamla förbundet. Jag är även moder för alla troende 
äkta makar i det nya förbundet, ty Gud ville födas av 
min släkt. (VI: 104; TL 3 s. 176)

Hon förestavar Birgitta en bön om fruktsamhet 
åt gifta kvinnor:

Välsignad vare du Jesus, Guds son och jungfruns son, 
som valt dig en moder av Annas och Joakims äkten
skap. Förbarma dig därför för Annas böners skull över 
alla som leva i äktenskap, att de må bära frukt åt Gud! 
Led även alla dem, som ämna ingå äktenskap, att Gud 
måtte hedras genom dem. (VI: 104; TL 3 s. 177)

De tankar som kommer till uttryck i Birgittas 
uppenbarelser är inte unika för tiden. Liknelsen 
om Anna som den heliga skattkammaren ligger 
nära den mer spridda om det heliga skrinet, i

vilket en dyrbar klenod är gömd. Det är en bild 
som ofta använts om Maria, men också om 
Anna, vilken redan på 1300-talet tjänade som 
skyddspatronessa för finsnickarna, särskilt scha
tullmakarna (Réau 3:1 s. 93). Under samma år
hundrade började man också betrakta henne som 
äktenskapets beskyddarinna, och de äldsta an- 
daktsbilderna av henne uppstod under denna 
tid. Hennes kult växte sedan till under 1400- 
talet i hela den västliga kyrkan.

Men för Birgitta, som halva sitt liv levat i det 
gifta ståndet och själv fött åtta barn, tycks S. 
Anna, den vördnadsvärda modern, den heliga 
änkan, ha haft en särskilt stor betydelse. Ett ut
tryck för att man i hennes orden verkligen upp
fattat denna andliga samhörighet mellan de båda 
heliga änkorna är det träsnitt (fig. 2 a), som ut-



Fig. 2 b. Anna-själv-trcdje och den heliga 
släkten. Kopparstick av Meister mit dem 
Dächlein, o. 1450-75. Efter Schiller.
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fördes mer än ett sekel efter Birgittas död, troli
gen i Vadstena (Collijn s. 47f.; Lindgren 1984 s. 
164 fif). Det återger S. Birgitta och hennes åtta 
barn, men är en direkt parafras på ett äldre tyskt 
kopparstick, föreställande S. Anna och den heli
ga släkten (fig. 2 b). Översteprästen Aron har 
ersatts av Ulf Gudmarsson och kung David av 
Birgittas biktfader Petrus Olovsson från Skän- 
n'nge. Parallellen kan synas mer än lovligt pre
tentiös men har sin förklaring bl. a. i de ur Birgit
tas uppenbarelser nyss citerade avsnitten om det 
kristna äktenskapet.

Mot denna bakgrund är det naturligt att det 
Just i Vadstena klosterkyrka invigdes en rad alta

ren till S. Annas ära. T. o. m. det viktiga Mariaal- 
taret i öster, systrarnas huvudaltare, var invigt - 
förutom till Guds moder och Birgitta - också till 
den heliga Anna. Troligen var det i detta altare 
som de reliker, som Birgitta förvärvat i Rom, fått 
sin plats. Réau betecknar Vadstena som den nor
diska vaggan för Annakulten (Réan 3:1 s. 91).

Idag finns tre bilder av S. Anna bevarade i 
kyrkan. Alla har den ikonografiska utformning, 
som var den normala när det gäller detta helgon: 
mormor Anna sitter eller står med sin dotter 
Maria och det lilla Jesusbarnet. Motivet kallas 
med en term inlånad från tyskan »Anna-själv- 
tredje», en beteckning som markerar Annas un
derordnade relation till de båda andra personer-
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Fig. 3. S. Anna. Vadstena klosterkyrka, troi. o. 1418. 
Foto ATA.

na. Uppenbarligen har det funnits ytterligare två 
eller tre Anna-bilder på några av de vid medelti
dens slut cirka 60 altarna (Andersson 1983 s. 
13). Två av de tre bevarade bilderna är nordtyska 
arbeten från tiden o. 1420 (Andersson 1983 s. 
32f.). De är dock av ganska olikartad karaktär 
och kvalitet.

Den troligen äldsta bilden (fig. 3) visar moder 
Anna som en bastant kvinna med runt ansikte, 
sittande bredbent och stadigt med de båda bar
nen på sitt högra knä. Hon är klädd i hustrudok, 
klänning och mantel, som varit hopfästad med 
ett spänne. Maria, vars ansikte gått förlorat, har 
långt svallande hår och stöder Jesusbarnet med

höger arm, medan den vänstra håller ett språk
band, på vilket barnet troligen har skrivit. Den 
sexkantiga sockeln har en ovanlig utformning. 
På sidostyckena återges fyra profeter med språk
band, vars inskrifter nu är utplånade. Rakt under 
Annas fötter finns en fullmåne med realistiskt 
utformat ansikte, flankerad av två musicerande 
änglar. Månen kan betraktas som ett attribut till 
jungfru Maria.

Härigenom markeras hon som den apokalypti- 
ska kvinnan, klädd i solen och med månen under 
sina fötter, så som hon beskrivs i Johannes Up
penbarelse (kap. 12). Den apokalyptiska Madon
nan blev något senare under 1400-talet en bild
typ som särskilt förbands med Immaculata Con
ception Marias frihet från arvssynd. Månfiguren 
på Annabildens sockel avser säkerligen att på
minna om jungfru Marias särställning, hon som, 
enligt S. Birgitta, »framgår så dygdigt och under
bart, att hon höjer sig över allt i himmel och på 
jord och träder ända fram till Guds säte» (IV: 
108; TL 2 s. 187). Men detta ikonografiska sär
drag återfinns veterligen inte i senare Anna-bil
der.

Kanske är denna bild identisk med den uppen
barligen äldsta Anna-bilden i klosterkyrkan, upp
ställd i början av år 1418. Den 28 mars samma år 
förordnade biskopen av Linköping, Knut Bos
son, 40 dagars avlat åt var och en som bad inför 
denna bild (Andersson 1983 s. 32; SD 2457). 
Men den kan också vara skänkt något senare och 
kan, av stilen att döma, höra till ettdera av de fyra 
prebenden, som instiftades under åren 1428-32:

- 25/1 1428 av Algot Magnusson till Räfsnäs 
till »Guds, Jungfru Marias och Sankta Annas 
heder» (Lindblom 1965 s. 61)
- 14/3 samma år av sonen till Ture Stensson 
Bielke, begravd 1425 i kyrkan, till »Guds, Vår 
Frus, Sankt Annas, Sankt Eriks och Heliga Bir
gittas ära» (Lindblom 1965 s. 64)
- 5/1 1432 av Birgitta Magnusdotter Porse, till 
»Guds, Vår Frus, Sankta Annas och alla helgons 
heder» (Lindblom 1965 s. 64)
- 29/6 1432 av Kristiern Nilsson Vasa till 
Jungfru Maria, S. Anna, S. Birgitta »oc minom 
apostell Sancto Andrea» (Lindblom 1965 s. 65).
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Fig. 4. S. Anna. Nordtyskt arbete, troli
gen skänkt till Vadstena klosterkyrka av 
drottning Filippa o. 1425. Foto ATA.

Samtliga altaren var som synes instiftade till 
Guds och jungfru Marias ära, förutom till särskil
da helgon. När flera helgon räknas upp kan altar- 
bilden ha framställt ettdera av dem eller varit 
utförd som ett altarskåp med bilder av flera hel
gon och scener ur deras legender. Av de nämnda 
fyra prebendestiftelserna är det troligt att den 
sista, där också S. Andreas nämns, på altaret hade 
den bild av aposteln, som ännu är bevarad, om 
än i stympat skick (Andersson 1983 s. 39). Det 
Prebendealtare, som var instiftat också till S. Erik 
°ch S. Birgitta, behöver inte heller ha burit nå
gon bild av S. Anna. Men till de två övriga, från 
1428 resp. 1432, stiftades troligen Anna-bilder,

varav den ena möjligen kan vara den bevarade 
med bilden av månen på sockeln.

Till något av de ovannämnda prebendena kan 
också hypotetiskt den andra samtida Liibeck- 
skulpturen ha hört (fig. 4). Men den är en av 
kyrkans skönaste bilder, och med tanke på dess 
anmärkningsvärt höga kvalitet finns en annan 
och troligare förklaring till dess tillkomst. En av 
klostrets mest betydelsefulla vänner och välgöra
re var drottning Filippa, Eriks av Pommern ge
mål. 1425 instiftade drottningen ett kor till S. 
Annas heder i västra delen av klosterkyrkans nor
ra sidoskepp (Lindblom 1965 s. 50 f.). »Drott- 
ningakoret», som det kallades senare under



1400-talet, invigdes den 17 december 1426 av 
ärkebiskopen Johannes Haquini i närvaro av 
drottningen. Efter det att drottning Filippa år 
1430 hade avlidit - f. ö. just under ett av sina 
många besök i klostret - begravdes hon i Anna- 
koret, där hennes gravsten (i kopia från 1500- 
talet) ännu ligger."'

Mer än någon av de övriga ovannämnda stif
tarna hade drottning Filippa resurser - och up
penbarligen också vilja - att skänka ett av tidens 
yppersta konstverk till klosterkyrkan att placeras 
i det kor, där hon troligen själv förordnat att bli 
gravlagd. Anna-själv-tredje med sin kombination 
av tre gestalter av olika storlek är alltid en pro
bersten för en konstnär i kompositionelit hänse
ende. I denna bild är kompositionen djärv' med 
de tre figurerna avtrappande åt Annas vänstra 
sida och med Jesusbarnet nästan fritt svävande i 
luften på Marias handflata. Men den är mäster
ligt balanserad i väl avvägd a proportioner, i tro
nens och midjelinjernas horisontaler och med 
blickarna som sammanhållande band mellan de 
tre, vilket kan urskiljas trots att Jesusbarnets hu
vud nu är förkommet.6

Den tredje Anna-bilden i Vadstena (fig. 5) är 
inemot ett halvt sekel yngre: en stående Anna 
med dottern tätt tryckt intill sig på högra sidan 
och med det nakna Jesusbarnet på sin vänstra 
arm (Andersson 1983 s. 64). Det är ett inhemskt 
arbete från o. 1470, av Andreas Lindblom till
skrivet en anonymmästare, som han kallar Frater 
Severus och vars stränga stil han igenkänner i 
cirka ett halvdussin av kyrkans bilder från samma 
tid (Lindblom 1965 s. 130 ff.). Bilden kan med 
viss säkerhet knytas till ett Anna-prebende, instif
tat av Ingeborg Ivarsdotter (död 1466), änka 
efter Ivar Pedersson Tott (död 1446) (Anders
son 1983 s. 64). Altaret var placerat på kyrkans 
södra sida.

Den heliga Anna förekommer också på de i 
Vadstena och i Nådendals birgittinkloster tillver
kade textilierna/ Motivet broderades säkerligen 
med särskild kärlek, eftersom S. Anna också var 
sömmerskornas och spetsknypplerskornas speci
ella skyddshelgon (Réau 3: 1 s. 93). Ett altarbrun 
(fig. 6 a) som kanske tillhört något av de ovan 
nämnda Anna-altarna, och som aldrig lämnat
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Fig. 5. Anna-själv-tredje. Vadstena klosterkyrka. In
hemskt arbete (Frater Severus?) från o. 1470. Foto 
ATA.
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Fig. 6 a. Altarbrun med bl. a. fem scener ur Marias 
barndomshistoria, broderat i Vadstena kloster. 1400- 
talets första hälft. Nu i SHM. Foto ATA.

Vadstena, visar i arkader fem scener ur Annas 
och Joakims legend: hur Joakim, som vallar sina 
får ute på marken, får en änglauppenbarelse, lik
som hans hustru Anna i nästa bildfält, hur de på 
änglarnas inrådan möts i den Gyllene Porten, 
hur Mariabarnet föds och vid tre års ålder förs till 
templet. Motivkretsen sluts med en bild av 
Anna-själv-tredje (fig. 6 b), innan den avlöses av 
en evangeliesvit med bl. a. Jesu födelse, bevitt

nad av den heliga Birgitta. Slutligen återges fyra 
helgon, varav det sista i raden är S. Birgitta själv.

Ett annat altarbrun, som utförts i klostret 
(SHM inv. 23022: 7) visar på samma sätt Anna- 
själv-tredje invid Bebådelsen och Jesu födelse en
ligt Birgittas vision. Intresset för den heliga släk
ten skönjer man också i en parura (SHM inv. 
23022: 8 b), där Marias två systrar avbildas med 
sina sammanlagt sex barn (fig. 7).

Fig. 6 b. Detalj av altarbrunet: Anna-själv- 
tredje.
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Fig. 7. Den heliga släkten. Broderat fält 
på paru ra. Vadstenaarbete, 1400-talets 
första hälft. Nu i SHM. Foto ATA.

Slutligen kan man notera att S. Annas bild 
återfinns på en guldring (fig. 8), funnen vid 
utgrävning av Vadstena kloster (SHM inv. 
28813:E: 45). Så viktig var moder Anna för den 
birgittinska fromheten att hon naturligen kunde

Fig. 8. Guldring med S. Anna, funnen i Vadstena 
kloster. Efter 1425. Statens Historiska Museum, 
Stockholm. Foto SHM.

få sin plats på en klostersysters ring. Ringen är 
nu sliten, men man kan ändå avläsa att S. Anna 
är klädd i hustrudok och håller sin dotter, i fotsid 
klänning, på sitt vänstra knä. Längst ut, omslu
ten av Marias vänstra arm, ser vi så det nakna 
Jesusbarnet. Denna djärva komposition var inte 
vanlig, men vi behöver inte gå långt för att finna 
förlagan. Guldsmeden har som modell för sitt 
arbete valt den skönaste Anna-skulpturen i klos
terkyrkan, den i drottning Filippas kor (fig. 4). 
Därmed får vi också ett terminus post quem för 
ringen: den måste vara tillverkad efter cirka 
1425.

Även utanför Vadstena klosterkyrka kan man 
under senmedeltiden spåra det birgittinska infly
tandet på den växande Anna-kulten. I bildpro
grammen i kyrkor med klar birgittinsk anknyt
ning ingår som nämndes i inledningen ofta ock
så Anna-bilder (not 1), ibland av en ovanlig och 
intressant ikonografisk utforming. Som exempel 
skall här nämnas dels ett par kyrkor i Vadstena- 
trakten, dels några i Uppland.
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Några mil söder om Vadstena ligger Hofstad 
kyrka, vilken inrymmer en ytterst märklig Anna- 
bild (fig. 9), utförligt behandlad i en uppsats av 
Åke Nisbeth (1968). Den är värd att åter påmin
nas om, eftersom den utgör ett ovanligt konkret 
exempel på den växande Anna-kultens betydelse, 
särskilt i Linköpings stift. Den tekniska under
sökning, som utfördes 1966, visade att bildens 
nedre del tillhörde en madonna från cirka 1200. 
Någon gång under 1400-talet, när man anskaffat 
en modernare madonnabild till sin kyrka, omar
betades den romanska Mariabilden och förvand
lades till en Anna-själv-tredje. Tydligen var det 
en träskärare från trakten, som man engagerade - 
de heliga ansiktena är troskyldigt truliga. Men 
även om konstnären visar brister vad gäller det 
estetiska utförandet hade han tydligen en påtag
lig teknisk begåvning: han skulpterade bilden 
separat och stack ned den över Mariabildens tor
so enligt samma princip som en stifttand!

Kumlaby kyrka på Visingsö målades av mäster 
Amunds verkstad, troligen vid 1400-talets slut. 
Bildprogrammet har delvis stora likheter med 
andra av Amunds bildsviter, men här finns också 
'nte mindre än två framställningar av S. Birgitta. 
Den ena är av traditionellt slag, medan den and
ra har en ovanligare ikonografisk utformning 
nied en djävul, som försöker fresta Birgitta. Bild- 
typen kan knytas till början av andra boken i 
Birgittas uppenbarelser.

På långhusets östra vägg, strax ovanför platsen 
för det ursprungliga Mariaaltaret, finns en ytter- 
iigt ovanlig kombination av Nådastolen och 
Anna-själv-tredje. Resultatet blir ett slags »fem- 
enighet», där Anna får inta en nästan chockeran
de central plats i frälsningsverket.

f Uppland har inte mindre än 25 kyrkor bilder 
av såväl Birgitta som Anna. I Litslena, en upp- 
* andskyrka, som troligen var helgad åt S. Anna, 
står de båda heliga änkorna i samma valv, målade 
någon gång på 1430-40-talet (fig. 10a-b).8 
^trax intill skildras utförligt Marie barndoms hi- 
st°ria enligt det apokryfa Protevangelium Jacobi. 
Ui bevittnar bl. a. hur Joakim vill offra i templet 
^en blir avvisad för sin barnlöshets skull, hur 
ban sorgsen tar sin tillflykt till sina får ute på

marken och hur han av en ängel förs till mötet 
med sin hustru i Gyllene Porten (fig. 11 a). Vid 
Marias födelse ligger Anna under ett präktigt 
rutigt täcke och styrks av en kvinna som räcker 
henne ett högt glas (fig. 11b). Föräldrarna följer 
så sin lilla dotter till templet. Men S. Anna kan vi

Fig. 9. Anna-själv-tredje. Omgjord romansk madonna
bild i Hogstads kyrka, Östergötland. Inhemskt arbete, 
1400-talets slut. Foto ATA.
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Fig. lOa-b. Dc heliga änkorna Anna och Birgitta. Kalk
målning i Litslena, Uppland. 1440-talet. Foto ATA.
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11a. Joakim ute på marken samt Mötet i den 
Gyllene Porten. Kalkmålning i Litslena, Uppland. 
1440-talet. Foto ATA.

Fig. lib. Marias födelse. Kalkmålning i Litslena. 1440- 
talet. Foto ATA.

Tota flera gånger i Litslena kyrka. I det stora 
altarskåpet, ett troligen nordtyskt arbete från 
1480-talet, står hon med barn och barnbarn som 
sTå dockor på armen och räcker ett äpple till sin 
dotterson. S. Birgitta, klädd på samma sätt som 
Anna i den gifta kvinnans viv och vil, står i 
närheten i samma skåp. - Slutligen finns i Rits
ana en paten från början av 1500-talet med en 
graverad bild av S. Anna (fig. 12), ett annars 
Tycket ovanligt motiv på nattvardssilver.9 Anna 
star med Jesusbarnet på vänster arm och med 
Ilaria, av en tonårings utseende, stående på and- 
T sidan. Bildkompositionen är så likartad den 
stående Anna i Vadstena (fig. 5) att man måste 
förutsätta en gemensam förlaga, troligen ett trä- 
sTtt. Inskriften rant Anna-bilden lyder: »hyelp 
Sancta anna syelf trydye». Runt brämet står: »las- 
Se torsson gåldsmed / godh hans syel nadhe / 
8af tena kalk til sancte anne prebende». Här får vi 
aUtså bekräftat att det fanns ett Anna-prebende i

s-908381
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F iß. 12. Anna-själv-tredje på silverpatén från Litslena 
kyrka. Lasse Torsson guldsmed, 1500-talets början. 
Foto ATA.

Litslena. Vidare får vi veta att patenen samt en 
tillhörande kalk (f. ö. nedsmält 1772) skänkts 
och troligtvis också tillverkats av Lasse Torsson, 
en guldsmed som vi av andra källor vet var verk
sam i Stockholm (Kilström 1969 s. 145).

En särskilt intressant grupp kyrkor i Uppland 
utgörs av Edebo, Harg och Tolfta, alla målade på 
1510-talet av en verkstad som har utgått från den 
s. k. Tierpsskolan. I alla tre kyrkorna finns bilder 
av S. Birgitta och S. Katarina av Vadstena av 
ovanlig ikonografisk utformning. I Tolfta och 
Edebo framställs de enligt kontinentala träsnitt 
med slingrande språkband med texter ur Birgit- 
taofficiet. I Harg kommer de vandrande på pil

grimsfärd. Bildprogrammen i samtliga tre kyrkor 
omfattar dessutom ett rikhaltigt urval bilder av 
S. Anna, den heliga släkten och Marias barndom. 
I Edebo och Tolfta finns en ovanlig framställ- 
ningstyp av Jesu härstamning från Anna och Joa
kim, båda placerade i nära anslutning till de bir- 
gittinska bilderna (fig. 13).10 Ur de båda föräld
rarnas bröst växer två stammar, som förenas i en 
blomkalk, i vilken Maria sitter. Från henne utgår 
ett skott med Jesusbarnet, den utsprungna ro
sen. Bildtypen kan betraktas som en ytterst för
kortad variant av Jesse rot och stam men står 
med sin klara betoning av de heliga föräldrarnas 
betydelse nära de utläggningar som finns i Bir-



Fig. 13. Jesu härstamning från Anna och 
Joakim. Kalkmålning i Edebo, Uppland, 
1514-15. Foto ATA.
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gittas uppenbarelser. »Fromma äktenskap jämfö
ras passande med fagra träd; trädens rot är de två 
hjärtanas förening, som blott sker i den avsikten 
att den måtte bringa Gud ära och heder» (Extr. 
10;TL4 s. 60).

Slutligen skall här beröras ett motiv av mer 
sPeciellt slag, som ytterligare belyser förhållan
det mellan Annakulten och den birgittinska 
fromheten. Askeryds kyrka i Småland intill östgö- 
tagränsen är fylld av dekorativa och folkliga mål
ningar från 1500-talets början, många av intres- 
Sant ikonografisk utformning. Här finns bl. a. en 
Utförlig svit som skildrar Marias barndomshisto

ria alltifrån den scen då Joakim avvisas från 
templet och till Marie födelse och tempelgång. I 
slutet av sviten finns ett i svensk medeltidskonst 
unikt motiv, nämligen hur Anna avser att straffa 
sin dotter för förment olydnad, men riset brister 
sönder i hennes hand (fig. 14). Berättelsen finns 
inte med i något av de apokryfa evangelier, Pseu- 
do-Matteus eller Protevangelium Jacobi, där an
nars Marias barndom skildras. Men en likartad 
situation finns omtalad i en helt annan källa och 
beträffande en helt annan flicka, nämligen i »de 
båda Petrusarnas» biografi om den heliga Birgit
ta. Hennes båda biktfäder, Petrus Olovsson från 
Skänninge och hans namne, priorn i Alvastra,
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näs, som gården idag heter. Troligen har den 
rörande berättelsen om S. Birgitta varit känd i 
trakten och så fått influera bildlegenden om Ma
rias barndom.

Den klara förkunnelse om Marias frihet från 
arvssynd, Immaculata Conception och den vörd
nad mot hennes moder Anna, som Birgitta gång 
på gång uttalar i sina uppenbarelser, har alltså 
tagit sig tydliga och konkreta uttryck i den birgit- 
tinska bildvärlden. I kyrkvalv och altarskåp möts 
de båda heliga änkorna som jämbördiga förebil
der i tro och levnad. Detta förhållande skulle 
troligen ha chockerat Birgitta, som alltid såg S. 
Anna som ett närmast ouppnåeligt ideal av from
het, ärbarhet och ödmjukhet.13

Noter
1 En översikt över de svenska kyrkor, som har (bevarade) 
bilder av såväl Birgitta som Anna ger vid handen att det rör sig 
om cirka 25 i Uppland, 8 i Östergötland, 7 i Småland samt 1 i 
vardera Hälsingland, Jämtland, Medelpad, Närke och Skåne, i

Fig. 14. Anna söker straffa Maria, men riset brister i 
hennes hand. Kalkmålning i Askeryds kyrka, Småland. 
1500-talets början. Foto ATA.

skrev nämligen kort efter Birgittas död en utför
lig levnadsbeskrivning som underlag för den på
började kanonisationsprocessen.11 Här berättas 
en händelse som skall ha skett under den tid då 
den 10-12-åriga Birgitta efter sin mors död upp
fostrades av sin moster Katarina på Aspanäs gård 
vid Sömmen:

En natt gick nämnda moster hemligen in i flickornas 
sovkammare och fann där Birgitta ligga naken framför 
sin säng och bedja under tårar. Mostern misstänkte, att 
det var ett okynne från flickans sida och hämtade ett 
ris. Men när hon skulle lyfta det över Birgittas rygg för 
att slå henne, brast det genast sönder i små stycken (TL 
1 s. 20).12

När Birgitta därpå berättade för mostern att hon 
bad till den Korsfäste, som hon en gång sett och 
som brukade hjälpa henne, »började mostern att 
från denna dag allt innerligare älska och vörda 
henne» (TL 1 s. 20).

Askeryd ligger inte längre än tre mil från Aspe-
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allt cirka 45. Härtill kommer dc kyrkor, som har bilder av S. 
Birgitta + den heliga släkten eller Marie barndom, i allt ett 
tjugotal.
2 Om begreppet Immaculata. Conception dess innebörd och 
dogmhistoriska utveckling se Fournée, art. Imm. Gone i LCI II 
s. 338, Lechner, art. Anna i LCI V, de Dieu 1934 s. 36 f., 
Bachclet i Diet. de Théol. Cath. 7, Levi d’Ancona 1957 s. 6 ff. 
(jfr recension av G. de Tervarent i Burlington Magazin 101, 
1959), Schiller IV/2 s. 154ff., O'Connor, art. Immaculate 
Conception i New Catholic Encyclopedia. Till betydelsen av 
Anna-själv-tredje som framställning av Immaculata Conceptio, 
se Schiller IV/2 s. 157ff., Kleinschmidt 930 s. 217ff.
3 Migne 182, s. 332-336; se även Levi D’Ancona 1957.
4 Bilden är dock inte entydig: också bland dominikanerna 
fanns »immaeulister», vilket t. ex. framgår av att högaltaret i 
Dortmunds dominikanerkyrka på framträdande plats visar den 
heliga släkten. Se Baxhenrich-Hartmann 1984 s. 107f. - Jag 
riktar ett varmt tack till Prof. Carl-Martin Edsman, Uppsala, 
för påpekande av denna artikel och annan viktig litteratur.
5 Drottningens död och begravning omtalas i diariet på följan
de sätt: »Anno Domini 1430. In noete epiphanie Domini obbiit 
illustris principissa domina Philippa, regina Swede, Dacie et 
Norwegie, sepulta hic Watzstenis in choro sancte Anne, quem ipsa 
fundavit et construi fecit. Hec f uit mater et fidelissima proteetnx 
monasterii huius et tocius ordinis nostri.» Diarium s. 190.
6 Jesusbarnets nuvarande huvud är modern komplettering, 
utfört 1987 av skulptören Magnus Persson, Stockholm.

Se Inger Esthams avsnitt om textilierna i Vadstena kloster
kyrka i Andersson 1983 (särskilt s. 119 f.).
8 Litslena kyrka behandlas av Kilström 1969. Målningarna 
dateras av honom, liksom av Nilsén 1986 s. 18, till o. 1470. 
Denna datering, som vilar på en osäker uppgift om ett nu 
försvunnet målat biskopsvapen, är dock inte hållbar av stilisti
ska skäl.
9 En paten med S. Annas bild på undersidan finns dock också i 
Linköpings domkyrka, Birgittas stiftskyrka.
10 Bildtypen behandlas utförligt av Lindgrcn-Fridell 1938/ 
39, även om hon inte där nämner målningarna i Edebo och 
Tolfta.
11 Biografien ingår i Acta et processus canonisazionis beate Bir- 

Stite, utgiven av Isak Collijn, och finns översatt av Tryggve 
Lunden i hans utgåva av Birgittas himmelska uppenbarelser 
band 1 s. 15ff.
12 I Birgittas nakenhet ligger ingenting anmärkningsvärt: un
der medeltiden sov man normalt utan kläder.
13 Efter det att detta föredrag hade hållits, publicerade en av 
symposicdcltagarna en artikel om ett närliggande ämne; se 
Anna Nilsén, Marie obefläckade avielse i kult och konst. Konst
historisk Tidskrift 1987:1. Artikeln, som delvis berör samma 
material, har inte utnyttjats i föreliggande uppsats.
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Die Verbreitung des Kultes der hl. Anna im Spiegel 
der birgittinischen Ikonographie
Der Annenkult blühte vor allem am Ende des 15. Jh., 
auch wenn er schon seit mehr als zweihundert Jahren 
bekannt war. Er war unauflöslich mit der Lehre von 
der Conceptio immaculata verbunden, d. h. mit der un
befleckten Empfängnis Mariens. Dabei hat man nie 
gemeint, Maria sei auf übernatürliche Weise gezeugt 
worden aber sie hatte keinen Teil an der Erbsünde. Ob 
und wie das zugegangen ist, darüber gab es schon im 3. 
Jh. verschiedene Ansichten. Origenes wollte Maria 
nicht von der Erbsünde ausnehmen. Aber die Vulgata 
sagt im 4. Jh. in 1. Mos. 3:15 vom Samen Evas ista 
und meint damit Maria.
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Als das Konzil von Ephesos 431 Maria zur Theoto
kos erhöhte, musste man genau über ihre Erzeugung 
und Geburt Bescheid geben. Früh feierte man in Syrien 
das Fest der Conceptio Mariae. In Europa war dieses 
Fest jedenfalls im 11. Jh. bekannt, so in England um 
1050. Bernhard von Clairvaux aber verleugnte Marias 
Freiheit von der Erbsünde; sie war doch in fleischlicher 
Lust gezeugt! Im 13. Jh. wurde die Frage zum Zank
apfel der Dominikaner und Franziskaner. Wann hatte 
Maria den besonderen göttlichen Segen empfangen, 
der sie befähigte, Mutter Gottes zu werden? Geschah 
das bevor, während oder nachdem ihr Körper und ihre 
Seele - nach mittelalterlicher anatomischer Auffassung 
- sich im Leib ihrer Mutter vereinigt hatten?

Die Franziskaner behaupteten, Maria sei schon im 
Augenblick ihrer Erzeugung frei von der Erbsünde 
gewesen. Die Dominikaner meinten dagegen, diese Be
freiung sei erst dann geschehen, als Gott die Seele in 
den Körper des noch ungeborenen Kindes goss. Diese 
Diskussion spann sich auch noch im 14. Jh. weiter. 
Birgitta hat sich wiederholt dazu geäussert. Sie sagt 
unzweideutig, dass Maria durch einen natürlichen Bei
schlaf ihrer Eltern Anna und Joachim gezeugt worden 
sei, aber diese Zeugung sei ohne sexuelle Lust, sondern 
aus Gehorsam gegenüber dem Gesetz und in der Ab
sicht, Nachkommen zu gewinnen, geschehen (Rev. 
1:9). Bei einer solchen Zeugung bleibe das Kind frei 
von der Erbsünde (VI: 49; VI: 55). Das entspricht der 
franziskanischen Auffassung.

Birgitta hat sich oft bei Marias Reinheit und ihrer 
Bedeutung für die Erlösung aufgehalten. Immer wie
der betont sie, dass die Ehe Joachims und Annas 
„keuscher“ und „ehrbarer“ gewesen sei als alle ande
ren Ehen. Darüber spricht sie ausführlich im Sermo 
angelicas, der einen Teil ihrer Revelationes extravagan
tes bildet, die insgesamt von der Jungfrau Maria han
deln:

„Gottes Gesetz lehrte, wie man Gott und den Näch
sten lieben solle und wie eine Ehe von Mann und Frau 
ehrbar und nach Gottes Recht zu halten sei, so dass 
alle, die Gott als sein Volk betrachten will, in solchen 
Ehen geboren werden mögen“ (Extr. 10, lectio prima). 
Danach schildert Birgitta die Ehe Joachims und Annas 
durch ein Gleichnis: so wie ein Adler den höchsten 
und sichersten Baum für sein Nest wählt, so habe Gott 
Anna und Joachim ausersehen. Anna ist, weil sie Maria 
trug, die Schatzkammer des Allmächtigen.

Birgitta schliesst diese Betrachtung mit folgenden 
Worten ab: „Es wäre also sehr geziemend und recht
mässig, den Tag hoch in Ehren zu halten, an dem im 
Leib Annas der Grundstoff gezeugt und gesammelt

wurde, aus dem der gesegnete Leib der Gottesmutter 
entstehen sollte.“

Die Hoffnung Birgittas auf einen Festtag der Zeu
gung Annas erfüllte sich aber erst mehr als hundert 
Jahre später, als der franziskanische Papst Sixtus IV. 
die liturgische Feier der Conceptio Immaculata auf den 
8. Dezember festlegte.

Für Birgitta war die Ehe Annas und Joachims das 
Muster einer guten christlichen Ehe. Besonders aber 
verehrte sie Anna. Als sie in Rom Reliquien der hl. 
Anna geschenkt bekam, erschien ihr Anna in einer 
Vision und diktierte ihr ein Gebet für verheiratete 
Frauen (VI: 104).

Birgitta stand mit ihren Gedanken über Anna kei
neswegs allein in ihrer Zeit. Anna galt als Beschützerin 
der Ehen. Ihre ältesten Andachtsbilder stammen aus 
dem 14. Jh. Ihr Kult wuchs dann stark im 15. Jh.

Für Birgitta aber, die selber verheiratet gewesen war 
und acht Kinder geboren hatte, war Anna, die ehrwür
dige Mutter und heilige Witwe, von besonderer Be
deutung, und ihr Orden verehrte die beiden als heilige 
Witwen. Ein Holzschnitt des späten 15. Jh., der ver
mutlich in Vadstena ausgeführt ist, zeigt Birgitta mit 
ihren acht Kindern in einer Komposition, die direkt 
auf einen deutschen Kupferstich der hl. Anna mit der 
hl. Sippe zurückgeht (Fig. 2a-b).

Aus solchen Zusammenhängen erklärt es sich, dass 
es in der Klosterkirche zu Vadstena mehrere Annen- 
Altäre gab. Sogar der Marien-Altar im Osten, der 
Hauptaltar der Nonnen, was nicht nur der Mutter 
Gottes, sondern auch der hl. Birgitta und der hl. Anna 
geweiht. Vadstena wurde zur nordischen Wiege des 
Annenkultes.

Zu diesen Annenaltären haben natürlich Annenbil- 
der gehört. Heute sind noch drei davon erhalten, es 
muss aber noch zwei oder drei weitere gegeben haben. 
Zwei von den erhaltenen Stücken sind norddeutscher 
Herkunft, um 1420. Das eine zeigt Anna als kräftige 
Frau mit rundem Antlitz, breit sitzend, die beiden 
Kinder sitzen sicher auf ihrem rechten Knie (Fig. 3). 
Marias Gesicht ist verloren gegangen, sie stützt das 
Jesuskind mit der Rechten, während ihre Linke ein 
Spruchband hält, auf welches das Kind vermutlich 
geschrieben hat. Der sechseckige Sockel trägt eine 
ungewöhnliche Ikonographie. Unter Annas Füssen 
sicht man einen Vollmond mit einem Mannsgesicht, 
das zwei musizierende Engel flankieren. Auf den ande
ren Seiten erscheinen vier Propheten mit Spruchbän
dern (Text unleslich).

Vielleicht ist diese Figur identisch mit einem Annen- 
bild, das 1418 in der Kirche aufgestellt wurde und für
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das der Bischof Knut Bosson in Linköping einen Ab
lass von vierzig Tagen gewährte (SD 2457). Vielleicht 
hat dieses Bild aber auch mit einer der vier Präbenden 
zu tun, die in den Jahren 1428-32 für Altäre, an deren 
Weihung Anna teilhatte, gestiftet wurden.

Die Annenfigur aus Lübeck (Fig. 4) ist eines der 
schönsten Werke in der Kirche: man möchte denken, 
sie sei ein Geschenk der Königin Philippa, der Gemah
lin des Unionskönigs Erik von Pommern. Sie war soror 
ab extra. 1425 stiftete sie einen Chor zu Ehren Annas 
in der Nordwestecke der Kirche, den der Erzbischof 
Johannes Haquini am 17. Dez. 1426 in der Gegenwart 
Philippas einweihte. Sie starb 1430, bei einem Besuch 
im Kloster, und wurde im Annenchor beigesetzt (ihr 
Grabstein dort ist eine Kopie des 16. Jh.).

Die dritte Annafigur in Vadstena ist eine einheimi
sche Arbeit um 1470 (Fig. 5). Anna stehend, Maria 
dicht an ihre rechtre Seite gelehnt, das nackte Jesus
kind auf ihrem rechten Arm. Lindblom schrieb diese 
Figur dem anonymen Meister Frater Severus zu, von 
dem noch weitere fünf oder sechs Bilder in der Kirche 
stammen sollen. Diese Anna gehörte wohl zu der 
Anna-Präbende, die Ingeborg Ivarsdotter (gest. 1466) 
gestiftet hatte.

Die hl. Anna kommt ferner oft auf Textilien aus 
Vadstena und Nådendal vor (Fig. 6-7). Bei Grabun
gen im Kloster Vadstena kam ein goldener Ring zutage 
- vermutlich hat ihn eine der Nonnen getragen (Fig. 
8). Er trägt das Bild der hl. Anna mit dem Kopftuch 
einer Ehefrau, mit Maria auf ihrem linken Knie, wäh
rend diese das Jesuskind mit dem linken Arm umfängt. 
Diese Komposition ist ungewöhnlich, aber sie ist of
fenbar eine Nachbildung der Annenstatue in der Klos
terkirche (Fig. 4).

In spätmittelalterlichen Kirchenausstattungen in 
Schweden kann man hier und dort birgittinischen 
Einfluss erkennen, der sich oft auch in Bildern der hl. 
Anna manifestiert, so in Hogstad, südlich von Vadste
na, wo es eine Annafigur gibt, deren unterer Teil ur
sprünglich zu einer Marienstatue um 1200 gehört hat 
(Fig. 9). Im 15. Jh. hat man eine modernere Madonna 
angeschafft, die alte zersägt und ihr den Oberteil einer 
Anna Selbdritt aufgesetzt.

Auch in Kirchenmalereien finden wir die hl. Anna, 
so in Kumlaby auf Visingsö (Werkstatt des Meisters 
Amund, Ende 15. Jh.): hier gibt es eine eigentümliche 
Kombination von Gnadenstuhl und Anna Selbdritt, 
eine Art von „Fünf-Einigkeit“.

In Uppland finden sich nicht weniger als 25 Kirchen 
mit Malereien sowohl der hl. Birgitta wie der hl. Anna, 
ln der Kirche von Litslena sieht man Anna und Birgitta

in einem der Gewölbejoche (Fig. lOa-b); die Malerei 
stammt aus den 1430er oder 1440er Jahren. Gleich 
daneben hat der Maler die Geschichte der Kindheit 
Marias geschildert (Fig. 11 a-b). Auch in dem grossen 
Altarschrein - vermutlich eine norddeutsche Arbeit 
der 1480er Jahre - erscheint Anna mit Tochter und 
Enkel, die sie wie kleine Puppen hält, während sie dem 
Jesuskind einen Apfel reicht. In der Nähe steht eine 
Birgittastatue; sie trägt die Tracht einer Ehefrau. Aus
serdem besitzt die Kirche von Litslena eine Pätene aus 
dem frühen 16. Jh. mit dem Bild der hl. Anna (Fig. 
12). Das Annenmotiv kommt selten auf einem Abend
mahlsgerät vor. Die Pätene - der dazugehörige Kelch 
wurde 1772 eingeschmolzen - trägt die altschwedische 
inschrift: „Lasse Torsson Goldschmied. Gott sei seiner 
Seele gnädig - schenkte diesen Kelch für die St. Anna- 
Präbende.” Der Stifter war Goldschmied in Stock
holm.

Edebo (Fig. 13), Harg und Tolfta sind Arbeiten 
einer Werkstatt, die von der Tierper Schule ausgegan
gen ist (um 1510). Edebo und Tolfta zeigen eine 
ungewöhnliche Darstellung der Abstammung Jesu von 
Anna und Joachim (Fig. 14). Aus der Brust der beiden 
Eltern wachsen zwei Stämme, die sich zu einem Blü
tenkelch vereinigen, im dem Maria thront; von ihr geht 
ein Zweig mit dem Jesuskind aus. Das ist eine Kurzfas
sung der Wurzel Jesse, erinnert aber auch an ein Wort 
Birgittas: „Fromme Ehen sind passend mit schönen 
Bäumen zu vergleichen; ihre Wurzeln sind die Vereini
gung zweier Herzen, die nur in der Absicht geschieht, 
Gott Ruhm und Ehre zu bringen“ (Extr. 10).

Unter den Malereien der Kirche von Askeryd in 
Småland aus dem Beginn des 16. Jhs. finden sich Bil
der der Kindheitsgeschichte Mariens, die am Ende ein 
jedenfalls für Schweden einzigartiges Motiv enthält; 
Anna ist dabei, ihre Tochter zu strafen, aber die Rute 
zerbricht in ihrer Hand (Fig. 14). Diese Szene kommt 
nirgends in der Marienliteraur vor, wohl aber in der 
Biographie Birgittas. Petrus Olovsson aus Skänninge 
und der Prior Petrus von Alvastra schrieben eine Bio
graphie Birgittas zum Gebrauch bei ihrer Kanonisa- 
tion. Sie berichten von der zehn- oder zwölfjährigen 
Birgitta, dass sie eines Nachts betend und weinend vor 
ihrem Bett gelegen habe; ihre Tante, Frau Katharina 
auf Aspanäs, überraschte sie und glaubte, es handele 
sich um einen Kinderstreich; sie holte eine Rute, aber 
die zerbrach in ihrer Hand. - Die Kirche von Askeryd 
ist bloss 30 km von Aspanäs entfernt. Vermutlich war 
die Episode aus dem Leben der Birgitta in der ganzen 
Gegend bekannt und wurde in die Marienlegende hi
neingeschoben.
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Der Glaube an die Immaculata conceptio und die 
Verehrung der hl. Anna, für die sich Birgitta immer 
wieder ausgesprochen hat, machten sich also deutlich 
in der birgittinischen Bildwelt geltend. Aber dass man

Birgitta als heilige Witwe neben die hl. Anna stellte, 
hätte Birgitta sicher auf höchste erschreckt.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



Bcrnardinusbildcn och franciskansk 
reformrörelse i Norden
ANNA NILSÉN

Den helige Bernardinus av Siena är bland de 
historiskt mera väldokumenterade personer som 
helgonförklarats av den påvliga stolen. Väldoku
menterat är också hans utseende, dels genom 
den bevarade dödsmasken (fig. 1), dels genom 
avbildningar från hans livstid och från tiden kort 
efter hans död. En tradition om hans utseende 
kom sålunda att bildas och spridas med hans 
kult. Avvikelser förekommer dock, inte minst 
bland de nordiska Bernardinusbilderna. De frå
gor som är aktuella i denna studie rör dock inte 
så mycket bildernas likhet med den historiske 
Bernardinus som deras förekomst och betydelse. 
Var förekommer Bernardinusbilder? Varför har 
de målats?

Bernardinus’ liv
Flera av Bernardinus’ anhängare skrev kort efter 
hans död ned anteckningar om hans liv och livs
gärning. Dessa och andra dokument ligger till 
grund för Iris Origos skildring av honom, The 
World of San Bernardino, 1963. Origos biografi 
erbjuder en genväg till kunskap om Bernardinus’ 
Person.

Bernardinus (1380-1444) föddes i Massa Ma
ritima som son till en sienesisk adelsman. Från 
sex års ålder kom han på grund av föräldrarnas 
frånfälle att uppfostras hos släktingar. 1392-99 
bedrev han studier bl. a. i kanonisk rätt. 1400 
kom pesten. Bernardinus engagerade sig då i 
vården av de sjuka. Hans andliga sökande kom 
honom 1402 att inträda som novis i fransciskan- 
°rden. Livet i de sienesiska konventualernas or
denshus tillfredsställde honom dock inte, och 
han anslöt sig i stället till den mera asketiskt

präglade observantrörelsen inom samma orden. 
1403 avlade han sina ordenslöften. Två år senare 
höll han sin första predikan. Under de följande 
fyrtio åren skulle han göra sig känd som en av de 
främsta predikanterna genom tiderna, jämförbar 
med sin tvåhundra år tidigare verksamme or
densbroder Berthold av Regensburg.

Fig. 1. S. Bernardinus’ dödsmask. Museo Diocesano i 
Aquila. Efter Origo.

Konsthistorisk tidskrift LIX
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Fig. 2 a. Sano di Pietro, Bernardinus pre
dikar på Piazza del Campo i Siena 1427. 
Opera del Duomo, Siena. Bernardinus 
haller upp plattan med den monogram- 
försedda solen för sina åhörare, som knä
faller inför Jesu namn. På rådhuset i bak
grunden ses samma monogram, (b) Jesu 
namn, omskrivet av solen. Detalj från en 
målning av Sano di Pietro. Pinacoteca, 
Siena. Båda bilderna efter Origo.

Bernardinus som predikant
Även om Bernardinus i likhet med andra predi
kanter då och då vände sig till prästerskapet med 
sina predikningar, så var det framför allt som 
folkpredikant han gjorde sin största insats. Men 
hans predikningar ad populum hade samma fasta 
byggnad som de ad clerum. Det gällde att nå alla. 
En god predikant skulle enligt Bernardinus ge
nom en god argumentering övertyga den intel
lektuelle men samtidigt kunna röra den sensible 
till tårar och bryta de hårdhjärtades motstånd, 
allt i syfte att leda människan bort från det onda. 
Bernardinus förankrar sina predikningar genom

exempel, hämtade ur åhörarnas dagliga verklig
het, gisslar deras svagheter - i affärsstaden Flo
rens får t. ex. ockrarna på huden - och grälar på 
sin publik som en välvillig fader. Dygder som 
Bernardinus i sina predikningar sätter högt är 
Pax och - framför alla andra - Caritas. Dumhet 
och okunnighet gisslas. Okunnigheten, säger 
Bernardinus, är djävulens bästa assistent.

Det som framför allt skulle komma att prägla 
Bernardinus’ förkunnelse var kulten av Jesu 
namn, symboliserad i den platta med det sol- 
omstrålade Jesusmonogrammet som han bruka
de föra med sig och hålla upp för sina åhörare
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med uppmaning till tillbedjan (fig. 2 a-b). Kul
ten av monogrammet spred sig med stor hastig
het, och det kom att anbringas inte bara på bygg
nader som kyrkor och rådhus utan också på köks- 
kärl, vaggor, plogbillar och andra bruksföremål. 
Fenomenet blev en tacksam angreppspunkt för 
Bernardinus’ motståndare, främst dominikaner. 
I olika omgångar anklagades han för kätteri, 
dock med föga framgång, trots att det inte spara
des på krutet. I en dominikansk anklagelseakt 
från 1431 ställdes han till svars för a) avgudadyr
kan - bönderna i Umbrien skulle till följd av 
hans förkunnelse ha blivit soldyrkare, b) diabo
liskt inflytande, c) hussitism, d) judisk deprava
tion och e) antikristisk verksamhet - i sanning en 
salva. Men han blev denna gång liksom både förr 
och senare friad från anklagelserna. Han menade 
sig inte vara någon förnyare av kulten i detta 
hänseende utan hänvisade bakåt bland annat till 
S. Bernhard och Paulus (Origo s. 117ff.).

Helgonförklaringen
Bernardinus hade i livstiden mera varit känd för 
Sln predikogärning än för underverk och vi

sioner, även om han känt sig dragen till den mera 
mystiska Rristusmeditation som kännetecknat 
ordensbrodern Ubertino av Casale. Men om Ber
nardinus sökt avvärja kulten av sin person, me
dan han levde, så blossade den upp omedelbart 
efter hans död. Underverk inträffade vid det bli
vande helgonets bår, och hans lärjunge Giovanni 
da Capistrano gjorde sitt yttersta för att befordra 
hans helgonförklaring, vilken inträffade så snart 
som 1450, endast sex år efter hans bortgång.

Bernardinusbildernas ikonografi
Som inledningsvis nämndes finns en tradition 
om helgonets utseende, som kan ledas tillbaka 
till hans livstid. Också attributen kom tidigt att 
fixeras.

Bernardinus’ främsta kännetecken är solskivan 
med Jesusmonogrammet i centrum och tolv 
klart markerade strålar, en för varje apostel, samt 
smärre strålar mellan dessa utan angivet tal (fig. 
2 b). Detta attribut står för den tidigare nämnda 
kulten av Jesu namn. Till denna solskiva kom
mer inte sällan andra attribut. Men någon gång 
saknas solen, vilket väl då betyder, att den som 
målat eller beställt bilden inte varit anhängare av 
Jesunamnskulten men vördat helgonet som före
trädare för andra egenskaper.

I ett kolorerat tryck från ca 1450 (fig. 3) åter
ges de flesta Bernardinusattributen: den nyss
nämnda solskivan, krucifixet, de tre biskopsmös
sorna, en biskopsstav samt en predikstol. Ett av 
de ofta återkommande attributen saknas, nämli
gen boken. Av de nämnda attributen syftar bis
kopsmössorna och staven på de tre biskopsdö- 
men - Siena, Ferrara och Urbino - som Bernar
dinus sägs ha avstått från. En dylik ärofull an
språkslöshet är inte alldeles ovanlig bland or- 
denshelgonen. Krucifix och bok är predikantens 
kännetecken liksom den i det här aktuella fallet 
avbildade predikstolen. Krucifixet berättar om 
budskapets kärna. Boken står för evangeliet. De 
kringvandrande bröderna var ju ingenting annat 
än apostlarnas efterföljare.

Att döma av Bernardinusbildernas förekomst 
- på vissa ställen saknas de ju helt - har de följt 
kultens utbredning och intensitet. Uppenbart är
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Fig. 3. Bernardinus enligt ett tyskt träsnitt från 1400- 
talets andra hälft. Efter Einblattsdrucke des 15. Jahr
hundert, vol. 21, blad 28.

Bernardinus framför allt de franciskanska ob- 
servanternas helgon. I det nuvarande Polen finns 
t. ex. ett flertal medeltida Bernardinusbilder, och 
påfallande ofta har ordenshus och kyrkor där 
dedicerats till honom.1 Anledningen till detta 
intresse för Bernardinus är, att Giovanni da Ca
pistrano, observant liksom Bernardinus och ivra- 
re för dennes kult, vid mitten av 1400-talet pre
dikade i öster, bl. a. i Krakow.

De polska Bernardinusbilderna är liksom den 
ovan beskrivna träsnittsbilden (fig. 3) avhängiga 
av de italienska (fig. 4) och strävar till porträttlik
het. I en triptyk från Łopuzna i Lillpolen t. ex. 
(fig. 5) finner vi den asketiska gestalten med sina 
insjunkna kinder, solattributet samt bok. Hu
vudbilden är Marie kröning och sammanhanget 
klart monastiskt. Bernardinus, som befinner sig 
längst ned i högra dörren, har som pendang på

vänstra sidan Franciskus själv. Här finns alltså 
både ordensstiftaren och ordens reformator. 
Over dem ses deras föregångare inom de äldre 
ordnarna, Antonius eremiten och Leonard, 
skyddshelgon för pestsjuka respektive fångna. 
Bernardinus hade som ovan framgått börjat sin 
andliga bana med att vårda pestsjuka, och i sina 
predikningar hade han särskilt ömmat för de 
fångna. På predellan och i krönets triangelgavlar 
ses andra föredömen: Kristus själv och de främs
ta bland apostlarna samt de fyra huvudjungfrur
na. Då dörrarna är stängda, visas Marie bebådel- 
se, dvs. inkarnationen. Huvudbilden, Marie krö
ning, är här inte uteslutande en hyllning till 
Maria utan riktar sig också till den uppståndne 
Kristus, vilket framgår av texterna i nedre delen 
av bilden. Änglarna i den övre delen av bilden 
hyllar Maria i hennes egenskap av himladrott-

Fig. 4. Pietro di Giovanni d’Ambrogio, Bernardinus. 
Pinacoteca, Siena. Efter Origo.
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Big. 5. Łopuzna, Lillpolen. Mariaskåp 
med Bernardinus. Efter Sztuka sakralna 
w Polzsce.

ning och speciellt utvald. Sammanställningen av 
helgon och ikonografien i övrigt är väl förenlig 
med Bernardinus’ eget budskap. Det är sålunda 
möjligt att tänka sig kompositionen som till
kommen i anslutning till den franciskanska ob
servansens landvinningar i södra Polen, vilket 
också stöds av Jerzy Gadomskis (1981 s. 116 f.) 
datering av triptyken till tiden 1450-60. Det 
vore frestande att ytterligare behandla Bernar- 
dinusbildernas sammanhang med observantrö- 
mlsens spridning på kontinenten. Men det pol
ska exemplet må räcka.

Bernardinusbilderna i Norden
Av de nordiska länderna är det Sverige som kan 
uPpvisa de flesta bilderna av Bernardinus. I övri
ga länder har endast en bild på vardera stället

kunnat spåras. Det har dock inte varit möjligt att 
för denna studie gå igenom alla altarskåp, varför 
det kan tänkas, att ännu någon Bernardinus 
gömmer sig i detta material. Särskilt gäller detta 
Danmark. En magerlagd Bernardinus, nu i Na
tionalmuseet i Helsingfors, härstammar från 
Tyrvis (Tyrvää), nära Tammerfors (Tampere) 
och är den enda kända bilden av honom i Fin
land (Nygren s. 168, Nordman s. 508f.).

De svenska exemplen fördelar sig på tre land
skap, nämligen Gotland, Östergötland och Upp
land. Den danska bilden finns i Horsens på Jyl
land och den norska i Bohuslän. De gotländska 
och uppländska bilderna är samtliga målade på 
mur, medan de bevarade östgötska,2 den norska 
och den finska är skulpterade i trä. Horsensbil- 
den är snidad på gaveln till en korbänk i Horsens 
franciskankyrka.3
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Fig. 6. Hablingbo, Gotland. Bernardinus. Foto förf.
Fig. 7. Hejnum, Gotland. Bernardinus. T.v. Branda- 
nus med brinnande hus och båtshakar. Foto L. Karls
son.
Fig. 8. Anga, Gotland. Bernardinus. Foto förf.

De gotländska bilderna anses ha tillkommit 
vid mitten av 1400-talet efter helgonförklaring
en och finns i Hablingbo, Hejnum och Angå 
(fig. 6-8). Den ikonografiska utrustningen har 
varit likartad. Men själva utförandet är olika i de 
tre kyrkorna. I samtliga fall avbildas solen men 
endast i Hablingbo med Jesusmonogram. I Hej
num och Anga har solen ett ansikte som liknar 
Bernardinus’ eget. Denna ikonografiska urspår- 
ning kan antingen skyllas brist på intresse för 
kulten av Jesu namn eller okunnighet hos dem 
som målat, sannolikt det förra. Jesunamnskulten 
var ju ingalunda allmänt accepterad. Solansikte
na förefaller inte ha tillkommit i samband med 
restaurering. Övriga attribut är i Hejnum och 
Anga krucifix och bok samt de tre mitrorna. I 
Hablingbo kan bildens ikonografiska utrustning
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inte studeras tillfullo på grund av skador. Bilder
na i Hejnum och Anga uppvisar vid närmare 
betraktande påtagliga skillnader. Den förra har 
en krucifixbild av ålderdomligare slag än den 
senare. Bernardinus i Hejnum håller sin sol di
rekt i handen, medan han i Anga bär den på en 
stång. På intetdera stället har solen tolv strålar, 
vilket däremot är fallet i Hablingbo. Bernardinus 
i Hejnum demonstrerar sitt förakt för bis
kopsvärd igheten genom att trampa på mitrorna, 
medan han i Anga har dem mera traditionellt 
ordnande kring fotterna som t. ex. i Pietro di 
Giovannis bild (fig. 9).

Näst de gotländska bilderna i ålder kommer 
tre av de uppländska, av vilka den i Gamla Upp
sala (fig. 10) torde vara äldst, tillkommen ca 
1450-60. Bernardinus känns här igen på de tre 
biskopsstavarna, en för var förkastad biskopsstol, 
samt franciskandräkten. Hur bilden sett ut i öv
rigt är svårt att säga på grund av dess fragmenta
riska tillstånd. Någon IHS-sol har dock ej fun
nits. Möjligen har han av gesten att döma fram
ställts predikande med uppslagen bok i sin högra 
hand.

Bilderna i Sånga, Spånga och Roslagsbro har 
tillkommit kring 1471. Endast Roslagsbro har 
en fixerad datering till 1471. Övriga är ungefär
ligt daterade på stilistiska grunder. Sångamål- 
ningarna är hårt restaurerade4 och därför svårbe
dömda. Bernardinusbilden är därtill felrestau- 
terad. Av allt att döma har snittet på en bok som 
han hållit under högerarmen förvandlats till en 
pinne. Ett krucifix skulle inte ha avbildats mot 
kroppen och ryms heller inte på denna plats i 
bilden (fig. 11). I sin vänstra hand håller helgo
net solen, där Jesusmonogrammet antingen inte 
funnits eller utplånats, troligen det senare. Res- 
tauratorn syns ha uppfattat attributet som en 
solros. I Spånga är attributen IHS-sol och kru
cifix. Både här och i Sånga saknas biskopsattribu- 
ten. Bernardinus i Roslagsbro (fig. 12) håller i 
sin högerhand en abstrakt formad solskiva, möj- 
hgen med svaga spår av ett monogram. Om den 
vänstra hållit något objekt är ovisst. Eventuellt 
kan man tänka sig ett litet krucifix. Denna del av 
bilden verkar kompletterad. Vid hans fötter ses 
de tre biskopsmössorna samlade till en grupp.

Fig. 9. Bernardinus. Miniatyr ur Rotulo Bernardinia- 
no, en handskrift med femton klagodikter över Ber
nardinus’ död. Efter Origo.

De östgötska Bernardinusbilderna samt den 
bohuslänska, den finländska och den danska tor
de höra hemma i 1400-talets sista fjärdedel. De 
två bevarade exemplen från Östergötland finns i 
Stora Åby,5 nära Ödeshög, och Vinnerstad vid 
Motala (fig. 13-14). I båda fallen visas en predi
kande franciskan, i Åby med uppslagen bok, för
lorat föremål - sol6 eller krucifix - i högra han
den samt en biskopsmössa vid fotterna, i Vin
nerstad med uppslagen bok som enda symbol 
samt högra handen med pekfingret utsträckt till 
en docerande gest. Det finns anledning att anta, 
att en bild funnits också i Askeby, eftersom i 
detta kloster funnits ett kapell, invigt till Bernar
dinus, Klara m.fl. helgon. Uppgiften om kapel
let stammar från 1458.'

Bilden i Stora Åby är liksom sin motsvarighet i
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Fig. 10. Gamla Uppsala, Uppland. Bernardinus. Foto 
förf.
Fig. 11. Sånga, Uppland. Bernardinus. Foto förf.
Fig. 12. Roslagsbro, Uppland. Bernardinus. Foto förf.

Łopuzna inkomponerad i ett Mariaskåp, där 
hutnidbilden föreställer Maria som den apoka- 
lyptiska jungfrun, omgiven av en molnkrans8 
och buren av änglar samt med blicken riktad 
nedåt (fig. 15). Bilden har tolkats som Marie 
himmelsfärd (Cnattingius 1969 s. 8) eller hen
nes förhärligande (Andersson 1980 s. 145). Men 
de beskrivna dragen tyder på, att det skulle kun
na var fråga om en immaculatabild (jfr Nilsén 
1986 s. 383 samt 1987 s. 13 f.). Bernardinus och 
Katarina av Vadstena representerar här två av de 
ordnar som omfattade läran om den obefläckade 
avlelsen, nämligen franciskanerna och birgitti- 
nerna. Katarina med lampa och hind ses ovanför 
Bernardinus. Hennes moatjé på Marias högra
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sida är Katarina av Alexandria, medan Bernardi
nus som sin motsvarighet på denna sida har dia
konen Lars, här med uppslagen bok som Ber
nardinus. Skåpet visar alltså två högaktuella hel
gon. För Bernardinus hade man 1471 rest en 
kyrka, dit hans kropp överfördes 1472, och vid 
samma tid påbörjades ansträngningarna att få 
Katarina helgonförklarad (Lunden 1963 sp. 
346). Som sällskap har dessa helgon två forn- 
kristna martyrer och de tolv apostlarna. Tillsam
mans utgör de nämnda gestalterna ett represen
tativt urval av heliga, fylkade kring den bild som 
alltså möjligen avser själva upptakten till fräls
ningsverket, den rena jungfruns nedstigande till 
jorden från sitt himmelska ursprung. Liksom al
tarskåpet i Lopuzna skulle det i Stora Aby, om 
tolkningen av Mariabilden är riktig, kunna vara 
nttryck för en franciskanskt färgad fromhet och 
genom Bernardinus’ närvaro i sammanhanget 
troligen med anknytning till observansen.

Bernardinus i Skee,9 nära Strömstad, är info
gad i ett kristologiskt sammanhang, där apostlar

Fig. 13. Stora Åby, Östergötland. Bernardinus. Detalj 
av fig. 15. Foto ATA.

Fig. 14. Vinnerstad, Östergötland. Bernardinus. Foto 
förf.

och helgon grupperar sig kring den korsfäste i 
corpus. Bernardinus är denna gång utrustad med 
kors och tre mitror som attribut. Den norska 
anknytningen accentueras genom S. Hallvards 
närvaro bland de avbildade helgonen.

Det danska Bernardinusexemplet i Horsens in
går i en serie av ordenshelgon. Bernardinus är 
här försedd med IHS-sol, bok och vid fotterna 
tre prydligt radade mitror (fig. 16). Ovanför ho
nom ses en vapensköld.10 Skulpturen från Tyrvis 
har förlorat alla attribut utom mitrorna.

Yngst av de förekommande nordiska Bernardi-

6 — 908381
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Fig. 15. Stora Åby, Östergötland. Mariaskåpet med 
Bernardinus. Jfr fig. 13. Foto ATA.

nusbilderna är den i Vallby, som bör ha tillkom
mit kring 1530. Den är numera reducerad till ett 
fragment, men ett viktigt sådant, eftersom det 
visar de tre mitrorna samlade till en grupp. Bild
programmet i Vallby har i annat sammanhang 
analyserats (Nilsén 1986 s. 493) och antagits 
vara tillkommet under franciskanskt inflytande. 
Förutom Bernardinus, som haft sin plats på 
östväggen, strax norr om altaret, finns här or
densstiftaren själv, Franciskus, men på mindre 
förnäm plats än ordensreformatorn, i en svickel i 
långhusetrs första travé. Bildprogrammet i Vall
by är, i den mån det är bevarat, synnerligen 
mariologiskt.

Bernardinuskulten i Norden
Bernardinusbilderna uppträder som synes i lo
kalt hänseende inom ett fåtal förhållandevis väl

avgränsade områden. Kronologiskt fördelar de 
sig i tre grupper: tiden strax efter 1450, då Ber
nardinus helgonförklarades, fjorton hundratalets 
tre sista årtionden samt det enda riktigt sena 
exemplet omkring 1530. Även de två sista grup
perna skulle kunna ha samband med tillfällen, då 
Bernardinus var speciellt aktuell, nämligen 
1471-72, då som ovan nämnts kyrkan som skul
le hysa hans stoft i Aquila byggdes och hans 
överförande till denna ägde rum, samt 1530, då 
Bernardinus officiellt upptogs i den romerska 
kyrkans liturgi. Inga nordiska stiftskalendrar 
utom Skara syns dock ha firat hans dag (Skara, se 
Schmid 1938 s. 73).

Skarastiftet är givetvis intressant med tanke på 
närheten till Bohuslän, där som nämnts en Ber- 
nardinusbild finns i Skee. Ingenting tyder på, att 
observansen haft något faste i Norge. Alla spår av 
Bernardinuskult saknas där, om man bortser från
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bönen O bone Jesu, en bearbetning av en av An
selms av Canterbury meditationer, tillskriven 
Bernardinus. Denna och andra Bernardinustex- 
ter har upptagits i birgittinska bönböcker, inte 
bara i Norge utan också i Sverige.11

I Danmark hade den franciskanska reformrö
relsen framgång och nådde landet på 1460-talet. 
Den fick i Laurens Brandsen en nitisk främjare. 
Brandsen utveckade 1469 Odense konvents re
formering, och åtskilliga andra konvent följde 
efter. 1480 utsågs broder Laurens till generalvi
karie för de danska observantkonventen. Rörel
sen gynnades också av de danska kungarna, sär
skilt kung Hans, vilket främjade dess fram
marsch och bl. a. ledde till nygrundningar. 1517 
anslöt sig de sista danska konventualerna till ob
servansen.12 Något spår i dansk stiftsliturgi har 
observansens framgångar i Danmark inte lämnat, 
åtminstone inte att döma av det bevarade materi
alet. En birgittinkalender från Mariager13 har 
däremot Bernardinus’ dag. Vidare upptas den i 
ett par privata bönböcker från Jylland. I den ena 
av dem är hans dag markerad med röd färg.14 
Mot bakgrund av observansens utbredning i 
Danmark är det troligt, att en grundlig genom
gång av det medeltida bildmaterialet där skulle 
utöka antalet kända Bernardinusbilder.

Inte heller i Sverige har de liturgiska böckerna 
bevarats i större utsträckning. Men som ovan 
nämnts förekommer Bernardinus’ dag i ett ka
lenderfragment från Skara. Av det danska ex
emplet framgår dock, att frånvaron av spår efter 
Bernardinus i de olika stiftens liturgi inte nöd
vändigtvis måste betyda, att observansen inte 
propagerat reform i landet ifråga. Enligt Jarl Gal
len (1959 sp. 570) förblev bröderna i Sverige 
och Finland konventualer, och Isak Collijn 
(1917 s. 113) uppger, att de danska observanter- 
na ständigt låg i strid med dem. Collijn hävdar 
vidare, att försök gjordes att reformera konventet 
i Söderköping. Där hade Bernardinus Kempe 
1471 anlagt ordensdräkten, och där var han fort
farande verksam på 1490-talet.13 Det namn han 
antog tyder på intresse för observansen. Det var 
också till Söderköping som den berömde Kanu- 
tus Johannis, en gång gardian i Stockholmsklost- 
ret, sökte sig efter en tids vistelse hos observan-

Fig. 16. Horsens, Jylland. Bernardinus. Foto Dan
marks kirker.
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terna i Randers. Till bröderna i Söderköping 
kom han 1496, det år han dog. Som de östgötska 
Bernardinusbilderna måste ha tillkommit någon 
gång under 1400-talets sista decennier, torde det 
vara berättigat att sätta dem i samband med ett 
av reformförsöket inspirerat intresse för Bernar- 
dinus’ kult. Att döma av ett par bevarade 
avlatsbrev har ett intresse för Bernardinus fun
nits inom Linköpingsstiftet så tidigt som på 
1450-talet. I det ena, daterat 1458, nämns det 
ovanberörda kapellet för Bernardinus m.fl. hel
gon i Askeby cisterciensernunnekloster. I det 
andra nämns Bernardinus i samband med utfär
dandet av avlat för bykyrkan i Jönköping 1457.16

Möjligen kan intresset för Bernardinus i Öster
götland också förklara hans förekomst i det got
ländska muralmåleriet på 1450-talet. Gotland 
hörde som bekant till Linköpings stift. I politiskt 
hänseende tillhörde landskapet dock vid tiden 
för Bernardinusbildernas tillkomst Danmark och 
styrdes av danska länsherrar, vilket med tanke på 
de danska observanternas goda förbindelser med 
landets styrande kan ha berett marken för re
formförsök även på Gotland, något som skulle 
kunna förklara intresset för att avbilda helgonet 
just där. Bilderna bör i så fall vara något yngre än 
allmänt förmodats. Skulle däremot intresset för 
Bernardinus vara inspirerat från Östergötland 
kan det vara möjligt att placera dem på 1450- 
talet. Stilistiskt är båda dateringarna tänkbara, 
inte minst med tanke på den uppenbara efter
släpning i stilhänseende, som kännetecknar detta 
måleri, den s.k. Passionsmästarens verk. ICristus- 
figuren i Hejnum (fig. 7) är ett bra exempel på 
detta. Det vore osannolikt, att bilden skulle ha 
tillkommit före helgonförklaringen 1450.

Ingenting tyder för närvarande på, att Finland 
skulle ha ägt någon mer Bernardinusbild än den 
i Tyrvis (Nordman s. 508). Åtskilligt talar dock 
för att franciskanerna varit verksamma i dessa 
inre delar av Finland, även om ingenting mer än 
möjligen denna skulptur pekar hän i riktning 
mot reformrörelsen. I Hattula vid Tavastehus 
finns åtskilliga franciskanska drag bland kalkmål
ningarna (Nilsén 1986 s. 484ff.).

Det enda spåret av Bernardinuskult i Uppland, 
som lämnats till eftervärlden, om man bortser

från bilderna av honom, är att hans dag finns 
med i en tidebok från Uppsala 1525. Men även 
om tryckorten är Uppsala, så säger denna källa 
inte mycket om förhållandena i Uppsala, efter
som den är sammansatt av många traditioner.1 
Här sviker, så vitt bekant på nuvarande stadium, 
alla källor och därmed möjligheterna att förklara 
intresset för Bernardinus i detta landskap. Att 
konventualerna skulle ha velat främja hans kult 
är knappast sannolikt med tanke på hans täta 
förknippning med observansen. Har det alltså 
funnits ett intresse för observansen även i Upp
land? Frågan måste tills vidare lämnas öppen. 
Som ovan nämnts har bildprogrammet i Vallby 
en franciskansk prägel. Detsamma är fallet med 
Roslagsbro (Nilsén 1986 s. 473 f.), möjligen 
också Sånga (Nilsén 1987). I fråga om Sånga kan 
konstateras, att både Franciskus och Bernardinus 
finns bland helgonen samt Helena med sin an
knytning till det heliga korset, franciskanernas 
speciella signum. När det gäller Gamla Uppsala 
har programmet, bortsett från Bernardinusbil- 
den och en viss didaktisk prägel i släkt med det i 
Ärentuna,18 inga speciellt monastiska kännetec
ken. Bildprogrammet är dock så pass stympat, 
att man inte kan yttra sig om det med någon 
större säkerhet.

Summering och konklusion
Bernardinusbilden är i det nordiska materialet 
förhållandevis ovanlig och förekommer enbart 
inom vissa regioner. Likartat är förhållandet på 
kontinenten under medeltiden. Av allt att döma 
föreligger ett samband mellan Bernardinuskul- 
ten och den franciskanska observansen, som 
bl. a. det polska exemplet antyder. Det är därför 
intressant, att Bernardinus’ bild förekommer 
just i Östergötland, det enda landskap där ob
servansen enligt gängse uppfattning gjort någon 
framstöt i Sverige. I Norge och Finland finns 
inga andra spår än en Bernardinusbild på vardera 
stället, den i Bohuslän, som kan ha tillkommit 
genom influens från Skarastiftet, vilket är det 
enda nordiska stift som haft Bernardinus i sin 
kalender, samt det enstaka exemplaret i Tyrvis.
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Tideboken från 1525 med sin anknytning till 
Uppsala har genom sitt sena datum knappast 
något att göra med de uppländska Bernardinus- 
bilderna, utom möjligen den yngsta, i Vallby. 
Det danska materialet har inte tillfredsställande 
kunnat undersökas och måste i detta samman
hang ställas åt sidan. Men det finns ändå tillräck
liga skäl för att ställa frågan om inte Bernardi- 
nusbildernas förekomst i Östergötland, Uppland 
och på Gotland under 1400-talets andra hälft har 
med observantrörelsen att göra. Detta förefaller 
rimligare än att enbart förklara dem med att de 
sammanfaller i tiden med viktiga tilldragelser för 
Bernardinuskultens utveckling i gemen. Knap
past torde det heller vara någon annan egenskap 
hos Bernardinus som föranlett hans avbildande i 
de aktuella fallen. Enligt uppgift hade han ge
nom ett mirakel av Gud begåvats med en klar 
och bärande stämma i stället för sin ursprungli
gen späda och hesa röst. Av denna anledning har 
han av predikanter anropats mot heshet och 
lungsjukdomar (Réau 1958, s. 219). Det förefal
ler dock föga sannolikt, att man av denna anled
ning haft större behov av att avbilda honom i just 
de här aktuella landskapen än i andra delar av 
landet.

Mycket talar sålunda för att man i de kvarbliv
na Bernardinusbilderna skall se spår av den fran- 
ciskanska observansens reformförsök, som möjli
gen varit mera omfattande än man hittills trott.

Noter
1 Dr Jerzy Domasłowski, Toruń, har vänligen bidragit med 
uppgifter om Bernardinusbilder och Bernardinuskyrkor/-klos- 
ter i Polen.
2 Sannolikt har en Bernardinusbild funnits också i Askeby 
cisterciensernunnekloster. Jfr nedan och not 7.
3 Antikvarie Ebbe Nyborg vid Danmarks kirkers redaktion 
tackas för uppgifterna om denna Bernardinusbild. Danmarks 
kirker har vänligen ställt ett foto till förfogande.
4 Restaurator: C. W. Pettersson, 1902.

Pater Henrik Roelvink, Linköping, tackas för upplysningar
na om bilden i Stora Aby.
6 Jfr fig. 8. Möjligen kan bilden i Åby ha varit försedd med en 
sol av det slag som ses i Anga.

För uppgifterna om Askeby tackas fil.lic. Åke Nisbeth och 
docent Sven Helander. Kapellet omnämns i ett avlatsbrev från 
1458. Se Ortved 2 s. 343.

Cnattingius 1969 s. 9 bildtext felaktigt »rosenkrans».
Uppgifter om Skee har erhållits från Ikonografiska registret 

yid Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Altarskåpets komposi
tion tycks omarbetad.

10 Danmarks kirker (uppg. från E. Nyborg) bygger sin date
ring av korstolarna på uppgifter om vapen som avbildats på 
dem och sätter deras tillkomsttid till 1400-talets slut eller 
omkring år 1500. Det skall här endast anmärkas, att den i sin 
vänsterkant något skadade sköld, som syns över Bernardinus, 
har en i förhållande till denna datering ålderdomlig form. Se 
Raneke 2 s. 100, tabell X.
11 För dessa uppgifter tackas Dr.phil. Lilli Gjerløv, Oslo.
12 Uppgifterna om observansens segertåg i Danmark är hämta
de från Gallén 1959 sp. 570 ff.
13 Docent Sven Helander har vänligen bistått förf. med denna 
uppgift, hämtad från NTBB 5 1918 s. 217, där den finns i en 
artikel av A. Lindhagen, Kalendarium för birgittinklostret i 
Mariager.
14 Cand.teol. Merete Geert Andersen tackas för upplysningar 
om Bernardinuskulten i Danmark.
13 Bernardinus Kempe nämns i Stockholmsfranciskanernas 
diarium 1494 som hemmahörande i sudercopia. Se Collijn 
1917 s. 103 not 1.
16 Docent Sven Helander har vänligen meddelat författaren 
denna viktiga uppgift, hämtad från Kjellberg 1930 s. 409, som 
dock missförstått namnformen.
17 Docent Sven Helander tackas för upplysningarna om tide
boken och hänvisning till Collijn 1937, Bernardinus dag s. 71.
18 Om didaktiken i Ärentuna, se Zeitlers analys av detta bild
program 1973 s. 11 eller Nilsén 1986 s. 463 f.
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Das Bild des hl. Bernhardin und die franziskanische 
Reformbewegung in den nordischen Ländern 
Der hl. Bernhardin ist in den historischen Quellen gut 
belegt. Man weiss auch, wie er ausgesehen hat, teils 
durch die Totenmaske (fig. 1), teils durch Abbildung
en aus seiner Lebenszeit. Diese Bilder verbreiteten sich 
schnell, auch in den nordischen Ländern. Die alten 
Quellen über ihn bilden die Unterlage für das Buch der 
Iris Origo, The World of San Bernardino, 1963, auf das 
ich mich für die biographischen Angaben beziehe.

Bernhardin (1380-1444) war der Sohn eines sienesi- 
schen Adligen. Er studierte, als die Pest des Jahres 
1400 ihn zur Pflege der Kranken rief. 1402 trat er in 
den Franziskanerorden ein und schloss sich erst den 
Konventualen, aber bald darauf den Observanten an. 
1405 hielt er seine erste Predigt. In der Folge wuchs er 
zu einem der bekanntesten Prediger heran.

Bernhardin predigte vor allem für das Volk. Er sagte, 
man müsse die Gebildeten durch Argumente überzeu
gen und das Volk zu Tränen rühren. Er trug Beispiele 
aus dem Alltag vor, verurteilte die menschlichen 
Schwächen und schalt seine Zuhörer aus wie ein Vater 
seine Kinder. Er predigte gern über den Namen Jesu. 
Er führte eine Platte mit sich, auf der das Monogramm 
Jesu in einem Kranz von Strahlen zu sehen war (fig. 
2a-b). Der Kult dieses Monogramms verbreitete sich 
rasch, es erschien nicht nur an Kirchen und Rathäu
sern, sondern auch auf Kochtöpfen und Pflügen. Die 
Dominikaner neideten ihm den Erfolg und klagten ihn 
der Ketzerei an - doch ohne Erfolg. Zu Lebzeiten tat er 
nur wenige Wunder, um so mehr geschahen an seiner 
Bahre. Sein Jünger Giovanni da Capistrano betrieb sei
ne Kanonisation, die bereits 1450 geschah.

Ikonographisch gesehen, ist die Sonnenscheibe mit 
dem Jesusmonogramm das wichtigste Attribut Bern- 
hardins. Die Sonne hat zwölf Strahlen, das sind die 
Apostel. Andere Attribute sind das Kruzifix, drei Bi
schofsmützen (er soll drei Bischofswahlen abge
schlagen haben, in Siena, Ferrara, Urbino; fig. 3 - hier

fehlt das sonst oft vorkommende Buch) ferner ein 
Bischofsstab und eine Kanzel.

Ganz offenbar war Bernhardin der Heilige vor allem 
der Observanten. Wenn es in Polen relativ viele spät
mittelalterliche Bilder von ihm gibt, so rührt das da
her, dass Giovanni da Capistrano, selbst ein eifriger 
Observant, um die Mitte des 15. Jh. in Polen, u.a. in 
Krakau, predigte. Die polnischen Bilder Bernhardins 
hängen von den italienischen ab (fig. 4), so auf dem 
Triptychon von Łopuzna in Kleinpolen (fig. 5). Im 
Mittelfeld die Marienkrönung, auf dem linken Flügel 
unten der hl. Franz, auf dem rechten unten Bernhar
din. Darüber die Vorgänger Bernhardins in älteren 
Orden, wie Antonius Eremita und Leonard. St. Anto
nius war der Schutzheilige der Pestkranken und Leo
nard der Helfer der Gefangenen - Bernhardin hat sich 
beider angenommen. Auch das übrige Bildprogramm 
des Triptychons stimmt gut mit Bernhardins Verkün
digung überein. Gadomski (sh. Lit.verz.) datiert das 
Triptychon auf 1450/60, d.h. in die Zeit, als die 
Observanten starken Zuzug hatten.

Unter den nordischen Ländern besitzt Schweden die 
meisten Bilder des Heiligen. In den nordischen Nach
barländern hat sich bislang nur je ein Bild von ihm 
nachweisen lassen. Im Nationalmuseum in Helsing
fors steht die Holzskulptur aus Tyrvis/Tyrvää. In der 
(einstigen) Franziskanerkirche in Horsens in Jütland 
befindet sich ein Relief Bernhardins auf einer Ge
stühlswange im Chor. In Skee in Bohuslän, das einst 
zu Norwegen gehörte, gibt es ebenfalls eine Holzfigur 
Bernhardins. Alle drei aus dem späten 15. Jh., viel
leicht erst um 1500. Vielleicht gibt es noch mehr Bil
der von ihm in dänischen Altarschreinen, die noch 
nicht genau inventarisiert sind.

Innerhalb Schwedens hat Gotland drei Bernhardins- 
bilder in Wandmalereien aufzuweisen: in Hablingbo, 
Hejnum, Anga (fig. 6-8); sie dürften bald nach seiner 
Heiligsprechung (1450) entstanden sein. Hier war 
man unsicher hinsichtlich der Sonnenscheibe, die in 
Hejnum und Anga das Antlitz Bernhardins bekom
men hat. In Hejnum tritt der Heilige auf die Bischofs
mützen, in Anga liegen sie ordentlich neben seinen 
Füssen, wie auf dem Gemälde des Pietro di Giovanni 
(%■ 9).

In Uppland dürfte das schlecht erhaltene Bild in 
Gamla Uppsala (fig. 10) das älteste sein, um 1450/60. 
Offenbar hat es hier keine IHS-Sonne gegeben. Das 
Bild in Roslagsbro (fig. 12) ist auf 1471 datiert. Die 
Bilder in Sånga und Spånga sind gleichzeitig damit 
(fig. 11).

Holzfiguren gibt es in Schweden in Östergötland in
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Stora Åby (bei Ödeshög) (fig. 13) und in Vinnerstad 
(bei Motala) (fig. 14). Hier handelt es sich um den 
predigenden Bernhardin. Ein Ablassbrief für das (un
tergegangene) Kloster in Askeby von 1458 belegt viel
leicht eine Statue in einer Kapelle der Kirche.

Die Bilder lassen einen Kult des Heiligen erschlies- 
sen, der besonders mit der Observantenbewegung zu 
verbinden wäre. Es sieht aber so aus, als ob die Ob
servanz nur die dänischen Franziskanerkonvente er
reicht hätte. Laut Forschung wurde ein Versuch ge
macht die Franziskaner in Söderköping in Östergöt
land für die Observanz zu gewinnen, doch ohne Er
folg. Zwei Ablassbriefe (Askeby und Jönköping) deu
ten aber zusammen mit den erhaltenen Bildern Bern- 
hardins darauf, dass es in Östergötland ein gewisses 
Interesse für die Observanz gegeben hat. Es ist zu 
beachten, dass die Bilder des Heiligen nur in bestimm

ten Gegenden auftauchen und nicht gleichmässig ver
teilt sind. Da man für Östergötland eine Tätigkeit der 
Observanten vermuten darf, könnte es sich ähnlich mit 
Gotland und Uppland verhalten haben. Lassen sich 
andere Ursachen als die Propaganda der Observanz für 
das Vorkommen von Bildern Bernhardins nachweisen? 
Er habe, heisst es, eine schwache und heisere Stimme 
gehabt, aber beim Predigen deutlich vernehmbar ge
sprochen - natürlich dank dem Eingreifen Gottes; also 
riefen ihn die Predikanten bei Heiserkeit und Lunge
nerkrankungen an. Aber da hätte man ihn ja überall 
abbilden können. Wenn er nur in bestimmten Gauen 
im Bild erscheint, dürfte das eher eine Spur von Re
formversuchen der Observanten sein.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeltler



Det gamle Sorø-krucifiks
Et forsøg på at indkredse cisterciensiske traditioner for 
udformningen af monumentale krucifikser

EBBE NYBORG

Cistercienserordenens stiftere - med Bernhard af 
Clairvaux i første række - så det som deres op
gave varigt at genskabe den hellige Benedikts 
munkeideal ved effektivt at holde det enkelte 
kloster fri af enhver verdslig indflydelse og berø
ring med verden. Hertil tjente en stram ordens
organisation med almene bestemmelser til fast
holdelse af fattigdomsidealet og imødegåelse af 
overflødig pragt- og kunstudfoldelse i klostrene, 
der kunne forstyrre munkenes meditation.

Det er i arkitektur- og kunsthistorien en ikke 
ualmindelig misforståelse, at ordenen med sine 
bestemmelser skulle have søgt at udvikle og 
fremme et bestemt kunstsyn - en særlig æstetik. 
Intet lå ordensstifterne fjernere. Såvel Bernhards 
skrifter (det berømte brev til Guillaume de Saint- 
Thierry) som de altid negativt formulerede 
ordensbestemmelser er utvetydigt kunstfjendtli
ge. De er ikke udtryk for noget æstetisk program, 
men alene for et religiøst-sædeligt.

Når cistercienserne alligevel kom til at spille en 
betydelig rolle i middelalderens kunstudvikling 
- også som fornyere og inspiratorer - har det 
mere komplekse årsager. Ordenens restriktioner 
imod kunstudfoldelsen tvang dens bygmestre og 
kunsthåndværkere til at søge nye udtryk, tilpas
set en foranderlig verden. Allerede før midten af
12. årh. stod man overfor - paradoksalt - at 
skulle give sine idealer om fattigdom, ydmyghed 
og fordringsløshed monumentale arkitektoniske 
udtryk. Cisterciensernes kunstudfoldelse fandt 
sted i et modsætningsfyldt, men samtidigt ejen
dommeligt frugtbart, spændingsfelt imellem 
idealerne og den aktuelle virkeligheds krav. Både

i arkitekturen og med hensyn til kirkernes indret
ning og udsmykning udvikledes nogle særegne 
traditioner, der hverken lader sig forstå alene ud 
fra ordensbestemmelserne eller ved en snæver 
anskuelse af kunstværkerne selv. Vi er nødt til at 
anlægge en meget bred synsvinkel, idet vi kon
fronterer ordenens teori med dens praksis - set 
på baggrund af de mere almene og sideløbende

Konsthistorisk tidskrift LIX
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Fijj. 1. Cistercienserkirken i Sorø set fra sydvest. Foto 
Birgitta Døssing 1988.

udviklinger i middelalderkunsten, som cisterci- 
enserne måtte forholde sig til. Udviklinger, der 
fra tiden o. 1300 synes at have slået så stærkt ind 
over ordenen, at dens særtræk herefter blev ret 
udviskede.

Forbudene imod overflødighed i klostrenes 
udformning og udsmykning var en direkte reak
tion imod Cluny’s og de øvrige benediktineres 
pragtglade iscenesættelser, og går i hovedsagen 
alle tilbage til cisterciensernes første enthusias- 
tiske årtier frem til midten af 12. årh. Men i løbet 
af de følgende 200 år blev bestemmelserne gen
tagne gange fornyet og indskærpet - samt i en
kelte tilfælde mildnet - af ordenens general
kapitler.1

For bygningernes vedkommende gjaldt et al
ment krav om enkelhed og ydmyghed såvel i 
arkitektursproget som i detaljen, hvor enhver 
Unødig skulpturforsiring var forbudt. Konkret

udmøntedes holdningen i et forbud imod, at 
ordenskirkerne havde stentårne (1157, 1256). 
Klokkerne skulle være ophængt i tagryttere af 
træ, der ikke var for store. Ved 13. årh.s slutning 
blev det dog tilladt undtagelsesvis at rejse et 
klokketårn af sten - såfremt det pågældende 
kloster var meget udsat for storme.

Væsentlig nøjere udspecificeret var kravene til 
klostrenes indre udsmykning og udstyr. Til 
gudstjenesten måtte kun bruges kandelabre af 
jern, røgelsekar skulle være af jern eller kobber, 
kalke ikke af massivt guld, men kun forgyldte 
eller af sølv, ligesom der for de liturgiske dragter 
og alterklæder var foreskrevet enkelhed og 
ensfarvethed. Al skulpturdekoration og enhver 
mangfoldighed i fanæ betragtedes som overflø
dig og distraherende for »Guds fattige og ydmy
ge tjenere«. Forbudet indskærpedes med hensyn 
til gulvbelægningen (1205, 1213, 1235) - bl. a.
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måtte abbeden i Pontigny fjerne et »kuriøst an
stødeligt gulv« - og med hensyn til velyndernes 
gravmæler, der skulle være helt enkle og i plan 
med gulvet (1194). Vinduerne måtte ikke have 
farvestrålende glasmalerier, men skulle være af 
hvidt glas (1134, 1182, 1256), og dørene skulle 
simpelthen være hvidmalede. De liturgiske bøger 
måtte ikke være illuminerede (1134, 1330), og i 
klostrene gjaldt et alment forbud mod malerier 
og billeder (1134, 1204, 1213, 1216, 1231, 
1240, 1242, 1256). Alene undtaget var Frelse
rens billede. Og det var kun tilladt i form af en 
korsfæstelsesfremstilling, der var malet på et træ
kors. Krucifikserne måtte ikke være »sculptæ«, 
altså udformet plastisk som skulptur, og de måt
te ikke være for store, idet der alene synes at være 
tale om alter- og processionskors (1134, 1157, 
1256).

Ordenslovgivningen giver med andre ord kru
cifikset en ganske særlig rolle som det eneste 
egentligt billedlige meditations-focus i klost
rene. I betragtning heraf er det ejendommeligt, 
at der - mig bekendt - ikke findes en eneste 
egentlig undersøgelse eller diskussion af cisterci- 
ensernes krucifiksfremstillinger set i et mere 
samlet perspektiv. Ja, selv i de fremlæggelser af 
enkelte cisterciensiske krucifikser, der foreligger, 
kan man kun undtagelsesvis finde overvejelser 
om dem som udtryk for ordenskunst.2 Forsk
ningens manglende optagelse af spørgsmålet sy
nes at hænge sammen med de bevarede 
cistercienserkrucifiksers ringe antal, deres ret 
sene datering og deres fordeling på Europakor
tet.

I ordenens vesteuropæiske kernelande, i 
Frankrig og England, står dens kirker i dag som 
ruiner eller plyndrede - som rene arkitektur
mindesmærker. Fler har ingen cistercienserkirke 
bevaret noget middelalderkrucifiks, ja næppe 
overhovedet gammelt inventar af betydning, og 
det har resulteret i en forskningstradition, der i 
alt væsentligt har sat cistercienserkunst lig byg
ningskunst.3

Det er i de mere perifere områder, først og 
fremmest i de nordlige og østlige dele af Tysk
land og i Skandinavien, at cisterciensiske kruci
fikser og andet middelalderligt inventar har over-
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Fiff. 2. Cisterciensiske monumentalkrucifikser i Nord
tyskland og Danmark: bevarede (kors) og forsvundne, 
kendt gennem omtale (kors i parentes). Krucifikser i 
cisterciensiske nonneklostre er ikke medtage (jfr. note 
4). Det område, hvori cisterciensiske krucifikser er be
varet (kun Kaisheim i Bayern ligger udenfor) er det 
samme som i almindelighed har bevaret langt de fleste 
middelalderlige krucifikser, nemlig det (senere) luther
ske. Tegnet af Marianne Nielsen.

levet - krucifikserne næppe i et antal, der oversti
ger en halv snes (jfr. fig. 2).4 Her har man imid
lertid især været optaget af disse arbejders rent 
stilistiske indplacering i regionale kunstretninger 
og - til en vis grad - i deres plads i mere almene 
udviklinger i middelalderens billed- og relikvie
brug. Det er forsåvidt ganske forståeligt, for det 
specifikt cisterciensiske falder sjældent direkte i 
øjnene og kan være uhyre vanskeligt at udskille. 
Dette så meget mere, som de bevarede altertav
ler, helgenbilleder og krucifikser, der næsten alle 
stammer fra tiden efter 1300, gennemgående - 
alene ved deres eksistens eller i det mindste ved 
deres form - repræsenterer eklatante brud på 
grundlæggende ordensbestemmelser!

Derfor kan de imidlertid udmærket tilslutte 
sig en særlig cisterciensisk og mere tilbagehol
dende billed- og skulpturtradition. Det er sådan
ne traditioner og udviklinger i de cisterciensiske 
monumentalkrucifiksers udformning, der her 
skal søges indkredset og belyst. I forhold til de
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Fig. 3. Det indre af Sorø klosterkirke med Henrik ringsfaget. Oprindelig hang det to fag vestligere (jfr
Tornekrans’ krucifiks fra 1527 ophængt foran korsskæ- fig. 15). Foto Niels Elswing 1961.
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Fig. 4. Sorø klosterkirke, abbed Henrik Tornekrans’ 
triumfkrucifiks fra 1527, udført af Claus Berg i Oden
se. («) Forsiden (tornekronen barok). - (b) Bagsiden 
med malet korsfæstelse. Foto Niels Elswing 1961 og 
M. Mackeprang 1915.

mængder af krucifikser, der engang prydede Eu
ropas cistercienserkirker, er de overleverede ek
semplarer uendelig få og spredte. De er som 
nævnt ensidigt bevaret i ordenens randområder, 
og de rækker i intet tilfælde længere tilbage end 
midten af 13. årh. Men set i den ovenanførte 
brede sammenhæng kan de alligevel antyde en 
udviklingslinje, som skulle tillade nogle over
vejelser om, hvordan de længst fors vunde kors- 
fæstelsesfremstillinger har fremtrådt, der i 
12.-13. årh.s glansperiode dannede focus i de 
store franske moderklostre.

Vi tager udgangspunkt på Midtsjælland, i Hvi
deslægtens helstøbte romanske klosterkirke i 
Sorø (fig. 1, 3), den eneste cistercienserkirke, der 
har bevaret hele to middelalderlige triumfkruci
fikser. Det nuværende (fig. 4) stammer fra klost
rets allerseneste tid, idet det er udført for abbed 
Henrik Tornekrans 1527 - utvivlsomt i Claus 
Bergs værksted i Odense (DK. Sorø s. 68, Ussing 
s. 72). Kristusfiguren er udført efter billedskære
rens sædvanlige Veit Stoss-inspirerede model, 
fuldplastisk, ja voluminøs og i overmenneskeligt 
format, vel henved 3 m høj. Figuren er udspændt 
på et ca. 8 m højt korstræ med store udskårne 
evangelistsymboler og - ud for hoved, hænder 
og fødder - fire relikviegemmer af bjergkrystal 
indeholdende Kristi hår, Pauli tænder m. m. 
Henrik Tornekrands’ kæmpekrucifiks er - både 
ved sit format, sin plasticitet, sit patetiske udtryk 
og sin overflødige udsmykning (abbedens male
de våben) - et udtryk for, hvor langt ordenens 
kunstudfoldelse i senmiddelalderen har kunnet 
fjerne sig fra de gamle idealer. Ja, det må som 
kunstværk have kunnet vække misundelse hos 
mangen pragtglad benediktinerabbed.

Og dog tindes der ved krucifikset et træk, der 
- omend det vel næppe er eksklusivt cistercien- 
sisk - synes at kunne henregnes til de karakteris
tiske cisterciensertræk, vi her søger at udskille: 
krucifikset er dobbeltsidigt7 Bag på korstræet er 
malet en fremstilling af den korsfæstede, der nu 
fremtræder noget opmålet, men Tornekrans’ vå
ben med ordene »omnia in laudem dei 1527« 
forneden borger for, at bagsidens malede kors- 
fæstelsesfremstilling er oprindelig. Dobbeltsidig
heden hænger sammen med krucifiksets oprin
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delige - og for cistercienserkirker generelle - 
meget vestlige placering i kirken som led i en 
skrankeadskillelse imellem munkenes og læg
brødrenes kor (jfr. fig. 15). Mens lægbrødre og 
klostergæster i kirkens vestende har haft kruci
fiksets rige skulpturside for øje, har munkene i 
den øvrige kirke altså alene set bagsidens kors- 
fæstelsesbillede, malet på træ - i bedste overens
stemmelse med ordensbestemmelserne når bort
ses fra det monumentale format. At maleri- og 
skulpturforbudet så på mange andre punkter har 
været overtrådt ved denne tid - også inden for 
munkenes klausur - er en anden sag.

Da Henrik Tornekrans’ triumfkrucifiks blev 
opsat 1527, kasserede man ejendommeligt nok 
ikke dets forgænger, et langt ældre krucifiks fra 
midten af 13. årh. (fig. 13), som nu hænger på 
nordre korsarms gavlmur (DK. Sorø s. 68). Det
te fascinerende kunstværk, der skal stå i centrum 
for denne undersøgelse, er i sin udformning 
enestående blandt middelalderens træskårne tri
umfkrucifikser (nord for Alperne), idet den kors
fæstede er skåret i ét med korstræet i et lavt relief, 
ligesom en stående madonnafigur forneden på 
korsstammen. Stykket er behandlet af Francis 
Beckett (s. 123f.) og Poul Nørlund (1950 s. 
63 f. og 1963 s. 8fi), der begge vil forklare 
udformningen derved, at et Limoges-krucifiks 
skulle have tjent som billedskærerens forlæg, li
gesom det er nævnt i Aron Anderssons inciteren
de artikel: »The Holy Rood of Skokloster and 
the Scandinavian Early Gothic«, i Burlington 
Magazine 1970 (s. 136). Heri tilslutter Aron 
Andersson sig sine danske kollegers stilistiske 
vurdering af krucifikset, idet han placerer det 
centralt i en gruppe fortrinsvis østdanske billed- 
skærearbejder fra første del og midten af 13. årh., 
hvori franske impulser synes at gøre sig påfalden
de direkte gældende. Han fremhæver nok kruci
fiksets særegne reliefform, men knytter ingen 
kommentarer til den.6 Senest er krucifikset frem
hævet af Otto Norn, der med god grund sætter 
spørgsmålstegn ved »den morfologiske kunst- 
forsknings« tanke om en formmæssig afhængig
hed af et Limoges-arbejde, og i stedet som den 
første henviser til cistercienserordenens princi- 
P'elle indstilling til billeder: »Ved sin mangel på

volumen kommer dette krucifiks så nær det af 
ordensreglerne tilladte, som en skulptur over
hovedet kan komme« (Norn 1976, s. llf.).

En nærmere analyse af det gamle Sorø-kruci- 
fiks og en diskussion af dets forudsætninger skal 
imidlertid gemmes lidt endnu. For bedre at kun
ne stille de rigtige spørgsmål til det vil vi først 
fremdrage vidnesbyrd om andre cisterciensiske 
krucifikser, idet vi begynder med de yngre fra 
tiden efter 1300 og derpå betragter de yderst 
sparsomme vidnesbyrd fra perioden før 1300. 
Det drejer sig alene om triumfkrucifikser, altså 
monumentale korsfæstelsesfremstillinger, som 
ikke er direkte nævnt i ordenslovgivningen, må
ske fordi de primært var rettet mod lægbrødreko- 
ret i vest.'

Krucifikser efter 1300. En skriftlig kilde belyser 
udformningen af det store krucifiks i et engelsk 
cistercienserkloster i første del af 14. årh. En 
krønike ført i klostret i Meaux (Yorkshire) beret
ter udførligt om abbed Hugh de Leven’s 
(1339-49) opsætning af et nyt krucifiks i 
konversernes (lægbrødrenes) kor (Vallance s. 2). 
Det blev skåret af en af klostrets egne munke, der 
i ærbødighed for opgaven kun arbejdede med 
selve Rristusskikkelsen på fredage, fastende på 
vand og brød. For at kunne give kroppen den 
rette naturalistiske form arbejdede han ifølge 
krønikeskriveren altid med en levende nøgen 
model for sig, og da krucifikset var færdigt og 
opsat på sin plads, fandt man, at det havde mira
kuløse kræfter.8

At der ved denne tid udførtes sådanne fuld
plastiske monumentalkrucifikser i ordenskirker
ne bekræftes af det bex'arede i Løgum klosterkirke 
i Sønderjylland (DK. SJyll. s. 1118 f.). Det 
har ved en noget hårdhændet restaurering i 
1920’erne fået korstræet delvist fornyet og er 
blevet opsat på en bjælke i korbuen (øst for kors
skæringen), flankeret af nyskårne sidefigurer. 
Ved denne noget misvisende middelalder-rekon
struktion,9 er krucifikset anbragt så højt, at det 
vanskeligt lader sig undersøge på stedet. Hoved
kilderne til dets gamle fremtræden er derfor nog
le fotografier taget før restaureringen, da kruci
fikset en tid stod i kirkens »pulterkammer« og da 
det hang på nordre korsarms gavlvæg (fig. 5 a,
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Fig. 5. (a) Løgum klosterkirkes triumf
krucifiks fra ca. 1325-50, udsnitsforstør
relse af fotografi af Ivar Hertzsprung 
1895. (b) En rest af korstræets bagsidebe
maling, udregning af Markusløve på bag
siden af det øvre korsendefelt (i NM). 
Efter Scharff s. 93.

6), samt et korsendefelt, der siden 1925 har be
fundet sig i Nationalmuseet (fig. 5 b).

Fotografierne viser et udpræget smertekru
cifiks. Den korsfæstede, ca. 265 cm høj, hænger 
med hovedet stærkt fremad ludende, benene 
presset op mod underlivet og fødder og tæer 
uhyggeligt deformeret af kroppens vægt. Den 
udtryksfulde Rristusskikkclse forekommer 
smukt skåret, med et betydeligt volumen og en 
nøje, næsten anatomisk redegørelse for musku
latur, sener og blodårer. Korstræet, der oprinde
ligt må have været mere end 5 m højt, fremtræ
der glat med affasede kanter og endefelter udfor
met som to sned-stillede firpas med udskårne 
evangelistsymboler. På den vandrette arm ses 
Markusløven og Lukasoksen, i det øvre felt Mat- 
tæusenglen. Det nedre felt manglede, da kors
træet her var afsavet.

Det øvre endefelt, der nu - uden evangelistre
lieffet - befinder sig i Nationalmuseet,111 supp
lerer med vigtige oplysninger, idet dets oprinde
lige bemaling har kunnet fastslås ved afdækning 
og undersøgelser 1957 og 1985 (Scharff s. 89 f.). 
Mattæusenglens relief, hvoraf aftryk endnu ses 
inden for feltets firpasformede relieframme, har 
været omkranset af røde og grønne cirkelslag 
samt i svikelbuerne sølvblade på cinnoberrød 
bund. Særlig interessant i denne sammanhæng er 
det, at der også på bagsiden er fundet bemaling. 
Her ses - i en tilsvarende elegant indramning af 
firpas og cirkelslag - resterne af et andet evange
listsymbol, Markusløven, malet i guldfarvet sølv 
(sort fortegning) på en smalteblå bund (fig. 5 b)- 

Også dette cisterciensiske monumentalkruci
fiks har altså været dobbeltsidigt med en malet 
fremstilling ind imod munkekoret, omfattende
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Fig. 6. Løgum klosterkirkes indre (13. 
årh.) med triumfkrucifikset fra ca. 
1325-50 ophængt på nordre korsarms 
gavlvæg. I pulpituret under det indgår 
væsentlige dele af lægbrødrekorets sen
middelalderlige skranke. Foto Ivar 
Hertzsprung 1895.

evangelistsymboler i korsets endefelter.11 De må 
have omkranset et hovedmotiv malet midt på 
selve korstræet, snarest et billede af den korsfæs
tede, eventuelt blot reduceret til et korslam. At 
der skulle have været tale om en Mariafremstil- 
hng, kan vel ikke ganske udelukkes.12

Løgum-krucifikset slutter sig til klosterkirkens 
Øvrige - i sjælden grad bevarede - 1300’tals- 
møblering, der omfatter en fornemt malet alter
bordsforside til højaltret, et relikvie-aiterskab, 
formentlig også fra højaltret, og en celebrantstol. 
Disse stykker synes stilistisk at kunne henføres til 
tiden o. 1325-50. Og en forbilledlig teknisk 
Undersøgelse, der netop er publiceret, har kun- 
net godtgøre, at de også snedkermæssigt og 
tnaleteknisk må skyldes det samme hold af

kunsthåndværkere (Scharff s. 106f.). Selv om 
disse højgotiske arbejder ikke står ganske isoleret 
i landsdelen,13 er det vel sandsynligt, at billed
skærerne og malerne har tilhørt ordenen og må
ske endda har været munke.14 Inventaranskaffel
serne har næppe været uden sammenhæng med 
kirkebyggeriets afslutning i vest, der i hvert fald 
må have været en nærliggende anledning til kru
cifiksets udførelse (DK. SJyll. s. 1052f., 1064f.). 
Kristusfigurens stærkt fremadludende hoved er 
nok tidstypisk, men kan yderligere have at gøre 
med bygningens beskedne længde i Løgum, idet 
man fra vestendens kun ét fag lange lægbrødre - 
kor må have været henvist til overvejende at op
leve krucifiksfiguren nedefra.13

Kun få årtier yngre er et krucifiks i kloster-
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Fig. 7. Skrankealter med triumfkrucifiks 
(dobbeltsidigt, jfr. fig. 8), ca. 1368, på 
oprindelig plads i Doberan klosterkirke i 
Mecklenborg. Foto Thomas Helms, 
Schwerik 1988.

kirken i Doberan i Mecklenborg, opført o. 
1295-1368 (fig. 7). Det er et af de mest kolossa
le og samtidig egenartede krucifikser, der er 
overleveret fra middelalderen. Korset står oven 
på en sammenhørende fløjaltertavle og danner 
med den en henved 12 m høj opbygning - et 
skrankealter - imellem lægbrødrenes og munke
nes kor. Hele arrangementet, der efter en restau
rering 1983-84 atter har fået sin gamle plads 
imellem skibets 2. og 3. fag fra vest, er dobbeltsi
digt, og har muligvis i middelalderen været for
bundet med alterbord ikke blot i vest, men også i 
øst (Jensen s. 231). Mod lægmandssiden i vest 
(fig. 8 tv.) rummer altertavlen fire relieffer fra 
Kristi lidelseshistorie og to typologiske motiver 
omkring en central fremstilling af Syndefaldet. 
Herover hæver korset sig som et krucifiks med en 
fuldplastisk, men i forhold til helheden relativt 
klejn og beskeden, Kristusfigur. Korstræet pry

des på stamme og endefelter af ni relieffer med 
typologiske motiver, og fra dets kanter udgår 
vinløv med drueklaser. Bag den korsfæstede har 
korsstammen en tavleagtig udvidelse, der skvi
des hensynet til den centrale fremstilling på bag
siden af korset, et stort relief af den stående 
Maria med barnet, som har været hovedmotiv set 
fra munkekoret (fig. 8 th.). Denne Mariaside pry
des endvidere af 18 relieffer i alterskabet og 
korstræet: evangelistsymboler, scener af barn
domshistorien, typologiske motiver og - aller
øverst - Marias Himmelkroning.

Skrankealtret må dateres omtrentligt af den 
færdige klosterkirkes indvielse 1368. Det viser os 
igen et cisterciensisk monumentalkrucifiks, som 
er dobbeltsidigt, her med et Mariaprogram ind 
mod munkekoret. Denne Mariaside har ved 
munkekorets anden ende haft sin modpol i en 
pragtfuld relikvie-højaltertavle fra første del af
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16

Fig. 8. Skematisk udregning af motiverne på skranke
altret fra ca. 1368 i Doberan, Kristussiden (t. v.) og 
Mariasiden (t. h.). 1: Syndefallet. 2: Kristus i Getsema
ne. 3: Elias offer på Karmel. 4: Kristus for Pilams. 
5: Korsegangen. 6: Jobs bespottelse. 7: Tornekroning
en. 8: Isaks ofring. 9: Jakobs kamp. 10: Samson bærer 
Gazas byport til Hebron. 11: Melchisedek og Abel. 
12: Kobberslangen i ørkenen. 13: David og Goliat. 
14: Vandet i Mara. 15: Elias hos enken i Zarepta. 
16: Forseglingen (Esajas 8, 16). 17: Marias bebudelse.

14. årh., prydet med reliefskårne scener af Kristi 
lidelseshistorie, som må have dannet baggrund 
for et (nu forsvundet) alterkrucifiks.

Det mægtige triumfkrucifiks i Doberan står i 
dag meget isoleret. Ingen dom- eller klosterkirke 
har bevaret et samtidigt arbejde helt i den måle
stok. Det er derfor uhyre vanskeligt at vurdere, 
°m arrangementet rummer træk, der - uanset 
billedpragten - har været udtryk for en vis skulp
turel tilbageholdenhed (krucifiksfigurens størrel

34

18: Gideons kaldelse. 19: Kristi fødsel. 20: Den bræn
dende tornebusk. 21: Fremstillingen i templet. 22: Sa
muel bringes til Silo. 23: Flugten til Ægypten. 24: Mo
ses slår vand af klippen. 25: Mattæus-englen. 26: Spej
derne med drueklasen. 27: Judith og Osias. 28: Arons 
blomstrende stav. 29: Markus-løven. 30: Lukas-oksen. 
31: Den lukkede østport. 32: Ester hos kongen. 33: Jo- 
hannes-ørnen. 34: Marias himmelkroning. Efter Jensen 
s. 235, 245.

se?), og om krucifikstypen som sådan har været 
typisk eller eventuelt specifik for cistercienserne.

Muligvis har Henrik Tornekrans’ henved 150 
år yngre krucifiks i Sorø (fig. 4) - med dets 
påfaldende lange nedre korsende - på lignende 
vis været sammenbygget med en skrankealter
tavle. I hvert fald anskaffedes krucifikset i forbin
delse med en nyindvielse af Helligkorsaltret 
nedenunder (24. jan. 1526), hvortil også synes 
at have hørt en samtidig altertavle.16 Hvordan

7—908381
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Fig. 9. Krucifiks fra Holme kloster på Fyn, skåret af 
Claus Berg ca. 1515. Figuren ses her i Fjenneslev kirke 
på et nyere korstræ. Det oprindelige befinder sig endnu 
i klosterkirken, mens to sidefigurer er kommet til Tir- 
sted kirke. Foto Verner Thomsen 1965.

det samlede arrangement end har været udfor
met, så er selve krucifikset som nævnt kun skulp- 
teret på forsiden, mens bagsiden ind mod mun
kekoret har en malet korsfæstelsesfremstilling.

Også i Holme kloster på Fyn (nu Brahetrolle- 
borg) fornyede Claus Berg mod middelalderens 
slutning cistercienserkirkens triumfkrucifiks 
(Ussing s. 32 f., 124). Korsfæstelsesfremstilling- 
en (fig. 9) er nært beslægtet med Sorøs, men er 
en god del mindre (som også kirken), Kristus- 
figuren 1 52 cm høj, det oprindelige korstræ ca 3 
m højt med udskårne evangelistfelter. Til ar
rangementet synes at have hørt to ca. 125 cm 
høje sidefigurer, et element, der øjensynligt el
lers ikke kan eftervises ved andre cistercienser- 
krucifikser.17

Holme klosters krucifiksopstilling, formentlig 
fra o. 1515, synes således ganske at have tilsluttet 
sig sin tids almene normer. Kun på et punkt kan 
ordenstraditioner tænkes at gøre sig gældende, 
nemlig såfremt en fremtidig undersøgelse skulle 
afsløre en malet fremstilling på det gamle kors
træs (nu utilgængelige) bagside.

Fra det nu helt forsvundne sønderjyske cister- 
cienserkloster i Ryd ved Flensborg stammer efter 
al sandsynlighed et meget velskåret senmiddelal
derligt krucifiks (o. 1475), nu i klostersognets 
kirke Munkbrarup (fig. lOa-b). Det er væsent
ligt over landsbykirkestørrelse, figuren henved 2 
m høj, korstræet 4 m højt med firpasformede 
evangelistfelter og frodigt bladværk, der kende
tegner det som Livets Træ (jfr. Doberan). 
Udover størrelsen og det usædvanligt fine arbej
de viser frem for alt krucifiksets dobbeltsidighed 
hen til en oprindelig plads i cistercienserkirken: 
På korstræets bagside findes en malet, spejlvendt 
gentagelse af forsidens korsfæstelsesfremstilling 
indrammet af evangelistsymboler,18 der i sin tid 
må formodes at have vendt ind imod Ryd klos
terkirkes munkekor.

I kontrast til de ovennævnte står et monumen
talkrucifiks, opsat (vistnok) 1469 i cistercienser
kirken Kaisheim i Bayern. Det er legemstort, glat 
(uskulpteret) og med en dobbeltsidig malet kors
fæstelsesfremstilling. Herved slutter det sig helt 
til de restriktivt udformede krucifikser, der synes 
at have været normen i ordenens ældre tid, og 
som vi skal se på nedenfor.19

Sammenfattende for perioden efter 1300 må 
man konstatere, at de kendte cistercienserkruci- 
fikser udviser en betydelig variation. Dobbeltsi
digheden synes dog at være et fast træk, idet den 
i hvert fald karakteriserer alle arbejder, hvis bag
side er tilgængelig eller har kunnet undersøges. 
Samtidig viser krucifikserne både i Meaux, Lø- 
gum, Doberan, Sorø, Holme og Ryd, at man ved 
krucifiksfornyelser efter 1300 ret uanfægtet har 
udført arbejderne i friskulptur og relief imod 
lægbrødrekoret i vest. Her - uden for munke- 
klausuren - har man tydeligvis ikke i almindelig
hed følt sig begrænset eller hæmmet af noget 
skulpturforbud. På korssiderne imod munkeko
rene derimod har vi i hovedsagen påtruffet -
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Fig. 10. Krucifiks formentlig fra Ryd kloster ved Flens- (b) Bagsiden med malet korsfæstelse. Foto Landesamt 
borg, nu i Munkbrarup kirke, ca. 1475. (») Forsiden. - für Denkmalpflege, Kiel.

eller måttet antage - malede fremstillinger, idet 
det alene er i Doberan, at denne side er skulpte
re! - og her i form af relieffremstillinger.

Forskellen skyldes imidlertid næppe alene en 
større tilbageholdenhed inden for munkeklau- 
suren, dikteret af ordenens gamle kunstrestrik
tioner. For også munkenes enemærker i kirkerne 
og klosterbygningerne synes i denne periode 
jævnthen at have været plastisk udsmykkede - til 
dels endog med egentlig friskulptur (på arkitek
tur, som alterprydelser og gravmonumenter), li
gesom også kulørte, figurrige glasmalerier, kalk
malerier og bogminiaturer da var slået ret alment 
igennem hos cistercienserne.20 Den skulpturelle 
tillbageholdenhed på monumentalkrucifiksernes 
bagsider har nok for en væsentlig del æstetiske og 
traditionsbestemte årsager. Således må en konse
kvent skulpturudførelse - en dobbeltsideigt fri- 
skulpteret korsfæstelsesfremstilling - vel være 
lidt af en formel uhyrlighed.21 Og ordenslov
givningens udtrykkelige anvisning for krucifiks

ers udformning kan nok i nogle tilfælde have 
betydet, at man af veneration bibeholdt en gam
meldags udformning, netop når det gjaldt dette 
vigtige inventarstykke. Kaisheim-krucifikset må 
være et eksempel herpå. Tilsvarande er det værd 
at bemærke, at de nedenfor behandlede - meget 
restriktivt udformede - krucifikser fra tiden før 
1300 har fået lov at tjene i de respektive kloster
kirker helt frem til 16. årh.s 2. fjerdedel (Sorø) 
og senere.

Kun tre store cisterciensiske krucifikser ældre 
end 1300 synes bevarede til vor tid, alle fra årene 
omkring 1250. To malede, dobbeltsidige kruci
fikser befinder sig i mellemtyske klostre, hvor 
deres sjældenhed og nærmere udformning er 
blevet erkendt så sent som 1935 og 1953-57. I 
klostret Schulpforta i Saksen fremdrog man 1935 
- i miserabel tilstand - et 4,75 m højt krucifiks 
(fig. 11), der efter istandsættelse nu hænger på 
sin oprindelige plads mellem munkenes og læg
brødrenes kor.22 Som baggrund for de malede



fremstillinger af den korsfæstede danner kors
skæringen en stor cirkulær skive, der fortsætter i 
en udvidelse af det nedre korstræ. Korsets arme 
har skiverformede knopper på siderne samt ende
felter af firpasform, og de forbindes af ulige sto
re, koncentriske cirkelslag, der gør korset til en 
variant af 13. årh.s - ikke mindst fra Gotland 
kendte - cirkel- eller ringkors (herom Deus). 
Bemalingen, lagt på lærred og kridtgrund, er 
hovedsageligt bevaret på forsiden imod lægbrød- 
rekoret (fig. 11). Her ser man en udtryksfuld 
fremstilling af den korsfæstede med hovedet 
nedsunket imod højre skulder og knæene bøjet 
ud mod korsranden. Figuren står på guldgrund 
med naturlig karnation og blåt lændeklæde, og 
endefelterne rummer evangelistsymboler, af 
hvilke kun tværarmens Mattæusengel og Lukas- 
okse er nogenlunde bevaret. På bagsiden er 
brudstykker af en tilsvarende fremstilling i be
hold; bedst erkendes fødder, underben og knæ 
samt lændeklædets bort i rødt, forgyldning of
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Fig. 11. Dobbeltsidigt bemalet krucifiks i klosterkirken 
Schulpforta i Saksen, midten af 13. årh. Her set fra 
forsiden (lægbrødresiden). Foto Institut für Denk
malpflege, Arbeitsstelle Halle.

Fig. 12. (T. v.) Dobbeltsidigt bemalet krucifiks i klos
terkirken Lokkum ved Hannover, midten af 13. årh. 
Her set fra bagsiden (munkesiden). Foto Institut für 
Denkmalpflege, Hannover.

sort. Tavlemaleriet, i karakteristisk saksisk udfø
relse (»Zackenstil«) antyder en datering omkring 
midten af 13. årh. Sandsynligvis er krucifikset 
opsat i forbindelse med den oprindeligt fladlof- 
tede klosterkirkes indhvælvning, der fandt sted i 
årene 1261-68.23

Meget lignende er et krucifiks i klostret Loc- 
cum ved Hannover (fig. 12).24 Det er 5,15 m 
højt, korstræet med en tilsvarende udvidelse af 
stammen, endefelterne sammenkomponeret af 
et rundbuet og et spidsbuet firpas. Forsidens
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Fig. 13. Det gamle triumfkrucifiks i Sorø klosterkirke, 
midten af 13. årh. Foto Sofus Bengtsson.
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Fijf. 14. Det gamle triumfkrucifiks i Sorø klosterkirke, 
udsnit af korsstammen med relief af Maria med barnet. 
Foto Sofus Bengtsson.

gamle korsfæstelsesmaleri blev helt fjernet i for
bindelse med en nymaling i ny-renæssancestil o. 
1850, og korset hang derefter ubemærket på 
væggen indtil en istandsættelse 1953-57, da den 
velbevarede bagside blottedes (fig. 12). Her ses 
den korsfæstede i hovedtrækkene nogenlunde 
som i Schulpforta, iført mørkgrønt lændeklæde 
med forgyldte sømme og rødt for. Han er naglet 
til et indre grønt kors (Livets Træ), der står på en 
forgyldt grund indrammet af røde kantstriber. 
Restauringen afslørede, at korstræet yderligere 
har været kantet af en bort af gips med indlagte 
glas-sten og omkranset af løvværk (jævnfør Do
beran). Korsets høje fodstykke har forneden en 
stor roset, hvis udskårne, forgyldte blade står på 
en dyb lapis-blå bund. Efter konserveringen er 
krucifikset nu ophængt i buen mellem kor og 
korsskæring, så man fra skibet ser den originalt 
bevarede side, der i middelalderen må have 
vendt ind mod munkekoret.

Krucifikset er formentlig udført i forbindelse

med færdiggørelsen af den hvælvede klosterkirke 
i abbed Hermann I.s tid, 1239-60. Fodstykket 
viser, at korset fra første færd må have hvilet på 
en skrankeopbygning. I senmiddelalderen omta
les stiftelse af endnu et krucifiks, opsat 1426 af 
abbed Johannes II i korets østende, altså i den 
modsatte ende af munkekoret. Endnu 1715 stod 
det unggotiske krucifiks på skranken mellem 
munkenes og lægbrødrenes kor imellem skibets
3. og 4. fag fra vest - hvor en stor jernkrog øverst 
i gjordbuen stadig vidner om dets fæstnelse. Un
der korset læstes da: »Hic sta, ne cesses; veniunt 
post semina messes; post fletum risus; post hunc ha- 
bitum paradisus« (Bi her, spild ej tiden! Udsæ
dens møje nu, høstfesten siden. Gråd her, hisset 
glæde: Støv-hylstret byttes til Paradis-klæde).2a

Endelig er der det gamle Sorø-krucifiks (fig. 
13), som er lidt større, korstræet 5,56 m højt, 
den reliefskårne Kristusfigur mere end legem
stor, 2,38 m høj. Han er som på fremstillingerne 
i Loccum og Schulpforta vist døende på korset, 
idet han slutter sig til de tidlige idealiserede og 
beåndede lidelseskrucifikser (patiens-typen), der 
fra den senere del af 12. årh. slog stærkt igennem 
i vesten ikke mindst under inspiration af bysan
tinske (komnenske) forbilleder.26 Hovedet hviler 
imod højre skulder, armene er vandret udstrakte, 
hoftepartiet let svunget imod højre side og fød
derne er gennemboret af en nagle og drejet fra 
hinanden. Frelseren er barhovedet (hverken med 
konge- eller tornekrone), det lange hår falder i 
bølger ned over skuldrene, øjnene er lukkede og 
ansigtet kranses af fuldskæggets stiliserede lok
ker (se indledningsvignet). Billedskæreren har 
omhyggeligt gjort rede for legemets muskulatur, 
ribben m.m. Brystvorterne er angivet ved små 
indborede pløkke, sidevunden er skåret næsten 
midt i brystkassen. Lændeklædet, der lader det 
let bøjede højre knæ synligt, er bundet med en 
knude i højre side. Det danner en ophæftet vulst 
omkring hoften og falder ved siderne i lange, 
flade rørfolder. Det ret slanke korstræ, der i skæ
ringen har en riflet korsglorie bag Kristushove- 
det, er udformet som et »erux gemmata«, et 
ædelstenskors, idet det kantes af vekselvis ovale 
og firpasformede »ædelstensgruber«. Korsstam
mens midtparti er svagt hvælvet og har ud for
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hoved, fødder og hænder fordybninger, der må 
have rummet indlagte relikvier.27 Relikviegru
bernes tilsvarende placering på Henrik Torne
krans’ krucifiks (fig. 4) antyder, at det kan være 
det gamle krucifiks’ relikvier, der 1527 er blevet 
overført til det ny. Korsendefelterne er kvadratis
ke med reliefskårne evangelistsymboler, og ne
derst på korsstammen er udskåret en 68 cm høj 
figur af Maria stående med barnet på sin venstre 
arm (fig. 14). Hun synes at have skullet bære en 
krone af metal (forgyldt messing?); ansigtet giver 
antydning af et fint smil, og med sin højre hånd

foran det oprindelige højalter ses ærkebiskop Absalons 
grav. En syld, der anes mellem skibets 3. og 4. fag fra 
vest mås stamme fra skranken mellem lægbrødrenes og 
munkenes kor, hvorover det gamle krucifiks - og siden 
Henrik Tornekrans’ - har været opsat. Opmåling ved 
Charles Christensen, gengivet efter DK. Sorø.

Fig. 16. Et blik gennem Sorø klosterkirkes nordre side
skib giver indtryk af den strenge og nøgterne arkitek
turidealer i tiden omkring 1200. For enden anes gæste- 
portalen i vest. De tidlige ribbehvælvs spidse gjord
buer udgør tillige med tværskibskapellernes tøn
dehvælv og vestfrontens vinduesgruppe (fig. 1) byg
ningens mest udprægede cisterciensertræk. Foto Niels 
Elswing 1961.

rækker hun et æble til barnet.
Krucifikset står (siden midten af 19. årh.?) i 

blankt afrenset egetræ med en nyere forgyldning 
af gloriens kors, ædelstensgruberne og evange
listsymbolernes skriftbånd. Af den oprindelige 
staffering, der som i Loccum kan have været 
suppleret med slebne glasstykker eller halvædel
stene, kan ingen rester umiddelbert erkendes - 
heller ikke på den glatte bagside, hvis nærmere 
undersøgelse må afvente en fremtidig ned tage Ise 
af krucifikset.

Den i det væsentlige fladloftede, romanske 
klosterkirke i Sorø vides at have været udsat for 
en voldsom brand 1247, hvorefter de nuværende 
hvælv blev bygget, bl. a. takket være en betydelig 
donation fra Esbern Snares datter, Ingeborg af 
Kalundborg (givet »ad testudines ecclesiæ facien- 
das«, d.e. til opførelse af kirkens hvælvinger).28 
At krucifikset skulle have overlevet branden fore
kommer usandsynligt, og alt taler for, at dets 
anskaffelse hænger sammen med den efterføl
gende nyindretning. I forlængelse af hvælvslag-



104 Nyborg

Fiø. 17. Sorø klosters ældste abbedgrav
sten fra o. 1200 (t.v.) er uden navn og 
ganske glat, bortset fra en fin thuggen ab
bedstav. Den tilslutter sig herved en gam
mel ordenstradition, som i nogle (streng
ere) klostre videreførtes hele middelalde
ren. Således har klostret i Wettingen en 
næsten ubrudt række af denne type sten 
(Saur s. 522). Abbedgravstenene, hvis 
udformning - i modsætning til de frem
mede velynderes - var et rent klosteran
liggende, er et ganske godt mål for 
strengheden af den lokale observans. I 
Sorø ses endog en klostertjener som Jo
nas, abbedens svend og klostrets profes
sionelle pilgrim, imod 13. årh. s. slut
ning at have fået en af de forbudte bil- 
ledgravsten (t. h.). Efter tegninger af J. B. 
Løfiler og Søren Abildgaard i NM.

ningen midt i århundredet må vi således tænke 
os krucifikset ophængt foran lægbrødrekoret, ef
ter al sandsynlighed imellem skibets 3. og 4. fag 
fra vest, hvor Henrik Tornekrans’ krucifiks siden 
hang - vistnok helt frem til 1647 (jfr fig. 
15).29 Her erkendes stadig en kampestenssyld fra 
en middelalderlig skranke, og et skift i pillernes 
udformning kan være et fingerpeg om, at man 
allerede fra første færd har tænkt sig skranken 
mellem kirkerummets to kor på dette sted (DK. 
Sorø s. 20, 35).30

Placeringen set i sammenhæng med den cister- 
ciensiske tradition for dobbeltsidig krucifiksud
smykning taler afgjort for, at korsets glatte bag
side har haft en malet dekoration. Korsstammens 
manglende tavle-udvidelse må imidlertid have 
vanskeliggjort udførelsen af en malet bagside
fremstilling af den korsfæstede i fuldt format.31 
En udsmykning imod munkekoret kan vel der
for tænkes at have indskrænket sig til malede 
evangelistsymboler omkring en medaljon med 
korslammet eller med et af de kosmiske gud

domstegn, der er karakteristiske for cisterciensisk 
kirkedekoration (Reuterswärd s. 99 f.).

Hvorledes skal vi mon forstå og forklare det 
gamle Sorø-krucifiks’ reliefform? Becketts og 
Nørlunds karakteristik af krucifikset som en ko
lossaludgave af tidens populære Limogeskruci- 
fikser er nok en ganske rammende beskrivelse. At 
billedskæreren skulle have været afhængig af et 
sådant emaljearbejde er imidlertid ikke nogen 
nødvendig forudsætning for krucifiksets ud
formning og udgør under ingen omstændig
heder en udtømmende forklaring. I en tid, hvor 
idealet overalt i Nordeuropa var det fuldplas
tiske, naturalistisk skårne korsfæstelsesbillede, 
der virkeliggjordes i enhver sognekirke, er det 
lidet troligt, at munkene i et rigt og internatio
nalt orienteret kloster skulle have ladet sig relief
formen diktere af et banalt, massefabrikeret for
læg. Den tilbageholdenhed i skulpturudfoldel
sen, som det gamle Sorø-krucifiks udviser, må 
være udtryk for et helt bevidst valg. Den må 
hænge sammen med ordenens skulpturforbud.
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Fig. 18. Glaserede gulvfliser fra Sorø (a-c) samt en fra 
Store Tårnby kirke (d), et fuldstændigt eksemplar af en 
type (hjort og løve), der også kendes fra Sorø. Fliserne 
giver indtryk af de rigt smykkede gulve, der blev lagt i 
klosterkirken efter branden 1247. Fund af fejlbræn
dinger viser, at disse »anstødelige» fliser er blevet pro
duceret af klostret selv. I 1970 har Birgit Als Hansen 
kunnet påvise et ældre gulv, bestående af små rhombe-

Og der er al grund til at tro, at krucifikset engang 
har haft sine forudsætninger og nærmeste paral
leller i andre - længst forsvundne - cisterciensis- 
ke monumentalkrucifikser.32

Denne antagelse finder støtte i en jævnførelse 
med de to samtidige krucifikser i Schulpforta og 
Loccum, der ved deres dobbeltsidige bemaling 
viser, at skulpturrestiktionerne i 13. årh. faktisk 
blev håndhævet også imod kirkernes lægbrødre- 
kor. Det gamle Sorø-krucifiks adskiller sig ved 
sin reliefskæring egentlig kun lidt fra de to samti
dige tyske, af hvilke Loccum-krucifikset har til
løb til lignende reliefudsmykning (fodstykkets 
roset). Ja, det sjællandske må med sin oprindeli
ge, polykrome staffering have fremtrådt næsten

formede, glaserede fliser med et indstemplet ganske 
enkelt rosetmotiv. Denne øjensynlig strengt ensartede 
gulvbelægning har formentlig været klosterkirkens op
rindelige, og eksisterede i hvert fald 1201, da klostrets 
store velgører ærkebiskop Absalon stedtes til hvile un
der et ganske enkelt og forskriftsmæssigt gravminde af 
træ (udskiftet 1536). Foto Birgit Als Hansen.

som et malet krucifiks, kun forsigtigt animeret 
gennem reliefskæringen. Vi synes at stå overfor 
en af 13. årh.s overgangsformer: et af de forsøg, 
som i ordenshusene blev gjort for - under beva
relsen af en vis egenart - at forny og tilpasse den 
strenge klosterkunst til tidens krav, og som net
op gav anledning til generalkapitlernes gentagne 
indskærpelser. De tidligste eksempler på en så
dan indgriben forekommer nok så resolutte, såle
des 1204 of 1216 over for henholdsvis et spansk 
og et fransk kloster, af hvilke det sidste fik påbud 
om inden jul at fjerne nogle skulpterede billeder 
og kors.33 Men som århundredet skred frem 
stadfæstede de forsamlede abbeder forbudene i 
stadig mere almene vendinger - altimens de i
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deres respektive klostre gav efter for ønskerne 
om kunstneriske fornyelser i stil med dem, der 
fandt sted i andre storkirker.

Bevægelsen mod en rigere kunstudfoldelse i 13. 
årh.s cistercienserklostre må langtfra alene for
stås som udslag af åndeligt forfald og svækket 
klosterdisciplin. Almene udviklinger i kunstide
aler og billedbrug forcerede den frem. Og ny
dannelserne blev i ikke uvæsentlig grad på
tvunget cistercienserne gennem mere eller min
dre udtalte krav fra verdslige velgørere, hvis 
velvilje, stiftelser og gaver munkene var afhængi
ge af. Særlig klart fremtræder dette forhold når 
det gælder de stadig hyppigere brud på ordens
bestemmelserne om, at alle gravminder skulle 
være ganske enkle og i plan med kirkegulvet. Her 
betød 13. årh.s almindelige udvikling og udbre
delse af billedgravstenen og af den skulpterede 
tumba, hvor de afdøde poserer i fuld figur, at 
cistercienserne simpelt hen ikke kunne nægte de
res velgørere sådanne moderne gravmæler - hvis 
ikke de allermest eftertragtede ligbegængelser 
med tilhørende stiftelser skulle gå til konkurre
rende ordener. Generalkapitlet tog konsekven
sen ved 1253 at lempe restriktionerne, idet fyrs
telige gravmæler blev undtaget bestemmelserne 
- med udtrykkelig henvisning til det franske 
kongehus’ begravelser i Royaumont (Saur s. 497, 
516 fi).

Netop årtierne omkring 1250 synes at have 
været tiden, hvor cisterciensernes gamle normer 
kom afgørende i skred mod opgivelse af en 
streng fortolkning af kunstrestriktionerne.20 De 
skandinaviske vidnesbyrd har aldrig været under
kastet en samlet prøvelse, men synes at rime 
smukt hermed.34 Ja, endog helt lokalt i Sorø 
tillader materialet i nogen grad en aflæsning af
13. årh.s udvikling gennem introduktionen af en 
vis bygningsskulptur, af billedgravsten (fig. 17) 
og af rigt smykkede flisefulve (fig. 18), der kom 
til efter branden 1247, samtidig med at det 
nyhvælvede interiør smykkedes med kalkmalede 
stifter-våben, borter og gotisk bladværk med små 
grumme drager (jfr. fig. 3).35 I dette kunstmiljø 
- med dets forsigtige overskridelse af de over
leverede ordensnormer - passer det gamle Sorø- 
krucifiks’ udformning smukt ind.

Den almene udvikling i cistercienserkunsten 
ved midten af 13. årh. tilsiger, at klosterkirkerne 
indtil da må have været indrettet og udstyret så 
nogenlunde i samklang med de strenge ordens
regler - også når det gælder krucifiksernes ud
formning. Med al sandsynlighed repræsenterer 
det dobbeltsidigt bemalede monumentalkruci
fiks en gammel cisterciensisk tradition, der er 
udviklet i 12. årh.s blomstringstid. Tavlekruci
fikserne i Schulpforta og Loccum viser en form, 
der formentlig har været den almindelige og 
også har været at finde i de store franske moder
klostre. Det gamle Sorø-krucifiks kan supplere 
billedet ved at vise en overgangsform - en ejen
dommelig mellemform mellem et malet og et 
egentligt skulpteret krucifiks - der må formodes 
at have haft forbilleder og paralleller i andre af 
ordenens kirker.

Stilistisk slutter de tre tidlige cistercienserkru- 
cifikser sig øjensynligt i det væsentlige til deres

Fig. 19. Malet krucifiks i augustinerkirken Polling i 
Sydtyskland, dateret mellem 1180 og 1230. Korset er 
250 cm højt, overtrukket med lærred og pergament og 
bemalet i tempera på kridtgrund.



repektive områdes regionale, iinggotiske skoler. 
De to tyske fremtræder som malede repræsentan
ter for den patetisk udtryksfulde saksiske stil, der 
i fuldplastisk form frem for alt kendes i Wechsel
burg og Naumburg. Sorø-krucifiksets relief
skulptur derimod, med dets mere beherskede, 
næsten drømmende udtryck og rolige lændeklæ
defolder, slutter sig som nævnt til de lokale øst
danske (sjællandsk-skånske) skoler, der langt 
mere direkte overtog den unge franske gotik’s 
former.36 Sorø-krucifiksets nære tilslutning til 
franske kunstidealer (jfr. også ligheden med Li- 
moges-krucifikserne) er unægtelig et interessant 
moment, når man for sit indre øje skal søge at 
danne sig billeder af de nu forsvundne monu
mentalkrucifikser i ordenens hovedklostre. Man 
gad nok have været til stede 1517, da Sorø’s 
moderkloster Clairvaux fik besøg af Siciliens 
dronning. I en beretning herom omtales læg- 
brødrekoret med plads til hele 328 konverser 
foran skrankealtret - og derover kirkens store 
krucifiks, som desværre ikke beskrives nærme
re.37

Når 12. årh.s cisterciensiske ordensstiftere op
satte og foreskrev enkle, malede krucifikser, var 
det udtryk for den samme tilbageholdenhed over 
for skulpterede billedfremstillinger, som herske
de i Bysans. Korstogstidens påvirkninger østfra 
slog særlig stærkt igennem i Italien, hvor det 
malede tavlekrucifiks blev en almindeligt ud
bredt middelalderlig form. Ikke færre end 
henved 150 tavlekrucifikser fra 12.-13. årh. 
(næsten alle fra 13. årh.) findes således bevaret i 
Italien.38 Deres bysantinske præg er meget påfal
dende, men det er et uafklaret spørgsmål, om der 
i tidens bysantinske kirker eksisterede tavlekruci
fikser (krucifiks-ikoner) i samme format, som har 
været direkte forbilleder.39 Trods antallet af be
varede tavlekrucifikser syd for Alperne synes der 
her ikke at eksistere ét eneste, der vides at stam
me fra en cistercienserkirke.40 Derimod kendes 
et betydeligt antal i tiggermunkekirker. Særlig 
interessant i denne forbindelse er to krucifikser i 
Zara (ét i franciskanerkirken), den dalmatiske by, 
som korsfarerne 1204 underlagde sig på vejen 
imod Konstantinopel. De er nemlig udført som 
malede bas-relieffer i en form, der minder ganske

meget om den, vi finder på det nogenlunde sam
tidige Sorø-krucifiks.41

Nord for Alperne er tavlekrucifikser kun beva
ret i et ganske lille tal (Schneider-Berrenberg 
1975). Det må skyldes, at de her i hovedsagen 
har været knyttet til 12.-13. årh.s ordenskunst, 
og at formen derefter helt er blevet fortrængt af 
det skulpterede gotiske krucifiks. For vore resul
tater indebærer, at cistercienserne fra den første 
begyndelse i det tidlige 12. årh. generelt må have 
brugt malede alterkrucifikser, og at de forment
lig tidligt har udviklet en tradition for monu
mentale, dobbeltsidigt bemalede lægmandskru
cifikser. Også i 13. årh.s tiggermunkekirker har 
tavlekrucifikser efter al sandsynlighed været nor
men. For franciskanerne og dominikanerne 
underkastede sig fra første færd kunstrestrik
tioner svarende til cisterciensernes, og de synes 
ligeledes at have afterlevet dem så nogenlunde 
frem i århundredets anden halvdel.42 Endelig 
viser der forunderlige malede krucifiks fra o. 
1200 i det sydtyske augustinerkloster Polling 
(fig. 19) - kendt som et undergørende Kristus- 
billede - at tavlekrucifikser i et vist omfang har 
været brugt i andre ordener og kirker.43 Skyldes 
Polling-krucifiksets udformning monstro, at det 
er udført som en replik af et undergørende by
santinsk forbillede?

Tabet af næsten alle de krucifikser, der engang 
prydede 12.-13. årh.s storkirker - ikke blot cis
terciensernes - gør det selvsagt umuligt, nærme
re at udrede inspirationens veje og de komplice
rede linjer af udvikling og gensidig påvirkning, 
der må formodes at have gjort sig gældende. Et 
hovedspørgsmål, som denne undersøgelse rejser 
- men som materialet ikke kan besvare - gælder 
cisterciensernes rolle i formelsen og udbredelsen 
af det gotiske lidelseskrucifiks - i selve menneske
liggørelsen af guddomsbilledet i vesten. Nok 
vides lidelseskrucifikser at have forekommet i 
Vesteuropa helt tilbage til karolingisk tid. Men 
det synes først og fremmest at have været 12. 
årh.s korstogsrørelser, der i det østlige middel
havsområde for alvor bragte vesterlændinge i 
kontakt med korsfæstelsesfremstillinger, der vis
te Kristus lidende og døende. De kunne gøre det 
dybeste indtryk. Således omtales o. 1175 i klost

Sorø-krucifikset 107



108 Nyborg

ret ved Gravkirken i Jerusalem en krucifiks-mosa
ik, »som er fremstillet således, at den indgyder 
alle betragtere en dyb medfølelse«44 Mødet med 
denne bysantinske kunst førte i vesten til udvik
lingen af en helt ny billedbrug (andagtsbilledet) 
og blev afgørende for den gotiske kunsts genop
dagelse af mennesket, følelsen og naturen i årti
erne omkring 1200.45

Netop 12. årh.s nye østlige lidelsesfremstil
linger i deres ydmyge malede form må fra første 
færd have været i allerfineste samklang med cis- 
terciensernes spiritualitet og dyrkelse af den per
sonlige meditation og guddomsindlevelse. Mon 
ikke vi her har en hovedårsag til, at cistercienser- 
ne gjorde tavlekrucifikset - forstået som det ma
lede, bysantinsk-inspirerede lidelseskrucifiks - til 
et særkende for ordenen? Cistercienserne kan 
meget vel have spillet en rolle for udbredelsen af 
sådanne nye besjælede guddomsfremstillinger. 
Men deres indsats og bidrag må de i givet fald 
have ydet tilbage i 12. årh., før kunstudviklingen 
i Nordfrankrig tog en sådan fart, at den gjorde 
tavlekrucifikset til en gammeldags reliktform - 
selv hos cistercienserne.

Noter
1 Saur s. 4871. De i det følgende ved årstal angivne vedttagcl- 
ser og indskærpelser er hentet fra Saurs udførlige gennemgang, 
fra A. Schneiders oversigt i Die Cistercienser s. 59 f. og fra C. 
Nortons fortegnelse i Cistercian art and architecture in the 
British Isles, 1986, s. 315 f.

2 Nærmest kommer Oskar Karpas fremlæggelse (1963) af Loc- 
cumkrucifikset, der rummer henvisninger til såvel de bevarede 
cistercienser-krucifikser i Schulpforta, Doberan og Kaisheim, 
som til to forsvundne men arkivalsk belagte i klostrene Rid
dagshausen og Amelungsborn (jfr. lig. 2). Schneider Berren- 
berg peger (1975, s. 205) på det ønskelige i en nærmere 
undersøgelse af cisterciensernes krucifiksbrug, men videre
bringer selv en del misforståelser, som han kunne have undgå
et, hvis han havde haft kendskab til Josef Saur’s undersøgelser.
3 Se eksempelvis Dimier, Duby, van der Meer m. 11.
4 Heri er ikke medregnet krucifikser bevaret i et par cistercien- 
siske nonneklostre (Vreta o. 1200, Skokloster o. 1230-40, 
Roskilde Vor Frue o. 1325). De synes ikke i udformningen at 
udvise særlige ordenstræk, et torhold, der kan hænge sammen 
med, at kirkerne tillige var sognekirker.
5 Ikkc-cisterciensiske monumentalkrucifikser med en malet 
korsfæstelsesfremstilling på bagsiden kan nævnes i Aschaffen- 
burg (stiftskirke) og i S. Patroklus kirke i Soest (o. 1400). Se 
Schneider Berrenberg 1975 s. 213 f. Ved mindre krucifikser til 
processionsbrug er dobbeltsidighed almindeligt forekom
mende.
6 S. 136. Aron Andersson nævner end ikke, at der er tale om et 
cisterciensisk krucifiks, så lidt som han gør det for Skokloster- 
krucifiksets vedkommende (jfr. note 4).

Mindre cisterciensiske krucifikser, til alter- og processions
brug, forekommer endnu sjældnere bevaret end monumen
talkrucifikser. Nævnes kan et krucifiks af forgyldt sølv med 
ædelstene fra klostret Tennenbach (o. 1250-75). Se Die Zis
terziensers. 466f. med illustration.
8 Abbeden opnåede derfor fra moderhuset i Citeaux tilladelse 
til, at både læge mænd og kvinder af hæderlig karakter måtte ß 
adgang til det - forudsat at de ikke betrådte klostergangen, 
dormitoriet eller andre dele af kloster-klausuren.

At krucifikset oprindeligt skulle have haft sidefigurcr må 
anses for yderst tvivlsomt, bl. a. fordi sådanne kun synes at 
kunne eftervises ved ét (meget sent) cisterciensisk monumen
talkrucifiks (Holme klosters, jfr. ndfi).
10 Ballhorn s. 75. Mikkel Scharfs usikkerhed (s. 89) med hen
syn til, om Nationalmuseets felt har været det øvre eller det 
nedre, er unødvendig.
11 Krucifiksets dobbeltsidighed og afhængighed af cistercien
siske traditioner er påvist af Jesper Ballhorn (s. 74 fi).
12 Kombinationen af en central Mariafigur og omgivende 
evangelistsymboler findes således på bagsiden i Doberan, jfr. 
fig. 8.
13 Meget beslægtede, lidt mindre korbuckrucifikser findes så
ledes bl. a. i klostersognets kirke Nørre Løgum (DK. SJyll. s. 
1535, 2806) og lidt sydligere i Lindholm kirke (afbildet af 
Jörn Barfod 1986, hvem jeg skylder tak for henvisningen til 
dette arbejde).
14 Jfr. Meaux ovf. Arbejder for ordenen skulle i princippet så 
vidt muligt udføres af dens medlemmer selv. Se Saur s. 501 fi 
18 Jfr. DK. SJyll. s. 1090fi og 1121 fi Den skranke, hvorover 
krucifikset oprindeligt er blevet opsat, afløstes i senmiddelal
deren af en ny med brystningsrelieffer af Kristus og apostlene. 
Den var endnu på plads i 18. årh. og er stadig delvis bevaret 
som orgelpulpitur i nordre korsarm (jfr. fig. 6).
16 Endnu 1756 eksisterede en blyæske med Helligkorsaltrets 
relikvier og påskriften: »Samte crucis an(n)o d(omi)ni 1526 tx 
kai. feb(ru)arij«. En tilføjelse meddelte, at relikvierne var 
blevet gennedlagt ved en flytning af altret 1584. Formentlig er 
det Helligkorsaltret, der omtales 1602 som et »nederste alter«
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1 kirken, og som blev nedtaget 1640, da det stod »midt udi 
kirken«. Danmarks Kirkers udgivere antager, at to alterfløje 
nied malerier af Knud den Hellige og Olaf den Hellige samt 
Henrik Tornekrans’ våben, tegnet af Søren Abildgaard 1756, 
stammede fra Helligkorsaltrets tavle (DK. Sorø s. 64, 68).

I klosterkirken befinder sig i dag kun korstræet, der om
kring 1880 blev fremdraget fra kirkens loft tillige med de to 
sidefigurer. Disse er få år senere blevet overført til Tirsted kirke 
På Lolland (DK. Maribo s. 814). Selve Kristusfigurcn befinder 
sig siden 1873 i Fjenneslev kirke efter at være købt i Roskilde 
nied oplysningen, at figuren skulle stamme fra Holme Kloster. 
(DK. Sorø s. 334). Proveniensen har kunnet bekræftes gennem 
en sammenstilling af målene på Kristusfigurcn og korstræet 
(Ussing s. 32 fi). Det ville være ønskværdigt, om den menings
løst adsplittedc krucifiksgruppe ad åre kunne sammenføres i 
den fynske cistercienserkirke.

8 I Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landes Schleswig- 
Holstein, Kreis Flensburg s. 239 f., opfattes bagsidcbemaling- 
en som barok. Van der Meer gengiver (fig. 689-90) krucifikset 
som et eksempel på cistercienserkunst, men er ikke opmærk
som på dobbeltsidigheden.

; Die Kunstdenkmäler von Schwaben, Band III, Landkreis 
Honauwörth, 1951, s. 355 med fig. 338.

I sin mønstergyldige - og alt for lidt brugte - undersøgelse 
demonstrerer Josef Saur, hvorledes der specielt i midten og 
sidste halvdel af 13. årh. over en bred front sker en tillempning 
al cisterciensernes kunst til tidens almene normer. Publicering
en af monumenter og kunstværker tillod ham omkring år
hundredeskiftet først og fremmest en undersøgelse af udvik
lingen inden for bygningsskulpturen (s. 500 fi), alterskulp
turen og -maleriet (s. 513 f.) og gravskulpturen (s. 516). Hans 
resultater har siden kunnet bekræftes og udbygges med hensyn 
til glasmaleriet (Lymant, Lehmann, Marks), bogminiaturen 
(Plotzek-Wederhake), kalkmaleriet (Park) og i en række frem
læggelser af cisterciensiske gulvfliser (eksempelvis Binding s. 
33 fi, Norton 1983 og 1986, Schnyder). For dateringen af en 
afgørende vending i ordenens praksis til 13. årh.s midte og 
anden halvdel taler i øvrigt også den åbenlyse parallel til udvik
lingen hos tiggermunkene, se ndf. og note 42.
21 Et - formentlig ret enestående - eksempel på et sådant 
plastisk dobbeltkrucifiks i monumentalformat (fransk fra 17. 
årh.) afbildes hos Schneider Berrenberg 1975 s. 213.

Om Schulpforta-krucifikset se Lutze 1935-36, Karpa s. 235 
°g Schneider Berrenberg 1975 s. 206, 210 f.

Karpa s. 235. Lutzes opfattelse, at korsets ene side skulle 
være fra o. 1220, den anden fra o. 1240 forekommer ikke 
v-elbegrundet, men følges af Schneider Berrenberg 1975, s. 
210 f.

Herom Lutze 1960, Klein, Karpa og Schneider Berrenberg 
s- 206, 211 f.

Schneider Berrenberg 1975, s. 212. For oversættelsen tak
kes Michael H. Gelting.

Se Thoby s. 78 fi, Francovich 1935, Demus især s. 218 f. 
Haussherr 1963 s. 147f. (hvor patients-typens ikke ubetydeli
ge ældre historie i vesten påvises) samt for Skandinavien Nør- 
lund 1950 s. 50 f. og Blindheim s. 94 f.

I fordybningen under fødderne er indsat et afrundet metal
kosse af uvis alder.

8 Dipi. Dan. 2. rk.I nr. 23, Nørlund 1923, s. 66 f.
29 Over hvælvene findes endnu spor efter de ophængskæder, 
der har båret krucifikset. Jfr. Nørlund 1963 s. 8 note 1, tilføjet 
af Tage E. Christiansen.

30 Kun fra den tyske cistercienserkirke i Haina kendes en fuldt 
bevaret skranke, der går tilbage til 13. årh. Den har form af en 
enkel skillevæg. Se Doberer s. 17f.
31 Såfremt dele af relieffiguren, der rager ud over korsstam
men (glorie og lændeklæde), har været udnyttet af en korsfæs- 
telsesfremstilling på bagsiden, må denne have fremtrådt 
spejlvendt, d.e. med hoftepartiet svunget mod venstre. En 
sådan spejlvending kendes fra et nogenlunde samtidigt, dob
beltsidigt bemalet krucifiks i Pisa (Garrison s. 215, nr. 577), og 
fra et dobbeltsidigt processionskrucifiks i Regensburg, o. 1300 
(Schneider Berrenberg 1975 s. 212). Jfr. også det ovennævnte 
krucifiks i Munkbrarup, formentlig fra Rvd kloster.
32 Også et træk som korsstammens Mariafigur, hvis placering 
på korsstammen Nørlund (1963 s. 12f.) ser som klart af
hængig af Limoges-arbejder, kan udmærket tænkes hentet fra 
andre store triumfkrucifiksér. Et par af de yderst få samtidige 
klosterlige monumentalkrucifikser, der findes i dag, har netop 
en Mariafigur (dog siddende) anbragt i forbindelse med kors
stammens nedre afslutning. Det gælder Ratzeburg domkirkes 
(præmonstratensisk, se Wenzel s. 38 med fig. 160) og Bücken 
klosterkirkes ved Wescrfloden (benediktinsk, se Haussherr 
1979 s. 156 f. med fig. 72). Om cisterciensernes særlige Maria- 
dyrkelse, der gør gudsmoderens fremtrædende plads på det 
gamle Sorø-krucifiks meget forståelig, sc N. Mussbacher i Die 
Cistercienser s. 165 f.
33 Tilsvarende forlangtes 1240 alle altermalerier (tabulae pic- 
tae) fjernet eller overmalet med hvidt, og 1242 blev abbeden i 
Valparaiso (Spanien) straffet på grund af kalkmalerier i kloster
gangen og i nogle værksteder i klostret. Se Saur s 515 og 
Schneider i die Cistercienser s. 59.
34 Eksempelvis synes de tidligste skandinaviske eksempler på 
skulpterede fyrstelige rumbaer i cistercienserkirker at være 
dronning Katarinas fra o. 1250 i Gudhem (se Svanberg), en
kedronning Mechtildes (kong Abels enke), Birger Jarls og 
hertug Eriks fra o. 1275 i Varnhem (SvK. Varnhcm, s. 163 f.) 
og enkedronning (efter Kristoffer I) Margrethe Sambirias fra o. 
1282 i Doberan (se Beckett s. 248). Ordenens kunstrestrik
tioner berøres kun undtagelsesvis i skriftlige skandinaviske 
kilder, således i Øm Klosters krønike, hvis forfatter (i begyn
delsen af 13. årh.) beretter følgende om klostrets velgører bisp 
Sven af Århus (+1191): »Han lod også nedskrive forskellige 
fortællinger, alt efter hvad abbeden (i Øm) indgav ham. Selv- 
lod han berede pergament, selv lønnede han skrivere og malere 
og anvendte al mulig iver og omhu på, at intet skulle fattes 
dem. Deraf kommer det, at der i vores bøger findes gyldne og 
malede bogstaver, som vor orden ikke tillader os at virke; men 
når de er andres værk og skænket os til gave, tør vi nok tage 
derimod«. Om den 16. abbed ved navn Bo (valgt 1262) beret
tes uanfægtet, at han var »non solum scriptor bonus, sed etpictor, 
et artificiosus in plurimis« og om den 25 abbed, Peder Pape, at 
han var »bonus scriptor, dictator et illuminator«. (Scriptores Mi
nores II, 188fi, 202, 204, 209).
35 Se DK. Sorø især s. 51 fi, 53 fi og 88 fi Bygningsskulpturen, 
der vistnok for en del skyldes skånske stenmestre, er nærmere 
behandlet hos Christensen, flisegulvene af Als Hansen.
36 Se Beckett s. 104fi og især s. 135, Nørlund 1950 s. 55 fi, 
Andersson 1966 s. 63 fi og Nyborg og Thomsen s. 201 fi
37 Beskrivelsen er gengivet af Curman s. 41 note 1.
38 Et omfattende katalog findes hos Garrison s. 178f. Især i 
Toscana er tavlekrucifiksernc udbredte.
39 Hager s. 77, Schneider Berrenberg s. 203 fi
40 En lang række af de hos Garrison anførte er uden proveni-
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ens. Et antal italienske tavlekrucifikser er dcbbeltsidige, bl. a. 
to fra Pisa (Garrison nr. 574, 577). Men de er af en størrelse 
(200 cm, 113 cm), der ikke rigtig tåler sammenhæng med de 
nord for Alperne bevarede cistcrcienscrkrucifikser.
41 Francovich 1935 s. 196 f. med fig. 5-6, hvor krucifikset fra 
byens Mikaelskirkc dateres til 12. årh. Garrison daterer begge 
til midten og anden del af 13. årh. (katalog nr. 453, 455). 
Hager tolker (s. 78) - ikke særlig overbevisende - de to kruci
fikser som mellemformer i en udvikling af tavlekrucifikset fra 
det skulpterede krucifiks.
42 Ordnernes sædvaner kodificeredes af dominikanernes ge
neralkapitel 1239-40 og af franciskanernes 1260. Det første 
vendte sig bl.a. udtrykkeligt mod reliefudsmykning af grave, 
det sidste forbød enhver overflødig kirkeudsmykning med bil
leder, metalarbejde og glasmaleri - bortset fra malet glas i 
østvinduet over højaltret, der måtte smykkes med en krucifiks
fremstilling og billeder af Maria, Frans og Antonius. Mildncl- 
ser fulgte for dominikanernes vedkommende allerede 1247 og 
1254 og for franciskanerne 1292, udtrykkeligt »på grund af de 
mange overtrædelser«. Vel nævner bestemmelserne ikke direk
te malede krucifikser; men i lyset af ordnernes forkærlighed for 
tavlekrucifikser i Italien, hvor de tillægges en betydelig rolle i 
patiensfremstillingens udbredelse, kan der næppe være tvivl 
om, at tiggermunkene i de første årtier har brugt tavlekrucifik
ser overalt, hvor de kom frem. Et eksempel nord for Alperne 
var det kæmpemæssige (7 m høje) tavlekrucifiks fra Wiens 
franciskanerkirke, dateret o. 1280, der indtil 2. Verdenskrig 
befandt sig i Wimpassing. Se Zahlten s. 383 f. (med videre 
henv.), Frauendorfcr, Belting 1981 s. 220 f. og for Wimpas- 
singkrucifikset Schneider Berrenberg 1975 s. 212.
43 Se Stange og Schneider Berrenberg 1975 (s. 205 f., 208 f.), 
der anfører et nogenlunde samtidigt malet krucifiks også i 
benediktiner-nonneklostret Frauen worth (s. 210).
44 Belting 1979 s. 44 f., der citerer Theodoricus: Libellus de 
Locis Sanctis.
4:ł Udviklingen af billedernes funktioner og brug er behandlet 
af Belting 1981. Den kan aflæses ikke blot af fremstillingerne 
selv, men også af en bølge beretninger om talende og under
gørende billeder. En række beretninger hos Caesarius af Hcis- 
terbach viser, hvorledes udvidelsen af billedbegrebet gjorde sig 
gældende også hos cistercienserne i første del af 13. årh. Se 
Bcitz, Saur s. 495 f. og Triviallitteratur og Samfund s. 177f.
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Das ältere Kruzifix von Sorø. Versuch über die 
Tradition von Monumentalkruzifixen bei den 
Zisterziensern
Das Verbot überflüssiger Kunstentfaltung in den zis- 
terziensischen Klöstern machte eine Ausnahme für Bil
der des Gekreuzigten in kleinerem Format; sie sollten 
indessen nicht dreidimensional ausgeführt, sondern 
nur auf Holzkreuze gemalt werden. Das Ordensrecht 
gab mit anderen Worten dem Krucifix, gemeint war 
das gemalte Krucifix, eine sehr zentrale Bedeutung als 
dem einzigen eigentlichen bildlichen Meditations-Mit
telpunkt des Klosters. In Anbetracht dessen ist es be
merkenswert, dass bislang kein gezielter Versuch un
ternommen wurde, zisterziensische Traditionen der 
Kruzifixgestaltung zu untersuchen.

Dieser Mangel hängt zweifellos damit zusammen, 
dass die ganz wenigen erhaltenen zisterziensischen 
Monumentalkruzifixe sich am Rande des Verbrei
tungsgebietes des Ordens finden, fast alle im nördli
chen Deutschland und in Dänemark (Fig. 2). Es han
delt sich um weniger als ein Dutzend grosser Tri
umphkreuze, die im westlichen Teil des Kirchenrau-



112 Nyborg

mes über der Abschrankung zwischen dem Konver- 
senteil und dem Mönchschor angebracht waren. In 
einem einzigen Kloster, Sorø auf Seeland (Fig. 1-2, 
15-16), haben sich sogar zwei grosse Kruzifixe erhal
ten, ein älteres aus der Mitte des 13. Jh. (Fig. 13-14) 
und ein spätmittelalterliches von 1527 (Fig. 4). Ihr 
starker Unterschied in Form und Ausdruck bezeichnet 
die Kluft zwischen den Idealen der Frühzeit des Or
dens und seiner Praxis in der Zeit nach ca. 1300, als die 
Restriktionen grosszügig gelockert wurden.

Dennoch scheinen die grossen Zisterzienserkreuze 
das ganze Mittelalter hindurch gewisse Gemeinsamkei
ten zu haben, deren wichstigste ihre Zweiansichtigkeit 
ist. Sie sollten vom Laienbruder - wie vom Mönchs
chor aus gesehen werden.
kein Kruzifix erhalten, die drei ältesten stammen aus 
der Mitte des 13. Jh. Es handelt sich um die beiden 
zweiseitig bemalten Kruzifixe in den Klöstern Schulp- 
forta (Fig. 11) und Loccum (Fig. 12) sowie das einma
lige, im Relief gearbeitete ältere Kruzifix in der Kloster
kirche zu Sorø (fig. 13-14). Auch dieses wird wahr
scheinlich doppelansichtig gewesen sein, mit einer ge
malten Darstellung auf der heute unzugänglichen 
Rückseite. Es wirkt fast wie ein überdimentionalcs 
(kupferemailliertes) Kruzifix aus Limoges, und seine 
ungewöhnliche Reliefform ist auch schon daher erklärt 
worden, dass eine solche Emailarbeit das Vorbild 
gewesen sei (Beckett, Nørlund). Es ist wohl nicht völ
lig undenkbar, kann aber unmöglich die ganze Erklä
rung sein. In einer Zeit, in der überall in Nordeuropa 
das Vollplastische, naturlistisch geschnitzte Kruzifix 
bis in jede Gemeindekirche hinein verbreitet war, ist es 
wenig wahrscheinlich, dass sich die Mönche eines rei
chen Klosters die Relicfform von einer dürftigen Vor
lage aus Massenfabrikation hätten diktieren lassen. Die 
Zurückhaltung in der skulpturalen Gestaltung muss 
doch wohl auf einer bewussten Wahl beruhen und mit 
dem Skulpturenverbot des Ordens Zusammenhängen 
(Norn). In seiner ursprünglichen Wirkung mag es sich 
wenig von den beiden oben erwähnten Tafelkruzifixen 
unterschieden haben, da die ursprüngliche Fassung 
nur ganz leicht durch die Reliefschnitzerci belebt 
gewesen sein wird. Das ältere Kruzifix in Sorø könnte 
man als Übergangsform bezeichnen, eine jener zaghaf
ten Überschreitungen von Ordensbestimmungen, die 
gerade im 13. Jh. Veranlassung für nachdrückliche 
Hinweise auf das Bilder- und Skulpturenverbot gab. 
Das Kruzifix mag einen Versuch darstellen, die strenge 
Kunst des Klosters - unter Wahrung einiger Charakte
ristika - zu erneuern und den Sehgewohnheiten der 
Zeit anzupassen.

In der Zeit nach ca. 1300 macht sich die Entwicklung 
hin zu reicherer Kunstentfaltung deutlich bei den For
men der erhaltenen Kruzifixe bemerkbar. Nur das 
Kruzifix von Kaisheim (Bayern) folgt 1469 noch dem 
alten, beidseitig bemalten Typ. Ansonsten wurde nun 
auch die Gestalt des Gekreuzigten gern vollplastisch 
ausgeführt und durch reliefgeschnitzte Evangelisten
symbole etc. ergänzt. Dies belegen die Beschreibung 
des verlorenen Kruzifixes von Meaux (Yorkshire) von 
ca. 1339/49 und die erhaltenen Monumentalkreuze 
in Løgum (Fig. 5-6), Doberan (Fig. 7), aus Rydkloster 
(Fig. 10), aus Holmekloster (fig. 9) und in Sorø (das 
jüngere der beiden; Fig. 4). Auf der dem Mönchschor 
zugewandten Seite hat nur das riesige Kruzifix in Do
beran geschnitzte Darstellungen (Fig. 8, Reliefs), alle 
übrigen zeigen - soweit die Rückseiten bekannt oder 
zugänglich sind - eine gemalte Darstellung des Ge
kreuzigten. Von der Klausur aus betrachtet hatten die 
Mönche also eine Darstellung vor Augen, die - abge
sehen vom monumentalen Format - im besten Ein
klang mit den alten Ordensbestimmungen stand. Die 
allgemeine Bedeutung dieser Zurückhaltung gegen
über skulpturaler Gestaltung der Kreuzrückseiten soll
te man nicht überbewerten. Denn im Spätmittelalter 
scheint man sich auch im Klausurbereich über die 
strenge Kunstrestriktion hinweggesetzt zu haben. Dass 
man in den Zisterzienserkirchen nicht den Schritt zur 
doppelseitigen vollplastischen Gestaltung der Kruzi
fixe vollzog, könnte man im wesentlichen der ästheti
schen und formalen Problematik einer solchen Anlage 
zuschreiben. Aber das Festhaltem am gemalten Kruzi
fix zum Mönchschor hin dürfte ebenso tradions- 
bedingt gewesen sein. Die besonderen Bestimmungen 
des Ordensrechts über die Gestaltung der Kruzifixe 
mag in vielen Fällen noch bewirkt haben, dass man aus 
Ehrfurcht an einer altertümlichen Form festhielt, zu
mal es sich um dieses zentrale Ausstattungsstück han
delte. Das schon erwähnte späte Tafelkruzifix in Kais
heim kann dafür als Beispiel dienen. In diesem Zusam
menhang ist es auch bemerkenswert, dass die oben 
behandelten drei recht vorschriftsmässig ausgeführten 
Kruzifixe der Zeit vor 1300 bis ins 16. Jh. hinein in 
den jeweiligen Klosterkirchen in Gebrauch gewesen 
sind.

Im Vergleich zu den unzähligen grossen Kruzifixen, 
die einst Europas Zisterzienserkirchen schmückten, ha
ben sich nur verschwindend wenige Stücke erhalten. In 
Verbindung mit den Ordensbestimmungen und der 
Kunstentwicklung der Zeit kann man sich nun auch 
einige Überlegungen über die Vorgänger der genann
ten Kruzifixe in der Zeit vor dem mittleren 13. Jh.
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machen. Höchstwahrscheinlich stellt das beidseitig be
malte Monumentalkruzifix eine alte zisterziensiscbe 
Tradition dar, eine Form, die schon in der Ordensblü
tezeit des 12. Jh. entstand und sich auch in den gros
sen französischen Mutterklöstern befunden haben 
wird. Die drei ältesten erhaltenen Zisterzienserkruzi
fixe entsprechen alle in ihrer Gestaltung dem früh
gotischen Typus des leidenden Christus am Kreuz (pa- 
tiens-Typus), der deutlich von byzantinischen Vorbil
dern beeinflusst ist, wie die abendländischen Kreuzfah
rer sie im östlichen Mittelmeerraum antrafen und von 
dort verbreiteten. Ob nicht solche Darstellungen des 
patients-Typus eine sehr frühe Tradition bei den Zis
terziensern gehabt haben könnte? Gerade dieser neue, 
östliche Kruzifixtyp des 12. fh. in seiner demütigen, 
gemalten Form muss von vorn herein ausserordentlich

gut zur zisterziensischen Spiritualität und Andachts
form der Meditation und Versenkung gepasst haben. 
Der Orden mag eine bedeutende Rolle gespielt haben 
für die Verbreitung dieser neuen, beseelten Art der 
Gottesdarstellung; so wurde seine Tradition der ge
malten Kruzifixe z.B. von den Bettelorden übernom
men. Indessen muss die zisterziensiscbe Leistung für 
diese Bildform hauptsächlich zur Zeit der grossen Blü
te des Ordens im 12. Jh. geschehen sein, noch ehe die 
Kunstentwicklung in Nordfrankreich mit solcher 
Schnelligkeit voranging, dass sie das gemalte Tafel
kreuz als ein altertümliches Relikt erscheinen liess - 
sogar bei den Zisterziensern selbst.

Zusammenfassung übersetzt von J. Barfod
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Att närvarandegöra Passionen och 
mässundret.
A propos en figurbroderad bård i Vadstena 

PATRIK REUTERSWÄRD

I Vadstena klosterkyrka fanns det till sist upp
emot ett sextiotal altaren, och som regeln var på 
den tiden, bör det till vart och ett av dem ha 
funnits särskilda liturgiska skrudar, om inte flera 
uppsättningar med tanke på kyrkoårets skiftande 
krav. Sammantaget måste det ha rört sig om en 
ofantlig mängd kostbara textilier. Åtskilligt av 
detta broderades av nunnorna själva, under hög
läsning av fromma texter i det som en gång var 
kungasalen, men naturligtvis förslog det inte 
långt. Bland det som bevarats och nu finns ut
ställt i nunnornas dormitorium, finner vi därför 
också praktfulla kontinentala skrudar och delar 
av sådana.

Den figurbrod erade bård från en mässhake el
ler korkåpa som skall behandlas här, har av avdel
ningsdirektör Inger Estham försöksvis bestämts 
som ett tyskt arbete från omkring 1500 (fig. 1). 
Dess membranguld har mörknat, vilket gör att 
blicken kanske hellre söker sig till några mer 
spektakulära exponenter i grannskapet i samma 
monterskåp. Men det är ett mycket intressant 
objekt. Till skillnad från så många andra bräm 
består det inte av apostlar eller helgon staplade 
över varandra. Istället bjuds vi på ett vertikalt 
ordnat, mycket sinnrikt sammansatt bildskeen
de. Men inte på det vanliga viset med den ena 
etappen lagd till den andra. Bården skildrar näm
ligen idel samtidigheter, och strängt taget kan 
man börja bildläsningen varman vill. Genom att 
också rummets enhet beaktats faller det sig dock 
naturligast att följa en läsning från »förgrunden» 
nertill successivt upp mot huvudhandlingen - 
helst som vi i den förgrunden har en man som 
emfatiskt pekar dit upp.

Den pekande är Judas, och han talar till »den 
romerska vakten» (Joh. 18:3) som står bredvid. 
Orden finns textade på ett murparti omedelbart 
ovanför: ipse est, tenete eum, dvs. »den är det, 
honom skolen I gripa» (Matt. 26:48; Mark. 
14:44). Vad som följer är alltså Getsemane: 
bortom ett staket har Petrus, Jakob och Johannes 
somnat in i grönskan, Petrus dock med handen 
beredd vid svärdet. Även om Kidrons bäck (Joh. 
18:1) sedan något försenat skjutits in, är Mästa
ren inte långt borta - »vid pass ett stenkast» 
(Luk. 22:41) på bäckens andra sida, och om
kring honom reser sig terrängen brant. På kullen 
står redan lidandeskalken, större än de små trä
den bredvid, och ovanför svävar ängeln.

Där skulle historien egentligen sluta, men i 
kalken är hostians runda skiva ställd, och det för 
oss in i mässundrets värld, vars verklighet med 
ens blir uppenbar: det som nyss var Getsemane- 
nattens himmel är nu ett altarförhänge - som om 
allting hade utspelats på altarbordet. Bortom 
skymtar korets tre östfönster och valvets slut
sten. Getsemane-skeendet har så förts in i själva 
kyrkorummet, till vars verklighet vi slutgiltigt 
återförs genom den korbåge, som med svickel- 
fyllningar och kapital avslutar kompositionen 
upptill. Och nu får också bårdens egen kantbård 
sin fulla mening: den har nämligen utformats 
som en inramande tegelmur hela vägen - allt
ifrån bågen upptill ner till den pekande Judas, 
vars ord står skrivna på ett stycke mur av samma 
sort. Till och med staketet är i tegel. I sitt nuva
rande förmörkade skick kan tegelinramningen 
erinra om de synliga råa förband, som upptill 
avslutar den berömda van eyckska dödsmässe-
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miniatyren i Heures de Milan. Men så var det 
inte tänkt - en gång lyste dessa minutiöst brode
rade förband i guld som det anstår en bård på en 
liturgisk skrud av det färgrika slaget.

På håll blir man inte genast uppmärksam på 
det rumsliga sambandet mellan de tre scenerna 
utan man uppfattar bården som vilken annan 
bård som helst med tre figurgrupper staplade 
över varandra. Den som komponerade detta har 
medvetet sökt bibehålla tredelningen. Det är där
för som han har låtit Kidrons bäck rinna förbi 
ovanför de tre lärjungarna, medan murpartiet 
och staketet gränsar av mot Judasscenen. Det 
djupare bildinnehållet röjs först vid ett närmare 
betraktande. I ett sammanhang där prakten van
ligen dominerar framställs här ting som manar 
till begrundan.

Inte ens inom måleriet kan så subtila bildbud
skap ha varit vanliga. Vill man söka motsvarighe
ter i det tysk-nederländska området får man gå 
till tidens absolut främsta krafter. Med analoga 
verkningsmedel arbetade således Hieronymus 
Bosch på Epifanialtarets vardagssida (fig. 2) där 
redan temat är analogt: Gregorii mässa.1

Boschs vardagssidor skiljer sig från de brukliga 
genom att de inte visar stenfärgade statyer utan 
hela scenerier i grått. Här på Epifanialtarets ut
sida har han utnyttjat det grå för att markera ett 
skeende på tankens över tiden och rummet höjda 
plan. Men iscensättningen är mer komplicerad 
än så genom att vi nu inte har två utan strängt 
taget tre handlingssfärer - stiftarens, Gregorius’ 
och den Passion, som undret vid dennes mässa i 
S. Croce in Gerusalemme omkr. år 600 bringar i 
erinran.

I vanliga fall brukade man låta Smärtomannen 
uppenbara sig i helfigur på altarbordet omgiven 
av pinoredskapen, men dessa är nu borta och 
själv har han rest sig ur den sarkofag som finns 
över altaret, som om den alltid hört dit. Frälsa
ren står vänd mot Gregorius och är absolut en
sam - han har isolerats genom den stora sten- 
skärm, som utgör altarets bakstycke. Nio pas- 
sionsänglar avtecknar sig i relief utmed dess ram. 
Där slutar Gregoriemässans handlingssfär.

Vad som sedan tar vid omkring skärmen till
hör Passionen. I en bred zon utvecklas nu dess

nio etapper. I all sin litenhet ger de små scenerna 
en skakande historisk kommentar, vars emotio
nella ton blir alltmera uppenbar ju högre upp vi 
når. Däruppe spränger Golgatakullen den ab
strakta bågen, och derivativa händelser byggs ut 
på utsprång intill. Där råder inte längre Grego
riemässans kyrkorum - korsen på Golgata av
tecknar sig mot en natthimmel. Till höger fladd
rar den av fåglar kringsvärmade djävulen bort 
med Judas’ ande, medan till vänster en stråle av 
ljus går genom molnslöjor, antydande en ängels 
väg.

Så nås de närvarande i Gregorius’ kyrka av Pas
sionens vingslag. In över den omvittnade hän
delsen i Rom smyger sig med skymningen ett 
långt större historiskt skeende. Genom sin place
ring i mittaxeln har Kristus hamnat på den plats, 
där de båda flygeldörrarnas lister möts, vilket 
kan te sig olyckligt. Men med detta förhöjda 
vertikala band har en eukaristisk bild utanför bil
den skapats som riktar sig direkt till oss: överst 
den korsfäste, i centrum Smärtomannen och så 
kalken och Gregorius’ bedjande händer nedan
för.

Bredvid altaret står vittnena till undret, och 
alla är framställda i grisaille - alla utom stiftaren 
och hans son, som har målats med verklighetens 
färger. Så hade redan skett på åtskilliga altarskåp 
- på Gentaltaret, på Rogier van der Weydens 
altare i Beaune osv. - stiftarna knäfaller där livs
levande bredvid de grå statyerna. Men otvivelak
tigt blir effekten en annan när de som här hos 
Bosch sätts in i ett i gråtoner skildrat samman
hang. Grisaillen är då inte längre bara till för att 
vardagssidor skulle vara grå, utan blir själv ett 
fluidum för det stiftaren besinnar. Närvarande i 
nuet och betraktarens kontext är egentligen bara 
stiftaren och hans son, och det tavlan handlar om 
blir deras meditationer över Gregoriemässans 
under och i förlängningen varje mässoffer.

Samtidigt kan man notera hur Bosch genom 
att öka kontrasterna mellan kalla och varma grå
toner stegrat verklighetsförnimmelsen i bak
grundens passionsdrama, och på ett par punkter 
har han faktiskt överskridit grisaillens gränser. 
Djävulen som far iväg med Judas’ själ flammar 
till i rött, och röd blossar också en fackla i Till-
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Fig. 1. Broderat bräm, troligen tyskt arbete ca. 1500. 
Vadstena kloster. Foto G. Hildebrand, ATA.
Fig. 2. Hieronymus Bosch: Gregorii mässa, vardagssi- 
dan på Epifani-triptyken. Prado, Madrid. Museets 
foto.

fångatagandets hop av soldater och judar. Till 
den grad har han förtätat Passionens natt, att 
dess molnslöjor och glimmande ljus inte bara 
uppfyller Gregorius’ basilika utan når vidare ut 
till stiftarens och betraktarens kyrkorum.

Jämförelsen med Hieronymus Boschs oänd
ligt nyanserade framställning av mässundret kan 
te sig förkrossande för den formellt sett så myc
ket enklare skildringen på Vadstenabården, men

min avsikt har varit att peka på det förbindande - 
hur verkningsmedlen i båda fallen är inriktade på 
att närvarandegöra mässundret. För Bosch har 
utgångspunkten varit de krav som på den tiden 
ställdes på de nederländska altarskåpens vardags- 
sidor: att de skulle vara grå. Till vardags använ
des antagligen enfärgade altarkläden och skrudar 
utan broderier, när man inte helt enkelt gjorde 
bruk av äldre och nerslitna. Men om vi för ett
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ögonblick tänker oss att bården i Vadstena hade 
tillhört en broderad skrud som enkom skulle 
brukas under fastetiden och de dagar då altarskå
pen hölls slutna, kunde också dess utförande ha 
varit analogt med Boschs framställning. De tre 
Getsemanescenerna kunde då ha varit broderade 
i silver och grå valörer, kanske med kalken och 
gloriorna synliga i guld, medan koret upptill 
som nu skulle ha lyst i det närvarandes färger. 
Och de inramande tegelförbanden hade kanske 
varit röda.

Men bården i Vadstena härrör nu en gång från 
en skrud som brukades vid de kyrkliga festdagar
na, då altarskåpen stod uppslagna och lyste med 
hela härligheten av färg och guld. Därför har 
händelserna i Getsemane skildrats i rikt prunkan
de färger, och dess guld har fått lysa i kapp med 
altarskåpens. Den inramande arkitekturen mura
des med tegel av guld - som vore också den egna 
kyrkan i de ögonblicken en himmelsk boning.

Presentationen av Epifanitriptykens vardagssida bygger på vad 
jag tidigare har utvecklat i Hieronymus Bosch, Uppsala 1970, 
129-31. Acta Universitatis Upsaliensis: Figura, N.S. VII.

Die Gegenwart der Passion im Messopfer; 
zu einer figurenbestickten Borte in Vadstena

In der Kirche des Birgittinerklosters zu Vadstena gab 
es am Ende des Mittelalters an die sechzig Altäre. Zu 
jedem müssen liturgische Textilien gehört haben, bei 
manchen davon vielleicht sogar mehrere Suiten, je 
nach den Erfordernissen des Kirchenjahres. Einen Teil 
davon haben die Nonnen selber gestickt, andere Stücke 
wurden importiert. Nur ein Bruchteil ist erhalten, dar
unter auch eine figurierte Borte, wohl von einer Kasel, 
die Inger Estham am ehesten als »deutsch um 1500» 
bezeichnen will (Fig. 1).

Der Figurenschmuck besteht nicht wie gewöhnlich 
aus übereinandergestellten Aposteln oder Heiligen, 
sondern aus drei Bildszenen. Zuunterst ein Soldat und 
Judas, der auf Christus in Gethsemane zeigt. Dann 
jenseits eines Zaunes die drei schlafenden Jünger. Ein 
Bach - Kidron - trennt sie von Jesus, vor dem auf 
einem Hügel der Kelch steht. Uber diesem schwebt 
eine Hostie - mit ihr sind wir in der Gegenwart der

Messe, und was eben noch der Nachthimmel über 
Gethsemane war, ist jetzt ein Altarvorhang. Dahinter 
sieht man eine Apsisrundung mit drei Ostfenstern, 
darüber den Schlusstein des Chorgewölbes. Ein Chor
bogen schliesst die Komposition nach oben hin ab. 
Längs des Randes der ganzen Borte läuft zusammen
fassend und rahmend die Wiedergabe einer Ziegel
mauer (ursprünglich goldglänzend).

Das ist ein ungewöhnliches Bildprogramm, das his
torisches Geschehen und gegenwärtigen Gottesdienst 
zusammenspielt. Man kann auf wenigstens eine Ent
sprechung hinweisen, nämlich auf die Werktagsseite 
von Hieronymus Boschs Epiphanie-Altar mit der Gre
gorsmesse (Prado, Madrid; Fig. 2). Diese Werktagssei
te ist, wie im Spätmittelalter üblich, als Grisaille ge
malt. Auch hier sind verschiedene Geschehensabläufe 
zusammengespielt. Da ist erstens die Zeit des Stifters 
und seines Sohnes; zweitens die des Papstes Gregor I., 
drittens die der Passion Christi. Der Schmerzensmann, 
der dem Papst erscheint, erhebt sich aus einem Sarko
phag. Hinter ihm eine grosse Steinplatte, auf deren 
Rand neun Passionsengel im Relief schweben. Um die
se Platte herum legt sich eine breite Zone mit neun 
Szenen der Passion. Nach oben hin geht diese Zone in 
den Hügel von Golgatha über, mit der Kreuzigung vor 
nächtlichem Himmel. Damit aber wird der Raum mit 
Gregor und dem Altar, dem Schmerzensmann und 
den Passionsszenen um die Steinplatte herum ge
sprengt. Das Ganze ist als Grisaille gemalt - mit Aus
nahme der Gestalten des Stifters und seines Sohnes, 
die in realistischen Farben erscheinen, also zu der Ge
genwart des Kirchenbesuchers gehören. Damit dürfte 
Bosch uns sagen: die Farblosigkeit ist die Farbe der 
Meditation - sowohl die der Meditation Gregors, wie 
die der Stifter wie die der unsrigen.

Die Borte in Vadstena hat in ihrem Zusammenspie
len eines Stückes aus der Passionsgeschichte und des 
ständig wiederholten Messopfers eine gewisse Ähnlich
keit mit Boschs seelisch so viel reicherem Altarbild. 
Dieses ist grau, die Borte ist farbenreich, denn sie 
gehörte zu einer Kasel, die an Festtagen zu tragen war, 
wo ihre Bilderfolge zu einem glanzvollen Ensemble 
stimmen musste - aber der meditative Sinn lässt sich 
doch aus ihr herauslesen.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



Franciskanska bildmotiv i 
medeltidens Sverige
HENRIK ROELVINK

1. Franciskus och konsten
Franciskus av Assisi (fig. 1) var en konstnär. Han 
hade något av en skådespelare i sig och dramati
serade kärnpunkterna i sin livssyn i en lång rad av 
symboliska handlingar. Vi kan tänka på hans 
klädbyte med en tiggare i Rom, hans avståndsta
gande från sin far inför biskopen av Assisi, hans 
predikan för fåglarna. Franciskus var också en 
diktare och prisade sin Herre och Gud i olika 
Laudi eller lovsånger som han själv hade skrivit 
och tonsatt och som han ofta sjöng tillsammans 
med sina bröder. Helgonet målade till och med. 
Han ritade egenhändigt en sådan lovsång med 
olika djur på en träpanel i eremitoriet vid Casa de 
Terni och han tecknade ett T-kors med ett män- 
niskohuvud på ett papper med en välsignelse för 
broder Leo, hans biktfader.

Franciskus var inte endast själv konstnärligt 
begåvad, utan han inspirerade många andra så 
mycket att vi idag räknar med en ny tidsperiod 
efter honom, först i fromhetslivet och sedan även 
i konsten. Han, hans bröder och tallösa andra 
kristna njöt av hela skapelsen som en avbild av 
Skaparen. I Jesu mänskliga person och liv upp
täckte de en Broder, som de kunde älska och 
efterfölja. Så kom Gud dem nära i deras vardags
liv. Och därigenom lyckades de också att ge ett 
personligt och vardagsnära svar på denna gu
domliga kärlek. De behövde inte delegera böne- 
livet till präster och munkar eller lämna allt tal 
om Gud till teologerna. På sitt lekmannamässiga 
men samtidigt kyrkotrogna sätt fördjupade de

Fig. 1. Den helige Franciskus. Detalj av altarskåpsmål- 
ningen från Klara kloster, fig. 2. Foto ATA.

sig i den kristna tron och gestaltade den i guds
tjänst och vardagsliv, i kyrkan och hemmet, i 
folkliga handlingar och konstnärliga föremål.

Den fraciskanska fromheten var socialt invävd 
i den nya stadskulturen. Såsom benediktiner och 
cistercienser hörde hemma på landet och organi
serades enligt feodala principer, så hörde francis
kaner och dominikaner hemma i städerna. Hand 
i hand har tiggarbröderna och borgarna blivit 
stora och genom båda även den nya konsten. 
Vad brodern predikade, utbildade borgaren. De

Konsthistorisk tidskrift LIX
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religiösa erfarenheter som hos den ene blev till 
en ordets konst ledde hos den andre till bild
konsten.

Franciskus firade t. ex. jul med levande djur 
tillsammans med ortsborna i Greccio och sedan 
dess började folket att tillverka julkrubbor. Fran
ciskus grät sig blind för Jesu lidandes skull och 
sedan dess ser vi konstnärerna framställa den 
lidande Människan hängande med böjt huvud 
och blodet drypande från törnekronans och spi
karnas sår. Visst hade redan Bernhard av Clair
vaux givit de första signalerna till denna nya 
fromhet i och med att han i sina predikningar 
inträngande betonade Kristi mänsklighet. Men 
Franciskus och hans ordensfamilj fördjupade 
den synen och dramatiserade Jesu livs historia via 
konkreta framställningar som julkrubbor och 
korsvägar, så att vanliga kristna kunde följa sin 
Frälsare och leva sig in i hans öde. Mannen från 
Assisi anknöt till traditionen och predikade Jesus 
Kristus som Konung. Men det var inte längre 
den segrande Konungasonen som drar alla till 
sig och upphöjer dem, utan den fattige och allti
genom mänsklige Konungen som själv böjer sig 
ned och blir de fattigas Broder. Därmed kom 
hela det mänskliga livet att stå i ett annat per
spektiv. Och ändringen av rörelseriktningen i det 
andliga livet förde automatiskt med sig en änd
ring i konsten.

För etthundra år sedan blev den tyske profes
sorn Henry Thode medveten om Franciskus sto
ra betydelse för konstens utveckling. Han såg 
hos helgonet början till renässanskonsten i Itali
en. Utan att förneka det vill man idag tillfoga att 
Franciskus åtminstone för Italiens del först fun
gerade som katalysator för overgangsprocessen 
från den romanska stilen till den gotiska. Medan 
gotiken på 1100-talet hade utvecklats i Frankrike 
och där befrämjades inte minst av Bernhards brö
der, cistercienserna, var det enligt Justin Lang i 
Italien just Franciskus som blev kristalliserings- 
punkten för den gotiska epoken. Denne store 
religiöse ledare med sina följeslagare och hans 
samtida konstnärsgeneration längtade bägge ef
ter större direkthet i sina uttryck. Båda grupper
na lät den mänskliga världen (natur och kultur) 
framträda som bärare av den gudomliga skönhe

ten. Hos båda två kom det mänskliga i rörelse 
och blev levande. Detta mänskliga förändrades 
inte omedelbart utan det blev just som sådant en 
hänvisning till och förberedelse för den andra 
världen, Guds eviga värld.

2. Från bysantinsk till gotisk stil
Franciskanernas generalkapitel i Narbonne år 
1260 gav några föreskrifter för att bevara enkel
heten i brödernas kyrkobyggnader. Dessa följdes 
i allmänhet. Brödernas kyrkor skulle uppfylla två 
villkor: de måste vara enkla, och de måste vara 
lämpliga för predikoverksamhet. Detta bestämde 
deras byggnadsstil. Kyrkorna var egentligen ing
et annat än långa, salformiga utrymmen där alla 
kunde se och höra predikanten. De utsmyckades 
inte med höga torn, tjocka pelare, korsarmar el
ler sidoutrymmen. Översikten över de tyska klos
terkyrkorna av Günther Binding och över de 
svenska av Nils Sundquist och Erik Skov visar att 
de flesta kyrkorna i Norra Europa följde denna 
speciella mendikantstil inom den gotiska bygg
nadskonsten.

Kapitlets förbud mot personavbildningar ut
om i huvudfönstret bakom altaret (och där en
dast Jesus på korset, Jungfrun Maria, Franciskus 
eller Antonius av Padua) följdes emellertid inte 
alls. Tvärtom! Just de stora ytorna i de nya gotis
ka kyrkorna behövde så att säga en bildmässig 
utfyllning så att folket även kunde se vad de 
samtidigt hörde från predikstolen. Och Francis
kus egen stad angav riktningen. Nästan samma 
år som generalkapitlet i Narbonne förbjöd av
bildningar, började man smycka den nedre basi
likan i Assisi med fresker ur Jesu och Franciskus’ 
liv.

Assisi blev exemplet. Resten av Italien följde 
snart efter. Många böcker och artiklar är skrivna 
om dessa sviter av bilder. De senaste översikterna 
gjordes av Hanna Egger och Gerhard Ruf. Jag 
vill här inte behandla dem utförligt utan endast 
antyda huvudutvecklingen.

Den bysantinska traditionen avlöstes först av 
en egen italiensk stil, där landskap och mänskliga 
känslor fick framträda och denna blommade se
dan ut i den gotiska stilen. Ikonerna fick sällskap
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av målade kors, mosaikerna av kalkmålningar 
och statyer. Människokropparna böjde sig och 
kom till liv. Det profana livet fördes in i den 
kristna konsten. De viktigaste nya motiven blev 
olika scener ur Jesu lidandes historia, främst 
själva korsfästelsen men också korsnedtagningen 
och gravläggningen. Självständiga bilder för att 
väcka åskådarens medlidande framställdes också, 
såsom Smärtomannen och Pieta. Man fick nu 
även intresse i Jesu födelse och barndom och 
uppmärksammade Jesu stamträd (Jesse rot) och 
hans släkt, men också Marie bebådelse, Jung
fruns besök hos Elisabeth och framför allt själva 
födelsen i fattigdom och de fattiga herdarnas 
tillbedjan. Som självständiga andaktsbilder fram
står här främst avbildningen av modern Maria 
med Jesusbarnet, men också Skyddsmantel- 
madonnan och Anna-själv-tredje.

Gemensamma drag i dessa bilder blev att hu
vudpersonerna (Jesus, Maria) avbildades mera 
dynamiskt och mera i rörelse än i den föregående 
bysantinska perioden. De är mänskligare i sina 
emotioner, så att åskådaren har lättare att känna 
igen sig själv i deras känslor. Ofta förekommer 
även ett flertal bifigurer, som visar nyfikenhet, 
medlidande, beundran, tillbedjan, förskräckelse 
osv., känslor som också den troende skall upp
väcka hos sig.

Vägen från Franciskus egna religiösa erfaren
heter till de gotiska freskerna och tavlor gick över 
brödernas predikningar och skrifter. De målade 
inte själva, men många skrev folkliga dikter och 
sånger som spreds överallt. Så kom Thomas av 
Celano med sin Dies ime och Johannes Peckham 
med Stabat mater dolorosa. Även Jacopone da 
Todi och Lamprecht av Regensburg var kända 
diktare. Bonaventuras helgonbiografi över Fran
ciskus, Legenda maior, påverkade konstnärerna, 
när de skulle skildra helgonets liv. Även hans 
betraktelse Itinerarium mentis in Deum om den 
andliga vägen till Gud avbildades.

Framför allt den anonyma Meditationes vitae 
Christi eller »Betraktelser över Kristi liv» blev 
vägledande för konstnärernas framställning av 
Jesu liv. Den skildrar nämligen enskilda händel
ser i Frälsarens liv så konkret, att läsaren eller 
åhöraren kan föreställa sig hela situationen och

alla personers känslor och handlingar. Den byg
ger på bibliskt material men också på apokryfiska 
texter och legender. Förr tillskrevs den Bonaven- 
tura eller broder Johannes de Caulibus, men de 
nyaste forskningarna hänvisar till en okänd fran- 
ciskan från Toscana kring år 1300. Redan i slutet 
av 1300-talet översattes skriften till svenska, an
tagligen i Vadstena. Texten utgavs i tryck av G E 
Klemming, som då utnyttjade fyra i förra seklet 
kända handskrifter, ett tecken på att den var 
omtyckt även häruppe i Norden.

Naturligtvis är det omöjligt att särskilja de 
senare franciskanernas påverkan från t. ex. domi- 
nikanernas eller birgittinernas. Alla var barn av 
sin tid och påverkade varandra. Det var framför 
allt i början som Franciskus och hans följeslagare 
angav riktningen i den nya fromheten. Snart blev 
den allmängods i hela den västerländska kristen
heten, så att endast några få särdrag eventuellt 
kan peka på direkt inblandning från brödernas 
sida.

Ett exempel må förtydliga vad jag menar. Ofta 
säger man om julskildringarna, att det är tack 
vare den heliga Birgittas uppenbarelser, som Ma
ria framställs knäböjande och inte längre liggan
de såsom på de bysantinska ikonerna eller sittan
de med barnet i sina armar. Men M de Kreek 
bevisar att från franciskanskt håll redan Jacopone 
da Todi och »Betraktelser över Kristi liv», samt 
kartusianen Ludolf av Sachsen i sitt Vita Jesu 
Christi berättar att Maria knäböjer omedelbart 
efter födelsen och tillber sitt barn, som naket 
ligger på golvet framför henne. Birgitta har över
vägt dessa texter, och i anslutning till dem fått 
visionen att Maria vid själva födelsen knäböjde. 
Eftersom Birgitta ibland själv avbildas vid jul
framställningen, har hon säkert varit en förmed
lande länk mellan den franciskanska litteraturen 
från 1200-talet och den ikonografiska förnyelsen 
vid slutet av 1300-talet. Det tog ju tid att komma 
från text till bild.

3. Ikonografisk rikedom i 
Sverige
I Italien finns fortfarande många kalkmålningar 
och tavlor, statyer och reliefer, som påminner
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Fis- 2- S. Franciskus stigmatiseras. Målning på predella Danvikens kapell, nu SHM. Nederländskt arbete, o. 
till altarskåp, ursprungligen i Klara kloster, senare 1500. Foto ATA.

om den franciskanska andan hos framstående 
konstnärer mellan 1200- och 1500-talen. Vem 
har inte beundrat Cimabue, Giotto, Lorenzetti, 
Simone Martini, della Robbia och deras elever. 
Men också okända målare och primitiva eller 
folkliga framställningar i gamla kloster och för
samlingskyrkor vittnar om periodens stora 
konstnärliga blomstring och folkliga förankring.

Norr om Alperna målades det också. Bröderna 
hade många kyrkor med fresker, altaruppsatser, 
tavlor osv. och i hela det katolska samhället ära
des helgonet från Assisi. Men genom reformatio
nen, krigshärjningar, smakändringar och andra 
faktorer finns inte mycket kvar av medeltiden. 
Här kommer emellertid Sverige in i bilden som 
ett av de länder, där man har bevarat relativt 
många yttringar av medeltida konst. Det gäller 
t. ex. flamländska eller lübeckska altarskåp. Skall 
man studera dem, skall man till Sverige. Det 
gäller också mitt ämne.

Som hjälp för en jämförelse vill jag här inskrän
ka mig till kalkmålningarna av vår ordensstiftare.

(Endast av dessa kalkmålningar har jag jämförel
sematerial.) Elga Lanc räknar med totalt 16 me
deltida Franciskusavbildningar i hela Norra Eu
ropa utom Norden. Det nuvarande Danmark, 
som under medeltiden hade 17 franciskankloster 
inom sina gränser och som inte upplevde någon 
nämnvärd bildstorm, har bevarat 4 kalkmålning
ar av Franciskus (Norge har inte en enda och 
Finland 2). Gentemot dem framstår Sverige med 
sina 30 kända avbildningar på kyrkoväggarna 
som mycket rikt. Dessutom har vi, tydligen som 
enda land norr om Alperna, en hel serie fresker 
av hans liv, i Arboga gamla klosterkyrka.

Trots att de svenska brödernas kloster och kyr
kor nästan alla är förstörda, finns det alltså myc
ket material kvar värt att sammanställa. Interna
tionellt är denna rikedom helt okänd. Bengt Ing
mar Kilström har gjort en första sammanställ
ning av den franciskanska bildkonsten i Sverige, 
men denna är ej komplett.

I det följande vill jag utvidga vår kunskap. 
Främst vill jag inventera förekomsten av francis-
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Fig. 3. S. Klara med sin mor, S. Ortolana, och sin 
syster, S. Agnes. Målning på samma altarskåp som fig. 
2. Foto ATA.

kańska helgon i Sverige. (Härvid är jag historiskt 
litet inkonsekvent och tar med även avbildningar 
på platser som nu tillhör Sverige men under 
medeltiden var danska eller norska.) Därefter 
försöker jag upptäcka vissa allmänna linjer i det 
behandlade materialet. Sedan resonerar jag om 
typiska ordensmotiv i Kristus- och Mariaavbild- 
ningarna. Så får vi utgångspunkter för vidare 
forskning om detaljer.

4. Inventering av franciskanska 
helgon
Först av allt gäller det att lösa frågan vilka de 
franciskanska helgonen är. Det är nämligen inte 
så lätt som det låter. Jag har delat in dem i fyra 
grupper, där ordensstiftaren kommer sist.

a. »Franciskanskt» i bred bemärkelse

Franciskanska helgon i bred bemärkelse kan be
skrivas som de helgon som ärades särskilt av 
bröderna och systrarna. Vi får då inte inskränka

oss till dem som formellt tillhörde den första, 
andra eller tredje ordensgrenen, utan bör också 
titta på de helgon som bröderna och systrarna 
ärade såsom skyddshelgon för sina kyrkor och 
kloster, samt de helgon som avbildades på de 
olika ordenssigillen. Egentligen hör också de hel
gon hit, som hade ett altare i våra klosterkyrkor 
eller som avbildades där. Eftersom av de kvarva
rande klosterkyrkorna endast Arboga har bevarat 
mycket av sina kalkmålningar, och jag inte har en 
översikt över de medeltida altarna där, är det 
omöjligt att genom jämförelser komma fram till 
några speciella franciskanska helgon på detta 
sätt. Vi måste också räkna med det faktum att 
franciskanerna mer eller mindre principiellt all
tid har velat ansluta sig till kyrkans allmänna 
liturgiska traditioner.

Vår undersökning av skyddshelgon och sigill 
visar det. Den ger i detta sammanhang ett rätt så 
magert resultat. Enligt en översikt av Jörgen 
Nybo Rasmussen ärades i det nuvarande Sverige 
den heliga Katarina av Alexandria 5 gånger som 
skyddshelgon för ett kloster eller en klosterkyr
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ka, jungfrun Maria 3 gånger, hennes mor Anna 2 
gånger, samt ärkeängeln Mikael, den heliga Kla
ra, Nikolaus av Myra och Petrus och Paulus var
dera 1 gång. Från flera kloster vet vi inte vilka 
deras skyddshelgon varit.

Hallberg-Norberg-Odenius gjorde en översikt 
över ordenssigillen. Dessa återger oftast scener 
ur Jesu eller Marie liv, hela 11 resp. 12 gånger, 
därav Jesus hängande på korset 4 gånger och 
Maria med barnet 7 gånger. Som viktigaste hel
gon i övrigt kan räknas ordensstiftaren Francis- 
kus själv (6 sigill), ärkeängeln Mikael (2), Klara 
(2, hos klarissorna), Nikolaus av Myra (2) och 
Laurentius (2, i Lund). Sigillen återger ofta 
konventets skyddshelgon.

Efter det ovan sagda är det föga förvånande, 
att Jesu moder Maria dominerar bland helgonen. 
Också Katarina av Alexandria intar helt naturligt 
en framstående plats, eftersom hon ärades högt i 
hela västerlandet under denna tid. Katarina-le- 
genden uttryckte ett ideal av ståndaktigt vittnes
börd i en icke-troende omgivning som franciska- 
nerna kände sig besläktade med. Kanske främja
de bröderna Katarinakulten mer än andra, efter
som de hade speciella relationer till det heliga 
landet, där helgonets grav på Sinaiberget ärades. 
Även den heliga Anna vördades högt bland brö
derna, ty hon påminde dem om Herrens egen 
mänskliga släkt och hans likhet med oss. Or- 
densstiftaren och ordenshelgon förekommer 
knappast som skyddshelgon för brödernas klos
ter eller kyrkor - jag vet inte varför -, men både 
Franciskus och Klara tilläts att figurera på sigil
len. För övrigt kan vi inte dra några mera långt
gående slutsatser.

b. »Franciskanskt» i striktare bemärkelse

Franciskanska helgon i striktare bemärkelse är de 
helgon som var medlemmar i eller hade nära 
anknytning till någon av ordensgrenarna. För 
vårt syfte behöver vi endast räkna med de perso
ner som blev helgonförklarade och/eller ärades i 
hela kyrkan, alltså inte med de lokala utländska 
helgon som endast blev saligförklarade eller vil
kas kult lokalt blev tillåten utomlands. Jag 
känner inga heliga bröder eller systrar från Sve
rige som ärades under medeltiden.

Fram till år 1525 gäller det enligt ordenslistor- 
na i Martyrologium franciscanum och hos Habig 
följande personer i kronologisk ordning: Berar- 
dus och fyra andra martyrer i Marocko (döda 
1220, helgonförklarade 1481); Franciskus av As
sisi (d. 1226, h. 1228); Daniel och sex andra 
martyrer i Ceuta (d. 1227, h. 1516); Antonius av 
Padua (d. 1231, h. 1232); Elisabeth av Thüring
en (d. 1231, h. 1235); Rosa av Viterbo (d. 1251, 
h. 1457); Klara av Assisi (d. 1253, h. 1255); 
Ludvig IX av Frankrike (d. 1270, h. 1297); Bo- 
naventura av Bagnoreggio (d. 1274, h. 1482); 
Benvenutus Scotivoli av Osimo (d. 1282, h. 
1285); Ludvig av Toulouse (d. 1297, h. 1317); 
Ivo av Bretagne (d. 1303, h. 1347); Rochus av 
Montpellier (d. 1327); Birgitta av Sverige (d. 
1373, h. 1391) samt Bernhardinus av Siena (d. 
1444, h. 1450).

Vi kan emellertid minska denna lista med någ
ra namn. Av några av dem finns inga som helst 
spår i Sverige, nämligen av Berardus och följe
slagare, Daniel och följeslagare, Rosa, Benvenu
tus och Ivo. (För dessa och följande uppgifter 
baserar jag mig främst på Ikonografiska registret 
vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm, utan att 
ha kollat dess uppgifter på plats eller ha sett alla 
bilder.)

Den heliga Birgitta räknas som medlem i den 
franciskanska tredje orden men det finns inga 
bevis för det. Antagligen har franciskanerna gjort 
så, därför att Franciskus uppenbarade sig för hen
ne i samband med hennes pilgrimsresa till Assisi. 
Birgitta bör dessutom säkert här i Sverige räknas 
som ordensstiftare med ett helt eget inflytande 
och inte upptas som exempel på franciskansk 
ikonografi.

Samma sak kan sägas om Rochus av Montpelli
er, som visserligen avbildas tolv gånger i Sverige, 
men som här anropades som en av nödhjälparna 
mot pesten och inte alls var känd som tredje- 
ordensmedlem. Först ungefär 100 år efter hans 
död, efter konciliet i Konstanz (1414-1418), 
började hans kult att blomstra. Franciskanerna 
uppfattade honom då som tertiär. Men vi har 
inga tillförlitliga källor om hans liv. Berättelsen i 
Acta sanctorum (Bollandisterna) är inte trovär
dig och liknar för mycket legenden om den heli-



Fig. 4. S. Klara och S. Franciskus. Kalk
målning i Tcnsta kyrka, Johannes Rosen
rod 1437. Foto ATA.
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ge Alexius. Leo Goossens betvivlar om han över
huvudtaget har funnits. Att bilderna av honom 
främst förekommer i Norrland och Skåne och 
inte i Mellansverige, beror väl på att pesten kom 
till Sverige via våra två grannländer.

c. Ordensmedlemmarna

Ett verkligt folkligt helgon både på Iberiska 
halvön och i Italien var Antonius av Padua. Ge
neralkapitlet i Narbonne tillät att han avbildades, 
som vi såg, men han framställs sällan norr om 
Alperna. Han firades även i Sverige den 13 juni. 
Visserligen har man i början på 1500-talet ibland 
betecknat Arbogaklostret som Antoniuskloster, 
men det var felaktigt. Antonius visas som ung 
man i ordensdräkt, oftast med en bok eller en 
lilja i handen, sedan 1500 även med Jesusbarnet 
på armen. Det finns inga kända avbildningar av 
honom i Sverige. Han kanske kan dölja sig bland 
de oidentifierade ordensbröder, som inte har 
några attribut, men det är föga troligt.

Ungefär detsamma är förhållandet med kardi
nalen och kyrkoläraren Bonaventura, som avbil
das i franciskandräkt, eventuellt dold under en 
biskopskåpa, och med kardinalshatt och bok som 
attribut. Trots att han även i Sverige var känd och 
att t. ex. Sveriges störste teolog under medelti
den, Magister Mathias, i många hänseenden följ
de Bonaventura, äger vi inga ikonografiska av

bildningar av honom i Sverige. Han var aldrig ett 
folkligt helgon och helgonförklarades också först 
år 1482.

Kung Ludvig IX av Frankrike tillhörde den 
franciskanska lekmannaorden och framställdes 
av bröderna som exempel på en rättvis och 
fredsvillig furste, som bevarade sin personliga 
integritet mitt i all politisk verksamhet. Han fira
des även i Sverige den 25 augusti. Han avbildas 
som kung med krona och spira och ofta med de 
heraldiska franska liljorna på kläderna eller på en 
sköld. I Sverige har jag inte heller hittat någon 
avbildning av honom. Men han kan mycket väl 
dölja sig bakom de många oidentifierade kunga- 
bilder som har förlorat all sin färg. Varför skulle 
det inte kunna vara han som är den okände 
kungen i fönstret i klosterkyrkan i Arboga i när
heten av den heliga Elisabeth av Thüringen?

Av de fem övriga ordenshelgonen framstår 
Klara av Assisi, Bernhardinus av Siena och Lud
vig av Toulouse som typiska ordenshelgon. Av
bildningar av dem kan därför peka på kontakter 
med bröderna i närbelägna konvent. De före
kommer i vårt land 13 resp. 11 resp. 2 gånger. 
Lekmannaordcns skyddshelgon Elisabeth av 
Thüringen och ordensstiftaren Franciskus själv 
blev allmänt kända över hela Europa, bland an
nat därför att Jakob de Voraginc upptog deras 
biografi i medeltidens bestseller Legenda aurea.
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Fig. 5. S. Klara och helig jungfru. Mål
ning på altarskåpsflygel från Vaksala (?). 
Nederländskt arbete 1500-talets början. 
Foto ATA.

Båda två finns också med i den svenska översätt
ningen som kallas »Fornsvenska legendariet» 
(utgiven av G.Stephens). Sålunda är enbart i Sve
rige av Elisabeth 26 och av Franciskus hela 36 
avbildningar bevarade (fig. 2, 4, 10-20).

Klarissornas första ledare, Klara ar Assisi (fig. 
3-6), är alltid klädd i ordensdräkt, dvs. brun 
habit och rep med knutar oftast mitt fram, man
tel och nunnedok (i olika färger). Hennes vanli
ga attribut är en monstrans eller ett ciborium, 
som påminner om hur hon vid ett soldatöverfall 
på San Damianoklostret visade soldaterna 
monstransen och så lyckades bortjaga dem. Ut
omlands, men inte i Sverige, bär hon ofta ett litet 
krucifix eller en lilja, kyskhetens symbol, eller

också en palmkvist som minne av den palmkvist 
hon fick av biskopen när hon på Palmsöndagen 
lämnade sitt hem och anslöt sig till Franciskus.

Det finns kalkmålningar av Klara i Sanda på 
Gotland (fig. 20), i Säby i Småland, i Mogata 
(förlorad) och Fivelstad i Östergötland, Ängsö i 
Västmanland samt i Färentuna, Tensta (fig. 4) 
och Ärentuna i Uppland. Dessutom förekommer 
hon på altarskåpen i Husby-Sjutolft och Vaksala 
(fig. 5) i Uppland, liksom tillsammans med sin 
mor och sin syster på en bevarad altarskåpsdörr 
från Klaraklostret i Stockholm (fig. 3). I Kumla, 
Närke, är hon broderad på en korkåpa (fig. 6) 
och i Vretakloster, Östergötland, inritad på no
den till en kalk. De flesta av dessa avbildningar
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förekommer alltså på eller nära altaret. (Också 
vissa av kalkmålningarna gör det, vilket inte för
vånar med tanke på Klaras attribut och hennes 
stora vördnad för mässan.)

En av träskulpturerna från altarskåpet i Skee, 
Bohuslän, (alltså förr i Norge, nu i Sverige), av
bildar enligt Ikonografiska registret också Klara, 
men enligt min mening är det antagligen den 
heliga Barbara, som ju också har en kalk. Statyn 
bär nämligen ingen ordensdräkt och har en kro
na på det synliga håret. Barbara skulle då före
komma två gånger i samma altarskåp, men såvitt 
jag kunde se har statyerna olika storlek, så att en 
av dem måste härstamma från ett annat altar
skåp.

Den helige Bernardinus av Siena stod i spet
sen för observanternas reformrörelse inom fran- 
ciskanorden och var samtidigt en av senmedelti
dens stora vandringspredikanter (se Nilséns arti
kel i denna publikation s. 73). Med hjälp av en 
solskiva med Kristusmonogrammet IHS inprän
tade han hos åhörarna större kärlek till Jesus 
Kristus. Han avbildas som en asketisk äldre man 
i franciskansk ordensdräkt, dvs. en rymligt sit
tande habit och kring midjan ett vitt rep med 
flera (ofta tre) knutar på de nedhängande ändar
na. Kapuschongen är dubbel, dvs. en del hängan
de över axlarna, en annan del stående upprätt på 
skuldrorna, fast inte så styvt som hos oss idag. I 
motsats till dominikanerna har franciskanerna 
inga mantlar. Bernardinus kan som attribut ha 
en bok (observanternas ledare), ett kors eller en 
monstrans eller solskiva ofta med Kristusmono
grammet IHS (folkpredikanten), och tre bis- 
kopsmitror vid fotterna (p.g. a. de tre gånger 
som han vägrade bli biskop). I Sverige bär han 
ingen monstrans med IHS utan oftast en strålan
de sol.

Kalkmålningar av helgonet förekommer på 
Gotland (Anga, Hablingbo, Hejnum) och i Upp
land (Gamla Uppsala, Roslags-Bro, Spånga, 
Sånga, Vallby). Träskulpturer finns i Skee, Bo
huslän, och i Stora Aby och Vinnerstad, Öster
götland. Vördnaden för Bernardinus var alltså 
spridd även i Sverige, trots att franciskanerna här 
stannade kvar inom konventualrörelsen och inte 
följde sina danska medbroder. Det är kanske ett

Fig. 6. S. Agnes och S. Klara. Broderi på korkåpsbräm 
från Kumla (Närke; nu SHM). Nederländskt arbete, 
1500-talets början. Foto ATA.

tecken på att motsättningarna mellan de danska 
observanterna och de svenska konventualerna i 
första hand hade kyrkliga och politiska grunder 
och inte så mycket berodde på att svenskarna 
hade förlorat all sin franciskanska idealism. För 
långt gående slutsatser får vi dock inte dra av
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Fig. 7. Ludvig av Toulouse flankerad av 
S. Klara och S. Birgitta (?). Kalkmålning 
i korvalvet i Ärentuna, Uppland, o. 
1425-50. Foto ATA.

hans förekomst i Sverige, ty han var en även 
utanför orden välkänd predikant.

Biskop Ludvig av Toulouse däremot blev - 
utom i Frankrike - nästan endast känd bland 
sina ordensbröder. I sitt korta liv (1274-1297) 
hann denne kungason från Neapel med att vara 
gisslan i Spanien, avstå från kungakronan, inträ
da hos franciskanerna, och mer eller mindre mot 
sin vilja bli biskop i Toulouse. Han framställs i 
ordcnsdräkt med biskopliga attributer (ibland 
tre mitror, ty han accepterade först tredje gången 
att bli biskop) och ibland med den avvisade 
kungakronan vid fotterna. I Sverige avbildas han 
på kyrkväggarna i Roslags-Bro och Ärentuna (fig. 
7), båda i Uppland. I Roslags-Bro hänger de tre 
mitrorna under varandra kring biskopsstaven.

Angående den heliga Elisabeth av Thüringen 
har Elisabethsyster Ansgaris Kürschner redan 
gjort en undersökning, som jag endast på vissa 
detaljpunkter kompletterar. Hon avviker i några 
fall från Ikonografiska registret.

På grund av den stora spridningen av Legenda 
aurea med hennes biografi och helgonets bety
delse för de medeltida adelsdamerna som exem
pel på mildhet och fattigvård, behöver hennes 
bild inte direkt peka på kontakter med den fran- 
ciskanska gemenskapen. Däremot är den spiri
tualitet som hon levde av alltigenom francis- 
kansk, och hennes kult bidrog säkert till att den
na spreds. Formellt blev hon aldrig upptagen i 
lekmannaorden, ty hon levde innan den var or
ganiserad, men hon hade intensiva kontakter
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Fig. 8. S. Elisabeth av Thüringen, klädd i hustrudok 
och med kanna i handen. Altarskåp i Frötuna, Upp
land. 1400-talets andra hälft. Foto ATA.

9-908381
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Fig. 9. S. Elisabeth. Kalkmålning i Enånger, Hälsing
land. Alfabetsmåstaren, 1500-talets början. Foto ATA.

med bröderna som med hennes hjälp byggde sitt 
första kloster i Tyskland, i Eisenach. Hon är nu 
lekmannaordens skyddshelgon.

Elisabeth framställs utomlands som furstinna 
med en krona (ibland med två kronor, för Ung
ern och Thüringen) eller som änka med duk på 
huvudet (fig. 8), det sistnämnda nästan alltid i 
Sverige. Hon kan ha en kyrkomodell i handen, 
fast det förekommer inte i Sverige. I de äldre

avbildningarna, också oftast i Sverige, har hon en 
oljekanna i den ena handen (för att bota sår) och 
bröd eller en skål med fisk i den andra, och 
ibland en tiggare vid sina fötter. I senare avbild
ningar, därav en gång i Sverige (på ett altarskåp i 
Vadstena klosterkyrka), målas hon då hon över
raskas av sin man lantgreven och hennes famn 
visar sig vara fylld inte med bröd utan med blom
mor.

Det är inte alltid lätt att känna igen helgonet, 
framför allt inte när bilden är skadad. Söderifrån 
räknat har jag noterat totalt 26 avbildningar av 
henne i det nuvarande Sverige, nämligen Lund 
och Ystad i Skåne; Edestad i Blekinge; Edshult 
och Kumlaby i Småland; Endre på Gotland; 
Mogata (försvunnen) och Vadstena (2 gånger) i 
Östergötland; Berga i Västergötland; Kumla i 
Närke; Almunge, Biskopskulla, Börje, Frötuna 
(fig. 8), Gamla Uppsala, Knivsta, Skuttunge och 
Torsvi i Uppland; Arboga, Tortuna och Västerås 
i Västmanland; Hille och Arsunda i Gästrikland; 
Enånger (fig. 9) och Njutånger i Helsingland. 
Berga anges enbart av sr Ansgaris, Mogata, Alm
unge, Biskopskulla, Skuttunge och Arsunda no
teras enbart av Ikonografiska registret. Altar- 
skåpsdörren i Vadstena omnämns av ingendera 
(Östergötland ännu ej färdigställt i registret). 
Listan innebär en ganska god spridning i många 
provinser. Flera av dessa kyrkor ligger långt borta 
från något franciskankonvent, vilket bekräftar att 
Elisabethkulten var allmänt spridd i landet. Ef
tersom lekmannaorden inte alls har funnits i Sve
rige under medeltiden, såvitt vi vet av det arkiva- 
liska materialet, kan förekomsten av hennes bild 
inte heller ge någon anvisning i denna riktning.

d. Ordensstiftaren

Ordensstiftaren själv, den helige Franciskus av 
Assisi, är den som avbildats oftast här i landet, 
hela 36 gånger. Han levde 1182-1226 och blev 
omedelbart föremål för många berättelser. En
ligt Florens Deuchler visar den äldsta gruppen av 
bilder, som gjordes medan han ännu levde eller 
nyss hade dött, broder Frans stående i ordens- 
dräkt frontal mot åskådaren och visande de fem 
såren i händer, fötter och sida (fig. 10). I många 
detaljer följer framställningen den noggranna
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Fig. 10. S. Franciskus samt dominikan- 
hclgonet S. Petrus martyren. Teckning 
efter kalkmålning i Risinge g:a kyrka, 
Östergötland, o. 1400-1425. Foto ATA.

beskrivningen av helgonets yttre i Thomas av 
Celanos första biografi (1 Celano 83). Franciskus 
bär antingen en bok (Ordensregeln) eller ett kru
cifix (evangeliepredikan).

Majoriteten av de svenska bilderna ansluter sig 
till denna ikonografi. Så sker i S. Petri kyrka i 
Malmö; i S. Hestra i Småland; i Hemse, Boge, 
Sanda (fig. 20) och Väskinde på Gotland; i Fivel- 
stad och Risinge (fig. 10) i Östergötland; i Heda
red i Västergötland; i Västerås och Ängsö i Väst
manland samt i Färentuna, Litslena (fig. 11), 
Roslags-Bro, Sigtuna, Sparrsätra, Tensta (fig. 4), 
Vallby och Ärentuna i Uppland. I Malmö står 
helgonet bredvid Smärtomannen och i Sanda på 
Gotland samt i Sigtuna och Sparrsätra står han 
under korset, allt för att betona hans likhet med 
den lidande Frälsaren.

Den andra gruppen av bilder bygger mer på 
helgonets officiella biografi, Bonaventuras Le
genda maior av år 1260, där ordensgeneralen 
samtidigt ger en teologisk tolkning av sin andli
ge faders liv utifrån bibelns krav på helighet och 
Franciskus’ likhet med Kristus. Ikonografiskt låg 
denna levnadsbeskrivning till grund för den be
römda första freskosviten av Giotto i den övre 
basilikan i Assisi, som i sin tur tjänade som före-

Fig. 11. S. Franciskus. Kalkmålning i Litslena, Upp
land. O. 1425-1450. Foto ATA.
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Fig. 12. S. Franciskus stigmatiseras. Gra
verad bild på fot till nattvardskalk i Ären- 
tuna, Uppland. 1400-talcts andra hälft. 
Foto ATA.

bild för många andra serier eller enskilda fram
ställningar. Utomlands förekommer t. ex. ofta 
Franciskus predikande för fåglarna, vilket i vår 
tid är ett älskat tema även här, men i Sverige 
inskränker de medeltida avbildningarna sig en
dast till stigmatiseringsskeendet. Härvid knäböjer 
helgonet med händerna uppåt, riktad mot ett 
fritt svävande kors med en seraf eller en bevingad 
Kristus, varvid fem linjer går från serafen/Rris- 
tus till Franciskus’ händer, fötter och bröst (fig. 
12). Ibland är en annan broder med, som då 
nästan alltid sover eller med böjt huvud läser i en 
bok. Ibland tecknas även ett klipplandskap. Där
med anges att helgonets biktfar, broder Leo, vis
serligen var närvarande på berget La Verna år 
1224, men att han inte såg något, eftersom stig
matiseringen skedde i en ensam bönestund. Den 
sovande broder Leo är en tydlig parallell till 
apostlarna som sov i Getsemane, medan deras 
Herre ensam svettades blod av ångest inför sitt 
lidande.

I Sverige avbildas stigmatiseringen i följande 
kyrkor: i Brunnby, Fulltofta, Linderöd, Ö. Her
restad och Ö. Strö i Skåne; i Mogata (för
svunnen) i Östergötland; i Klaraklostrets gamla 
kyrka i Stockholm (fig. 2); i Estuna, Håbo-Tibb- 
le, Härkeberga, Knutby, Stavby och Vendel i 
Uppland; samt i Torsåker i Ångermanland. På

fallande är alltså, att Skåne inte känner den första 
modellen och har relativt många avbildningar av 
den andra modellen. En noggrannare analys vi
sar också att helgonet ibland avbildas halvt knä- 
böjande och snett framifrån, så att han både
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Fz>. 13-14. Franciskussviten i Arboga stadskyrka, Väst
manland, 1400-talets mitt. Foto ATA. Numren i den 
schematiska översikten hänför sig till artikeltexten.
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Fig. 15. Franciskus ligger sjuk (2) samt kysser en spet- 
älsk man (3). Nederst skymtar det nymålade Maria- 
sigillet samt fragment av det ursprungliga motivet, 
Djävlarna drivs ut ur staden Arezzo (9). Arboga stads
kyrka. Foto ATA.

liknar den första och den andra modellen. Detta 
sker t. ex. i Torsåker.

Till slut finns det några bilder som är så otyd
liga att vi inte känner deras exakta modell. Detta 
är fallet i Björsäter, Östergötland, och i Sånga, 
Uppland. Bilden i Sånga är enligt min mening 
inte ens Franciskus, ty varken ordensdräkt eller

stigmata finns med. Jag skulle vilja föreslå att det 
är S. Benedikt, som väl avbildas i munkdräkt 
med en sorts doktorshatt, bok (regeln) och ris 
(munktukten). Namnet Franciskus på banderol
len kan ha feluppfattats vid en senare restaure
ring.

En för hela Norden unik bildsvit är Francis- 
kus-legenden \ Arboga (fig. 13-19; se vidare min 
artikel i ICO 1987:1 »Franciskuslegenden i Ar
boga stadskyrka»). Fyra eller fem av arbogabil- 
derna liknar Giottos fresker i övre basilikan i 
Assisi. Men de flesta bilderna går tillbaka på 
andra förebilder. Också kvalitetsmässigt är det 
stor skillnad mellan arbogamålaren och Giotto. 
Målaren eller bröderna i konventet som ställde 
samman bildschemat måsta ha haft ett för oss 
okänt bildmaterial till förfogande. En litterär 
källa kan ha varit det så kallade »Fornsvenska 
legendariet» (efter 1350) eller ännu troligare 
dess latinska förlaga Legenda aurea av Jakob de 
Voragine, som dog som ärkebiskop av Genua

Fig. 16. Påven Innocentius’ dröm om Franciskus som 
stöttar den fallfärdiga Kyrkan (6). Arboga stadskyrka. 
Foto M. och R. Kunze.
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Fig. 17. Fragment av ursprungligt målningsskikt: Fran- 
ciskus driver ut djävlarna ur Arezzo (9). Teckning av R. 
Svedskog 1936. Foto ATA.

1298. Men alla scener från Arboga är också be
skrivna i Bonaventuras Legenda maior, som san
nolikt fanns tillhands hos bröderna.

År 1897 restaurerades målningarna hårdhänt, 
så att deras ursprungliga stil till stor del förstör
des. De nedersta scenerna var svårast skadade 
och delvis oigenkännliga, så att restauratoren där 
fick utlopp för sin egen fantasi. Bilderna är i stort 
sett målade i två cirklar kring de två centrala 
motiven i mitten strax bredvid själva fönstret, 
som återger kärnan i helgonets spiritualitet, stig
matiseringen och predikan för djuren. Bilderna 
föreställer enligt min tolkning (i kronologisk 
ordning; fig. 13-14): 1. ornamentik; 2. Francis- 
kus ligger sjuk och tänker över sitt liv; 3. han 
kysser den spetälske mannen och omvänder sig 
(fig. 15); 4. ornamentik; 5. den store Kungens 
nye härold fråntas sina kläder av rövare (fig. 15); 
6. påven Innocentius III drömmer att helgonet 
stödjer den fallfärdiga kyrkan (fig. 16); 7. påven 
godkänner brödernas regel; 8. ordensfadern skic
kar ut bröderna på predikovandring; 9. helgonet 
driver splittringens djävlar ut ur staden Arezzo 
(fig. 17; endast fragment bevarade); 10. okänd 
scen (nu sigill); 11. Franciskus profeterar om en 
riddares död i Celano (?); 12. ornamentik; 13. 
okänd scen (nu konsekrationskors med ranka);
14. Franciskus känns igen av diktaren broder

Fig. 18. Franciskus mottar stigmata (15). Arboga stads
kyrka. Foto M. och R. Kunze.

Pacificus (svårt skadad); 15. Franciskus stigmati- 
seras (fig. 18); 16. Franciskus predikar för djuren 
(fig. 19). Med denna tolkning avviker jag från 
både Cornell-Wallin, Sven Ljung och Claes-Ber- 
til Ytterberg.

Syftet med alla avbildningar av helgonet från 
Assisi är enligt Servats Gieben inte så mycket att 
(trots Celanos noggranna beskrivning) göra ett 
porträtt med personliga drag, t. ex. med eller 
utan skägg, utan att visa på helgonets likhet med 
den lidande Kristus, vilket kom mest fram i och 
med att han stigmatiserades. Temat Franciskus 
som »alter Christus», en annan Kristus, där hel
gonet för sina samtida hänvisade till deras Frälsa
re och blev ett exempel på inlevelse i dennes 
lidande, gjorde att han ofta avbildades barfota 
och med händerna uppåt och visande sina sår, 
ungefär som den uppståndne Kristus visar sina 
sår. Därmed betonades samtidigt helgonets sär
skilda utkorelse.

5. Några slutsatser
Om vi skulle vilja undersöka varför vissa helgon
bilder är just där de är måste vi först notera att 
Ikonografiska registret ännu inte är helt färdigt 
med sin inventering och att t. ex. Sörmland och 
Västergötland till största delen saknas. En full-
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ständig översikt har vi alltså inte ännu. Dessut
om fanns under medeltiden oändligt mycket 
mer. Kung Gustav Vasas guld- och silverräfst, 
renässanskonstens ändrade smak, senare över- 
kalkningar i upplysningstidens spår, rivning av 
kyrkor som blivit för små osv. har skövlat många 
konstskatter. Men i Skåne och Östergötland och 
på Gotland och framför allt i Uppland har mer 
än i andra landskap de medeltida kalkmålningar
na blivit bevarade. Det är därför i dessa provinser 
som de flesta franciskanska helgonavbildningar 
förekommer. Och det är tillräckligt mycket för 
att vi får ett intryck av fromhetslivets rikedom 
förr och för att vi kan fråga oss hur vissa ikono- 
grafiska föreställningar har kommit till.

För att ange eventuellt franciskanskt inflytan
de räcker det inte med att hänvisa till ett närbelä
get franciskankonvent, eftersom sådana fanns i 
så gott som hela landet och bröderna dessutom 
överallt vandrade omkring för att predika och

tigga sitt uppehälle. I Skåne hade vi t. ex. kloster i 
Lund, Ystad, Trelleborg och Malmö, på Gotland 
i Visby, i Östergötland framför allt i Linköping 
och Söderköping, i Uppland i Stockholm, Upp
sala och Enköping. Brödernas inflytande sträckte 
sig ut över hela landet och det var lätt att komma 
i kontakt med dem. De som beslutade över bild
schemat för församlingskyrkornas målningar el
ler som beställde altaruppsatser och statyer med 
franciskanska motiv behövde därför inte ha råd
slagit med bröderna själva, utan kunde ha följt 
vissa allmänna strömningar. (Tyvärr fick jag 
Anna Nilséns doktorsavhandling om ämnet för 
sent för att kunna inarbeta hennes uppgifter 
här.)

a. Platser med flera motiv

Endast där flera franciskanska motiv samtidigt 
förekommer eller där det finns ordens egna av
bildningar kan vi sluta oss till mera direkt kon-
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Fig. 20. Kalvariegrupp omgiven av S. Klara och S. 
Franciskus. Kalkmålning i Sanda, Gotland, o. 1300. 
Foto ATA.

takt med bröderna. Jag genomgår först materia
let från södra Sverige fram till Uppland och 
pekar då på det som jag tycker är intressant och 
värt att närmare skärskådas.

I Skåne förekommer enbart ordensstiftaren 
själv 6 gånger (och Elisabeth av Thüringen 2 
gånger), inga andra franciskanska helgon. Dess
utom endast i form av den andra formgivningen, 
stigmatiseringsögonblicket, och inte Franciskus 
stående och visande sina sår. Även de fyra bevara
de Franciskusavbildningarna i Danmark (Birke
rod, Dragstrup, Lyngby, Skive) har samma iko
nografi. Lunds kustodi var en av de fem danska 
kustodier i vilken vår ordensprovins då var upp
delad och den hade likaledes anslutit sig till ob- 
servansrörelsen. Om ett närmare sammanhang 
mellan dessa fakta kan jag bara spekulera.

På Gotland har Sanda kyrka både Franciskus 
och Klara (fig. 20) och vittnar så om visbybröder- 
nas inflytande. Än intressantare är att alla övriga 
helgonavbildningar på ön kan tillskrivas den s. k.

Passionsmästaren (Franciskus i Hemse och Roge, 
Bernhardinus i Anga, Hablingbo och Hejnum). 
Denne hade tydligen nära kontakter med bröder
na. Detta förhållandet har då väl även avspeglat 
sig i Passionsmästarens andra målningar. Fran- 
ciskanerna betonade ju Jesu lidande och spred 
korsvägsandakterna. Passionsmästaren måste för 
sina passionsserier ha hämtat inspiration hos 
dem. Frågan är om man kan påvisa det även i 
hans sätt att måla Jesu lidande.

I Östergötland ser vi en dubbelanknytning en
dast i Fivelstad, där Franciskus och Klara avbildas 
och i Mogatas nu försvunna kalkmålningar 
(Franciskus, Klara, Elisabeth) som vi känner till 
genom Mandelgrens beskrivning.

I Närke har Kumla församling ägt en korkåpa 
med bl. a. Klara och Elisabeth broderade på brä
men (fig. 6).

I Skee, Bohuslän, menar Bengt Ingmar Kil
ström kunna påvisa franciskanskt inflytande, där
för att Bernhardinus av Siena är medtagen i seri
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en av helgonstatyer på altaruppsatsen. Det är inte 
omöjligt, och i så fall ligger konventet i Töns- 
berg närmare än Oslo eller Marstrand. Men en
bart förekomsten av Bernhardinus är inget bevis, 
eftersom hans kult efter hans helgonförklaring 
1450 snabbt spreds över hela Europa. (Den Kla
ra, som Ikonografiska registret där förmodar, är 
alltså enligt mig inte detta helgon; jfr ovan.)

I Västmanland har vi naturligtvis Arboga med 
sin unika Franciskuslegend i klosterkyrkan, men 
där förekommer också Elisabeth av Thüringen i 
en större framställning, där flera personer tycks 
dela ut allmosor. I samma provins framställs 
både Franciskus och Elisabeth en gång till, båda 
målade på högra dörren av det s. k. Lübecker- 
altarskåpet i Västerås domkyrka. Men där avbildas 
de endast som en bland flera ordensstiftare resp. 
heliga änkor. I Ängsö står kanske Klara bredvid 
Franciskus.

Som en av de vackraste och mest kända mål
ningar i Uppland räknas flygeldörrarna till en 
altaruppsats i f. d. Klaraklostret i Stockholm (fig. 
1-3), som på ena sidan framställer Klara med sin 
moder Ortulana och antagligen sin syster Agnes 
(ej som angivits Aurora, ty det finns ingen hel
gon- eller saligförklarad klarissa som heter Auro
ra!), och på den andra sidan Franciskus’ stigmati
sering.

Vidare kan vi i Uppland räkna med direkt fran- 
ciskanskt inflytande i de församlingar där det 
förekommer minst två ordenshelgon, nämligen 
- i bokstavsordning - Färentuna (Franciskus, 
fig. 11, och Klara), Gamla Uppsala (Bernhardi
nus och Elisabeth), Roslags-Bro (Franciskus, 
Bernhardinus och Ludvig av Toulouse), Sånga 
(Bernhardinus och Franciskus?), Tensta (Franci
skus och Klara; fig. 4), Vallby (Bernhardinus och 
Franciskus), Ärentuna (Klara och Ludvig; fig. 7). 
Alla dessa kyrkor bör granskas närmare, för kan
ske kan man också i deras övriga målningar upp
täcka franciskanska motiv.

Speciellt intressanta är Färentuna, Roslags- 
Bro, Sånga och Tensta, eftersom i dessa kyrkor 
även andra mendikantbröder avbildas, dom in i- 
kanerna Dominicus och Petrus martyr. Tyder 
den gemensamma förekomsten av de två ordnar
nas helgon på direkt samarbete mellan mendi

kanterna, eller är det utslag av ett allmännare 
inflytande? Samma förhållanden finns för övrigt 
även i andra landskap, Ö. Herrestad (Skåne), 
Björsäter och Risinge (Östergötland).

Bengt Ingmar Kilström menar, att de tre upp
landskyrkorna Ärentuna, Vendel och Litslena 
påvisar franciskanska motiv i och med att där har 
målats bildserier med de tio budorden. Bildseri
en ensam räcker enligt mig inte, ty motivet är 
inte exklusivt franciskanskt. Men eftersom på 
alla tre ställen åtminstone Franciskus avbildas, 
kan Kilström ha rätt i att bröderna hjälpte till 
med att uppställa bildschemat för kyrkans pryd
nad. För Litslena och Vendel kan vi dock även 
tänka på påverkan från dominikanskt håll (se 
nedan).

b. Målarskolorna

Ett annat sätt att spåra eventuella franciskanska 
motiv är att se efter vilka målarskolor som upp
visar de flesta franciskanska helgonen. (Här 
handlar det då endast om kalkmålkningarna.) 
För Gotland kunde jag redan tidigare hänvisa till 
Passionsmästaren. För mälarområdet följer jag 
härunder indelningen som Henrik Cornell och 
Sigurd Wallin gjorde beträffande de uppsvenska 
målarskolorna på 1400-talet. (Vissa avbildningar 
från tidigare eller senare perioder förbigås alltså 
här.) Följande detaljer avtecknar sig då.

På 1400-talets första hälft har Johannes Rosen
rod vid målningen av Tensta kyrka antagligen 
haft kontakt med bröderna i Uppsala. Om detta 
kan bevisas ur hans bildmaterial utöver Francis
kus och Klara, kunde jag dock inte undersöka 
närmare.

Till den s. k. Ärentunagruppen hör Ärentuna, 
Arboga och Litslena med sina Franciskusavbild- 
ningar och sina (eventuella) budordsserier. I 
Litslena förekommer även Dominikus och därför 
kan vi kanske fråga oss vilka av de två mendikant- 
ordnarna som egentligen stod för kontakten 
med konstnären, franciskanerna i Enköping eller 
dominikanerna i Sigtuna, eller möjligen båda två 
i skön förening.

Omkring 1400-talets mitt kan vi först nämna 
Vendels kyrka, som målades av Johannes Iwan. 
Enligt Ikonografiska registret är den Franciskus
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som där avbildas emellertid från 1300-talet och 
således betydligt äldre. Därmed skulle budords- 
serien ensam stå för den franciskanska anknyt
ningen. Räcker det? Nej!

Från Strängnässkolan är utöver brödernas kyr
ka på Riddarholmen i Stockholm också Estuna, 
Färentuna och Håbo-Tibble värda en närmare 
analys. På de tre sistnämnda platserna kan konst
nären även haft rådslag med dominikanerna från 
Strängnäs, Sigtuna eller Stockholm, ty där avbil
das också dominikanska helgon.

Den äldre Tierpskolan representeras med fran
ciskanska helgon i Sånga, Knivsta, Roslags-Bro, 
Gamla Uppsala, Spånga och Börje. Märkligt är 
att alla Bernhardinusavbildningar i Uppland hör 
hemma i denna grupp. (Han helgonförklarades 
först 1450.) Framför allt Roslags-Bro och Sånga 
bör granskas mera noggrant, ty i båda avbildas 
flera såväl franciskanska som dominikanska hel
gon.

Hur mycket slutligen Albertus Pictor och hans 
lärjungar var influerade av franciskanerna, är 
svårt att säga. Endast i Härkeberga, Almunge 
och Knutby finns enstaka franciskanska helgon. 
Jag har intrycket att bröderna hade mer kontakt 
med dem som målade enligt traditionella möns
ter än med dem som representerar den nya 
skolan efter 1460.

6. Jesus Kristus och Maria 
som franciskanska motiv
Tyvärr har tiden inte räckt att penetrera typiskt 
franciskanska motiv i Kristus- och Maria-avbild- 
ningarna. Jag har endast kunnat göra några an
satser.

a. Jesus Kristus
Angående framställningen av Jesu födelse eller 
hans lidande och död kan vissa detaljer klargöra 
vilka litterära källor som följdes av konstnären. 
Men eftersom »Betraktelser över Kristi liv» även 
i Sverige lästes av många personer utanför vår 
orden och konstnärerna dessutom mestadels inte 
direkt lät sig inspireras av en bok utan av annat 
bildmaterial, är det hart när omöjligt att påvisa 
ett direkt franciskanskt inflytande vid dylika

framställningar. Först när de sammanställts med 
franciskanska helgon, såsom hos Passionsmästa- 
ren på Gotland, tyder de på ett sådant inflytan
de.

Man säger ibland att Smärtomannen-motivet 
skulle vara ett eget franciskanskt motiv, eftersom 
den stigmatiserade Franciskus avbildas som en 
medeltida smärtoman. I Malmö S. Petri kyrka 
står de bredvid varandra. Men för övrigt har jag 
inte hunnit gå igenom det svenska materialet på 
denna punkt.

Jesu hjärta-avbildningar skulle kunna visa på 
franciskansk påverkan. Men även inom augustin- 
och dominikanordens mystik förekommer detta 
tema. Faktiskt har Jesu hjärta framställts en gång 
här i landet, Kristi hjärta i vinpressen i Vallby 
kyrka söder om Enköping (Lindgren 1980). I 
samma kyrkas målningar kan man också hitta 
Franciskus, likaledes i långhusets första trave. Är 
det av en slump eller är det medvetet gjort och 
således en antydan om kontakt med bröderna?

Kristi sår avbildas i Sverige ofta på pätenen, 
silverfatet för hostian, men de målas också några 
gånger på valven, nämligen i S. Petri kyrka i 
Malmö (alltså ett tredje tecken på kontakt med 
bröderna just i Malmö), samt i Danmark, Harg, 
Härkeberga och Vallby i Uppland. Där är alltid 
också Kristi genomborrade hjärta med. Jag för
modar att åtminstone i Malmö, Härkeberga och 
Vallby detta motiv valdes även med tanke på den 
stigmatiserade Franciskus som samtidigt avbilda
des.

Kristusmonogrammet IHS började spridas av 
Bernhardinus av Siena på dennes predikovand- 
ringar, därför att han liksom ordensfadern Fran
ciskus hade så stor vördnad för Jesu namn. Fran- 
ciskanernas reformrörelse, observanterna, gjorde 
detta tecken till sitt emblem och avbildade det 
t. ex. i Lyngby i Danmark. Men i Sverige behöll 
konventualerna ledningen i klostren. Kristusmo- 
nogrammet förekommer därför inte i samman
hang med dem. Jag har endast upptäckt det på 
ett broderi på en korkåpa i Vallentuna och ovan
för den apokalyptiska madonnan i helgonskåpet 
från Venjan i Dalarna.

Idag är Taukorset eller T-korset ett speciellt 
kännetecken för franciskanerna, som kan bära ett
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sådant kors kring halsen eller trycka det i sina 
böcker. Det sker därför att ordensstiftaren själv i 
en dröm såg sina bröder teckna ned det och även 
ritade det under sina brev. Ikonografiskt förknip
pas emellertid Taukorset med abboten Antonius 
och Antoniusbröderna som tog hand om de 
spetälska, eller med den heliga kejsarinnan Hele
na som återfann Kristi kors i Jerusalem. Francis- 
kus avbildas åtminstone i Sverige alltid med ett 
latinskt krucifix i handen. Golgataframställ- 
ningarna och krucifixen i medeltiden kunde ha 
båda formerna utan att man kan upptäcka någon 
regel bakom. Taukorset är alltså ingen väg att 
upptäcka franciskanska kontakter.

Korsvägen infördes i Europa av franciskanerna 
som hade blivit väktare av de kristna vallfartsor
terna i det heliga landet. Så småningom fastställ
des den till fjorton stationer. Sedvänjan att fram
ställa Jesu lidande i en serie avbildningar började 
få fotfäste i Europa på 1400-talet men korsvä
gens stora tid kom först efter 1500. I Sverige kan 
vi alltså endast finna förelöpare av den, t. ex. i 
Anga på Gotland, där Passionsmästaren har må
lat en dylik serie. I Uppgränna i Småland hade 
provincialministern Jöns Nilsson stiftat ett ka
pell och till det knöts en korsväg, dvs. ett kalva- 
rieberg. Jag har tyvärr inte hunnit undersöka des
sa serier mera utförligt.

b. Jungfru Maria

Franciskanernas stora vördnad för jungfrun Ma
ria uttrycktes bland annat i att hon ärades som 
skyddshelgon för flera konvent och regelbundet 
avtrycktes på konvents- och gardianssigillen. Det 
är svårt att påvisa något direkt inflytande bland 
alla de avbildningar av Maria som har bevarats i 
Sverige. På två sätt kan man dock kanske ange 
något för vår orden säreget.

Franciskanerna ivrade - i motsats till domini- 
kanerna men med stöd av birgittinerna - för tron 
på Marias obefläckade avlelse eller Immaculata 
conceptio. Det betyder inte Marias jungfrulighet 
eller att hon inte hade haft umgänge med någon 
man innan hon födde sin Son, utan det innebär 
att hon själv föddes befriad från arvssynden. Iko- 
nografiskt är det svårt att utbilda denna trosupp- 
fattning. Man måste tillgripa symbolvärden.

Tron på Maria Immaculata kan dölja sig bakom 
Joakims och Annas möte vid Gyllene porten i 
Jerusalem eller bakom Marias tempelgång som 
ung flicka. Franciskanen påven Sixtus IV 
(1471-1484) föreskrev att den apokalyptiska 
madonnan, dvs. Maria som drottning omgiven 
av en mandorla av strålar och med månen under 
sina fötter, skulle användas som symbol för den
na tro. I Sverige förekommer den apokalyptiska 
madonnan mer än hundra gånger, kanske ett 
tecken på att många svenskar ärade Marias obe
fläckade avlelse, men också ett bevis på att vi 
knappast kan räkna med speciellt franciskansk 
påverkan.

Däremot bad franciskanerna rosenkransen på 
ett helt eget sätt. Deras rosenkrans hade inte fem 
eller femton dekader såsom dominikanernas vil
ken blev allmängiltig i hela kyrkan, utan sju de
kader. De mediterade då över antingen Marias 
sju glädjeämnen eller hennes sju smärtoämnen. 
Även i Sverige finns denna devotion utbildad 
några gånger, vilket kan tyda på kontakt med 
den franciskanska fromheten.

Från Folkärna, Dalarna, härstammar ett altar
skåp med en apokalyptisk madonna omgiven av 
en rosenkrans med sju dekader.

I Uppsala domkyrka gjordes den vackraste 
mässhaken av Albert pärlstickaren, som är iden
tisk med Albertus Pictor. Agnes Geijer kallar det 
magnifika broderiet på baksidan för en unik och 
utomordentlig artistisk prestation. Mariamässha- 
ken köptes enligt henne antagligen av ärkebiskop 
Jakob Ulfsson tillsammans med andra textilier. 
Den tronande madonnan med barnet omges av 
en strålande mandorla som i sin tur gränsar till 
sju avbildningar av Marias sju glädjeämnen. Från 
annat håll vet vi, att denne ärkebiskop var en stor 
vän till franciskanerna i Stockholm, så att motiv
valet för denna mässhake kan ha skett i samråd 
med dem.

Marias sju smärtor avbildas också på några 
kalkmålningar. I Frötuna, Uppland, står Jung
frun under korset omgiven av sju medaljonger 
med däri hennes smärtoämnen målade (fyra av 
dem kan ännu identifieras). I Sanda på Gotland 
står hon tillsammans med Franciskus och Klara 
under korset, med ett svärd som genomborrar



Franciskanska bildmotiv 141

hennes hjärta (fig. 20). Därmed förstärks indici
erna på brödernas inflytande på bildframställ
ningen. I Njutånger, Hälsingland, är det sju 
svärd som sticker in i hennes hjärta. I Tolfta, 
Uppland, finns också en avbildning. I de flesta 
av dessa fall kan man än så länge inte påvisa 
någon direkt förbindelse med ett franciskanskt 
kloster. Men de vittnar åtminstone om bröder
nas allmänna inflytande.

För fullständighetens skull vill jag omnämna 
att bröderna även ärade jungfru Marias moder 
Anna och den helige Josef. Avbildningar av dem 
borde granskas, men det har jag inte hunnit göra.

7. Avslutning
Efter denna långa genomgång vill jag slutligen 
endast säga: mycket har jag upptäckt, mycket 
återstår att upptäcka. Framför allt skulle det vara 
intressant att se vilka bildsviter som förekommer 
i kombination med varandra, och eventuellt titta 
om man via arkivaliska djupdykningar kan få 
fram anvisningar om enskilda målares och må
larskolors bildmässiga källor och deras person
kontakter med kyrkliga representanter. Jag har 
förbigått de franciskanska motiv som efter inled
ningsskedet blev allmängods inom den bildande 
konsten, eftersom avbildningarna i Sverige mes
tadels härstammar just från den senare tiden och 
därför knappast kan bli till vägledning för att 
bevisa en eventuell franciskansk påverkan. Men 
på ovanstående indirekta sätt kan man kanske 
ändå få fram anknytningar till franciskanbröder- 
na och -systrarna.
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Franziskanische Motive im mittel
alterlichen Schweden

1. Franz und die Kunst
Franz war im Dienste Gottes auch ein Dichter, Künst
ler, Schauspieler. Er verbreitete eine neue Frömmig
keit, von der allmählich auch eine neue Kunst ausging. 
Er liess die Menschen die Schöpfung als ein Abbild des 
Schöpfers sehen und zeigte ihnen Jesus als ihren Bru
der im Alltagsleben. Nun brauchten sie ihr Gebet nicht 
mehr den Geistlichen zu überlassen und das Denken 
über Gott nicht mehr den Theologen anzuvertrauen. 
Laien waren nun vollwertige Christen.

Franz war der Sohn einer städtischen Familie und er
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führte ein erneuertes Christentum in die Stadtkultur 
cin-vorhcr hatte sich die Kirche in eine feudale Agrar
kultur eingefügt. Er machte die Inkarnation durch die 
Weihnachtskrippe von Greccio anschaulich und die 
Erlösertat Jesu durch den Kreuzweg. Christus war 
nicht mehr der sieghafte Königssohn, der die Men
schen zu sich emporhob, sondern der mit seinen 
Geschwistern leidende Menschensohn. Das hatte gros
se Folgen für die Kunst. Bald nach Franz’ Tod waren 
seine Brüder unter den ersten, die den neuen gotischen 
Stil mit seinem Akzent auf dem Menschlichen aus 
Frankreich in Italien einführten.

2. Vom byzantinischen zum gotischen Stil 
Das Generalkapitel der Minderbrüder 1260 in Nar- 
bonne gab einige Vorschriften für den Kirchenbau der 
Brüder: ihre Kirchen sollten einfach und schmucklos 
(auch turmlos) sein und sich für die Predigt eignen. 
Bilder an den Wänden und in den Fenstern (mit Aus
nahme des Fensters über dem Altar) waren verboten. 
Aber im gleichen Jahr begann man mit der Ausmalung 
der Unterkirche von San Francesco in Assisi mit den 
Fresken aus dem Leben Jesu und des hl. Franz. Bis in 
die Mitte des 13. Jh. hatte in Italien das Vorbild der 
byzantinischen Kunst gegolten. Nun erneuerte man 
nicht nur den Stil, sondern auch die Bildmotive. Man 
stellte Leben und Leiden Jesu ausführlich dar; u. a. hob 
man jetzt die Anbetung der Hirten vor der der Könige 
hervor. Der Schmerzensmann und die Klage um den 
toten Christus stammten beide aus der byzantinischen 
Kunst, aber bekamen nun Leben und realistische Züge. 
Das Bild von Maria mit ihrem Kind Jesus (um 1300) 
ist voller franziskanischen Gefühls.

Die italienischen Künstler gestalteten handelnde, 
fühlende und leidende Menschen. Den Antrieb dazu 
hatte ihnen die Predigt der Minderbrüder gegeben. Sie 
stellten diese Figuren in ein Milieu, eine Landschaft, 
eine städtische Strasse. Aus biblischem, apokryphem 
und legendärem Material schuf ein anonymer Franzis
kaner um 1300 in der Toscana die Meditationes vitae 
Christi mit einer ganzen Reihe konkreter Szenen (am 
Ende des 14. Jh. wurde dieses Buch ins Schwedische 
übersetzt, wohl in Vadstena). Hier sei bemerkt, dass 
man nicht im Einzelnen unterscheiden kann, was etwa 
seit Mitte 13. Jh. franziskanisch oder dominikanisch 
ist; die beiden Bettelorden beeinflussten einander und 
beeinflussten später auch Birgitta und die ganze abend
ländische Frömmigkeit. Birgittas Vision der Geburt 
Christi - mit Maria auf den Knien, die ihr Kind, das 
nackt am Boden liegt, anbetet - ist literarisch vorberei
tet durch den Minoriten Jacopone da Todi (1230-

1306) (Meditationes) und den Karthäuser Ludolf von 
Sachsen (gest. 1377) (Vita Jesu Christi).

3. Ikonographischer Reichtum in Schweden
In Italien kann man noch heute eine Menge von Fres
ken seit dem Ende des 13. Jh., gerade in Bettelordens
kirchen, bewundern. Es hat sicher auch nördlich der 
Alpen viele Kalkmalereien in den Kirchen, auch in 
denen der Bcttelbrüder, gegeben - sie sind aber fast 
alle verschwunden. Nur in den nordischen Ländern, 
vor allem in Schweden, ist eine ansehnliche Zahl erhal
ten geblieben, trotz der Reformation, die alle Klöster 
aufgelöst hat. In Europa nördlich der Alpen - ohne die 
nordischen Länder - zählt man heute bloss noch 
sechzehn mittelalterliche Bilder des hl. Franz. Im heu
tigen Dänemark, das 17 Franziskanerkonvente beher
bergte, gibt es nur noch vier Bilder von Franz - in 
Norwegen gar keine, in Finnland zwei - aber Schwe
den besitzt dreissig Bilder von ihm an den Kir
chenwänden. Schweden ist auch das einzige Land 
nördlich der Alpen, das eine ganze Suite von Bildern 
aus dem Leben des Heiligen besitzt, in der Dreifaltig
keitskirche, der ehemaligen Franziskanerkirche, in Ar
boga (um 1440). International ist dieser Reichtum 
unbekannt. Darum sollen hier die Bilder franziskani
scher oder von den Franziskanern verehrter Heiliger 
zusammengestellt werden (wobei auch die schwedi
schen Provinzen, die früher dänisch oder norwegisch 
waren, mitgerechnet werden).

4. Franziskanische oder von den Franziskanern 
verehrte Fleilige
Es handelt sich um Heilige aus dem Orden des hl. 
Franz und der hl. Klara, auch aus dem der Tertiarier, 
ferner um Schutzheilige der Konvente der Minoriten, 
Heilige auf den Siegeln der Minoriten usw. Nicht 
mehr fcstzustellen sind die Patrozinien der Altäre in 
den Minoritenkirchen. Das Ergebnis der Übersicht sol
cher Bilder ist mager: Katharina von Alexandria 
kommt fünfmal vor als Schutzheilige, Maria dreimal, 
Anna zweimal, Michael, Klara, Nikolaus von Myra, 
Petrus und Paulus je einmal. Die Siegel der Minoriten 
zeigen vor allem Szenen aus dem Leben Jesu oder 
Mariens (elf-, bzw. zwölfmal), den Gekreuzigten vier
mal Maria mit dem Kind siebenmal. Es fällt auf, dass 
Franz und die eigenen Heiligen der Minderbrüder 
kaum als Schutzheilige der Konvente in Schweden er
scheinen.

Das Martyriologium franciscanum nennt folgende 
Heilige aus den Reihen des Ordens vor 1525: Franzis
kus selber, Berardus (mit vier Genossen), Daniel (mit 
sechs Genossen), Antonius von Padua, Elisabeth von
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Thüringen, Rosa von Viterbo, Klara von Assisi, Lud
wig IX. von Frankreich, Bonaventura, Benvenuto von 
Osimo, Ludwig von Toulouse, Ivo von der Bretagne, 
Rochus von Montpellier, Birgitta von Schweden, Bern
hardin von Siena. Von Berard, Daniel, Rosa, Benvenu
to, Ivo gibt es keine Bilder in Schweden. Birgitta wur
de zu den Tertiariern gezählt, obwohl es keinen Beweis 
dafür gibt. Die vielen Birgitta-Bilder in Schweden sind 
natürlich durch ihren eigenen Orden veranlasst wor
den. Auch bei Rochus, dem Pestheiligen, ist die Zuge
hörigkeit zu den Tertiariern unbewiesen; sein Kult 
blühte erst nach dem Konstanzer Konzil und er gehör
te zu den Vierzehn Nothelfern.

Antonius von Padua war ein wichtiger Heiliger in 
Italien und Spanien; in den anderen Ländern ist sein 
Kult selten und in Schweden gar nicht belegt in der 
Kunst. Ähnlich verhält es sich mit Bonaventura. Auch 
Ludwig IX. ist nicht in Schweden belegt; vielleicht aber 
ist er einer der, wegen der schlechten Erhaltung der 
Malereien nicht genau zu identifizierenden Könige an 
den Wänden unserer Kirchen, so etwa in Arboga, nahe 
bei der hl. Elisabeth.

Klara von Assisi kommt in Schweden dreizehnmal 
vor, Bernhardin elfmal (sh. den Aufsatz von Anna 
Nilsen in diesem Band), Ludwig von Toulouse zwei
mal. Von Elisabeth können wir noch heute 26 Abbil
dungen zählen. In Schweden ist sie fast ausschliesslich 
abgebildet als Witwe und mit einer Kanne mit Öl in 
der Hand. Die vielen Bilder im ganzen Land beweisen 
ihren allgemeinen Kult. Franziskus ist 36 Mal abgebil
det worden. Die Bilder des hl. Franz zeigen ihn meist 
stehend und in Ordenstracht; er weist seine Wund
male und hält ein Buch (Ordensregel) oder ein 
Kruzifix (Predigt). Aus seiner Legende hat man in 
Schweden - ausser der Suite in Arboga - daneben nur 
die Stigmatisierung.

Die einzigartige Suite in Arboga enthält solche 
Szenen, die in der Legenda maior des Franziskaners 
Bonaventura oder der Legenda aurea des Dominika
ners Jacobus a Voragine Vorkommen. Welche Bildvor
lagen der Maler - kein grosser Künstler! - gehabt hat, 
ist nicht bekannt. Es handelt sich um Malerei al secco; 
sie ist schlecht erhalten und wurde 1897 hart restau
riert. Die Bilder lassen sich wie folgt identifizieren 
(teilweise abweichend von den früheren Interpreta
tionen): Franz ist krank und denkt über seine Zukunft 
nach, er küsst den Aussätzigen und bekehrt sich, 
Räuber nehmen ihm die Kleider weg, Innozenz III 
träumt davon, dass Franz die fallende Kirche stützt, 
Innozenz III erkennt die Regel an, Franz schickt seine

Brüder zum Predigen aus, er vertreibt die Teufel des 
Bürgerkriegs aus Arezzo (nur Reste erhalten), eine zer
störte Szene, Franz prophezeit den Tod eines Edel
mannes in Celano, eine zerstörte Szene, Franz wird 
vom Bruder Pacificus erkannt (schlecht erhalten), er 
predigt den Tieren, er empfängt die Stigmata.

5. Ein paar Schlussätze
Eine vollständige ikonographischc Übersicht ist noch 
nicht möglich, da das ikonographischc Register in 
Stockholm noch nicht zu Ende geführt ist. Die Male
reien, von denen hier die Rede ist, sitzen, mit Ausnah
me von Arboga, nicht in Franziskanerkirchen, sondern 
in gewöhnlichen Pfarrkirchen, meist auf dem Lande. 
Da es überall in Schweden Franziskanerkonvente gab 
und die Brüder auf ihren Predigtfahrten weit herum 
kamen, kann man keine bestimmten franziskanischen 
Quellen für die Bilder in den Kirchen nachweisen.

Die sechs Bilder des hl. Franz in Schonen zeigen den 
Stigmatisierten, ebenso die vier in Dänemark erhal
tenen. Das ist vielleicht ein Ausschlag der Observan
tenbewegung gewesen. - Auf Gotland sind die Bilder 
von Franz und Bernhardin dem Passionsmeister 
zuzuschreiben. Dieser provinzielle Künstler hat um 
1430-60 in mehr als vierzig Kirchen die Szenen der 
Passion an der Nordwand gemalt. Dass man ihn so oft 
beauftragte, könnte mit der Predigt der Bettelmönche 
Zusammenhängen.

In Uppland kommen in sieben Kirche jeweils wenig
stens zwei franziskanische Heilige vor. In vier davon 
erscheinen auch Dominikus und Petrus Martyr, also 
dominikanische Heilige - deutet das auf eine Zusam
menarbeit der beiden Orden?

Wieweit man aus den übrigen Bildprogrammen der 
Kirchen des 15. Jh., in denen auch Franz oder die hl. 
Elisabeth erscheinen, auf franziskanischen Einfluss 
schliessen kann, ist eine offene Frage. Einzelmotive, 
wie der Schmerzensmann, das Herz Jesu, die Wunden 
Christi, das Monogramm IHS, die unbefleckte Emp
fängnis, der Rosenkranz, usw. sind keine sicheren Zei
chen franziskanischer Frömmigkeit. Auch die Domini
kaner pflegten diese Themen in ihren Predigten und 
sie waren allgemein in der Kirche des Spätmittelalters 
verbreitet. Die Hauptmasse religiöser Bilder in Schwe
den stammt aus dem späteren 15. Jh. Das macht es 
schwierig, einen besonderen franziskanischen Einfluss 
zu unterscheiden. Eingehendere Untersuchungen 
könnten vielleicht grössere Klarheit bringen.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



Franciscus och Dominicus i en 
väggmålning i Mariakyrkan i Sigtuna
RUDOLF ZEITLER

Mariakyrkan i Sigtuna, en tegelkyrka från 1200- 
talet, var under medeltiden det 1237 grundade 
Dominikankonventets kyrka. I den finns flera 
väggmålningar, bland dem Korsfästelsen (från 
senare 1400-talet) på norra sidoskeppsväggen, 
nära dess östra avslutning. Under korset står Ma
ria och Johannes; av en okunnig restaurator har 
de bytts mot varandra. Ytterst till vänster står ett 
munkhelgon, möjligen Dominicus (men hans 
gördel är felaktigt tecknad). Till höger om kors
fästelsen står två helgon, av vilken den yttersta 
omisskänneligen är Frans: han höjer händerna 
med tecknen på Kristi sår; dessa finns också på 
hans fötter. Bredvid Frans står ett munkhelgon 
med bok - det kunde vara Dominicus. Hela 
målningen är hårt restaurerad och i många detal
jer otillförlitlig (någon restaureringsrapport 
finns inte hos riksantikvarieämbetet, enligt vän
ligt meddelande från Ingalill Pegelow och Kris
ter Malmström). Trots alla oklarheter är det tyd
ligt att helgonet ytterst till höger är Frans. Efter
som målningen sitter i en dominikankyrka, mås
te ettdera av de två andra helgonen vara Domini
cus. Frans och helgonet närmast honom vänder 
sig till varandra och är större än korsfästelsegrup
pens figurer. Munken närmast Frans bör vara 
Dominicus, i synnerhet då han håller en bok i 
händerna, vilket är Dominicus’ vanliga attribut. 
Det ser så ut att dessa två bildar en grupp för sig, 
oberoende av korsfästelsen. Att framställa Frans 
med lyfta stigmatiserade händer intill korsfästel
sen, ger knappast någon mening alls. Och Domi
nicus borde inte stå vänd från korsfästelsen, utan 
knäböja vid korsets fot. Man får därför säga - om 
än inte med full säkerhet - att här står Frans och 
Dominicus bredvid varandra. - Helgonet ytterst

till vänster kunde möjligen vara S:t Petrus martyr 
- men han borde bära sitt martyrredskap (en 
kniv eller ett svärd) i den blödande skallen; detta 
skulle i så fall vara ett drag som restauratorn kan 
ha fördärvat.

Frans och Dominicus tillsamman - det borde 
väcka vår uppmärksamhet. De båda tiggarordnar- 
na, den av Dominicus grundade Ordo fratrum 
praedicatorum (OP) och den av Frans stiftade 
Ordo fratrum minorum (OFM), levde sedan 
1230-talet, tiden för deras stora och snabba 
spridning över hela Västerlandet, i konkurrens 
och tidvis i osämja och rentav öppen strid. Moti
vet med Dominicus och Frans i kalkmålningen i 
Sigtuna tyder på en vilja till sämja, kanske rentav 
gemenskap. Vilken historia har motivet? De iko- 
nografiska uppslagsverken innehåller bara få 
upplysningar om dess förekomst i konsten före 
1400-talet. Däremot finns flera litterära belägg 
redan från 1200-talet (se nedan).

Medeltidens bilder har till stor del försvunnit. 
Det kan ha funnits bilder med både Frans och 
Dominicus, och de kan ha suttit i dominikan- 
och franciskankonvent. De flesta av tiggarord- 
narnas kyrkor i Norden har rivits, bara några få är 
kvar: Sigtuna (OP), Raumo (OFM), Ystad 
(OFM), Søndersogn i Viborg (OP), Århus (OP), 
Ribe (OP), Horsens (OFM). Väggmålningar har 
bara Sigtuna och Raumo. Bland bevarade mål
ningar i nordiska församlingskyrkor finns endast 
ett belägg för båda helgonens gemensamma upp
trädande, nämligen i en valvmålning i Kirkerød 
kirke (på vägen mellan Köpenhamn och Hille
rød) (se: Danmarks kirker, bd 2, Frederiksbergs 
amt, 1967, Birkerød, av Ulla Haastrup, som har 
påpekat denna målning för mig).

Konsthistorisk tidskrift LIX



Franciscus och Dominicas 145

Fig. 1. Sigtuna, Mariakyrkan, väggmålning på norra Franciscus som assistensfigurer. 1400-talet. Foto Anna 
sidoskeppsmuren: Korsfästelsen med Dominicus och Nilsen.

Mest kända är väl bilderna med Frans och 
Dominicus i dominikanklostret San Marco i Flo
rens, målade av Fra Angelico mellan 1435 och 
1445. När de gemensamt tillber Maria i ett 
dominikankloster, tyder detta på en strävan till 
vänskap mellan de båda ordnarna.

Betonandet av vänskapen mellan OP och 
OFM har en lång historia, lika lång som deras 
motsättningar. Till en del berodde dessa på 
tävlan om folkets uppmärksamhet och de troen
des gåvor. Båda ordnarna vände sig med predi
kan och själavård till de många - tidigare hade 
kyrkan främst betjänat överskiktet. Bådas ordens
regler bjöd dem att leva på tillfälliga gåvor - icke 
som de gamla munkordnarna på varaktiga dona
tioner av gårdar, byar, jordar och skogar och 
fiske- och kvarnvatten. Följden var att predikan
ter från Frans’ och Dominicus’ orden kunda stö
ta ihop på samma torg eller i samma by. De fick 
komma överens med varandra, resp. med bisko
pen och med ortens kyrkoherde om predikotill- 
fällena och de därvid inflytande medlen. Så finns 
t. ex. ett avtal år 1446 mellan franciskaner, domi
nikaner och karmeliter i Helsingør om en fördel
ning av predikodagarna mellan dem.

En annan och mycket allvarligare orsak till 
motsättningen var dominikanernas befattning 
med inkvisitionen. När påven Gregorius IX för

anstaltade om en ny edition av de kyrkliga rätts
reglerna, däribland föreskrifterna om den kyrkli
ga processen mot kättare (1234), betroddes ut
valda dominikaner såsom åklagare och domare i 
samma person. Franciskanerna hade en mycket 
bredare folklig anslutning än dominikanerna och 
rörde sig därvid ofta i halvkätterska eller rent 
kätterska miljöer. Ett mindertal bland dem hyste 
direkt kätterska idéer, särskilt när de höll hårt på 
Frans’ armodsbud, som lätt kunde vändas till en 
radikal kritik av hela den katolska kyrkan och 
dess enorma godsinnehav. Bröder ur den ena 
orden kom att stå som förföljare av bröder ur 
den andra orden. Inte så få franciskaner, särskilt 
ur den riktning, som kallades för spiritualer, föll 
i inkvisitionens klor och dog på bålet.

Motsättningarna mellan de båda ordnarna va
rade medeltiden ut. En olycklig höjdpunkt nåd
de de efter 1317 och in i 1320-talet. Det var den 
franska påven Johannes XXII:s (1316-34) elän
diga politik, som drev konflikten till dess spets. 
Först hade han godtagit franciskanernas armods- 
regel (1316). Året därpå återkallade han sitt be
slut och lät bränna fyra spiritualer. Minorite
ternas ordensgcneral Michael av Cesena (1 280?- 
1342; general 1316-27) reste till Avignon för 
att bilägga tvisten, men blev fasthållen av påven, 
som ville röja honom ur vägen. Michael lyckades

10-908381
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F iß. 2. Ettblad stryck, italienskt, ca. 1460. 
Dominicas och Franciscus i endräkt. Bib- 
lioteca Classense, Ravenna. Efter Ein
blattdrucke des 15. Jahrhunderts, h. 68, 
1929, bl. 13. - Text: Stenius sirnul in 
Christo Jesu. - Detta är det enda kända 
exemplaret. Det är något slitet och ur
klippt längs figurernas konturer samt 
klistrat på ett mörkt målat papper.

fly och sökte skydd hos kejsaren Ludvig Bayra
ren, som låg i strid med påven. Michael stannade 
hos Ludvig och stödde dennes politik; han dog 
1342 i München. I samråd med påven förnekade 
dominikanen Johannes av Belna 1321 Kristi ar
mod och förklarade armodsidén såsom kättersk; 
Johannes upphöjde 1323 denna tes till officiell 
dogm. Ludvig, stödd av Michael, Bonagratia och 
Wilhelm av Occam, alla tre franciskaner, förkla
rade 1324 den påvliga bullan som kättersk. Stri
den fortsatte, men det rådde oenighet om ar
mod s lä ran in om båda ordnarna och bland teolo
gerna i övrigt. Påven Innocentius VI (1352-67) 
försökte få ett slut på striderna genom att förbju

da alla debatter om den radikala fattigdomen. 
Givetvis utan framgång.

1300-talet var en forfallstid för kyrkan, också 
för de båda tiggarordnarna. Pesten vid mitten av 
1300-talet drabbade dem hårt, hela konvent dog 
ut. Efteråt fortsatte striden om Kristi armod. 
Hur noga skulle de ursprungliga ordensreglerna 
efterlevas? På ena sidan fanns det strikta armods
budet, på den andra en kompromissformel om 
usus pauper (stor tillbakahållenhet i ägandet och 
bruket av egendom, men ej fullständigt armod), 
en tredje grupp ville ha egendom, men nyttja 
den i Guds tjänst. Minoriterna delades definitivt 
i observanter och konventualer. Bland dominika-
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nerna bildades reformkonvent. Kanske är mal
ningen i Sigtuna ett utslag av en försoning i 
armodsstriden, där Frans skulle stå för armods
idén. Men den kunde också ha varit ett utslag av 
dominikansk mystik, som förmådde uppskatta 
även Frans som mystiker?

Om vi söker litterära belägg för sämjan mellan 
de båda ordnarna - i gestalt av en förbrödring 
mellan Dominicus och Frans - finner vi ett så
dant i Legenda aurea, denna vitt spridda legend
samling som hade skrivits av Jacobus de Vo ragi- 
ne, Giacomo da Varazzo (1230?-1298), domini- 
kan, professor, prior, provinsgeneral och slutli
gen ärkebiskop av Genova. Han hade valts som 
sådan 1288, men tvekade länge att ta emot valet 
och tillträdde ämbetet först 1292. Före honom 
hade en dominikan upphöjts till påve, Innocen- 
tius IV, men han dog redan efter ett år (1276).

I Legenda aurea ger Jacobus inte någon sam
manhängande kyrko- eller fromhetshistoria - en 
sådan historiesyn var otänkbar vid denna tid - 
och han tecknar heller inte enstaka helgons väg 
till tron; han radar upp uppbyggeliga anekdoter 
utan inbördes sammanhang. För vårt ämne är 
det viktigt att Jacobus låter Frans uppträda i 
kapitlet om Dominicus och omvänt Dominicus i 
stycket om Frans. Jacobus var uppenbart medve
ten om motsättningen mellan de båda ordnarna, 
men säger intet ord härom. I hans bok är Frans 
och Dominicus helt eniga med varandra.

I Frans-legenden hos Jacobus heter det: »Det 
skedde i Rom att världens båda ljus, Franciscus 
och Dominicus, stod framför kardinalen av Ostia 
som senare blev påve [det var Ugolino, som på
ven Honorius III hade gjort till franciskanernas 
kardinal-protector och som själv blev påve under 
namnet Gregorius IX, 1227-41], Kardinalen 
sade till dem: »Varför skulle vi inte göra ed ra 
bröder till biskopar och prelater, så att de föregår 
de andra med lära och exempel?» Det uppkom 
en lång tyst strid mellan de båda helgonen, vem 
som skulle svara först. Frans’ ödmjukhet tvang 
honom att inte svara först. Och ödmjukheten 
tvang Dominicus att med ett snabbt svar visa sin 
lydnad, och han sade: »Herre, mina bröder är 
redan i hög värdighet, vilket de må erkänna; 
därför tillåter jag ingen av dem att stiga till högre

ställningar, så mycket jag förmår.» Därpå svarade 
Frans: »Herre, mina bröder kallas minderbröder, 
därför bör de icke bli större.»

Det är inte helt säkert att Frans och Dominicus 
har mött varandra i verkligheten (se nedan hos 
Jarl Gallen!). Både franciskaner och dominikaner 
valdes senare till biskopar och ärkebiskopar och 
påvar. Jacobus blev ju själv ärkebiskop av Ge
nova.

I kapitlet om Dominicus i Legenda aurea heter 
det: »En minorit, som under lång tid varit Frans’ 
följeslagare, berättade för några bröder ur predi- 
karorden: När Dominicus var i Rom och bad 
påven om stadfästelse för sin orden, låg han en 
natt i bön. Då såg han i anden Kristus svävande i 
luften med tre lansar i handen. Hans mor ilade 
mot honom och sade: »Käraste son, vad skall du 
göra?» Han svarade: »Se, all världen är full av tre 
laster, som är högfärd, okyskhet och ha-begär; 
därför skall jag förgöra dem med dessa tre spjut.» 
Maria bad nu sonen upprepade gånger om för
barmande och hon sade: »Käre son, dämpa din 
vrede och vänta litet, ty jag har en trofast tjänare 
och tapper kämpe som skall dra genom hela värl
den och lägga den under ditt välde. Och jag vill 
ge honom en medkämpe till hjälp som troget 
skall strida vid hans sida.» - Så sänder hon Do
minicus och Franciscus fram till Kristus, och 
Kristus berömde dem. - I denna samma dröm 
såg Dominicus noga på Franciscus, så att han 
skulle känna igen honom när han mötte honom i 
kyrkan, fast han aldrig hade sett honom förut. 
Och när han såg honom, föll han honom om 
halsen och kysste honom och sade: »Du är min 
käre vän, vi skall gå vägen gemensamt, då kan 
ingen fiende stå emot oss.» - Och Dominicus 
berättade för Franciscus, vilken syn han hade 
haft. Genast blev båda ett hjärta och en själ i 
Herren och påbjöd sina följeslagare, att de skulle 
hålla evig vänskap.»1 (Scenen där Dominicus och 
Frans möts, har målats bl. a. av Fra Angelico eller 
av en lärjunge, i en delbild av en predella, tidiga
re i Kaiser-Friedrich-Museum i Berlin.)

Dante tog fasta på motivet i Legenda aurea, att 
det är en minorit som inför predikobröder berät
tar om Dominicus. I elfte sången i Paradiso är 
det S:t Thomas av Aquino, dominikanen, som
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hyllar Frans, och i tolfte sången är det S:t Bo- 
naventura, franciskanen, som lovordar Domini- 
cus. I artonde sången fördömer Dante påven 
Johannes XXII (vid dennes livstid!) för hans pen
ninggirighets skull - underförstått för att påven 
har gått emot fattigdomskravet.

Umberto Eco nämner redan i början av sin 
kända roman II nome della rosa, 1980, striderna 
om Kristi armod. Längre fram i boken, i kap. 
Femte dagens prima, äger en »broderlig diskus
sion» rum om detta armod. Den hålls i ett gam
malt benediktinkloster i norra Italien, där repre
sentanter för franciskaner (bland dem Michael av 
Cesena) och dominikaner möts för att förbereda 
förhandlingarna inför påven i Avignon. Diskus
sionen förlöper inte alls broderligt utan urartar 
snabbt till injurier och handgripligheter. Under 
stormgrälets gång förklarar bokens huvudper
son, den gamle engelske franciskanen William, 
för sin unge tyske adept, benediktin-novisen Ad- 
son, att frågan självfallet inte gäller Kristi armod 
utan kyrkans - nämligen dess stora besittningar 
och dess makt.

Huvuddelen av franciskanerna samlades om
kring en moderat tolkning av armodsregeln. 
Men arvet efter 1320-talets våldsamma brytning
ar förgiftade förhållandet mellan franciskaner 
och dominikaner intill medeltidens slut. Då och 
då förekom medlingar och försoningar. Vi får se 
målningarna i San Marco i Florens och i Maria- 
kyrkan i Sigtuna som ett nedslag av dessa 
strävanden - inte bara som ett självklart uttryck 
för bruklig helgondyrkan. Ett annat exempel 
härför är ett italienskt träsnitt från tiden omkring 
1460, bevarat i ett enda exemplar i Bibliotheca 
Classense i Ravenna (Einblattdrucke des 15. 
Jahrhunderts, Heft 68, 1929, Blatt 13). Det visar 
Frans och Dominicus som tar varandra i händer
na, medan en ängel böjer deras huvuden mot 
varandra. Systrar och bröder ur de båda franci- 
skanska resp. dominikanska ordnarna knäböjer 
framför dem. De båda helgonen säger till varand
ra: Stemus simul i Christo Jesu (låt oss stå sam
man i Jesus Kristus). - Man kan inte veta vem 
som var upphovsmannen till träsnittet, om det 
har utgått från ordenshåll eller var en maning 
från tredje parts sida.

Till slut skall noteras att Franciscus och Domi
nicus också förekommer i Speculum humanae 
Salvationist kap. 37, och där i samma gemenskap 
som i Legenda aurea, där Maria presenterar dem 
som förkämpar för Kristi sak.

Not
1 Denna vision av Dominicus och berättelsen om hans möte 
med Frans finns redan i Vitae fmtrum av Gerardo da Fracheto, 
skrivna 1260/62 (Monum. ord. pred. hist., 1, 9 f.). Se R. 
Altaner, i Franzisk. Studien, 9, 1922.

Kommentar
För viktiga hänvisningar (Legenda aurea, Speculum hu
manae salvationis, träsnittet från 1460) tackar jag fil. dr 
Anna Nilsén\ hon har också fotograferat väggmålning
en i Sigtuna. - Ulla Haastrup har gjort mig uppmärk
sam på Birkerød, som enligt hennes undersökningar 
icke har någon parallell i Danmark. Frans och Domini
cus förekommer heller inte tillsammans i Catalogue of 
wall-paintings in the churches of medieval Denmark 
1 100-1600: Scania, Halland, Blekinge, Copcnhaguc 
1976; lika litet hos Anna Nilsén, Program och funktion 
i senmedeltida kalkmåleri, kyrkmålningar i Mälarland
skapen och Finland 1400-1534, Stockholm 1986.

Jag har bett prof. Jarl Gallen, Helsingfors, att grans
ka mitt manuskript. Jag tackar honom mycket varmt 
för hans svar. Det blev så synpunktsrikt, att jag inte 
ville föra in hans anmärkningar i min uppsats. I stället 
har jag föreslagit honom att hans brev trycks här i dess 
helhet, och tackar honom för hans samtycke och hans 
redigering av brevet.

Franciscus och Dominicus i Mariakyrkan 
i Sigtuna

1. Källäget är problematiskt, vilket gör slutsatserna 
mindre säkra. Om målningen är så hårt retuscherad, att 
man har gjort Maria till Johannes och tvärtom, vad har 
då skett med de andra figurerna? Franciscus syns mig 
dock vara säker. Hans motsvarighet ytterst till vänster 
är ett helgon i predikarbrödernas dräkt, svart kappa 
över vit tunika, men är det Dominicus? Han har intet 
attribut; han borde ha en bok. Det har helgonet bred
vid Franciscus. Han kan inte vara Bened ictus av Nur
sia, som bör ha svart munkdräkt. Nu verkar han ha 
svart kappa över vit tunika, alltså dominikandräkt. Är 
det då inte Dominicus? Det märkliga är att han står 
med ryggen mot den Korsfäste och vänd mot Francis
cus. Det är som om de alls inte skulle höra till Korsfäs-
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teisen som assistansfigurer. Men vem är då domini- 
kancn till vänster? Petrus Martyr? I så fall har man 
retuscherat bort svärdet eller huggkniven i hans huvud. 
Eller kan restauratorn ha gjort Katarina av Siena till en 
pred i karbroder? Som sagt: allt flyter. Påmålningarna 
borde avlägsnas för att eventuellt ge mera säkerhet.
2. Det är nog fel att generellt säga, att de båda ordnar
na levde i bitter osämja. De var på många områden 
konkurrenter inom själavården, vilket ledde till lokala 
konflikter. De företrädde olika teologiska meningsrikt- 
ningar, vilket kunde leda till bittra dispyter. Men de 
har också samarbetat. De var medvetna om konkurren
sen och det fanns en medveten strävan till broderlig 
samverkan. Det är konflikterna som avsatt spår i källor
na, medan »hälsan tiger still».

Vad armodsstriden beträffar, rasade den inom fran- 
ciskanorden, där man var principiellt oenig. Det ledde 
ju till att spiritualerna slutgiltigt fördömdes och ex- 
kommunicerades. Dominikanerna var principiellt eni
ga om fattigdomen som ett medel, icke som ett absolut 
mål. Dominikaner och franciskanska »konventualer» 
(beteckningen här något anakronisk) stod ju sida vid 
sida mot spiritualerna. Däremot slarvade man inom 
båda ordnarna med observansen ( = lydnaden mot or- 
dcnsreglerna), i synnerhet efter den stora pesten.

Man bör skilja armodsstriden från observantrörcl- 
sen, som på båda hållen strävade att återställa den 
gamla disciplinen. Någon »sönderbrytning» av ordnar
na förekom egentligen inte, låt vara att striden inom 
franciskanorden kunde bli nog så bitter. I franciskaner
nas ordensprovins Dacia blev danskarna observanter, 
medan svenskar, finnar och norrmän förblev kon
ventualer (jfr Johannes Lindbæck, De danske Francis- 
kanklostre, København 1914).

Franciskanorden delades slutligen på 1500-talet, då 
också en tredje gren, kapucinorden, kom till. Det bör 
här betonas, att det i Sverige och Norge var fysiskt 
omöjligt att leva enbart på tiggeri, utom möjligen i 
Stockholm och Bergen.

Också hos dominikanerna bildades särskilda ob- 
servant-kongregationer inom provinserna, men det 
gick lugnare till där. San Marco-kongregationcn existe
rar ännu i dag. Predikarordens provins Dacia blev slut
ligen helt »observant». Någon sönderbrytning kan 
man inte tala om. En del kont ent inom Dacia reforme
rades i slutet av 1400-talet genom den holländska 
reformkongregationen, men alla förenades som sagt i 
en gemensam observans (jfr William A. Hinnebusch, 
The History of the Dominican Order, 1-2, New York 
1965-73).

Vad mötet mellan Dominicus och Franciscus beträf

far, tror jag inte man kan bortse från en allvarlig histo
riker som Thomas av Celano och hans Legenda secunda 
om Frans (Kap. 109, § 148). Den möjliga tidpunkten 
har varit i början av år 1221 (jfr Berthold Aldaner, Die 
Beziehungen des hl. Dominicus zum hl. Franciscus 
von Assisi, Franziskanische Studien, 9, 1922, S. 1-28). 
Också Marie-Humbert Vicaire och Pierre Mandonnet, 
St. Dominique, 1-2, 1937, voi. 2, p. 20, 83, 219, 
räknar med ett sammanträffande mellan Dominicus 
och Franciscus. Att det skrivits rätt litet om saken beror 
väl på att vardera orden velat slå vakt om sin stiftares 
originalitet.

Jag tror att motivet med Dominicus och Franciscus 
ej varit helt ovanligt i konsten. Man bör väl skilja 
framställningar av deras möte (som i träsnittet från ca 
1460) från fall, där vardera helgonet uppträder för sig, 
men inom ett enda bildprogram. Olga Alice Nygren 
redovisar i Helgonen i Finlands medeltida konst, Fins
ka fornminnesföreningens tidskrift 46, 1945, s. 1-230, 
endast målningarna i Hattula kyrka från tidigt 1500- 
tal, där det finns en bild av Dominicus, stående, och på 
annat håll i kyrkan en bild av den stigmatiserede Frans 
- uppenbart utan samband med varandra. - I och för 
sig är bilden av Franciscus i Sigtuna väl värd att upp
märksammas.

Jarl Gallén

Franciscus und Dominicus in einer Wandmalerei 
der Marienkirche zu Sigtuna

Diese Kirche gehörte im Mittelalter zu dem 1237 ge
gründeten Dominikanerkonvent in Sigtuna. In ihr gibt 
es eine Wandmalerei des 15. Jh. mit Franz und Domi
nicus als Assistenten der Kreuzigung. Die Malerei ist 
von geringem künstlerischem Wert und obendrein 
teilweise falsch restauriert, aber kann Anspruch auf 
ikonographische Aufmerksamkeit erheben. Die beiden 
Heiligen kommen nämlich in mittelalterlicher Kunst 
nur selten zusammen vor (es sei denn in Bildern mit 
grossen Scharen von Heiligen). Besonders fällt ihre 
Gemeinschaft in einem Dominikanerkonvent auf, da 
die beiden Bettelorden seit den 1230er Jahren in bitte
rer Feindschaft lebten. Wenn sie zusammen auftreten, 
dürfte das auf den Willen zur Versöhnung deuten. 
Literarisch gibt es eine solche Versöhnung in der Vita 
secunda S. Francisci und in der Legenda aurea des Jaco
bus a Voragine. Sowohl im Kapitel über Franz wie in 
dem über Dominicus schildert Jacobus die Einigkeit 
der beiden. Auch Dante machte sich zum Sprecher der 
Eintracht von Franz und Dominicus (Paradiso, c. 11 
und 12). Im Speculum humanae salvationis findet sich
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im Kap. 37 die Szene mit Maria, Franz und Dominicus 
aus der Legenda aurea wieder.

Bilddarstellungen der Eintracht von Franz und Do
minicus scheinen selten zu sein. Fra Angelico hat sie 
im Dominikanerkonvent San Marco in Florens gemalt; 
ein italienischer Holzschnitt um 1460 zeigt sie; man 
sieht sie auch im Gewölbe einer ländlichen Kirche in 
Dänemark (Birkerød bei Kopenhagen; 15. Jh.) und in 
der Marienkirche in Sigtuna. Leider weiss man sehr 
wenig über das Verhältnis der beiden Orden im Nor
den zueinander, ebensowenig wie über ihre jeweilige 
innere Geschichte - in beiden und zwischen beiden hat 
ja der Streit um die Armut Christi und die Armut in 
ihrer Ordensregel eine grosse und unglückliche Rolle 
gespielt.

Notizen zu Franziskus und Dominikus in 
einer Kalkmalerei der Marienkirche in Sigtuna 
von Jarl Gallén

Die Malerei in Sigtuna ist eine unsichere Bildquelle, da 
sie so unsachverständig restauriert ist. Vielleicht gehö
ren die beiden Figuren rechts, von denen die eine 
sicher Franz und die zweite höchstwahrscheinlich Do
minikus ist, nicht mit der Kreuzigung zusammen, da 
Dominikus ihr den Rücken wendet.

Es wäre falsch, von bitterer Zwietracht zwischen den 
beiden Orden zu sprechen. Ihre Konkurrenz in der 
Seelsorge konnte zu lokalen Konflikten führen, aber sie 
arbeiteten auch zusammen.

Der Streit um die Armut fand innerhalb des Franzis
kanerordens statt. Unter den Dominikanern herrschte 
grundsätzliche Übereinstimmung, dass die Armut ein 
Mittel, aber nicht das Ziel des geistlichen Lebens sei. 
Der Streit um die Armut ist von der Frage der Befolg
ung (Observanz) der Ordensregel zu unterscheiden. 
Auch in dieser Frage gab es harte Auseinandersetzun
gen unter den Franziskanern. In Dacia, der skandinavi
schen Ordensprovinz der Franziskaner, beschlossen 
die dänischen Konvente als Observanten zu leben, 
während die schwedischen, finnischen und norwegi
schen Brüder Konventualen wurden. Die dominikani
sche Ordensprovinz Dacia wurde am Ende einheitlich 
observant; mehrere Konvente innerhalb der dominika
nischen Dacia schlossen sich im späten 15. Jh. der nie
derländischen Reformkongregation an, ohne doch von 
der Observanz abzuweichen.

Hinsichtlich des persönlichen Zusammentreffens 
von Franz und Dominikus, das manche Historiker für 
ein Märchen halten, ist doch die diesbezügliche Anga
be des Thomas von Celano in seiner zweiten Vita 
Francisci glaubwürdig.

Das gemeinsame Auftreten von Franz und Domini
kus in der Bildkunst ist doch wohl nicht ungewöhnlich 
gewesen; viele Bilder dürften verloren gegangen sein. 
Jedenfalls ist die Malerei in Sigtuna der Beachtung 
wert.

Zusammenfassung geschrieben von R. Zeitler



Exkurs
Birgittinerkyrkan i Nådendal 

HENRIK LILIUS

Mitt anförande beträffande birgittinerkyrkan i Nådcn- 
dal faller i viss mån utanför den traditionella ramen för 
de ikonografiska symposierna. Man har ju i dessa sam
mankomster behandlat nästan uteslutande den medel
tida bildens ikonografiska dimensioner. Som motive
ring för mitt ämne i detta sammanhang skulle jag vilja 
framföra två synpunkter. Den ena är det faktum att de, 
visserligen relativt anspråkslösa resultat beträffande 
kyrkans medeltida fasta inredning som nåddes i den 
omfattande utgrävningen av kyrkan 1963-64, synes ha 
blivit okända i den skandinaviska debatten beträffande 
birgittinerkyrkornas inredning. Jag tänker här t. ex. på 
den diskussion som fördes om läget av Birgittaaltaret 
i Fornvännen 1974. I detta sammanhang hänvisades 
fortfarande till Juhani Rinnes i sig förtjänstfulla upp
sats från 1943, trots att utgrävningsresultaten förelåg 
publicerade på svenska redan 1969.1 Men kanske vikti
gare är naturligtvis just frågan om den birgittinska 
inredningens struktur i Nådendal. Detta problem kan 
och bör ur metodologisk synvinkel uppfattas som ett 
arkitekturikonografiskt problem. Jag skall i det följan
de först kortfattat nämna något om kyrkans torsk- 
ningshistoria och om klosterhelheten och sedan kon
centrera mig på de frågor som sammanhänger med 
kyrkans birgittinska drag. Till dessa frågor gav de 
nämnda utgrävningarna några nya fakta.

Ett antikvariskt intresse för birgittinerkyrkan i Nå- 
dendal påträffas redan på 1700-talet i samband med de 
magisteravhandlingar som publicerades vid Abo akade
mi.2 Klostret beskrevs för första gången med hjälp av 
en planteckning av Sven Gabriel Elmgren 1863.3 Den 
vetenskapliga forskningen i modern mening inleddes 
dock cirka tio år senare, då Reinhold Hausen 1 872-73 
genomförde en omfattande utgrävning av kloster
komplexet. Hausen återkom dock först mycket senare 
till tolkningen av denna utgrävning. År 1922 publice
rade han ett arbete om kyrkan och klostret där han bl. a. 
försökte identifiera klostrets olika funktionella enhe
ter.4 Den grundläggande principen var att nunneklost
ret låg nordost om kyrkan kring en oregelbunden klos

tergård, kyrkan anslöt sig organiskt till klostret och 
munkklostret hade uppförts söder och väster om kyr
kan. Huruvida de av Hausen identifierade rumsfunk- 
tionerna stämmer överens med verkligheten kan jag 
inte bedöma, ty på klosterområdet har inga arkeolo
giska undersökningar kunnat genomföras efter Hau
sens arbeten på 1870-talet. Bertil Bcrthclson återkom 
1940 till tolkningen av klosterplanen och han accepte
rade i stora drag Hausens uppfattningar.5

Det följande vägande inlägget i kyrkans byggnads
historia framfördes av Juhani Rinne 1943/’ I en upp
sats skisserade Rinne sin uppfattning om kyrkans bygg
nadshistoria och kyrkans birgittinska inredning på ett 
klokt och försiktigt sätt. Han ville inte ta definitiv 
ställning till den birgittinska strukturen av kyrkorum
met då det ju inte fanns några arkeologiska iakttagelser. 
Det samma, nämligen den kritiska försiktigheten, kan 
däremot inte sägas karakterisera det stora arbete som 
Erkki Kartano gav ut 1947. I detta arbete rekonstru
erade han för kyrkan en relativt komplicerad byggnads
historia med en fristående stensakristia, en därtill an
sluten provisorisk träkyrka och en byggnadshistoria 
som skulle ha avancerat samtidigt i kyrkans östra och 
västra partier, och som även skulle visa avsevärda för
ändringar i planeringen. Därtill ansåg sig Kartano kun
na rekonstruera även kyrkorummets birgittinska inred
ning mycket detaljerat. Han baserade dessa rekonstruk
tioner helt på Bertil Bcrthelsons 1947 publicerade 
standardarbete om birgittinerordens arkitektur.8 Karta
no påstår sig dock expressis verbis ha funnit arkeologiska 
bevis för sina uppfattningar under kyrkans golv och i 
kyrkans murverk, vilka sålunda skulle ha bildat basen 
för hans rekonstruktioner. Generellt kan man konstate
ra, att Kartanos uppsats bär samma karaktär som hans 
övriga arbeten: de är ett uttryck för en fantasifull och 
inlevelsefylld syn på forskningsobjektet, men resulta
ten stämmer föga med den arkeologiska och byggnads- 
historiska verkligheten och källsituationen.

I samband med kyrkans restaurering på 1960-talet 
bereddes det tillfälle för den dåvarande arkeologiska
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kommissionen att genomföra en systematisk utgräv
ning under kyrkans golv och att också utföra detaljera
de studier i kyrkorummets väggar. Jag är helt medveten 
om att dessa utgrävningar inte genomfördes i enlighet 
med de arkeologiska kriterier man nu följer inom 
medeltidsarkeologin. Till detta kan endast konstateras 
den lärdomshistoriska situationen i början på 1960- 
talet, då medeltidsarkeologin i modern mening knap
past existerade och det faktum att dessa i våra dåtida 
förhållanden exceptionellt omfattande utgrävningar 
genomfördes helt på församlingens bekostnad, en om

ständighet som påskyndade arbetet på ett icke önskvärt 
sätt.

Låt oss nu först se på kyrkan som den är i dag. 
Kyrkan ligger vid havet på en udde och i en brant 
sluttning ungefär i väst-östlig riktning. Generellt sett 
ansluter sig kyrkan till vår normala medeltida gråstens- 
arkitektur: vi har ett treskeppigt rum med ett högt yttre 
sadeltak. I öster ligger en sakristia, ursprungligen i två 
våningar, samt en förstugubyggnad från början av 
1600-talet. Västfasaden behärskas av det på 1790-talet 
uppförda höga tornet. Själva kyrkorummet domineras
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Fig. 1-2. T. v. Kyrkans norra fasad samt plan. Skala Fig. 3. Utgrävningskarta 1963 64. Skala 1.300. Etter 
1 :150. Efter Lilius 1969. Lilius 1969.

dels av de på 1860-talet slagna valven - de ursprungli
ga valven raserades till en stor del efter branden 1626 
så att endast det nord-västligaste valvet är ursprungligt 
- dels av Olli Kestiläs restaurering från 1964-65, där 
man försökte ge en antydan om kyrkorummets ur
sprungliga strukturering.

Vi kan börja vår analys av kyrkan med att skala bort 
de senare tillskotten i kyrkan, dvs. förstugan i öster och 
västtornet. Till denna stomme kan vi i väster foga 
några rum, som kom fram i Hausens utgrävning och 
som till en del ännu kan ses i västtornets bottenvåning 
eller som avtryck i kyrkans västparti. Härtill kommer 
sedan det byggnad sarkeologiska materialet som kom 
fram vid utgrävningen: fogarna som sammanhänger 
med den ursprungliga triumfbågen, den komplicerade 
strukturen av östväggen, spåren av två olika välvnings- 
perioder, valvanfang i kyrkans inre östvägg, i markytan 
resterna av den provisoriska träkyrkan, några proble
matiska tvärgående ca 1.80 m långa gråstensmurar in
nanför sidoväggarna, en stor tegelmurad struktur 
framför östväggen, några fragment av ett tegelgolv ös
ter om nämnda tegclstruktur, nedre delarna av kyrkans 
ursprungliga pelare osv. På basis av detta material bör 
vi alltså dra slutsatserna beträffande kyrkans ursprung
liga, birgittinska struktur.

De skriftliga källorna, som belyser kyrkans tillkomst 
och byggnadshistoria är, som vanligt, sparsamma. Jag

skall här endast kort hänvisa till dem. Tanken om ett 
birgittinskt kloster i Finland dök upp för första gången 
under det sk. Telje-mötct 1438 i en politisk situation, 
som jag inte skall gå in på. En avspegling av denna 
situation var dock att biskop Magnus Tavast önskade 
att det nya klostret inte skulle underställas Vadstena, 
utan att det nya klostret skulle bli dottcrkloster till 
Maribo. Det nya klostret underställdes dock Vadstena 
och i oktober 1438 sändes från Vadstena munkbro
dern Acho Johannes och lekbrodern Johannes Haqvini 
till Finland för att grundlägga klostret. Av källorna kan 
man sluta sig till att Johannes Haqvini var byggmäs
tare. En annan byggmästare som 1440 sändes från 
Vadstena till Finland var Johannes Kylonis och han har 
antagligen haft en avgörande roll som byggnadsledare 
eftersom det konstateras i Vadstenadiariet: »edifieavit 
monasterium quasi de novo.».

Det nya klostret - Vallis Gratiac - placerades först på 
kungsgården Stenberga i Masku socken och vi vet att 
byggnadsarbetena kom i gång senast omkr. 1440. Ar 
1441 diskuterades dock en omplacering av klostret och 
1443 fick klostret sin slutliga placering genom att rid
daren Henrik Klausson Dcjkn donerade sitt gods Ailos 
till klostret. Därefter inleddes byggandet av klostret i 
Nådendal.

År 1462 förklarades det nya klostret Vallis Gratiae 
myndigt, och samtidigt gav biskop Konrad Bitz till
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stånd till att fullfölja det återstående arbetet. Vi kan på 
basis av de skriftliga källorna säga att kyrkan huvudsak
ligen uppfördes mellan åren 1443-1462. Vid den se
nare tidpunkten måste arbetet ha varit så långt skridet 
att kyrkan kunde fungera som en birgittinsk kyrka. Av 
källorna framgår det dock att smärre byggnads- och 
inredningsarbeten pågick fram till 1490-talet.

Jag skall försöka undvika att här ta fram en del svår
lösta, rent byggnadshistoriska problem som inte 
hänger samman med den birgittinska problematiken. 
Inte heller skall jag befatta mig med kyrkans stilhisto
riska betydelse. Jag koncentrerar mig på att försöka 
klarlägga hur långt man kan rekonstruera de birgittin
ska dragen i kyrkans arkitektur. Som referensram för 
den birgittinska strukturen fungerar Berthclsons tolk
ning av Birgittas föreskrifter och kyrkan i Vadstena; de 
ledande byggmästarna kom ju från Vadstena och det är 
därför motiverat att se Vadstena kyrka som en primär 
jämförelsepunkt.

Det första birgittinska draget man eventuellt kan 
påvisa i Nådendal är kyrkans topografiska placering. 
Enligt Birgittas föreskrifter skulle ju kyrkan byggas så 
att kyrkans västkor vette mot vattnet. Detta överens
stämmer med situationen i Nådendal. För det faktum 
att byggnadsstället valdes i anslutning till Birgittas fö
reskrifter talar den med tanke på byggnadsarbetet myc
ket besvärliga sluttningen på vilken kyrkan och klostret 
murades. Nivåskillnaden mellan kyrkans väst- och öst
parti är cirka 5 meter. Birgittas föreskrift har vid valet 
av kyrkans och klostrets placering av allt att döma vägt 
tyngre än terrängens beskaffenhet.

Som ett första skede uppfördes en provisorisk träkyr
ka. Dess grund påträffades nästan i sin helhet innanför 
den nuvarande kyrkan. Det finns alltså ingenting som 
talar för Kartanos teori om en separat stensakristia och 
den därtill anslutna träkyrkan. Byggandet av denna 
provisoriska träkyrka torde ha inletts under Laurentius 
Haqvinis och Johannes Kylonis ledning 1443, men det 
finns inga kriterier för att bestämma när kyrkan stod 
färdig. Till sin struktur är kyrkan av intresse. Den fick 
nämligen en murad sockel, vilket är exceptionellt i våra 
medeltida förhållande. På grund av terrängen är soc
keln mycket hög i norr och öster, medan man i söder 
och väster kunde nöja sig med en murbruksfora som 
underlag för det lägsta timmervarvet; en liknande 
murbruksfora placerades även ovanpå stensockeln. Det 
väsentliga i detta sammanhang är dock att konstatera 
den birgittinska anordningen: kyrkan fick i väster ett 
utskjutande munkkor. Däremot påträffades inga spår 
av ett östkor eller några antydningar om den fasta 
inredningen.

Vi vet inte när murningsarbetet på stenkyrkan inled
des. Detta bör i alla fall ha skett under Haqvinis och 
Kylonis ledning. Kyrkan disponerades från första bör
jan så, att den innehöll alla de väsentliga element som 
en birgittinerkyrka behövde: den planerades som en 
kyrka med två kor, med en sakristia i anslutning till 
munkkoret, ett biktrum norr om munkkoret, en öst
sakristia i två våningar, två östportaler och en fast in
redning som möjliggjorde kyrkans funtion både som 
kloster- och församlingskyrka. Vi skall börja med väst- 
partiet.

Munkkoret kan lätt skalas fram ur 1790-talets torn. 
Koret uppfördes i motsats till Birgittas föreskrifter i 
tegel; detta torde sammanhänga med den stora tegel
donation som klostret fick ta emot av Magnus Tavast. 
Koret är en kvadratisk byggnad, som hade ett stort 
rundbågigt fönster mot väster och två fönster mot norr 
och söder. Mot kyrkorummet öppnade sig koret ge
nom en spetsbågig triumfbåge och koret täcktes av ett 
stjärnvalv, ett av de första i den finska kyrkobyggnads- 
konsten.

Om den fasta inredningen i koret kan man inte dra 
några slutsatser på grund av att man inte kunde under
söka murverket under den sena putsen i tornets botten
våning.

Granskar vi munkkorets läge i kyrkans helhet finner 
vi genast att koret inte ligger i kyrkans mittaxel, utan 
att det är förskjutet ca 2 meter norr om mittaxeln. 
Detta kan givetvis bero på måttsättningen av de till 
korets ytterväggar anslutna rummen, till vilka jag snart 
återkommer. Dessa rum torde dock inte ha förorsakat 
förskjutningen, eftersom det finns rikligt med plats 
söder om munkkoret, koret kunde alltså ha placerats i 
kyrkans mittaxel.

Ett svar som jag försökt ge på detta problem utgår 
från vissa iakttagelser rörande kyrkans väggar. I norra 
väggens östra parti kan vi se på ytterväggen tre från 
murlivet utskjutande bågar. På motsvarande ställe in
nanför kyrkan bildar nordväggens nedre parti en avsats 
i avseende till väggens övre del. Detta parti tycks bilda 
en helhet för sig. Granskar vi sedan väggarnas koordi
nat, finner vi att kyrkans östparti och munkkoret följer 
samma koordinat, de övriga väggarna ett annat.

Dessa omständigheter har jag försökt tolka på följan
de sätt: Man inledde murningsarbetet samtidigt i öster 
och väster runt om den provisoriska träkyrkan. På 
grund av bristande uppmätningsteknik placerades 
dock munkkoret felaktigt i avseende till östpartiets 
mittaxel, dvs. norr om mittaxeln. Då man sedan vid 
något skede konstaterade det begångna misstaget, ville 
man inte riva det redan utförda arbetet, dels på grund
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av att arbetet i öster med den låga grundnivån redan 
hade fortskridit långt och rivningen av det redan gjor
da skulle ha betytt avsevärda kostnader. I stället nöjde 
man sig med att korrigera felet i den mån det var 
möjligt. För att få munkkoret i mittaxeln försköt man 
nu norra väggens riktning så långt norrut det gick. Det 
redan murade partiet av norra väggen fick stå kvar. 
Men eftersom väggen enligt det nya koordinatet kom 
att stå utanför den ursprungliga väggens liv, eliminera
des skillnaden i ytan med de tre stödbågarna vi ser i 
norra väggens yttre liv. Södra väggen fick samma koor
dinat som norra väggen. Men munkkoret kom trots 
detta inte att få en symmetrisk placering, ty hade man 
gett sidoväggarna ett sådant koordinat, som hade ga
ranterat symmetrin, skulle det inte ha varit möjligt att 
välva kyrkan. Man fick nöja sig med det som konstruk
tivt sett var möjligt. De tre bågarna i norra väggen hör 
alltså inte, som antagits, på något sätt till de birgittins- 
ka anordningarna, utan deras existens sammanhänger 
med kyrkans individuella byggnadshistoria.

Felplaceringen av munkkoret medförde också asym
metri mellan kyrkorummet och triumfbågen. Här till 
kom ett extra element i triumfbågens norra smyg, näm
ligen en i bågen murad pelare för att stödja arkadbågar- 
na i väster.

De till munkkoret anslutna rummen kan rekonstru
eras som volymer, men inte i detalj. Söder om koret låg 
munkkorets sakristia med västväggen i liv med korets 
västfasad. Sakristian täcktes av ett pulpettak. Mellan 
sakristian och långhuset löpte en smal korridor, som 
sannolikt hade samma taklutning som sakristian. 
Munkbröderna kom alltså från sitt kloster genom den
na korridor till sakristian, och för att nå själva koret 
måste de återvända till korridoren och träda genom en 
smal dörr i munkkorets sydvägg till koret. Som helhet 
påminner alltså anordningen munkkor-sakristia-korri- 
dor om motsvarande parti i moderkyrkan. Det kunde 
däremot inte fastställas vilken funktion de nischer man 
ser ovanför korridoren i långhusets västvägg hade. I 
alla fall rör det sig inte om igenmurade långhusfönster.

Nunnornas biktrum var ett liknande med pulpettak 
försett rum norr om munkkoret. Man kom in till rum
met genom cn ytterdörr alldeles i liv med långhusets 
västvägg. Dessutom fanns det en dörröppning mellan 
biktrummet och munkkoret. Däremot kunde man ge
nom att studera det inre livet av munkkorets norra 
vägg i det smala rummet mellan den och tornets stöd
mur se, att här aldrig funnits biktgluggar i likhet med 
systemet i Vadstena. Man kan endast antaga att bikt- 
ningen skedde i biktrummet, dit munkarna kom ge
nom den smala dörr som förband dessa rum med

varandra. Och därmed har vi genomgått de rum som 
kan sägas höra till kyrkans västparti. Man följde alltså i 
princip den anordning som fanns i Vadstena frånsett 
biktningssystemet, där funtionsschemat ansluter sig 
till Maribo.

Sedan till kyrkans östparti, som också det innehåller 
många rent byggnadshistoriska problem, vilka ledde 
Kartano till antagandet att östsakristian skulle i ett 
första skede ha stått som en separat byggnad med 
dubbla öppningar mot långhuset och ett dubbelt sadel
tak i likhet med östpartiet i Vadstena. Det stora proble
met i östpartiet är just frågan hur vi skall tolka de stora 
bågarna inne i sakristian: är de igenmurade öppningar 
eller stödbågar? Enligt min uppfattning rör det sig om 
ett stödsystem som avsåg att avlasta tyngden från lång
husets östvägg. Östsakristians sidoväggar ligger i för
band med långhusets östvägg, men samtidigt har man 
här utfört en nisch mot sakristian. I denna nisch mura
des sedan två stora bågar bredvid och på varandra och 
västkapporna av sakristians egna valv stöddes på dessa. 
Bågarna har alltså aldrig varit öppna och nischen mura
des delvis igen i samband med valvslagningen. Hela 
denna i sig ovanliga lösningen torde ha tjänat till att 
avlasta östväggen, som skulle primärt bära långhusets 
stora och tunga valv. Dessa bågar har alltså ingenting 
att göra med det birgittinska, bågarna har aldrig varit 
öppna mot kyrkorummet och östsakristian kan aldrig 
ha avsetts att fungera som Mariakor såsom Kartano 
antog.

Den med ett pulpettak försedda sakristians interiör 
var indelad i två välvda våningar, av vilka den högre 
bottenvåningen tjänade enligt Birgittas föreskrifter 
som kapell för främmande präster och var tillgänglig 
endast utifrån. Den låga övre våningen fungerade som 
sakristia till östkoret. Från sakristian ledde cn till sin 
form oregelbunden och mycket låg dörr till långhusets 
östkor. Denna både funktionellt och arkitektoniskt 
bristfälliga lösning kan endast förstås genom att det 
skett felkalkylcringar vid planeringsskedet. Men i prin
cip är dock den funktionella lösningen densamma som 
i Vadstena. Detta gäller även långhusets östportaler: 
här finns de föreskrivna två portalerna av vilka den 
norra är försedd med normala tegelsmygar, den södra 
är däremot en av våra tre medeltida kalkstensportaler, 
otvivelaktigt tillverkad i Reval.

Sedan kommer vi till kyrkorummet och dess struk
tur. Beträffande den fasta inredningen kunde endast 
den principiella anordningen rekonstrueras. Utgångs
punkten var då försöket att bestämma det medeltida 
golvets höjd med hjälp av portalernas tröskelnivåer, 
iakttagelser i pelarnas sockclhöjd och gränsytorna av
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väggarnas medeltida puts. Golvet har i kyrkans västli
gaste travé legat på en höjd — 120 som svarar mot 
triumfbågens tröskelnivå. Genast öster om de västligas
te pelarnas östliv har golvet sjunkit ca 80 cm till nivån
— 200 för att sedan relativt regelbundet slutta mot 
öster, där golvet nådde östportalerna tröskelnivå
— 250. Härtill kom en tegeltäckt fördjupning framför 
östväggen på nivån —290.

På grund av dessa iakttagelser kan man inte bilda sig 
en detaljerad uppfattning beträffande den av Birgitta 
föreskrivna altaranordningen i västkoret. Helt uteslu
ten är i alla fall Kartanos rekonstruktion med de sex 
trappstegen och de på dessa steg placerade altarna. 
Tolkningsituationen försvåras ytterligare av en uppgift 
i ett syneprotokoll från 1780 ur vilket det framgår att 
det då fanns ett järngaller i triumfbågen. Samma galler 
är synligt i Mikael Piimänens projekt för kyrkans väst- 
torn från 1779. Frågan är nu huruvida detta galler är 
från medeltiden och om det i så fall 1780 fanns på sin 
ursprungliga plats. Om fallet var så skulle detta betyda 
att hela västkoret skulle ha begränsat sig till det egentli
ga munkkoret och församlingen och pilgrimsfararna 
skulle ha behärskat även långhusets västligaste travé. 
Mot detta antagande talar dock vissa omständigheter. 
Om gallret befann sig 1780 på sin medeltida plats, var 
låg i så fall kyrkans huvudaltare, Petrialtaret, som enligt 
Birgittas föreskrifter hade sin plats just under triumf
bågen:1 Mera sannolikt är alltså att det rör sig om ett 
fragment av ett medeltida korskrank, som vid en senare 
tidpunkt placerats i triumfbågen. Stöd för denna hypo
tes far vi genom en uppgift från 1500-talet. På 
1570-80-talen inreddes nämligen munkkoret till den 
s. k. »Nunnekyrkan» för de ännu levande nunnorna 
samtidigt som långhuset helt överläts till försam
lingens bruk. Det är mycket naturligt att föreställa sig 
att man i detta sammanhang använde sig av det medel
tida järngallret för att avgränsa den ännu i litet format 
fungerande klosterkyrkan.

Men frågan om var gallret eventuellt stod under 
medeltiden återstår. Man kan endast med vaga grunder 
tänka sig att detta galler är ett fragment av ett kor- 
skrank som ursprungligen stod vid gränsen mellan 
västkoret och det egentliga långhuset och alltså avskilj
de hela västkoret från församlingssalen. A andra sidan 
finns det inget skäl till antagandet att Petri-altaret inte 
skulle ha haft sin plats under triumfbågen. Beträffande 
läget av sidoaltaren ger monumentet inget svar. Frågan 
måste helt enkelt lämnas öppen.

En något mera detaljerad uppfattning får vi om öst
korets struktur. Innanför östväggen påträffades en cir
ka 5,00x2,80 m stor tegelmurning, som sekundärt

hade utnyttjats som grav. I murningens nordvästliga 
och sydvästliga hörn fanns tydliga rester av två avskur
na, ca 50x80 cm stora tegelpelarc. Mellan denna 
struktur och östväggen hittades det redan nämnda te
gelgolvet på nivån —290.

Denna struktur har jag försökt tolka som en rest av 
det medeltida Birgittaaltarct avsett för församlingens 
gudstjänster. Pelarna har för sin del burit främre delen 
av Marialäktaren, vars östra del har vilat på en i 
östväggen lämnad stor båge. Läktaren var cirka 
4,90x5,00 m stor och dess höjd motsvarade tröskel
nivån i dörren mellan läktaren och östsakristian. Maria- 
altaret har kunnat stå på läktaren och det är möjligt att 
kyrkans bevarade medeltida altarskåp från 1490-talet 
en gång har tjänat Mariakoret. På detta tyder altarskå
pets ikonografi. På samma sätt som i Vadstena finner vi 
på båda sidorna om den tronande Maria den heliga 
Birgitta och hennes dotter Katarina.

Huruvida denna tolkning av Marialäktaren är riktig, 
är en annan sak. Tegelstrukturen är i alla fall inte en 
grav och existensen av de avskurna pelarna är säker. 
Denna rekonstruktion förklarar också läget av sakristi- 
dörren. Däremot förefaller det som om nunnorna inte 
bereddes möjlighet att bevista Marialäktaren och det 
har också varit omöjligt att få klarhet i hur munkpräs
terna nådde Mariaaltaret och östkoret. Sannolikt är att 
man hade en trätrappa av ett eller annat slag från 
golvnivån upp till läktaren och därifrån till sakristian.

Men detta rckonstruktionsförsök avviker på en viktig 
punkt från lösningen i Vadstena: enligt Berthclson 
skulle Birgittaaltarct i Vadstena ha legat på golvnivån 
framför Marialäktaren. I Nådendal skulle altaret där
emot ha stått under läktaren. För denna hypotes talar 
en omständighet i Birgittas föreskrifter. Hon säger 
nämligen att läktarens underbotten bör förses med 
kopparplattor. Denna föreskrift blir meningsfull om vi 
antar att man hade ett altare med levande ljus under 
läktaren. Och prästen som utförde mässan på Birgitta- 
altaret hade sin plats på det nedsänkta golvet öster om 
altaret. Vi bör kanske tillfoga att Birgittaaltarct även i 
Maribo låg under Marialäktaren.

Beträffande de för birgittinerkyrkorna karakteristiska 
sidoläktarna påträffades vissa rön vid utgrävningen. 
Korta, cirka 2,00-2,30 m långa gråstensmurar skjuter, 
visserligen med oregelbundna avstånd ut från de båda 
sidoväggarna. Vidare kunde man se tydliga spår av 
valvanfang av ungefär samma bredd i östväggen. Dessa 
fragment torde vara rester av de för nunnorna och 
munkarna avsedda sidoläktarna. Att döma av de beva
rade fragmenten har läktarna stått på små tunnvalv. De 
har varit cirka 1,80-2,00 m breda. Nunneläktaren på
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norra väggen måste ha sträckt sig fram till »nådens och 
äronens» port som finns bevarad i den västligaste 
traven. Härifrån måste det ha funnits en trappuppgång 
till läktaren, men vi vet ingenting om dess form i 
detalj. Nunnorna nådde läktaren direkt från en dörr
öppning som ännu på 1860-talet var synlig på platsen 
för nordväggens mellersta fönster. Elmgren nämner 
också att det innanför denna dörr fanns tre trappsteg. 
Dessa kunde ange den ungefarliga höjden för läktar- 
golvet, dvs. läktargolvet har legat på en nivå just under 
fönsternischernas nedre kant. Hur man kom upp på 
munkläktaren ger dock monumentet inget svar på. Vi 
kan inte heller veta hur förbindelserna till Marialäkta- 
ren var ordnad. Beträffande sidoläktarna kan vi alltså 
igen bara konstatera existensen av dessa birgittinska 
element, men byggnadsarkeologiska fakta ger inte möj
lighet till en visuell rekonstruktion av läktarsystemet.

Inga spår av ett räcke som skulle ha delat försam
lingssalen och klausuren kunde påträffas. Av intresse är 
däremot iakttagelsen att pelarskaften mot mittskeppet 
har haft kalkstenskonsoler som antagligen burit hel
gonbilder.

Vi har i det föregående sett hur kyrkan i Nådendal i 
stort sett följde funktionsschcmat från Vadstena, men 
att man på vissa punkter finner lösningarna vara paral
lella med Maribo, det kloster som Magnus Tavast hade 
önskat se som Nådendals moderkloster. Den mest do
minerande likheten mellan Maribo och Nådendal gäl
ler dock det ursprungliga valvschemat. I Maribo hade 
man planer på att skapa ett pseudobasilikalt rum. Så 
skedde inte, men däremot välvdes dottcrklostrct Mari
ager som en pseudobasilika. Vid undersökningen av 
väggarna i Nådendal upptäcktes nedanför de nordväst
ra valvanfangen begynnelser till sköldbågar som dock 
murats igen omedelbart. Dessa visar entydigt att man 
avsåg att ge sidoskeppen lägre valv än de slutligen fick. 
Ser vi sedan på det stora korfönstret märker vi hur det 
slutliga valvet täcker fönstrets övre kant, dvs. korfönst

ret har måttsatts med tanke på högre valv i kyrkans 
mittskepp än dc slutligen blev. Summerar vi dessa 
iakttagelser kan vi säga att man ursprungligen avsåg att 
förse sidoskeppen med lägre och mittskeppet med hög
re valv, dvs. man planerade en pseudobasilika. Av en 
orsak som inte är känd frångick man dock det pseudo- 
basilikala schemat i likhet med förfarandet i Maribo 
och skapade en typiskt sengotisk hallkyrka. Man kan 
fråga sig i vilken mån de danska birgittinerkyrkorna 
eventuellt har varit utslagsgivande för det ursprungliga 
valvschemat, någon inhemsk inspirationskälla kan inte 
påvisas. Tvärtom, den viktigaste förnyelsen i kyrko
rummets utveckling i Finland var omstruktureringen 
av Åbo domkyrka till en basilika.

Härmed har jag presenterat de resultat man nådde 
vid undersökningarna i Nådendal beträffande kyrkans 
birgittinska element. Kyrkan som helhet hör till våra 
mest betydande sengotiska byggnadsverk, men de stil
historiska problemställningarna hör inte hemma i detta 
sammanhang.
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Omslagsbilden visar den heliga Birgitta mottagande 
det himmelska budskapet. Hon framställs klädd i 
hustrudok vid sin skrivpulpet, uppmärksamt 
lyssnande till Kristus och Maria. I händerna håller hon 
penna och raderkniv. Kalkmålning i Tensta kyrka, 
Uppland, av Johannes Rosenrodh 1437.
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