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Kivikauden tutkimuksia.
Kirj. H jalm ar Appelgren-Kivalo.

Seuraavilla lehdillä on aikomukseni julkaista kaivauksia, 
joita vuosina 1898 , 1899  ja 1900  suoritin eräillä kivikautisilla 
löytöpaikoilla pohjoisissa osissa maata.

Syy siihen, että rupesin noita paikkoja kaivattamaan, oli miltei 
täydellinen puute luotettavista tiedoista siitä, minkälaisia kivikauti
set kiinteät muinaisjäännökset maassamme ovat. Joskus oli kivi- 
aseita sanottu löydetyn kiviläjän alta, joskus maanalaisen laaka- 
kivistä ladotun arinan luota, joskus luurangon ohelta j. n. e. Useim
miten oli niitä kuitenkin ilmoitettu tavatun hiekka- eli soramäkiä 
kaivettaessa, kun niistä oli vedetty soraa maanteille tahi rautatie- 
pankkeihin.

Systemaattisia tutkimuksia oli tuskin muuta kuin nimeksi 
suoritettu, eikä oltu kiinteän muinaisjätteen luonteesta eikä maa
kerrosten laadusta saatu ensinkään riittäviä kertomuksia, saatikka 
piirustuksia. Tästä syystä ja kun yksistään jo muinaisjäännösten 
luettelemistakin varten oli tarpeellista tietää onko kivikautisilla 
muinaisjäännöksillä mitään huomattavia ja yhteisiä tunnusmerk
kejä, joiden mukaan voi sellaisia paikkoja kansalta tiedustella, 
pyysin Arkeologiselta Toimikunnalta lupaa lähteä kaivelemaan 
eräitä sellaisia paikkoja Pohjois-Suomessa, joista viime aikoina 
useampia kivikaluja oli löydetty ja museoomme lähetetty. Suo
rittamani työt ovat käsitettävät ainoastaan koekaivauksiksi, mutta 
kun luulen, että tutkimustapani ja huomioni voivat olla joksikin 
hyödyksi niille, jotka aikovat suorittaa laajempia tutkimuksia tällä 
alalla, julkaisen ne tässä.
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Kyntöläispelto Hinkusalmen maalla 
Kiuruveden pit.

Haavuri Kaarlo Moilanen lähetti Heinäkuussa v. 1898  Val
tion historialliseen museoon 4  kivistä muinaiskalua (H. M. N:o3 5 6 4 : 
9— 12) ilmoituksella että ne olivat löydetyt »Hinkusalmen talon 
uutispeltoa tehdessä, joka paikka sijaitsee noin 200  syltää Osman- 
ginjärven länsikolkasta länteen päin ja on nimeltä Riihipelto.

a u -  XüJü-p4.Uot a.Urv4*V ta la s ta , k .a t3 o .

Kuva 1.
Paikka» —  sanoo hän —  »on karisekaista ylänkötä ja viettää sekä 
pohjoiseen että itää kohden. Talon vanha isäntä kertoi siitä löy
detyn monenlaisia saviastian palasia, ,orehkan‘ muotoisia savikak- 
kuja; asekiviä useampia, joita ovat kyläläiset vieneet taikakaluik- 
seen, kalanruotoja, hiiliä, palaneita kiviä ja kiukaita. Yleensä 
alusmaa oli ollut tallatun ja asutun näköinen. Mainitut aseet on 
löydetty maanalaisen laakakiven päältä 2 korttelin syvyydestä».

Tämän ilmoituksen johdosta kävin minäkin kesällä 1898 
paikkaa tarkastamassa.

Hinkusalmen talo sijaitsee Osmankijärven luoteeseen pistä
vän lahdelman korkealla lounaisrannalla, entisellä saarella, jonka 
takana (lounaispuolella) on vetelä niitty, nähtävästi entinen salmi. 
Tuon niityn lounaisrannalla kohoaa noin 5 — 8 metrin korkuinen
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mäki, jolle on tehty pelto ja josta muinaiskalut on löydetty; sitä 
sanotaan tavallisesti Kyntöläispelloksi, mutta myös Riihipelloksi, kun 
sen laitaan viime aikoina on riihiä rakennettu. Sarat ovat kah
dessa ryhmässä, joita eroittaa kivillä täytetty, mäkeä pitkin (luot.- 
kaak.) juokseva salaoja; sarat taas juoksevat päinvastaiseen suun-

Kuva 2.

taan eli mäen poikki niityn rantaa kohti (loun.— koill.). Rannan- 
puoliset sarat ovat rinteessä, metsänpuoliset mäen laella. Kivi- 
aseiden löytöpaikka on viimeksi mainitussa ryhmässä, kolmannella 
saralla pohjanpuolisesta peltoaidasta lukien. Pelto tehtiin jo van
han isännän lapsuuden aikana, noin 70  v. sitten. Silloin oli 
paikalla näkynyt kiviäkin ja on kansa arvellut jättiläisten siellä 
asuneen.
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Leikkautin keskeltä tätä 3:tta sarkaa, joka on noin 71 metr. 
pitkä ja 11 leveä, kasvavaa kauraa 13  metrin pituiselta alalta.
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Kuva 3.
Kaakon puolisen pyörtänön viereen tehtiin E- ja /-kivien välille 
11 metrin pituinen ojanne, jonka mustasta ruokamullasta heti 
löydettiin kivikauden tavallisilla kuoppaornam en teillä kuvitettuja 
saviastian kappaleita. Koska maa tämän kerroksen alla näytti
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olevan punaista poltettua hietaa levittelin kaivosta ja tutkitutin 
alan lastoilla kerroksittain, ensiksi ainoastaan 15  k 20  sm:n vah
vuisen ruokamullan epäsäännölliseltä alalta, joka louuaispäässä 
(E-kiven luona) oli l,so, vaan koillispäässä 4,60 m leveä, ja sitten 
punamultamaan kahtena kerroksena. (Löydöt H. M. N:o 3 6 3 4 :
1— 4 9 ).

Ruokamullasta löytyi:
1 . 135  koristettua s a v i a s t i a n  k a p p a l e t t a ,  joista 7 on 

reunapalasta ja nähtävästi eri astioista. Kussakin seitsemässä ovat 
koristekuopat ympyräisiä. Muiden palojen koristuksista päättäen 
011 joukossa sitä paitse kappaleita ainakin kahdesta eri astiasta. 
Niistä on neljä kappaletta varustetut pitkulaisilla 
kuopilla.

2. Pieni ukonkivestä (kvartsista) hakattu nuo- 
l e u k ä r k i ;  tutkain ja peräpuoli katkennut. (Kuva 4 ).

3 . 13 p iik iv isirp aletta .
4 . Pieni k i v i  pala, jonka toisessa syrjässä on 

h i o t t u  kohta; nähtävästi osa rikotusta aseesta.
5 . Ohut m u o d o s t e t t u  l i u s k a  sinertävästä 

saviliuskeestä; toisessa eli kaarevassa syrjässä pieniä 
murtopintoja sekä yhdessä kohdassa hiukan hiomisen jälkiä.

6. K i v i l i u s k a ,  jonka molemmat syrjät ovat h i o t u t ;  näyt
tää siltä kuin se olisi lohjennut jostain toisesta esineestä.

7 . T a s a t a l t a n  t e k e l e  eli hakattu kivi, jonka varsipuoli 
on katkennut pois ja joka puuttuu hiomista.

8. T a l t a n  t e k e l e  eli toiselta puolen harjava, toiselta ta
sainen, mutta kokonaan hiomaton kivikappale; toinen pää toista 
suippeampi.

9 . Kappale isonpuoleisesta j a u h i n k i v e s t ä  kvartsiitti- 
hietakiveä.

10 . Joukko u k o n k i v i s i r p a l e i t a  ynnä muita rikkomisen 
kautta syntyneitä kivipalasia.

Ruokamullan alla oli kaikkialla punamultamaata, joka iso
jen 0,6o ä 0,8o m paksujen, pellosta näkyviin pistävien kivien 
ympärillä oli punaisempaa ja vahvempaa eli syvempää kuin 
muualla. Tätä kerrosta tutkin täydellisesti melkein neliskulmai
selta alalta C- ja D-kivien koillispuolella, jonka alan pituus oli
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5,40 ja 4,80, leveys 4,oo m. Musta ruokamultakerros raapittiin las
toilla tarkkaan pois ja sitten tutkittiin punainen maa samalla ta
valla ensiksi 7 k 10  sm:n vahvuudelta yli koko mainitun alan. 
Tämä maakerros, jonka pinnassa sahran jäljet selvään huomattiin 
pitkinä yhdensuuntaisina uurroksina oli siis viljelykseltä jäänyt 
mullistamatta.

Punaisen maan yläkerroksesta löytyi:
11— 2 5 . Noin 180  koristettua s a v i a s t i a n  k a p p a l e t t a ,  

joista reunakappaleita yhdeksästä eri astiasta (yksi niistä kuva 5)

Kuva 5. Kuva 6. Kuva 7.

ja sitä paitse muita palasia viidestä astiasta, muutamat omituisilla 
painetuilla koristeilla (kuva 6).

2 6 . Saviastian k o r v a  (?) eli koukkuun väännetty savipötky, 
poltettu samankarvaiseksi kuin itse astiat.

2 7 . Joukko u k o n k i v i sirpaleita ynnä muita rikkomisen 
kautta syntyneitä kivipalasia, joiden joukossa kaksi hyvin pientä 
p i i s i r u a .

2 8 . Punaista maata, jota otin museoon näytteeksi.
2 9 . 2 poltettua luunsirua.
Viimeksi tutkittiin alimmainen 20  sm paksu osa punaista 

kerrosta; siitä löytyi pohjalta savimaan rajalta muutamia alla- 
mainituista astianpaloista, sekä nuolenkärki ja muut allamaini- 
tut esineet.
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Punaisen maan pohjakerroksesta:
3 0 — 4 6 . Noin 85  s a v i a s t i a n p a l a s t a ,  kuten edellisetkin 

koristetut kuoppaornamenteillä. Niistä on reunakappaleita neljästä 
astiasta ja palasia, jotka eriävistä kuvituksistaan päättäen kenties 
ovat kuuluneet kahteentoista eri astiaan. Sitä paitse 65  palasta, 
joista ei tiedä mihin astiaan ovat kuuluneet.

4 7 . N u o l e n t e r ä  piikivestä, tehty iskemällä; syrjissä kul
mat, ruotopuoli kärkipuolta pitempi, mutta katkennut.

4 8 . Kaksi p i i k i  v i  sirua, muutamia u k o n k i v i sirpaleita 
ja muita särkemisen kautta syntyneitä kivipalasia.

4 9 . Näyte punaisesta maasta.

« Vy. \
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Kuva 8.

A-, B-, C- ja D-kivien vierustoissa, joita sahra ei ollut pääs
syt täysin kynsimään ja hävittämään, oli hiukan punaisen maan 
pintaa ylempänäkin vielä jätteitä hiilistä kivien ympärillä tahi 
toisella laidalla. Hiilet ja punainen maa ulettuivat syvälle kiven 
kulmain allekin. B-kiven vieressä olevien pienempäin (noin he
vosenpään kokoisten) kivien alla oli punahtavan keltaista vaaleam
paa maata. Kun isot A- ja B-kivet käännettiin ei niiden alustan 
keskellä ollut muuta kuin tavallista kellahtavan ruskeaa vaaleata 
(polttamatonta) hietaa, vaan sivuilta oli poltettua punaista maata 
tunkeunut niin pitkälle kuin mahdollista oli ollut. Siitä päätin 
etteivät ne olleet siihen tulenpidon jälkeen tulleet, vaan että ne 
olivat alkuperäisillä paikoillaan ja että niiden ympärillä oli tulta 
viritetty.

Lähellä /-kiveä, joka pyörtänöstä pisti näkyviin ojaan, nä
kyi pyörtänön pellonpuolisessa vertikaalipinnassa ainakin 25  sm



8 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, XXIV.

paksu punainen maakerros; sen ja /-kiven 0,7o m:n levyistä pyör- 
tänökaistaletta en kuitenkaan silloin tutkinut, vaan vasta seuraa- 
vana vuonna (kts. alempana tällä sivulla).

D-kiven ympärillä ei maan väri ollut niin punaiselle hohta
vaa, eikä samainen kerros niin paksu kuin A- ja B-kivien ympä
rillä. D:n alus oli muistaakseni savea.

H:n kohdalla oli 30  ä 40  sm syvä kuoppa täynnä koreata 
punaista maata.

Punainen maa oli, kuten sanottu, paikoin hyvin koreata, 
paikoin laimeampaa punaisenkellahtavaa väriä, mutta oli niin ta
saisesti levinnyttä, ettei mitään selviä rajoja eri tulensija-alueiden 
välillä voinut huomata. B-, C- ja D-kiviä ympäröi tse vien punais

Kuva 9. Kuva 10.

ten kerrosten välillä ja niiden tasalla oli noin 10 sm paksu har
maa savikerros, jonka päällä oli kellahtavaa palanutta maata 
(n. 5  sm) ja alla punahtavaa sekamaata, josta löytyi yksi savi
astian kappale. Tässä oli siis aikaisempi palanut kerros peitetty 
savella ja sen päälle taas syntynyt tai levitetty palanutta maata.

Kesällä 1899  jatkoin tutkimuksia Kyntöläispellolla ja ensiksi 
sen 3 :11a saralla.

I-kiven ympärillä laajennettiin kaivauksen ala koilliseen päin; 
siinä oli 25  sm:n vahvuisen peltomullan alla yhtä vahva kerros 
punaista poltettua ja ruskeanpunaista maata. Alla pitelemätön 
harmaa savisora; hiiliä ei. Löydöt:

Mustasta ruokamullasta:
50 . Korristettuja s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a .
5 1 . Yksi harmaa pi i kivis i rpal e  ja 7 ukonki v i pal asta .
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Ala- eli punaisesta kerroksesta:
5 2 . Joukko s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a  (myös reunapalasia) 

eriävillä koristuksilla. (Kuva 9).
5 3 . Ohut kiviliuska karkeaa rakeista kivilajia, jonka toista 

syrjää lienee käytetty k o r u t a l t a n  s i e r a n  a. (Kuva 10).
5 4 . Kärjenkatkelma keihäänt er äst ä ,  liuske- 

kiveä; harja molemmin puolin; vaaleanharmaa.
(Kuva 11).

5 5 . Kaksi p i i k i v i s i r u a ,  palasia u k o n k i -  
v e s t ä  y. m. >

H:n kohdalla oli peltomullan alla hyvin seka
via, osaksi poltettuja maakerroksia, kuten pituus- 
profiilista a—b (värikuva I) näkyy. Ylemmästä eli

..'«Hw

m  

-  )t
■ * ,*■A
• M m

f ,\‘iOOnruokamultakerroksesta löytyi:
5 6 . Koristettuja s a v i a s t i a n  kappaleita.
5 7 . Katkelma t i k a r i n  (?) terästä vaaleanhar

maata (melkein valkoista) piikiveä. (Kuva 12). Kuva n
5 8 . 7 p i i k i v i sirua ja 7 pientä h i i l i  palasta,

joukko pieniä u k o n k i v i s i r p a l e i t a  ja yksi hankaamisen kautta 
kulunut ohut kiviliuska.

Alemmasta eli punaisesta kerroksesta löytyi:
5 9 . Varsikatkelma k a a p i m e s t a  har

maata liuskekiveä. Terä kokonaan katkennut 
pois; osa kourua kohtaa vielä näkyvissä. (Vrt. 
kuva 41).

60. Pieniä koristamattomia s a v i a s t i a n  
kappaleita, uk on k i v i s i r u j a  ja hiukan h i i l t ä .

K:n kohdalla oli peltomullan alla kuoppa 
täynnä poltettua koreata punaisenruskeaa mul
taa; kuopan laajuus n. 1,bo m, syvyys 35 sm. 
Kuten profiileista a—b ja c— d näkyy oli kuo

pan pohja paikoin laajempi kuin sen suu; pohjalla oli myös punai
sen maan alla kahdessa paikassa pieniä hiilipalasia hajanaisessa 
kerroksessa, n. 30 sm laajalla alalla. Tuon kuopan keskellä oli 
ikääskuin pienempi kuoppa, sisältävä ruskean harmaiksi tönkeiksi 
palanutta maata, jota ulkopuolella olevasta punamullasta eroitti

Kuva 12.
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ohut harmaa kerros (kts. K a— b, c— d); tämän pienemmän kuo
pan pohjalta ja myöskin sen ulkopuolelta, isommasta kuopasta, 
löytyi saviastian kappaleita.

H:n ja K:n väliltä sekä itse K-kuopasta löytyi:
6 1 . Isompi joukko s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a  eriävillä ko

ristuksilla.
6 2 . Neljä p i i k i v i pa l a s t a ,  muutamia l i us k e s i r pa l e i t a  ja
6 3 . u k o n k i v i kappaleita. Sitä paitse otin
6 4 . maanäytteen, nim. ruskean harmaita tönkkiä poltettua 

maata K:n pienestä (ylemmästä) kuopasta.
Muuallakin 3 :nella saralla näkyi isoja peltomullasta esiin- 

pistäviä kiviä.

Kuva 13. Kuva 14. Kuva 15.

Muillakin saroilla tein koekaivauksia saadakseni nähdä, mil
laiset maakerrokset kussakin paikassa olisivat. Seuraavassa teen 
lyhyesti selkoa niistä.

4:nen saran keskipalkoilla oli kaksi isoa kiveä lähitysten. Kun 
niiden ja 3 :nella saralla tutkitun paikan välillä paikottain lapiolla 
koettelin maan laatua, huomasin että täälläkin mustan ruokamul
lan alla oli punaista maata, jota 3 :nen saran kaivannossa jo 
olimme oppineet tuntemaan. Kaivautin sen vuoksi l/a metriä 
peruslinjasta koilliseen saran poikki 1 metrin levyisen ojanteen, 
jonka kaakkoispää juoksi noiden kivien välitse. Luoteispäässä 
oli punamultaa, kaakkoispäässä ainoastaan harmaata savimaata 
ruokamullan alla. Ojanteen luoteisesta puolesta löytyi
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ruokamullasta:
6 5 . Koristettuja s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a  (kuva 13), ukon- 

kiveä, pieniä piikivisiruja ja hiiltä, sekä

alemmasta eli punaisesta kerroksesta:
66. Runsaasti koristettuja s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a ,  näh

tävästi ainakin kolmesta eri astiasta. (Yksi kuvattu kuva 14). 
Ukonkiveä, yksi liuskekivilastu, 3 piikivisirua ja hiiltä.

Ojanteen keskikohdalta alakerroksesta, jossa oli punaista maata:
6 7 . Toistakymmentä koristettua s a v i a s t i a n  palasta.
68. Kolme eriväristä p i i k i v i s i rua,  muutamia u k o n k i  vi- 

sirpaleita ja h i i l t ä .

Ojanteen kaakkoispäästä peltomullasta:
6 9 . N u o l e n k ä r k i  ruskeaa täplikästä piikiveä, suippea 

kummastakin päästä. 40  mm pitkä, 17 leveä, 5 1U paksu. (Kuva 15).
70 . 6 pi ikivipalasta,  joista 1 suklaatin värinen, 2 har

maata ja niistä toinen poltettu melkein valkoiseksi, sekä kolme 
pientä sirua.

71 . U k o n k i v i p a l a s i a  ja h i i l t ä .
7 2 . Pieniä koristettuja s a v i a s t i a n  palasia.

5:teen sarkaan tehtiin 10  m lounaiseen peruslinjasta 1 m:n 
levyinen ojanne luoteisesta pyörtänöstä alkaen saran puoliväliin 
asti. Luoteispäässä vähän punaista maata, saran keskikohdalla ei.

Luoteispäästä löytyi osaksi peltomullasta, osaksi punaisesta kerroksesta:
7 4 . Tutkaimen katkelma piikivisestä n u o l e n k ä r j e s t ä .
7 5 . Joukko koristettuja s a v i a s t i a n  kappaleita.
7 6 . 4  harmaata p i i k i v i s i r ua  ja joukko u k o n k i  visirpa- 

leita, joista neljässä on kauniita iskupintoja.

6:teen sarkaan tehtiin peruslinjaa myöten ja sen koillispuo
lelle 1 metrin levyinen ojanne saran puolivälistä alkaen ja päät
tyen kaakonpuoliseen pyörtänöön. Mustaa kyntö multaa ainoastaan 
20  sm ja heti sen alla kovaa savea. Löydettiin ainoastaan:

7 7 . Kaksi pientä p i i k i v i s i r u a ,  vähän ja pieniä s a v i a s 
t i a n  palasia sekä u k o n k i v e ä .
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7:teen sarkaan, peruslinjasta 3 ,so m lounaseen, tehtiin 1 m:n 
levyinen ja 9,40 m:n pituinen ojanne luoteisesta pyörtänöstä alkaen. 
Luoteispäässä oli 17 sm:n vahvuisen mustan ruokamullan alla 
vähän pullahtavaa maata, laajuudeltaan noin 1 Vs m ja vahvuu
deltaan ainoastaau 5  sm. Muiuaiskalut olivat mustassa pelto- 
mullassa, punasessa maassa tuskin mitään. Täältä löytyi:

78 . Palanen k i v i a s e e n  kyljestä, sinertävää kiveä; 47 
mm pitkä.

79 . Palanen k i v i a s e e n  t e r ä n  kulmasta sinertävää kiveä; 
31  mm pitkä.

8 0 . Sirpale harmaata l i u s k e k i v e ä ,  jossa on yksi hiottu 
pinta; 35  mm pitkä.

8 1 . Isompi joukko pieniä p i i k i v i sirpaleita ja palasia, joista 
yksi on punainen ja yksi valkoinen (poltettu?).

8 2 . Koristettuja s a v i a s t i a n  kappaleita, ylimalkaan pieniä.
8 3 . U k o n k i v e ä  yksi isompi kappale ja pieniä siruja.
8 4 . S e l k ä n i k a m a l u u .
7 :teen sarkaan, peruslinjasta 15 m koilliseen eli rannalle päin, 

kaivettiin lapion levyinen ojanne saran puolivälistä kaakkoiseen 
pyörtänöön saakka. Päällä mustaa peltomultaa noin 30  sm, sen 
alla harmaata hietaa. Paikka oli köyhä löydöistä.

8 5 . Muutamia pieniä s a v i a s t i a n  kappaleita.
86. Kolme pi i kiv is i rua,  yksi l i us keki v i l ohkar e ,  jossa 

yksi pieni pinta hiottu, sekä u k o n k i v i ä  (yksi isompi).

8:teen sarkaan kaivettiin rannan puolelle peruslinjan kaakon- 
puolisesta pyörtänöstä lapion levyinen ojanne saran puoliväliin. 
Mustaa peltomaata oli 35  sm ja sen alla harmaata hietaa. Löytyi:

8 7 . Kaksi sirua p i i k i v e ä ,  2 pientä palasta s a v i a s t i a s t a ,  
2 1 i u s k e sirpaletta ja vähän u k o n k i v e ä .

9:teen sarkaan, 13 m peruslinjasta koilliseen, tehtiin lapion 
levyinen ja 8 m:n pituinen ojanne. Sisälsi 20  sm mustaa multaa, 
alla harmaata hietaa ja kiviä. Ei löydetty mitään muinaiskaluja.

\Sdeen sarkaan tehtiin kumpaiseenkin laitaan 3  m:n pituinen 
ja lapion levyinen ojanne, jossa oli harmaata kovaa savimaata 
ruokamullan alla. Ei löytynyt mitään.
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14:teen sarkaan, jonka ylipäästä talon nuori isäntä ennen 
minun tuloani oli löytänyt tuurantapaisen kiviaseen mustaa lius
ketta, ja kivisen valinmuotin .(?), tehtiin 5  m kiviojasta ran
nalle päin 4  m:n pituinen, lapion levyinen ojanne luoteenpuoli- 
sesta pelto-ojasta kaakkoon. 25  sm:n vahvuisen ruokamullan alla 
oli harmaata hietaa, jossa näkyi ruskeita täpliä. Löytyi:

88. Yksi s a v i a s t i a n  k a p p a l e  ja yksi nähtävästi han
gattu kivi.

12:teen sarkaan tehtiin kivikasan kohdalle noin 5  m:n pitui
nen ja lapion levyinen ojanne. 25  sm:n vahvuisen ruokamullan 
alla oli harmaata maata ja ruskeata soran sekaista hietaa, muuta ei.

Saadakseni suunnille tietää, kuinka 
laajalle tuo kivikautinen asutus aikoinaan 
oli ulettunut —  kun paikan täydellinen tut- 
kiminen tällä kertaa näytti liian laajaperäi- 
seltä ja aikaa kuluttavalta —  käytin seu- /•; V -J
raavaa keinoa. Kun kyntömullassakin oli ffl
tavattu jokseenkin paljon muinaiskaluja, w ’läp
annoin kylän lapsien pellon pinnasta poi- 
mia kaikki muinaiskalut mitä löytäisivät ja Kuva 16.
jokaiselle löytöpaikalle pistää näkyvän puu- 
kepin. Tällä tavoin kerääntyi koko joukko pientä tavaraa ja 
minä voin asemapiirrokseeni merkitä löytöpaikat, joita oli alun 
toistasataa. Vaikk’eivät löytöpaikat tietysti tarkkaan ilmoita tuon 
kivikautisen kylän alaa, osoittaa silmäys kartalle kuitenkin, että 
asutus on mahtanut olla metsänpuolisen sarkaryhmän keskipai- 
koilla 3 :sta aina 9 :teen sarkaan asti, jossa sen pituus lienee ollut
ainakin 90  m luoteesta kaakkoon ja leveys 60  m:n paikoilla.
Nuo lasten

löydöt pellon pinnalta ovat:
8 9 . Osa k o r u k a l u s t a  kellahtavaa saviliusketta, niin. joko 

renkaasta tai rintakoristuksesta taittunut käyrä hiottu pala, jonka 
toisessa päässä on kaksi pykälää; 29  mm pitkä. (Kuva 16). Löy
detty 7 :neltä saralta.

9 0 . Pieni n u o l e n k ä r k i  ukonkivestä; suippea molemmista 
päistä. 27 V* mm pitkä, 13 leveä, 4  74 paksu. (Kuva 17). Löy
detty 7 :nen saran tienoilta.

Kuva 17.
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9 1 . Kaksi h i o t t u a  k i v i s i r u a .
9 2 . Yksi p o l t e t t u  l u u m u r u .
9 3 . 16 p i i k i v i palasta, toiset isompia (isoin 44  mm pitkä) 

toiset pienempiä siruja. 3 on väriltään punahtavaa, kaksi on 
harmaata punaisilla pilkuilla, muut vaalean tai tumman harmaita.

9 4 . Joukko pieniä s a v i a s t i a n  k a p p a 
l e i t a  eriävillä koristuksilla sekä joukko u k o n 
ki  v i sirpaleita, muutamat isompiakin ynnä muu
tamia isompia särettyjä kappaleita liuskekiveä.

9 5 . K i v i a s e e s t a  katkennut teräpuoli, 
kahden puolen hiottu, pieniä s a v i a s t i a n  palasia, 
3  p i i k i v i s i r u a  ja ukonkivikappalei ta,  nouki
tut enimmäkseen 7 , 8, 9 :ltä saralta.

Kun kesällä 1900  taas kävin 
Hinkusalmen talossa, sain muutamia F/. * 
esineitä, joita lapset viime käyntini 
jälkeen olivat Kyntöläispellon pin- 
nasta poimineet. Ne olivat (H. M. Kuva 19

' Kuva 18. ' N;0 3873: ! - 5):
9 6 . S a v i a s t i a n  palasia, varustetut kuoppa-

koristuksilla ja hammasviivoilla.
9 7 . P i i k i v i n e n  es i ne,  poikkileikkaus kolmikulmainen; 

kiven väri paikoin punaisenruskea. (Kuva 18).
9 8 . N u o l e n k ä r j e n  peräpää, ukonkiveä. (Kuva 19).
9 9 . Viisi muuta p i i k i v i p a l a s t a ,  joista yksi harmaa, toi

set harmaanruskeita ja yksi isoin harmaa, sinipunainen ja keltainen.
100 . Kaksi sirpaletta h i o t u i s t a ,  mutta särkyneistä k i v i -  

a s e i s t a  ja joukko u k o n k i v i s i r u j a .

Hiekkapakka, Vennäinjärven maalla 
Iisalmen pit.

Vennäinjärven talo on 34  km Iisalmen kaupungista pohjoi
seen. 1 k 1 7 a km talosta kaakkoon tekee joki Vennäinkosken 
alla polven länteen noin Va km:n päästä taas kääntyäkseen ete
lään. Näiden polvien välissä on Hiekkapakan torppa. Sen lähei



syydessä itäpuolella on pelto, josta torpan emäntä oli löytänyt 
»hyvin ruusattuja» saviastian kappaleita, paksumpia kuin nyky
aikana käytettävät saviastiat. Pellon itäpäässä on iso kivimöhkäle, 
jonka läheisyyteen kaivatin eri suuntiin meneviä ojanteita, tapaa
matta mitään jälkiä tulensijoista tai muusta poltosta. Epäilemättä 
on pellossa paljon kivikautisia viljelyksen jätteitä. Kiven pohjois
puolelta (ei vierestä) löytyi: 1

101 . Osa j a u h i n k i v e s t ä ,  nim. harmaa laakakivi, jonka 
toisella puolella pinta on hienoksi kulunut. Kuluttaminen on ta
pahtunut ympyräisen kehän suuntaan niin että pintaan on muo
dostunut loiva juovan tapainen kehä, jonka keskellä kohoaa ma
tala pahka. (Vrt. kuva 33).

102 . T a s a t a l t t a  vaaleanharmaata saviliusketta; ollut te
rävä kummastakin päästä, vaan leveämpi terä nyt murrettu; vailli
naisesti hiottu.

103 . Neljä liu  s k e s i r p a l e t t a  hiotuista aseista.
104 . Piikivisen n u o l e n k ä r j e n  osa, hoikkasta muotoa, 

katkennut molemmista päistä; väriltään harmaa.
105 . Pieni piikivisiru punasinervää väriä sekä joukko ukon- 

kivi- ja muita kivisirpaleita ja palasia, jotka nähtävästi ovat tahal
lisen rikkomisen kautta syntyneitä.

Vennäinjärven talosta Iisalmen pitäjässä
noin 100 askelta etelään on törmän äyrästä ja pellon pyörtänöä 
myöten juoksevan polun vieressä hietakuoppa, jonka laitoja rupe
sin kaivelemaan. Mitään selviä kivikautisia löytöjä tässä ei tullut 
näkyviin, mutta kumminkin omituinen ilmiö, jota en muualla ole 
huomannut. 10  ä 15  sm:n vahvuisessa hietakerroksessa tuli l:n 
metrin laajuisella alalla vastaan suuri joukko valkoisia ukonkivi- 
(kvartsi-) sirpaleita, jotka olivat toinen toisensa vieressä. Hieta 
tällä kohdalla oli valkean harmaata, (poltettua?) ja sen alla oli 
pitelemätöntä ruskeaa karimaata.

106 . U k o n k i v i s t ä  oli suurin osa n. 2— 5  sm:n pituisia 
lohkareita, mutta löytyi lyhyempiä ja aivan pieniäkin siruja, jotka 
nähtävästi kiviä rikkoessa olivat pudonneet hiekkaan. Kun olen 
huomannut että kivikautisilla löytöpaikoilla melkein aina tapaa
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tuollaisia valkoisia kivisirpaleita, ja kun tämän talon läheisyydessä 
muutenkin on löytynyt esineitä tuolta viljelyskaudelta, olen siinä 
luulossa, että tämä kivikokoelma jollakin tavoin on kivikautisen 
asutuksen kanssa yhteydessä.

Tavaskasaari, Vihanti.
Entinen talokas Heikki Hedborg eli Ylitalo Vihannin kirkon

kylästä lähetti alusta kesää 1898  valtion kokoelmiin Helsinkiin 
joukon oudonnäköisiä kivikaluja ja kivikautisilla kuvituksilla va
rustettuja saviastian kappaleita, jotka hän ilmoitti 15  p. Touko
kuuta s. v. löytäneensä eräästä suonsaarekkeesta Tavaskalammen 
luoteispuolella, 1 km rautatiensillasta kaakkoonpäin. Kiviesineet 
olivat mitä suurimmassa määrässä mieltä kiinnittäviä ja myöhem
min on samalta mieheltä lunastettu suuri määrä erilaatuisia, ja 
yhtä huomattavia kiviesineitä, mutta kun sellaisia ei muualta 
maassamme eikä naapurimaistakaan koskaan ole löydetty, ja kun 
löytäjä ja hänen ilmoituksensa jälemmin ovat huomatut kovin 
epäluotettaviksi ei ole ainakaan vielä tieteellisen kritiikin mukaista 
saattaa noita esineitä julkisuuteen.

Mainitut lähetykset kuitenkin antoivat minulle aiheen sa
mana vuonna (Syyskuussa) lähteä ilmoitettua löytöpaikkaa tarkas
tamaan, ja oli minulla silloin oppaana löytöjen lähettäjä itse. 
Paikka on asumatonta sydänmaata ja sinne mennään mukavim. 
min Vihannin asemalta ensin hevosella etelään, Oulaisten pitä- 
jääseen vievää maantietä myöten 5  km Petäjäniemen kankaalle; 
sieltä on kävelymatkaa soiden yli länttä kohti Pitkäänsaareen, 
josta samanlaista matkaa jatkuu luoteeseen kolmen pienemmän 
suonsaarekkeen kautta. Koko jalkamatka Tavaskalammen saa
rekkeeseen lienee noin 1 7a kilometriä.

Itse saareke on metsittynyt ja kummun muotoinen, sekä 
muodostunut vyörykivisorasta. Suonrannasta on se noin 3 metrin 
korkuinen, ainakin 200  askelta pitkä ja 100  askelta leveä. Suurin 
osa sen keskikohtaa ja koko luoteispää on kaivettu pois maantie- 
soraa ottaessa, jotta isot syvät haudat kaikkialla ammottavat; 
hautojen välissä on rikkomattomia muutaman askeleen levyisiä 
harjanteita, jotka muodostavat ikäänkuin pystyssä olevia seiniä
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sorabautojen välillä. Askelmitalla ja kompassilla koetin jotenkin 
haamulleen merkitä nuo kohdat asemapiirrokseeni. Oppaani sanoi 
löytäneensä kapineensa A n kohdalta, jossa on parin askeleen levyi
nen niemeke. Ne olivat olleet noin 30  ä 4 0  sm:n syvyydellä ja 
maa oli sillä kohdalla ruskeanpunaiselle hohtavaa poltettua rauta- 
maata. Siitä löytyi nytkin osaksi hiottuja liuskesirpaleita ja 
ukonki vipalasia.

Lähellä tätä paikkaa näkyi sorahaudan laidassa toinen sa
manlainen punainen kohta, B asemapiirroksessa. Kun lastalla
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Kuva 20.

tasoitin sen vertikaalipintaa, huomasin että punaisen maan raja 
muodosti noin 2 metrin levyisen ja 60  sm:n syvyisen haudan eli 
pesän, joka pohjasta oli kapeampi kuin maanpinnalla. Pesän 
poltettu punamullan karvainen maa erosi värinsä kautta selvään 
muusta ruskeasta soramaasta; sitä paitse oli maa pesän sisäpuo
lella verrattain kivetöntä ja paljoa hienompaa kuin sen ulkopuo
lella, jossa soran joukossa oli paljon vyörykiviä munan-, nyrkin- 
ja päänkokoisia ja sitäkin isompia. Maanpinnalla ei ollut min
käänlaista syvennystä, eikä kumpua. Tuolla ensimmäisellä käyn
nilläni aikani ei kuitenkaan sallinut minun suorittaa mitään kai
vauksia.
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Seuraavana kesänä, Elokuussa 1 899 , tulin paikkaa varta 
vasten tutkimaan.

d-kohdalla oli vielä jälellä punamultapesä, joka täytti koko 
niemekkeen alan noin 4  ä 5  metrin pituudelle. Maakerrokset 
olivat seuraavat: turvetta ja ruskeaa soraa yhteensä 20  ä 25  sm, 
sen alla hyvin koreaa punaista, hienompaa maata 15 å 20  sm 
sekä yhdessä paikassa, missä kerroksen alaraja laskeusi kuopalle, 
25  k 40  sm. Kuopassa, joka oli toista metriä avara luot.— kaakk., 
oli punaisin multa (b) pohjalla ja ylempänä hiukan vaaleampaa 
maata (d). Kuopan kaakkoisosassa tapasin myös 5 sm vahvuisen

° '“Q ,  °:.°a ~

S e  l i f n  s ,
a  Tiiuia.
Jx Hiesrum. k pujn-amndZita. cL VcuxAt-tux. pLi-n-cvrrxuUX&cu.

Kuva 21.

I nvut. 
-I

ja 60  sm pituisen, mutta] kapean hiilikokoelmanJ(c) keskellä pu
naista kerrosta. Punaisessa mullassa oli siellä täällä

107 . Pieniä poltettuja l u u m u r e n i a ,  h i i l i h i t u s i a  sekä 
tahallisen särkemisen kautta syntyneitä s i r p a l e i t a u k o n k i v e s t ä ,  
liuskeesta y. m. kivilajeista. Koskematon maa oli pelkkää vyöry- 
kivisoraa. (Kts. kuva 21).

ß-kohdalla oli, vastoin edellisenä kesänä lausumaani kieltoa 
ja virallisesta rauhoittamisesta huolimatta, punamultapesä ulos- 
kaivettu ja tyystin hävitetty. Onneksi olin kuitenkin edellisenä 
kesänä tehnyt siitä profiilikuvan (värikuva II).

Paria muutakin kohtaa kaivellessani tuli näkyviin enemmän 
tai vähemmän punamultaa ja löytyi niistäkin:



TAVASKASAARI. VIHANTI. 
Profiili B-kohdalta.





108 . Pieniä pal as i a  hi otui st a  k i v i asei s t a ,  joita syystä 
tai toisesta on särjetty, niinkuin esim. aseen kylkikohta ja osa 
sen teränlaskua, sekä liu skekiv ilastu ja , ukonkivisirpaleita, 
pol tet tu l u u mu r u  y. m.

Pitkäsääri, Vihanti.
Puhuessani matkasta Tavaskalammen saarekkeeseen mainit

sin jo Pitkääsaarta, joka edellisestä on runsaan 1/s km matkan 
päässä ja idänpuolella olevasta maantiestä melkein saman verran. 
Sen lännen puolella on joki ja muutoin sitä suot joka puolelta 
ympäröivät. Sekin on siis nykyään suonsaareke. Sen pituus lie
nee noin Va km I— L. Meidän päivinä on saarekkeella ollut 
mökki, joka on siirretty pois; ainoa jälellä oleva rakennus on 
sauna. Peltosaratkin ovat viljelemättöminä. Suomen Museossa 
v:lta 1896 , s. 78 löytyy paikasta ja edellisistä tutkimuksista siellä 
seuraava selonteko.

»Viime talvena lähetti muinaiskalujen kerääjä J. Kauppi 
historialliseen museoomme kivitaltan ilmoituksella, että se useiden 
muiden sittemmin hävinneiden kivikalujen ohella oli löydetty soi
den ympäröimältä Pitkäsääri nimiseltä saarekkeelta Jokelan maalla, 
7 km Vihannin asemalta. Muualtakin on saapunut museoon 
muutamia noista kivikaluista. Ne löydettiin noin 10 vuotta sitten, 
kun tuosta paikasta vedätettiin hietaa Pohjanmaan rautatietä var
ten tekeillä olevaan pengermään. Työmiehet olivat hietakuormis- 
taan poimineet kiviaseita, joita sitten kummina leviteltiin rautatien- 
virkamiehille ja muille, jotka niitä halusivat saada katseltavakseen. 
Saatujen tietojen johdosta kävi toht. O. A. Heikel Arkeoloogisen 
Toimiston puolesta Syyskuun alussa Pitkäsäärellä ja tapasi kes
kellä tuota hiedanoton kautta muutoin täydellisesti hävitettyä paik
kaa jälellä koskemattomana ainoastaan pienen 6 metrin laajuisen 
maatilkan. Tästä löysi hän nyt kaivamalla saviastian kappaleita 
(koristettuja samaan tapaan kuin kuva 1 6 , Suomen Museo 1894 , 
sivu 131), muutamia hiottuja kiviaseita, ukonkivisirpaleita sekä 
noin puoli metriä maanpinnan alla hiili- ja tuhkakerroksen, joka 
nähtävästi oli jäännöksenä muinaisesta tulensijasta. Pitkäsäärellä 
oli siis kiviajalla ollut ihmisten asuntopaikka.»
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Soranottopaikka on saarekkeen länsipäässä; sen pisin mitta
I— L  on 100  m, suurin leveys on 37 m. Maisteri Björn Ceder- 
hvarf, joka v. 1899  Vihanissa oli apumiehenäni, teki paikasta 
kartan (kuva 22). Vyöry kivikasojen keskellä huomasin vielä yh
den rikkomattoman kohdan (B); sen ynnä muutamia kohtia sora- 
haudan reunassa kaivatin, karttaan merkityt A, B, C, D, E. Toht. 
Heikelin tutkiman paikan olen merkinnyt kirjaimella F.

A-kohdalla sorahaudan eteläkulmalla tutkittiin eräs niemeke, 
jonka laidassa syksyllä 1898  vielä näkyi selviä punamultapesiä,

mutta joita sittemmin osaksi oli hävitetty. Maanpinta tässä oli 
tasainen eli aivan loivaan viettävä; tutkittu ala oli kolmikulmai- 
nen, sivut 5  Vs, 7 ja 9 m. Kaiveleminen tapahtui lastoilla ja 
suoritettiin kerroksittain. Turpeenalainen maa oli osaksi punaista 
osaksi ruskeaa (poltettua?) ja sen alla noin 30  sm harmaata kul- 
turikerrosta kenties syntynyt mädänneistä animaalisista aineksista. 
Enimmäkseen tästä kerroksesta löytyivät seuraavat esineet eri 
paikoista.

1 09 . Noin 70  s a v i a s t i a n  k a p p a l e t t a .  Niistä on 9  reuna- 
palasta nähtävästi samasta astiasta ja 15 muuta palasta, jotka 
kuvituksesta päättäen myös ovat kuuluneet siihen. 7 :ssä palasessa
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on hammastettuja viivakoristeita sekä puumerkin tapaisia viivoja 
myöskin sisäpuolella. (Kuva 23). 2 :ssa palasessa on erilaisia ko
ristuksia ja ovat kuuluneet eri astiaan. (Kuva 24).

110 . 23 s a v i a s t i a n  kappaletta, koristuksista päättäen kah
desta eri astiasta. Koristetut kuopilla ja hienoilla hammasviivoilla.

1 1 1 . Yksi s a v i a  ti an pala syvillä hammastetuilla juovilla 
(eri astiaa).

112. 2 l u u p a l a s t a .
113 . Joukko ukonkivisi rpalei ta y. m. kivipalasia.
114 . Molemmista päistä katkennut, ohut k i v i  s a h a  (?).
1 15 . Palanen ohuesta s i e r a k i v e s t ä  (?) toinen kylki kulu

nut hiukan kaarevaksi.

116 . Kolme 1 i u s k e k i v i sirpaletta, joissa on vähän hiottuja 
kohtia; kaksi muuta sirpaletta samanlaista kiveä.

B-kohdalla asemakartassa oli keskellä sorakaivoksia rikkoma
ton pinta-ala, muodoltaan epäsäännöllisesti neliskulmainen, 4 , 5 
ja 6 m syrjistä mitaten. Maanpinta tasainen.

Maakerrokset olivat itäsyrjässä seuraavassa järjestyksessä: 
ensin 10 sm mustahtavaa pintamaata eli turvetta (/), sen alla n. 
40  sm punaisen keltaiseksi poltettua raudanpitoista maata (II), 
sitten 30  sm tumman harmaata pideltyä, paikoin täplikästä, ken
ties mädänneistä animaalisista aineksista syntynyttä maata (III) 
ja alimpana oli pitelemätöntä harmaata hietaa. Kerrokset muut
tuivat ohuemmiksi länteenpäin. Punainen kerros ulettui yli koko 
alan, jota vastoin sen alla oleva harmaa kerros alan itäsyrjästä 
ulettui ainoastaan 2,s m länteenpäin.

Poikkileikkauskuva c— d osoittaa miten II:n ja III:n  kerrok
sen välissä oli eräs pieni n. 20  ä 30  sm laaja ja 5  sm paksu

Kuva 23. Kuva 24.
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kokoelma kirkasta punamultaa. Ill.n (harmaan) kerroksen alla 
seurasi taas ohut punamultakerros IV, josta löytyi saviastian kap
pale ja hiiltä, ja sen alla oli n. 40  sm avara, 25  sm syvä kuoppa 
höllää harmaata maata (F). Kuoppaa oli aikoinaan selvään kai
vettu pitelemättömään kovempaan hietamaahan.

Poikkileikkauskuvasta e— f  näemme että harmaan, III:n ker
roksen alla oli 4  k 5  sm keltaista maata, väriltään muistuttaen 
keltaiseksi mädäntyneitä luita; siitä löytyi saviastian kappaleita. 
Tämän ohuen IV:n kerroksen alla oli pitelemättömässä vaalean
harmaassa hietamaassa kuopanteita täynnä höllempää ja nähtä
västi pideltyä, eriväristä harmaata maata.

II:sta eli punaisesta kerroksesta löytyi:
117 . O h k a i s i a  k u o r i a  rydistä (?) joiden sisäpuolella nä- 

kyy puun (?) jäännöstä. Löytyivät kohta nurmen alta II: 10:n 
kohdalla.

118 . Joukko s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a ,  joista muutamat 
ovat hienompaa ainetta ja pilkkuviivoilla koristetut, toiset ovat 
karkeampia ja kuvitetut kapeahampaisilla juovilla. (II: /).

119 . Neljä l i u s k e k i v i s i r p a l e t t a ,  joissa on hiomisen 
jälkiä ja yhdeksän hiomatonta sirpaletta. (II: l).

120 . Kaksi keltaista p i i k i v i s i r u a .  (II: /).

121 . Joukko valkoisia u k o n k i v i s i r p a l e i t a ,  muita sä- 
rettyjä kivipalasia sekä luontaisia pieniä kiviä näytteenä kivien 
laadusta tässä kerroksessa. (II: 1).

1 22 . Joukko s a v i a s t i a n  k a p p a l e i t a ,  joissa on kolmen
laisia koristuksia. Palaset olivat hajallaan noin 2 metrin pituisella 
alalla. (II: 2—2 ).

1 23 . S i e r a  vaalean punertavaa hienorakeista hietakiveä; 
selvään hiottu kolmelta puolelta. Toisella leveällä sivulla kapea 
juova, jossa kai on metalliasetta hiottu. (II: 3). (Kuva 26).

124 .- Yksi hiottu l i u s k e  k i v i  kappale.
125 . Jotenkin ympyräinen, mutta litteä punahtava h i e t a-  

kivikappale.  Hiomisen jälkiä ainakin toisessa lappiossa.
126 . Pieni pala toisesta s i e r a  k i v e s t ä  karkeata hietakiveä.
127 . S i e r a k i v i  harmaan ruskeaa hietakiveä, tulessa sär

kynyt ja halkeillut; yksi lappio hiottu.
128 . Toistakymmentä ukon kivisirpaletta , 5  l i u s k e k i v i -
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palasta, kaksi pullahtavaa ja muutamia muita t u l e s s a  h a p r a a n -  
t u n e i t a  k i v i p a l a s i a .  (II:  2 ,  3).

129 . Terän katkelma t u u r a s t a  sinertävää poikkiraitaista 
kiveä (II: 4). (Kuva 27).

130 . Katkelma t a l t a s t a  harmaata eli hiukan sinertävää 
sarvikiilteen sekaista liuskekiveä. Terälle hiottu pää kapeampi 
kuin keskikohta 37 mm pitkä, 25  leveä, 7 2/s paksu. (II:  5).

131 . T a s a t a l t t a  sinertävää liuskekiveä; ainoastaan terä

Kuva 26. Kuva 27. Kuva 28.
täysin hiottu. Terän toinen kulma murtunut; terän lasku mykevä. 
54  mm pitkä, 27 7 a leveä, 8 paksu. (II:  6). (Kuva 28).

1 32 . Joukko li  us k e k i v i  sirpaleita, joista 1 on vähän hiottu 
ja yksi (isoin) 101 7a mm pitkä.

1 33 . Kappale s i e r a s t a  ruskeata hietakiveä, särkynyt kol- 
mikulmaiseksi, sivut 109 , 105 , 96  mm, vahvuus 35  Va mm. (II:  9).

1 34 . Kaksi pientä s i e r a k i v e n  palasta. Toinen ollut tu
lessa ja halkeillut; toinen on hietakivestä ja hiottu kahden puolen.

1 35 . Pitkulainen harmaan värinen k i v i ,  l u u l t a v a s t i  
h i o t t u  yhdeltä puolen. 13 7 a mm pitkä.
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136 . Kaksi pientä pi i ki v i s i rua,  toinen keltainen, toinen, 
isompi, punasinervä.

137 . Pieniä p o l t e t t u j a  l u u s i r p a l e i t a ,  sormen (?) nivel- 
luu (II: 7 ja sen lännen puoliselta ympäristöltä).

138 . U k o n k i v i - y .  m. kivipalasia osaksi t u l e s s a  ol lei ta.
139 . S a v i a s t i a n  kappaleita, joista yksi isompi on koris

teltu hienohampaisilla viivoilla, on ulkopuolelta tumma ja on kat
kennut j a t k o k o h d a l t a ,  johon on nokea tarttunut. Useimmissa 
palasissa on pilkkuviivakoristeita ja pistoskuoppia ja ovat väril
tään vaalean keltaisia.

M a a n ä y t e :  punaisen ruskeaa hietaa, sekä hiiliä II:n ja III:n 
kerroksen rajalta.

Ill-.sta eli harmaasta kerroksesta löytyi:
140 . Kahdeksan palasta s a v i a s t i a s t a  pilkkuviivoilla ja 

pienillä kuoppakoristeilla sekä 2 l i u s k e  k i v i  sirpaletta (1 hiottu) 
ja pieni kokoelma h i i l i  palasia. Myöskin näytettä harmaasta 
maasta. (III: II).

1 41 . N ä y t e  k e l t a i s e s t a  ma a s t a ,  joka väriltään muis
tuttaa lahonneita luita. (III: 12).

1 42 . S a v i a s t i a n  kappale kokoonpantu kahdesta eri jat
kosta. Hienohampaisia koristejuovia osaksi jälellä. Tuo kappale 
oli maassa pystyssä. (III: 1 3). Sen sisäpuolella oli pieni n i v e l -  
l u u  ja muutamia h i i l i  palasia; 2 hiilipalasta astian ulkopuolella.

143 . Kymmenkunta pieniä s a v i a s t i a n  kappaleita kuoppa- 
koristeilla sekä muutamia hiilipalasia. (III: 14).

144 . Kaksi mustunutta s a v i a s t i a n  palasta; reunapala- 
sessa yläsyrjäkin koristettu. Löytyivät harmaan maan ja alim
maisen valkoisen hiedan rajalta. Löytöjen päällä oli 10  sm har
maata maata, sitten ylempänä 25  sm ruskeata hietaa ja vihdoin 
10 sm turvetta. (III: 15).

145 . Suuri joukko koristettuja p a l a s i a  s a v i a s t i a s t a ,  
useimmat nähtävästi samasta astiasta (kuva 29), niistä 12  reuna- 
palasta, useimmat nokisia. Sitä paitse 2 punaisen ruskeaa pa
kista erilaisilla koristeilla ja yksi, jossa näkyy kolo jatkon koh
dalla (kuva 30). Löydettiin II:n (punaisen) ja III:n (harmaan) 
kerroksen rajalta; pienet palaset olivat edellisessä ja isot reuna-
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palaset enimmäkseen jälkimmäisessä noin 0,6 metrin laajuisella 
alalla (III: lö). Näyte harmaista hietakokkareista alakerrassa.

146 . N ä y t e  p u n a m u l t a m a a s t a ,  jossa on hiiliä ja vä
hän polt. luita joukossa; otettu 7/:n ja ///:n kerroksen rajalta 
(kts. III: 17), jossa oli 2 0 X 25  sm laaja ja 5  sm paksu selvään 
rajoitettu kokoelma tälaista maata. Sen alla oli näöltään lahon
nut luukappale, josta on harmaankarvaista hietamaannäytettä.

IV:stä kerroksesta löytyi:
147 . Yksi isompi ja muutamia pieniä palasia savi as t i as t a ;  

koristukset pilkkuviivoja ja kuoppia. (IV: 18). Tätä N:oa seuraa 
myös näyte harmaasta maasta palasten päällä (leikkauskuva c— d).

148 . N ä y t e  p u n a m u l t a m a a s t a  äskenmäinitun savi
astian kappaleen alla, samanlaista kuin koko /K:ssä kerroksessa 
leikkauskuva e— d:n kohdalla.

149 . Palanen m e r i p i h k a a ,  puolisenkymmentä s a v i a s 
t i a n  palasta, h i i l i ä ,  p o l t e t u i t a  lu i t a ,  u k o n k i v i s i r p a l e i t a  
sekä kappale s a v i  l i u s k e  kiveä nähtävästi tulessa hapraantunut, 
kaikki kuopasta tai löydetyt seulottaessa kuopan kohdalta (IV ja V: 
18; leikkauskuva c— d).
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150 . Pieniä s a v i a s t i a n  p a l a s i a ,  3  poltettua luumurenaa, 
hiiliä, kivisirpaleita sekä näyte harmaasta maasta 18 ja 14:n 
välimaalta.

151 . Koristettuja s a v i a s t i a n  p a l a s i a  sekä näyte siitä 
maasta, missä ne olivat ja muutamia hiilipalasia (IV: 19, leikkaus- 
kuva e—/).

1 52 . M a a n ä y t e :  harmaita hietakokkareita kuopasta savi
astioiden alta (leikkauskuva e— /, kerros V).

1 53 . M a a n ä y t e :  viheriän keltaista maata kuopasta savi
astioiden alta (leikkauskuva e—/, kerros V).

154 . M a a n ä y t e :  vaalean keltaisia viiruja IV:n kerroksen 
alla, pitelemättömän maan rajalla leikkauskuva e—-/; myös saven- 
tapaista maata e—-f:n kohdalta.

C-kohdalla asemakartassa, lähes 1 m ß:tä pohjoisempana oli 
sorahaudan pohjoisreunalla niemi, jonka pinta vielä oli rikkoma
ton; niemen pituus 3 ,20 ä 3 ,90 m, leveys kärjestä 1 m ja tyveltä 
1,80 m. Täälläkin oli nurmen alla ensiksi punainen maakerros ja 
sen alla harmaa kulturikerros. molemmista löytyi muinaiskaluja. 
Viimeksi mainitun (harmaan) kerroksen sisässä oli noin 0 ,so m 
laaja kokoelma punamultaa, hiiliä ja vähän poltettuja luu- 
murenia.

Niemen kärjen punaisesta eli yläkerroksesta löytyi:
155 . Toistakymmentä s a v i a s t i a n  k a p p a l e t t a  kuoppa- 

koristeilla, suorilla isohampaisilla viivoilla ja ristikkäisillä pieni- 
hampaisilla viivoilla. Yhdessä on heikosti painettuja syvänteitä.

156 . Palanen s i e r a k i v e ä  hienorakeisesta ruskeasta hieta- 
kivestä, joka väristä ja halkeimista päättäen aikoinaan on ollut 
tulessa. Hiottuja kohtia on neljällä puolella; yksi kylkipinta my- 
keväksi hiottu.

157 . A s e e n  t e k e l e  sarvikiilleliusketta, hiomaton. Toinen 
puoli tasainen, melkein kokonaan syntynyt yhden iskun kautta; 
toisella puolella, joka on mykevä, on monta pientä iskunpintaa. 
Toisesta päästä katkennut. 107 7 a mm pitkä, 41 leveä, 13 7 a 
paksu.

1 58 . 4  k i v i  »lastua»,  u k o n k iv isirp a le ita  y. m. löydetyt 
samoilta paikoilta kuin edelliset.
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1 59 . Kappale t a h k o k i v e ä ,  harmaanruskea; toisella puo
len neliskulmainen loivalle kourulle hiottu pinta. Löytyi harmaan 
kerroksen rajalta.

Niemen tyven harmaasta eli alakerroksesta löytyi:
160 . N ä y t e  p una mul t a ma a s t a ,  h i i l i ä  ja muutamia 

p o l t e t t u j a  l u u m u r u j a .
161 . S a v i a s t i a n  kappaleita, joissa on harvahampaisia 

viivoja ja kuoppakoristeita.
1 62 . U konkivisirpaleita, yksi liuskelastu 

ja muita kiviä samoilta paikoin kuin edelliset.

D-kohdalla asemakartassa oli sorahaudan 
pohjoisreunalla, n. 4  m C:stä länteen kuoppa, 
jonka uiko- eli eteläreunaa kaivellessani löysin

1 63 . K i v i t u u r a n ;  terä eheä puoliympy- 
räinen; hiotut pinnat rappeutumisen kautta näh
tävästi syöpyneet rosoisiksi. 165 mm pitkä, 55 
leveä, 45  Va paksu. (Kuva 31).

E-kohdalla asemakartassa, joka oli D:stä luo
teeseen noin 8:n metrin paikoilla, oli n. 2 X  3 m 
avara kuoppa, jonka laiteista n. 30  ä 40  sm:n 
syvyydestä löysin:

164 . S a v i a s t i a n  kappal ei ta ,  myöskin 
reunapalasia; hammasviivat jotenkin syvään pai
netut. Myös 4  kivilastua ja pieni ukonkivisiru.
Löydetyt kuopan pohjoislaidalta.

165 . S a v i a s t i a n  k a pp a l e i t a  osaksi ko- Kuva 3i 
risteltuja; muutamat lohenneet, sekä näyte siitä
maasta, missä ne olivat kuopan lounaiskulmassa ja kannaksessa 
kuopan uiko- eli eteläreunassa.

166 . S i e r a n k a p p a l e  hietakiveä; hiottu monelta eri taholta 
muodottomaksi; yhdellä puolella kaksi kapeata juovaa; hoikem- 
masta päästä katkennut. Löydetty samasta paikasta kuin n:o 1 65 .

1 67 . Neljä l i uskesi rua,  joista yksi on hiottu ja lohennut 
aseesta ja neljä ukonkivisirpaletta.  Löydetyt samasta paikasta 
kuin edelliset.

168 . Po l t e t t u a  l uuta ja hii ltä.  Löyd. sam. paik.kuin edell.
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169 . As ee n k a t k e l ma ;  toinen puoli mykeväksi hiottu, 
toinen tasainen ja hiomaton. 63  7 a mm pitkä, 53  Va leveä, 21 paksu.

F-kohdalla asemapiirroksessa, jota tolit. A. O. Heikel v. 1896 
kaiveli ja josta löysi esineet H. M. Nro 3 3 1 1 : 1— 4 , löytyi nyt vielä:

1 70 . Kuusi s a v i a s t i a n  kappaletta, joista yhdessä on eri
laisia koristuksia kuin muissa, niin. pieniä kolmikulmaisia painan
teita; sekä yksi hiottu siru kiviaseesta ja palanen ukonkiveä.

Petäjäniemenkangas, Vihanti.
Vihannin asemalta 5  km etelään juoksee Oulaisiin päin vievä 

maantie erästä etelää kohti pistävää, vyörykivisoraa sisältävää 
harjannetta pitkin, jota sanotaan Petäjäniemenkankaaksi. V ii
dennen kilometritolpan läheisyydessä maantien länsipuolella on 
soranottohautoja, joista kesällä 1898  löysin muutamia liuskekivi- 
lohkareita (H. M. Nro 3 6 3 9 : 3 , 4 ), ja joista ynnä muista kuopista 
tällä kankaalla Heikki Hedborg samana syksynä ilmoitti löytä
neensä joukon muinaiskaluja (H. M. N:o 3 6 0 8 : 1— 21). Erästä 
kuoppaan pistävää koskematonta niemekettä kaivatin v. 1899 . 
Sen kuoppaan päin antavissa vertikaalipinnoissa näkyi n. 30  h 40 
sm:n syvyinen ja paria metriä laaja punamultapesä, jossa oli 
pieniä hiilimurusia. Muinaiskaluja ei löytynyt, vaan ainoastaan

171 . S ä r m i k k ä i t ä  k i v i pa l as i a ,  jotka näyttävät synty
neen tahallisen rikkomisen kautta. Niistä on ainakin kolme 
liuskekiveä, siis sellaista ainetta, josta aseita kivikauden aikana 
valmistettiin, ja 3  valkoista ukonkiveä (kvartsia).

Punamultapesät ja nuo vähäiset löydöt ovat kumminkin riittä
vät todistamaan, että tälläkin kankaalla on ollut samanlainen muinais
ajan asuntopaikka kuin Tavaskalammen luona ja Pitkälläsaarella.

Honkalan talo, Pyhänsivun kyl. Muhoksen pit.
Honkala sijaitsee Oulujoen itärannalla, noin 1 km ylempänä 

Pelkosen taloa, joka Maanmittaushallituksen karttaan on merkitty. 
Talosta luoteeseen noin 100-kunta askelta on kivikautinen asunto
paikka, josta kerääjä K. Moilanen kaksi kertaa on lähettänyt
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talonväen löytämiä kivikapineita, yhteensä 14  esinettä (H. M. N:o 
3 7 1 3 : 4 — 11 ja 3 7 3 5 : 3 — 8).

Käydessäni paikalla Elokuussa 1900  huomasin mainitulla 
paikalla ison pellon, —  isännän Antti Honkasen puheen mukaan 
tehty kuusi vuotta takaperin —  jonka sarat juoksivat ja viettivät 
koillisesta lounaseen, rantaa kohti. Suunnilleen 100  askelta talosta 
on erään saran päässä vanha korkeanlainen, nykyään pelloksi 
tehty tervahauta. Sitä sarkaa olen asemapiirrokseen (kuva 3 2 ) 
merkinnyt N:o l:ksi ja muita sarkoja siitä luoteeseen numeroilla

2— 10 . Moilasen kautta tulleet esineet sanoi isäntä löytyneen 
enimmäksi osakseen saroista 2— 5 , niiden rantapäästä.

Moilasen viime käynnin jälestä olivat kyntömiehet taas sa
moilta paikoilta kuin ennen löytäneet hiomakiviä, kiviaseita y. m., 
joita oli koottu pyörtänölle, ja joita lunastin valtion kokoelmiin.

Niinä kolmena päivänä kun täällä olin, suoritin koekaivauk- 
sia saroilla N:ot 1— 6. Noin 20  sm:n vahvuisen mustan mullan alla 
oli hienoa ruskeaa hietaa, väriltään muistuttaen raudan ruostetta. 
Oliko tämä hieta pitelemätöntä, en voi varmaan sanoa; ei se 
ainakaan ollut kovaan piintynyttä, vaan jokseenkin pehmoista. 
Punamultapesiä täällä en tavannut, eikä näyttänyt maa polte
tulta, vaikka kolmannelta ja vähän muiltakin saroilta löytyi pol
tettua luuta.
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Useimmat esineet löytyivät saroilta 1 ja 2 , vähemmin sa
roilta 3 , 5  ja 6. Saralta 4  ei löytynyt mitään. Ostetut ja löy
detyt esineet H. M. N:o 3 8 7 1 .

Kyntöm iesten kerääm iä  esineitä etupäässä saro ilta  2 — S :

172 . Osia kivilaakoista, joiden toisessa lappiossa on ympy- 
räisen eli soikean kehän muotoon kulutettu juova ja sen keskellä

Kuva 33. Kuva 34. Kuva 35.
matala kulumatta jäänyt pahka. Näyttää siltä, että kivi ei voi 
tällä tavoin kulua muutoin kuin samallaisen pyörittävän liikkeen 
kautta kuin se, joka käsikivillä jauhaessa syntyy. On sen vuoksi 
luultavaa, että ne ovat osia alkuperäisistä ja yksinkertaisista jau- 
h i nki v i s t ä .  Niistä kuvaan ainoastaan yhden näytteeksi (kuva 3 3).

173 . Piikkiteräinen tuura vihertävää kiveä, toinen puoli 
tasainen, toinen korkea ja mykevä, 142  mm pitkä, leveys ylipäästä 
41 mm; paikottain hiomattomia kohtia (kuva 34).

174 . K i v i a s e e n,  ehkä tasataltan t ekele vihertävää kiveä,
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pilstomisen jäljillä, ainoastaan terä hiukan hiottu. 185  mm pitkä’ 
64  leveä, 27 paksu (kuva 35).

175 . T a s a t a l t t a  tummaa harmaan sinertävää kiveä, terä 
vartaloa kapeampi, katkennut viistoon, terä ja toinen kylki hiottu. 
94  mm pitkä, 43  leveä, 14 paksu.

1 76 . 3  aseen t eke l e t t ä  vihertävää kiveä; kaikki pilstomi
sen jäljillä.

1 77 . Pilstottuja kiviä, n. s. k i v i l a s t u j a ,  yksi pala pii" 
k i v e ä  ja 2 palasta piiliusketta, kaikki pilstomisen jäljillä.

Sarka N:o l:n länsikulmalta:

1 78 . Pieni t as a t a l t t a  raitaisesta savi- 
liuskeesta. Hiotut kohdat osaksi rapautuneet 
(N:o 1 , 1 asemakartassa, kuva 3 8).

179 . As e e n  k a n t a k a t k e l m a  vaalean si
nervää kiveä, piikkipäinen (asemakart. N:o 1 , 2).

180 . Sa v i a s t i a n  kappal e ,  jossa on 
kaksi pistettyä kuoppaa (asemakart. N:o 1, 3).

1 81 . Liuska t a h k o k i v e s t ä ,  yksi pinta 
vähän hiottu (asemakart. N:o 1, 4).

182 . Kiven suikula, jonka toiselle puo
lelle on tehty kolo; vaalean harmaata kiveä 
(asemakart. N:o 1, 5).

183 . Po l t e t t u j a  luita,  kootut eri pai
koista (asemakart. N:o 1 , 6, 6).

184 . Sa v i a s t i a n  k a p p a l e  koristettu hammasviivoilla, jotka 
muodostavat vinosuunnikkaisia ruutuja; muutamat ruuduista ovat 
täytetyt hammasviivoilla (asemakart. N:o 1 , 7).

185 . Viimeksi mainitun paikan, 7 :n ja 3 :n väliltä kerrottiin 
aikaisemmin löytyneen ki v i r e nka a n,  jonka poikkio oli ollut kolmi- 
kulmainen ja reuna hammastettu, mutta se oli jo hävinnyt.

186 . Nuo l e nt e r ä  punaisen keltaista piikiveä, pitkää ja 
hoikkasta muotoa, tutkain katkennut ja ruotopää samoin. (Kuva 
36) (asemakart. N:o 1 , 8).

187 . 41  s a v i a s t i a n  palasta,  koristetut pistos- ja ham
masviivoilla; niiden joukossa 6 reunapalasta (asemakartassa 
N:o 1, 9, 9).

188 . K i v i r e n k a a n  kappale raitaista liuskekiveä, pinnalta

Kuva 36. Kuva 37.
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melkein valkoiseksi rapautunut; lähellä sisäreunaa uurros pitkin- 
päin (kuva 3 7 ).

189 . Re i ä l l i s en aseen tahi »reikäkiven» lohkare, jossa 
osa reiän laitaa on näkyvissä.

190 . A s e e n  tekele,  pilstomisen jäljillä, toinen pää paksu, 
toinen hoikkanen ja ohut. Löydetty kaivoksen itäosan keski
palkoilta.

1 91 . Hiottuja kivipalasia, kivilastuja, ukonkivisirpaleita ja 
yksi sileäksi hangattu kantillinen kivikappale.

Sarka N:o l:n jatko rannallepäin, jossa oli kuokittua nurmettunutta

192 . Ohut s i e r a  keltaisen ruskeaa hietakiveä, katkennut 
isommasta laatasta. Kaksi kylkeä muodostavat suoran kulman; 
toinen niistä on hiottu sekä molemmat lappiot, jotka ovat hiukan 
kuopalla (asemakart. N:o la ,  l).

1 93 . P ol t e t t ua  luuta eri paikoista (N:o la ,  2, 2).
194 . S a v i a s t i a n  k a pp a l e i t a  omituista muotoa, joista neljä 

on reunapalasta. Ainesekoitus on savea ja sädekiveä. Reuna tai
vutettu sisällepäin, kuten kuva 39  näyttää; sen uiko-, päällis- ja 
sisäpuoli koristettu hammasviivoilla (N:o 1 a, 3). Yksi tähän astiaan 
kuuluva kappale löydettiin saralta N:o 2 , kohdalta 10 . (Kts. 207).

1 95 . K i v i a s e e n  keskikohta, molemmat päät rikkuneet; 
kyljet hiotut ja vähän toista lapetta (N:o 1 a, 4).

1 96 . Pilstottuja kiviä ja sirpaleita (myös ukonkiveä).

maata; asemakarttaan (kuva 38) merkitty N:o I a:
Sarka.
j r :  l

K U j ; '
4 «\ .Sarka

Kuva 38. Kuva 39.

3
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Sarasta N:o 2 :
197 . Re i ä l l i s e n  aseen osa, joka löytyi lohenneena seit

semään liuskaan ja kokoonpantuna on sellainen kuin kuva 40 
osoittaa. Se on luultavasti ollut molemmista päistä piikkiteräinen; 
(asemakart. N:o 2 , l). Samasta paikasta löytyi teräväpäinen kivi, 
jossa on vähän hiomisen jälkiä.

/ "v

Kuva 40.

198 . 19 palasta savi as t i as t a ;  niistä on kahdessa painettuja 
kuoppakoristeita ja muissa hammasviivoja; (asemakart. N:o 2 , 2).

199 . Pieni eheä ast i an k a a v i n  käyrällä terällä; 35  mm 
pitkä (kuva 41). Sellaisia käyräteräisiä työneuvoja lienee käytetty 
saviastiain valmistuksessa, jossa terän mykevällä ulkopinnalla mu
kavasti voi silitellä semmoisia ontevia pintoja kuin esim. astian, 
kuva 3 9 , sisäpinta on; terän koveralla puolella taas on nähtävästi
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silitetty astian mykeviä reunapintoja ja painettu sellaisia juovia 
kuin äsken mainitun kuvan vasemmalla puolella näemme. (Ase- 
makart. N:o 2 , 3).

2 0 0 . Palanen hiotusta k i v i a s e e s t a  (asemakart. N:o 2 , 4).
2 0 1 . Teränkatkelma t uurasta,  väriltään harmaa (asema

kart. N:o 2 , 5).
2 0 2 . Siera,  neljältä puolelta hiottu, latuskainen. Leveillä 

puolilla 2 hiomapintaa kummallakin; hiomapinnat ylimalkaan kou
ruja. Siera on keskikohdalta katkennut. 10,9 
sm pitkä. (Asemakart. N:o 2 , 6).

2 0 3 . P o l t e t t u j a  luita 8 kapp., pisin 
36  mm. (Asemakart. N:o 2 , 7).

2 0 4 . T u u r a n t e r ä n  katkelma savenkar
vaista kiveä, terä kapea. (Asemakart. N:o 2 , 8).

2 0 5 . Kahdeksan h i ot t ua  k i vens i rpa-  
letta, muita k i v i l a s t u j a  ja muutamia ukou- 
k i v i s i r u j a .

2 0 6 . K i v i a s e  (taltta t. tuura), jonka toi
nen pinta melkein kokonaan on lohennut pois.
(Asemakart. N:o 2 , 9).

2 0 7 . Kappale samaa savi ast i aa,  jonka 
muut palaset (kts. 194) löytyivät alalta N:o 1 a, 
kuva 3 9 . Reuna taivutettu sisällepäin; sen uiko-, 
päällis- ja sisäpuoli koristettu heikosti näky
villä hammasviivoilla. (Asemakart. N:o 2 , 10).

Sarka N:o 3 :
2 0 8 . 11 kapp, pol t e t t uj a  luita.
2 0 9 . Siera poikkileikkaukseltaan neliskulmainen; kaikki 

pinnat johonkin määrin kouruiksi hiotut.
2 1 0 . H a r j a t a l t t a  karjalaista muotoa, sinervää kiveä, hyvin 

hiottu; 81 mm pitkä. (Kuva 4 2).
2 1 1 . T u u r a n  teränkatkelma sinervää kiveä.
2 1 2 . Joukko hi ot t uj a  ja h i o ma t t omi a  s i rpal e i ta  siner

vää kiveä sekä ukonkivipalasia samoilta paik. kuin edell. löydöt.

Sarka N:o 4:n poikki tehdystä kaivoksesta ei löytynyt mitään.
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S a rk a  N :o 5 :

213. Tuu r a n  teränpuolisko vaalean sinervää kiveä.
214. K u o k a n  t eke l e  harmaata liuskekiveä, suippea toi

sesta päästä, kantapään pinta poikkisuuntainen. Reiän kolo kum

mallakin puolen hakkaamalla tehty; hiottua kohtaa ainoastaan 
toisessa kyljessä. 203 mm pitkä, 89 leveä. (Kuva 43).

215. Eheäteräinen tuura, jonka kapeaksi lohennut kanta
pää on ollut poikittain hiottu. Kummallekin puolelle on yritetty 
reikää hakkaamaan jollakin terävällä aseella eli kivellä; 144 
mm pitkä.

216. Suikulainen kivi, toiselta puolen hangattu.
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217. Pieni siera (?) liuskekiveä, latuskainen, suorakaiteen 
muotoinen; kylkeen lähelle toista päätä on tehty pykälä; toinen 
pää on katkennut ennen löytämistä.

218. Katkelma terän kyljestä kenties tuurasta,  sinervää
kiveä.

219. Joukko palas ia  sellaista kiveä, josta aseita on tehty, 
osaksi hiottuja, osaksi pilstomisen jäljillä sekä 4 ukonk i  visirpaletta.

Sarka N:o 6:

220. Pieni harmaan karvainen tasatal t ta,  poikkileikkaus 
suorakaiteen muotoinen pyöristetyillä kulmilla; 68 mm pitkä.

221. Tu u r a n t e r ä  vihertävää kiveä.
222. K i v i a s e  (taltta?), jonka terän toinen lape on lohjen

nut pois; toisessa eli suippeassa päässä korkea hiottu harja.
223. H i o t tu  k i vens i rpa l e .
224. » N u c l e u k s e n »  tapainen ukonkivi (kvartsi) palanen, 

jonka toisella puolella on viisi rinnakkaista lohkopintaa, jotka 
alkuaan kenties ovat olleet pitemmät, vaan nyt ovat ainoastaan 
29 mm pitkät ( =  kiven pituus); toisella puolella kaksi saman
laista rinnakkaista juovaa.

225. Yksi iso ja monta pientä ukonkivipalasta sekä kaksi 
pientä liuskesirua.

*
* *

Jos luomme silmäyksen edelläkerrottuilhn kaivauksiin ja 
koetamme koota tärkeimmät tulokset yhteen, on meidän ensiksi 
katsottava

kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Valitettavasti ei ole lähempiä tietoja niistä kiukaista, pala
neista kivistä ja ruuanjäännöskasoista, joita Kyntöläispellon perk- 
kaajat olivat raivanneetpaikalta pois. Mutta ne olivat luultavasti 
maanpinnalla ja mahdollista on että ne olivat kivikautta myöhem
pinä aikoina sinne tulleet, sillä tulensijat peltomullan alla ovat 
varmaan tuolta aikakaudelta.

Isoja kiviä ympäröitsevä punamulta, joka on syntynyt rauta-
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oksiidin pitoisen maan polttamisen ja kostumisen kautta, osoittaa 
että kivikauden kansa tässä pitemmän ajan kuluessa kivien ym
pärillä on pitänyt valkeita. Samankaltaisia eli 2:n ison kiven ko
loon tehtyjä tulenpesiä tapasin kesällä 1900 Nimisjärvenkin ran
nalla Säräsniemellä yhteydessä kiviaseiden kanssa. (H. M. N:o 
.3873 A).

Punamultakerroksia olemme nähneet, paitse Kyntöläispel- 
lossa, myöskin Tavaskasaaressa sekä Pitkässäsaaressa kolmessa eri 
kohdassa. Ohkaisen tällaisen kerroksen tapasin Rajaniemelläkin 
Rovaniemen ja Kemijärven rajalla, Kemijoen etelärannalla, josta 
paikasta myöskin löydettiin kiviaseita. Semmoisia huomasin ke
sällä 1902 Euran pitäjässäkin Nuoranteen kestikievariin kuuluvan 
Lehtimäen torpan pellossa monessa paikassa, josta pellosta myös
kin on kiviaseita löydetty. Niitä ovat tutkijat tavanneet Pohjois- 
Venäjälläkin.

Erityistä huomiota ansaitsevat punamultapesät eli -kuopat» 
joita olemme tavanneet Kyntöläispellossa, Tavaskasaaressa kah
dessa paikassa ja Petäjäniemen kankaalla. En voi näille keksiä 
parempaa selitystä, kuin että ne ovat olleet liesipaikkoja. On näet 
hyvin ymmärrettävää että aikoina, jolloin, kuten kivikaudella, 
tulen virittäminen oli suuren vaivan takana, oli tärkeätä yön aikana 
säilyttää tuli sammumisesta ja se tapahtui parhaiten syvässä tuh
kalla ja hiilillä täytetyssä kuopassa, jonka pohjassa valkea hiilissä 
säilyy paljoa kauemmin kuin pinnalla. Onhan vielä tänäkin päi
vänä talvisaikana maalla tavallista, kun tahdotaan tulitikkuja 
säästää, että talon emäntä heti aamulla herättyään hiiloksesta kiu
kaan lieden pohjasta kaivelee esille tulisen hiilen, johon, pitäen 
sitä kahden päreen välissä, puhaltaa siksi kun päreet syttyvät. 
Samoin arvelen näiden kivikautistenkin liesien olleen tulen säi
lyttäjinä. Mutta sen ohessa on käsitettävää että tuollaisesta 
ahjosta paremmin kuin muusta maanpinnalla olevasta tulensijasta 
levisi lämmintä pirttiin, kotaan tai siihen suojukseen, minkä asu
jat oltavakseen olivat rakentaneet.

Se suurempi kestävämpi kuumuus, mikä semmoisessa lie
dessä pysyy, selittää senkin omituisuuden ettei näissä pesissä ta
vata lainkaan isompia hiiliä eikä luita, vaan ainoastaan joku pieni 
hiilihitunen ja luumurena. Kaikki palava on noissa ahjoissa hie
nontanut tuhaksi.
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Toista tarkoitusta ovat palvelleet harmaalla maalla täytetyt 
kuopat Pitkälläsaarella (ß). Luultavasti ovat ne sisältäneet mä
dänneitä animaalisia aineksia, joista maa niiden sisällä on tullut 
harmaan täplikkääksi ja ovat ne ehkä olleet jonkunlaisia pieniä 
ruuppukaivoja. Sellaisia on tavattu muissakin maissa. Niinpä 
tekee esim. Rob. von W einzierl1 selkoa eräästä neolitisestä asuin
paikasta Lobositzin luona Elben varrella Böhmenissä, jossa on 
samanmuotoisia, mutta isompia, enemmän kuin 1 metrin syvyisiä, 
ruuppukaivoja (Küchenabfallslöcher) sekä myöskin kuopantapaisia 
tulenpesiä maassa.

Muutoin ansaitsevat Pitkänsaaren ß-paikan monet maaker
rokset huomiota. Olisin taipuvainen otaksumaan kaksi eri kult- 
tuurikerrosta, joista, ainakin c— d:n kohdalla kumpaiseenkin kuu
luu yksi punamulta- ja yksi harmaa kerros ja täytyy tietysti ylem
mät kerrokset I I  ja I II  olla nuoremmat kuin kerrokset IV  ja V. 
Millä tavoin noiden maakerrosten synty on käsitettävä sekä miten 
sellaiset sekavat maakerrokset kuin se, minkä värillinen poikki- 
leikkauskuva I  Kyntöläispellosta näyttää, ovat selitettävät, jätän 
tutkijoille, joilla on runsaampia vertailuaineksia käytettävänään.

Lopuksi mainittakoon muutamia pieniä huomautuksia eräistä 

löytöesineistä.

Eräs omituisuus, joka pistää tutkijan silmiin melkein jokai
sessa kivikautisessa asuinpaikassa sekä pohjois- että etelä-Suomessa, 
on valkoisten ukonkivisirpaleiden esiintyminen vieläpä paikottain 
ilmenevä runsauskin, niinkuin esim. Broängsbacken nimisessä 
mäessä Siuntion pitäjän Annilan kylässä, jossa v. 1896 kaivelin. Sa
moin on ukonkivikokoelma Vennäinjärven talon vieressä Iisalmella 
merkille pantava. Tuo ukonkiven pieniksi sirpaleiksi rikkominen on 
kenties tapahtunut astioiden valmistuksessa —  astiasavessa näet 
usein huomataan kivirakeita — , kenties muussa tarkoituksessa. 
Joskus löytyy n. s. nu c l e us  (kuva 44) mainittua kivilajia, eli 
kivensydän, jonka pinnasta on isketty pitkiä rinnakkaisia lastuja- 
kaiketi terävien syrjiensä takia veitsinä käytettäviksi. Ukonkivi, 
sirpaleet ovat joka tapauksessa niin tavallisia kivikautisilla asuin-

1 E ine neolitische A nsiedelung der U ebergangszeit bei Lobositz an der 
Elbe. Zeitsch. f. Ethologie XXVI (1894).
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paikoilla, että yksistään niiden löytäminen usein ilmaisee senaikui
sen asutuksen löytöpaikalla olleen.

Muutamat esineet todistavat vuorovaikutusta kaukaisempien 
maiden kanssa, niinkuin esim. Pitkänsaaren ß-alan kerroksesta /Ktahi 
kuopasta 18 löydetty me r i p i hka  palanen,  (149) joka kaiketi lienee 
etelästä tuotua tavaraa. Samoin osoittavat monessa paikoin löy
detyt piikivipalaset ja samasta kivilajista tehdyt esineet kauppa
suhteita muiden maiden kanssa. Piikiviset nuolenkärjet sitä muo
toa kuin kuvat 4, 15, 17 ovat pohjois-Venäjällä hyvin tavalliset ja 
osoittavat kulttuurivaikutusta sieltäpäin. Sellaisia taas kuin kuva 
36 löytyy sekä Venäjällä että Ruotsissa.

Kivirenkaan osia on löydetty 1 Kyntöläispellosta (kuva 16) 
ja 1 Honkalan pellosta (kuva 37), jota paitse viimemainitusta paikasta 
on löydetty eheä sellainen (185). Kivirenkaat ovat tuntemattomat län
tisessä naapurimaassamme; ainakaan ei v. 1898 Tukholman kan
sallismuseossa löytynyt yhtään sellaista. Mutta sen sijaan on niitä 
löydetty Lapista, keski- ja kaakkois-osista Suomenmaata, Sweinee- 
kistä Liivinmaalla ja monenmuotoisina Laatokan kanavasta. Näillä 
pohjoisilla mailla täytyy kivirenkaita siis pitää muotoina, jotka 
ovat kotoperäisiä Pohjanlahden ja Itämeren itäpuolella.

Sellaisia pieniä käyräteräisiä työneuvoja kuin kuva 41 näyt
tää, ei luonnollisesti ole voitu käyttää samanlaisissa toimissa kuin 
tavaallisia tasa- tai kourutalttoja. Aseen pienuus ja terän heik
kous osoittavat että niitä on käytetty johonkin niin sanoakseni 
pikkutyöhön, joka ei ole aseelta kysynyt suurempaa kestävyyttä. 
Kun lisäksi terä aina on tehty niin käyräksi kuin kiviaines sär
kymättä suinkin on sallinut ja terä sen ohessa aina on leveä, 
näyttää siltä kuin tätä asetta olisi tehty varta vasten jonkun peh
moisen aineen kaivamista varten. Sen verran kuin kivikautisista 
löydöistä voimme arvata senaikuisia töitä ja työtapoja, ei mieles
täni ole valittavana muuta kuin yhtä ainoata, jossa tällaisia veh
keitä tarvittiin ja johon ne olivat erinomaisen sopivat, nim. savi
astiani valmistus.

Huomattavaa näet on, että isompia saviastioita ei kivikaudella, 
kuten rautakauden lopulla tehtiin, valettu kiertävälle pyörälle, vaan
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ne tehtiin käsin savi vyöhykkeistä, joita asetettiin päällekkäin ja sau
mattiin kiinni toisiinsa. Kuva 30 näyttää erästä sauman kohdalta 
taittunutta astian palasta, josta näemme että savivyön syrjään on 
kaivettu pitkä kuurna, johon toisessa, siihen liitettävässä savi- 
vyössä, on vastannut harjava syrjä. Toisenlainen oli portaantapai- 
nen sauma, jossa kummankin liitettävän vyöhykkeen syrjäpinnat 
ovat samanlaiset polvekkaat, näkyy kuva 29:n poikkion keskellä. 
Noiden kuurnien kaivamiseen tarvitaan juuri senmuotoista asetta 
kuin nyt puheenalainen taltta on. Olen sen vuoksi tuota asetta 
nimittänyt s a v i a s t i a n  k a a p i m a k s i .





Steinzeitliche Untersuchungen
von

Hjalmar Appelgren-Kiwalo.

Der Verfasser veröffentlicht hier die Ergebnisse von Aus
grabungen, welche er in den Jahren 1898, 1899 und 1900 auf 
einigen im nördlichen Finland gelegenen, der Steinzeit entstam
menden Fundstätten vorgenommen hat.

Der Grund dazu, dass er sich zu diesen Ausgrabungen ent 
schloss, war der beinahe vollständige Mangel an zuverlässigen 
Nachrichten darüber, wie die festen Bodenaltertümer aus der Stein
zeit in unserem Lande aussehen. Bald wollte man steinerne Ge
räte unter einem Steinhaufen, bald bei einem unterirdischen, 
aus Steinplatten gebauten Herde, bald wieder in der Nähe eines 
Gerippes gefunden haben u. s. w. Meistens erklärte man je
doch, sie wären beim Graben in Sand- oder Kieshügeln, wenn 
Landstrassen oder Eisenbahnen gebaut wurden, angetroffen wor
den. Systematische Forschungen waren aber überhaupt nicht 
angestellt, auch hatte man weder von der Art der Bodenalter
tümer noch von der Beschaffenheit der Erdschichten, wo diesel
ben vorkamen, irgend welche genügende Aufschlüsse, geschweige 
denn Abbildungen erhalten. Deshalb beschloss der Verfasser, 
auf solchen Stellen im nördlichen Finland, wo in letzter Zeit 
mehrere, später an das Helsingforser Museum übersandte Stein
geräte gefunden worden waren, Ausgrabungen anzustellen. Die 
hier ausgeführten Arbeiten sind zwar nur als Versuchsgrabungen 
anzusehen, da aber die hierbei angewandte Methode und die Beob
achtungen des Verfassers vielleicht denen zum Nutzen gereichen 
können, die auf diesem Gebiete weitläufigere Forschungen vorneh
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men wollen, mögen dieselben doch vor die Oeffentlichkeit gebracht 
werden.

Die Stellen, wo Ausgrabungen angestellt wurden, sind 
folgende:

Ein dem Gehöfte Hinkusalmi gehöriger, Kyntöläispelto genannter 
Acker im Kirchspiel Kiuruvesi im Län Kuopio; 63° 30'. Der Acker 
liegt auf einer Anhöhe am Ufer eines ehemaligen Sundes. Beim 
Roden des Feldes vor etwa 70 Jahren hatte man dort Fisch
knochen, Pfeile, verbrannte Steine und Feuerstellen vorgefunden. 
Als der Verfasser auf dem dritten Beete (Abb. 2) auf einer solchen 
Stelle graben liess, bemerkte er unter der Ackererde mehrere 
(etw. 18 bis 60 cm) grosse Steine, und um jeden derselben 
rotgebrannte Erde nebst einigen Kohlen (Abb. 3 und 8), sowie 
auf einem Punkte (K ) eine l,so m breite und 35 cm tiefe 
Grube voll schöner roter Erde (farbige Abb. I) und zu aller un
terst einige Kohlen. Sowol aus der Ackererde wie aus der Roter
deschicht wurden Funde geborgen, nämlich: Tongefässcherben, 
Steingeräte und Quarz- und Schiefersplitter. Auch auf anderen 
Stellen wurden Versuchsgrabungen vorgenommen. Nach den an 
der Oberfläche des Ackers gefundenen Gegenständen zu schliessen, 
lässt sich annehmen, dass jenes steinzeitliche Dorf sich von dem 
dritten bis zum neunten Beete erstreckt hat, wo die Länge desselben 
von Nordwesten nach Südosten hin etwa 90 m und die Breite 
an die 60 m betragen haben mag.

Die auf diesem Acker gefundenen Gegenstände sind auf 
S. 5— 14 verzeichnet und abgebildet.

Die Anhöhe Hiekkapakka auf dem Gelände des Gehöftes Wen- 
näinjärvi im Kirchspiel Iisalmi, Län Kuopio, etw. 30 km. von dem 
letztgenannten Orte. Ein Acker, wo der Verfasser in verschiedene 
Richtungen laufende Gräben ziehen liess und einige Funde ge
borgen hat (101— 105).

Bei dem Gehöft Wennäinjärvi fand der Verfasser auch beim 
Graben an dem Abhange einer Sandgrube, etw. 15 cm unter der 
Erdoberfläche eine einen Meter breite und 10— 15 cm starke 
Schicht, die aus absichtlich zerbrochenen Quarzscherben bestand, 
welche wahrscheinlich mit der steiuzeitlichen Ansiedluug im Zu
sammenhänge stehen.
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Tavaskasaari, Ksp. Wihanti, etw. 50 km. von der Stadt Brahe- 
stad, (Raahe), am Meeresufer im Län Uleåborg; 64° 30’. Ein 
Bauer aus dem Kirchdorf Wihanti sandte im Anfang des Som
mers 1898 an das Museum in Helsingfors eine Anzahl eigentüm
licher, höchst interessanter Steingeräte, die er seiner Angabe nach 
auf dieser Moorinsol gefunden hatte. Da ähnliche Gegenstände 
noch nie anderswo in Finland und auch nicht in den Nachbar
ländern gefunden worden sind, und da der Übersender dersel
ben und seine Angaben sich später als sehr wenig zuverlässig 
erwiesen, ist dem hergebrachten wissenschaftlichen Verfahren 
gemäss bis auf weiteres kein Grund vorhanden jetzt schon Nähe
res über jene Funde zu veröffentlichen.

Dieselben veranlassten indessen eine genauere Untersuchung 
von Tavaskasaari. Es ist dies ein kleiner, länglicher, aus Sand 
und Rollsteinkies bestehender Hügel, von dem zu Eisenbahn
zwecken viel Erde weggeschleppt worden ist. Zwischen den derart 
entstandenen Gruben befanden sich noch ungerührte Erdstreifen, 
und die Sachen wurden als an dem Punkte A  (Abb. 20) gefum 
den angegeben. Als man nun hier zu graben begann, fand man 
der Oberfläche zunächst eine dichte, braune, etwa 25 cm starke 
Sandschicht (Abb. 21 a), darunter eine ebenso dicke Schicht stark 
roter Erde (b) und auf einer Stelle eine 40 cm tiefe Grube, auf 
deren Grund ähnliche Erde lag, sowie höher hellere rote Erde (d) 
und desgleichen einen schmalen Kohlenstreifen (c); darunter un
berührten Rollsteinkies. In dieser Branderde fanden sich jetzt 
nur kleine verbrannte Knochensplitterchen, Kohlenbröckchen und 
absichtlich zerbrochene Splitter von Quarz, Schiefer und anderen 
Gesteinsarten.

Auf dem Punkte B (Abb. 20) war am Rande der Kiesgrube 
ein etwa 2 m breiter und 60 cm tiefer Flecken Roterde (farbige 
Abb. II), der jedoch zerstört wurde, ehe ich Zeit hatte ihn zu 
untersuchen.

Auch beim Graben an anderen Stellen (C, D, E. Abb. 20) 
auf demselben Hügel fanden sich Stücke von geschliffeneu Stein
geräten, Schieferscherben und Quarzsplitter, verbrannte Knochen- 
bröckchen u. dgl.

Pitkäsaari, Ksp. Wihanti, etw. Vs km von der obenerwähnten 
Stelle. Auch hier findet sich Rollsteinkies, wovon das meiste zu
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Eisenbahnzwecken weggeschleppt worden ist. Der Platz F  (Abb. 22) 
ist früher von Dr. A. O. Heikel untersucht worden. An den 
Punkten A, B, C, D und E hat der Verfasser Ausgrabungen vor
genommen.

Im Gebiet A  lag unter dem Rasen rote und braune Erde 
und darunter eine 30 cm starke graue Kulturschicht, die vielleicht 
aus verfaulten animalischen Stoffen entstanden war. Hauptsäch
lich wurden hier an die 100 Stück Tongefässcherben (darunter 
eine mit runenähnlichen Strichen auf der Innenseite, Abb. 23.) 
Scherben von Steingeräten, Quarz u. dgl. gefunden.

Auf der Ostseite von B lagen die Erdschichten in folgender 
Reihenfolge (Abb. 25, Querschnitt a— b): zuerst 10 cm schwärzlicher 
Rasen (I), darunter etw. 40 cm rötlichgelbe Branderde (II), dann 
folgten 30 cm dunkelgraue, stellenweise fleckige, vielleicht aus ver
faulten animalischen Stoffen gebildete Erde (III) und zu unterst 
unberührter grauer Sand.

Das Profil c— d zeigt, dass zwischen den Schichten I I  und 
I I I  ein kleines etwa 20 bis 30 cm breites und 5 cm mächtiges 
Häufchen stark roter Erde lag. Auf die (graue) Schicht I I I  
folgte wieder eine dünne Roterdeschicht IV , wo Tongefässcherben 
und Kohlen angetroffen wurden, und darunter lag eine etw. 40 
cm breite, 25 cm tiefe Grube loser, grauer Erde (V). Diese Grube 
war in unberührten Sandboden gegraben.

Aus dem Profilbild e— f sehen wir, dass unter der grauen 
Schicht I I I  4— 5 cm gelber Erde lag, die ihrer Farbe nach an 
vermoderte, gelblich gewordene Knochen erinnerte; hier wurden 
Tongefässcherben ausgehoben. Unter dieser IV:ten Schicht lagen 
in unberührtem hellgrauem Sande Höhlungen, die eine mehr lockere 
verschiedengrau gefärbte Erde enthielten.

In der Schicht I I  fanden sich die Gegenstände N:r 117— 139 
(Abb. 26— 28), in der Schicht I I I  N:r 140— 146 (Abb. 29, 30), 
in der Schicht IV  N:r 147— 151.

In C (Abb. 22) fand sich auch unter dem Rasen eine rote 
Erdschicht und darunter eine graue Kulturschicht. In beiden 
wurden Funde angetroffen, N:r 155— 162.

In D fand sich eine Steinhacke (Abb. 31), 
in E die Gegenstände N:r 164— 169, 
in F  N:o 170.
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Die Heide Petäjäniemenkangas, Ksp. Wihanti, 1 km von der 
vorigen Stelle entfernt, wo mit roter Erde angefüllte Schichten 
und Gruben und in deren Nähe Quarz- und Schiefersplitter ge
funden wurden.

Gehöft Honkola, im Dorfe Pyhänsivu, Ksp. Muhos, c:a 50 km 
südöstlich von der Stadt Uleåborg (Oulu); 65°. Die Fundstellen 
liegen auf Feldern und Wiesen am Flusse Uleåelf (Oulujoki). 
Früher sind hier mehr als 20 Steingeräte, grösstenteils auf den 
Beeten N:r 2— 5 (Abb. 32) gefunden worden; darunter befand 
sich die Hälfte eines Mahlsteines (Abb. 33), eine Steinhacke (Abb. 
34) und die Vorarbeit zu einem Geradmeissel (Abb. 35). Jetzt 
wurden Versuchsgrabungen auf den Beeten N:r 1, 1 a, 2 (die gröss- 
ten Abb. 38) 3, 5 und 6 vorgenommen. Weder Schichten von 
roter Erde noch andere Feuerherde wurden gefunden, obgleich 
auf dem dritten und auch teilweise auf den ändern Beeten ver
brannte Knochen zum Vorschein kamen. Zahlreiche steinzeitliche 
Gegenstände wurden vorgefunden; ein Verzeichnis derselben findet 
sich auf S. 32— 37, wo auch einige derselben nämlich die N:r 
36, 37, 39— 44 abgebildet sind.

* *
*

Wenn wir einen Blick auf die obenerwähnten Ausgrabun 
gen werfen und die wichtigsten Ergebnisse derselben zusammen
fassen wollen, haben wir zunächst

die Bodenaltertümer
ins Auge zu fassen.

Leider fehlen uns genauere Aufschlüsse über die Feuerstät
ten, verbrannten Steine und Haufen von Speiseüberresten, welche 
die Bauern beider Urbarmachung des Ackers Kyntöläispelto wog- 
geschafft hatten.

Die rings um grosse Steine liegende rote Erde, die durch das 
Verbrennen eiseuoxidvermengten Bodens und durch Feuchtigkeit 
enstanden ist, beweist dass eine steinzeitliche Bevölkerung im Ver
laufe einer längeren Zeit um diese Steine herum Feuer zu machen 
pflegte. Ähnliche oder in der Ecke zwischen zwei grossen 
Steinen angelegte Feuerherde, traf ich im Sommer 1900 auch am 
Ufer des Sees Nimisjärvi im Kirchspiel Säräsniemi (64° 30’) zu
sammen mit Steingeräten an (H. M. N:r 3873 A).
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Schichten roter Erde sind ausser im Acker Kyntöläispelto 
auch aut den Moorinseln Tavaskasaari und Pitkäsaari an drei 
verschiedenen Stellen zum Verschein gekommen. Eine dünne 
derartige Schicht fand ich auch in Rajaniemi an der Grenze 
zwischen den Kirchspielen Rovaniemi und Kemijärvi (66° 20’), 
am südlichen Ufer des Flusses Kemijoki, woselbst auch steinzeit
liche Geräte gefunden wurden. Ferner habe ich solche Schichten 
im Sommer 1902 auch im Kirchspiel Eura im Läu Åbo (61°) an 
mehreren Stellen in einem Acker der Köthnerhütte Lehtimäki, die 
zur Gastgeberei Nuorante gehörte, gefunden, in welchem Acker 
auch steinzeitliche Geräte zum Vorschein gekommen sind. Aus- 
serdem sind solche von anderen Forschern auch in Nord-Russland 
angetroffen worden.

Ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen die Roterdegruben, 
die auf dem Kyntöläispelto, an zwei Stellen auf der Insel Tavaska
saari und auf der Petäjäniemenkangas angetroffen wurden. Ich 
kann keine bessere Erklärung für diese Erscheinungen finden, als 
dass wir es hier mit Herdplätzen zu tun haben. Es liegt nämlich 
auf der Hand, dass zu einer Zeit, wo, wie im Steinalter, das Feuer
machen viel Mühe erforderte, es wichtig war, nachts das Feuer 
vor dem Auslöschen zu hüten, und dies geschah am leichtesten 
in einer tiefen, mit Asche und Kohlen angefüllten Grube, wo das
selbe sich in den Kohlen weit länger beibehielt als auf der Ober
fläche. Es ist je noch heutzutage auf dem Lande gebräuchlich, 
dass die Hausfrau, wenn sie Zündhölzchen sparen will, früh mor
gens, sobald sie aufgestanden, eine glühende Kohle aus der Aschen
grube (finn. liesi) des Herdes hervorsucht, und dieselbe zwischen 
zwei Kienspänen haltend so lange anbläst bis die letzteren entflammen. 
Dementsprechend glaube ich auch, dass diese steinzeitlichen Herde als 
Aufbewahrer des Feuers benutzt worden sind und wahrscheinlich 
ist auch das Feuermachen auf die eben erwähnte Art vor sich 
gegangen. Daneben ist aber auch zu beachten, dass aus solchen 
Essen, besser als aus anderen über der Erde befindlichen Feuer
stellen die Wärme in die Stube, das Zelt oder den Schuppen 
ausstrahlte, die die Ansiedler sich zur Wohnstätte angefertigt hatten.

Die grössere, längere Zeit andauernde Hitze, die in einem 
solchen Herde bewahrt wurde, erklärt auch den eigentümlichen 
Umstand, dass man in diesen Gruben gar keine grösseren Koh



len oder Knochen, sondern nur hie und da ein Kohlenbröckchen 
oder ein Knochensplitterehen antrifft. Alles Verbrennbare ist in 
diesen Essen in Asche verwandelt worden.

Einem anderen Zwecke haben die in Pitkäsääri (B) Vorge
fundenen, mit grauer Erde angefüllten Gruben gedient. Wahr
scheinlich haben sie vermoderte animalische Stoffe enthalten, welche 
der Erde den graufleckigen Ton gegeben haben, und wurden viel
leicht als kleine Abfallsgruben verwendet. Auch in anderen Län
dern hat man Ähnliches wahrgenommen. So berichtet z. B. Rob. 
von W einzierll) über eine neolitische Ansiedlung bei Lobositz an 
der Elbe in Böhmen, wo ähnlich geformte aber grössere, über 
einen Meter tiefe »Küchenabfallslöcher» und auch grubenähnliche 
Feuerstellen in der Erde angetroffen worden sind.

Ausserdem sind die vielen Erdschichten des Gebietes B in 
Pitkäsaari beachtenswert. Ich wäre geneigt, zwei verschiedene 
Kulturlager anzunehmen, von denen wenigstens an der Stelle 
c— d ein jedes aus einer Schicht roter und einer Schicht grauer 
Erde besteht, und zwar müssen selbstverständlich die Schichten II  
und I I I  jünger als die Schichten IV  und V  sein. Auf welche 
Weise die Entstehung jener Erdschichten aufzufassen und wie 
solche gemischte Erdschichten wie die, welche uns die farbige 
Abbildung des Querschnittes I  von Acker Kyntöläispelto zeigt, 
zu erklären sind, überlasse ich den Forschern zu beantworten, 
welche über ein umfangreicheres Vergleichsmaterial verfügen.

Zuletzt mögen noch einige kleine Anmerkungen folgen 
über einige

Funde.

Eine Eigentümlichkeit, die fast bei jeder steinzeitlichen Au- 
siedlung sowol in Nord- wie in Süd-Finland dem Forscher auffällt, 
ist das Vorkommen von weissen Quarzsplittern, die sich stellen
weise sogar in grossen Mengen, wie z. B. auf einem Broängs- 
backen benannten Hügel im Dorfe Anuila in Sjundeå im Län 
Nyland (60° 15’), wo ich im Sommer 1896 Grabungen anstellte, 
vorfinden. Die Ansammlung von Quarz auf dem Gehöft Ven-
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') E ine neolitische A nsiedelung der U ebergangszeit bei Lobositz an der 
Elbe. Zeitschr. f. Ethologie XXVI (1894).
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näinjärvi in Iisalmi ist auch zu beachten. Das Zerschlagen von 
Quarzstücken in kleine Splitter mag bei der Verfertigung von 
Gefässen —  in dem zu Gefässen verwendeten Tone hat man näm
lich oft Steinsplitterchen wahrnehmen können —  oder vielleicht 
zu anderen Zwecken gedient haben. Bisweilen findet sich ein 
Nucleus (Abb. 44) aus der genannten Gesteinsart, von dessen 
Oberfläche lange, parallel liegende Späne geschlagen sind, die 
ihrer scharfen Kanten halber wahrscheinlich als Messer dienen 
sollten. Quarzsplitter kommen jedenfalls so häufig bei steinzeit
lichen Ansiedlungen vor, dass das Vorhandensein derselben schon 
an und für sich oft ein Beweis dafür ist, dass steinzeitliche Wohn- 
plätze an dem Fundorte gewesen sind.

Einige Funde weisen auf Verkehr mit fernen Ländern- 
hin, wie z. B. ein in Pitkäsaari auf dem Punkte B in der Schicht 
IV  oder in der Grube 18 gefundenes Stück Bernstein (149), eine 
wahrscheinlich von Süden her geholte Ware. Ebenso beweisen 
die an vielen Stellen gefundenen Stücke von Feuerstein und aus 
derselben Gesteinsart verfertigte Gegenstände Handelsverbindungen 
mit anderen Ländern. So sind z. B. aus Feuerstein verfertigte 
Pfeilspitzen, wie wir sie auf den Abbildungen 4, 15, 17 sehen, im 
nördlichen Russland sehr gewöhnlich und deuten auf einen Kul
tureinfluss von dort her. Solche Pfeilspitzen wiederum wie auf 
Abb. 36 finden wir sowohl in Russland als in Schweden.

Von Bruchstücken von steinernen Ringen sind auf dem Acker 
Kyntöläispelto 1 Stück (Abb. 16) und auf einem Felde in Honkala 1 
Stück (Abb. 37) gefunden worden; ausserdem ist an der letztgenannten 
Stelle ein ganzer solcher Ring (185) geborgen worden. Steinringe 
sind in unserem Nachbarlande im Westen unbekannt; wenigstens 
gab es i. J. 1898 keinen solchen im Stockholmer Nationalmuseum. 
Dagegen hat man sie in Lappland, in den mittleren und südöst
lichen Teilen Finlands, in Sweineek in Livland und verschieden
artig geformte Exemplare derselben in dem Ladogakanal gefun
den. Betreffs der nordischen Länder müssen wir also konstatie
ren, dass aus Stein verfertigte Ringe nur östlich vom Bottnischen 
und Finnischen Meerbusen Vorkommen.

Solche kleinen, mit krummer Schneide versehenen Werkzeuge, 
wie wir sie auf Abb. 41 sehen, haben selbstverständlich nicht



Hj. Appelgren-Kivalo: Kivikauden tutkimuksia. 51

denselben Zwecken wie gewöhnliche Gerad- und Hohlmeissei die
nen können. Die geringe Grösse des Werkzeuges und die schwache 
Schneide deuten darauf hin, dass sie zu irgend einer sogenannten 
Kleinarbeit gebraucht worden sind, die keine grössere Festigkeit 
oder Haltbarkeit des Werkzeuges erfordert. Da hierzu kommt, 
dass die Schneide immer so krumm gebildet ist, wie das steinerne 
Material nur irgend erlaubt hat ohne zu brechen, und dass die 
Schneide dabei immer Jjreit ist, sieht es aus, als ob dies Werkzeug 
eigens gemacht wäre, um damit in einem weichen Stoff zu gra
ben. So weit wir aus den steinzeitlichen Funden auf die dama
ligen Arbeiten und Arbeitsmethoden schliessen können,'liegt uns, 
meiner Ansicht nach, nur eine Vermutung offen, um die Arbeit 
zu bestimmen, bei welcher ähnliche Geräte nötig waren und wo
für sie sich vortrefflich eigneten: es könnte dies nur die Verfer
tigung von Tongefässen sein.

Es ist nämlich zu merken, dass grössere Tongefässe in der 
Steinzeit nicht wie am Ausgang der Eisenzeit mit Hülfe der Dreh
scheibe verfertigt worden sind. Sie wurden vielmehr aus 
freier Hand von länglich geformten Tongürteln, die auf einander 
gelegt und aneinandergeknetet wurden, hergestellt. Abbildung 
30 zeigt ein an der Fuge abgebrochenes Tongefässtück, 
an welchem wir sehen können, dass in den Rand des Tongürtels 
eine lange Hohlkehle eingegraben ist, welcher in dem anderen 
hier einzufügenden Gürtel ein mit einem Grat versehener Rand 
entsprechen sollte. Eine andere, stufenförmige Fuge, bei welcher 
die Ränder der beiden zusammenzufügenden Tongürtel ein Knie 
bilden, sehen wir auf Abb. 29 an der Mitte des Durchschnitts. 
Zum Graben jener Hohlkehlen hat man gerade ein solches W erk
zeug nötig, wie der infragestehende Meissei eines ist. Deshalb 
habe ich jenes Werkzeug eiuen Tongefässchaber benannt.
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I. Den senromanska konsten. 1200-talet.
Inledning.

Finland är den yttersta gränsposten i nordost för den väster
ländska kulturen, vilken tyckes liksom hava tvekat, innan den 
tog steget ut till detta avlägsna land. Under tre hundra år, som 
förflöto efter Ansgarii missionsverksamhet i Sverige, och under 
de hårda striderna därstädes mellan kristne och hedningar blev 
Finlands namn så gott som onämnt i hävderna. Sankt Henriks 
omvändelsefärd, som är så rikt omstrålad av helgonsagans skim
mer, ledde ej ens till de närmast Sverige belägna trakternas full
ständiga kristning. Först med biskop Tomas (1220— 1245) samt 
efter Birger Jarls tåg 1249 kan man börja tala om en ordnad 
finsk kyrka och på samma gång om en säkrare anslutning till 
västern. 1293 satte Torkel Knutsson i Viborg gränspålen mot 
den byzantinska kulturen, som emellertid även den långsamt trängt 
mot norr och här på andra sidan Östersjön åter sammanstötte 
med den västerländska.

Om denna sistnämnda kultur sent nådde vårt land, så rådde 
den efteråt där så mycket oinskränktare. Den katolska kyrkan, 
som mäktig och enande sammanhöll hela den västerländska kristna 
världen, har tryckt sin prägel på det allra mesta av det som kom
mit till oss från medeltiden, och spår av ett nationellt element i 
vår dåtida kultur har man ej hittills påvisat —  om vi ej i detta 
sammanhang vilja räkna med folkdiktningen, där t. ex. Mariatta- 
runon i Kalevala företer en blandning af hedniskt och kristet. 
Prästerskapet förhöll sig hos oss liksom annorstädes fientligt 
emot hedniska inflytelser, och vårt land saknade som motvikt mot 
prästerna både ett mäktigt riddarestånd och ett rikt borgerskap.

På intet område visar sig detta vårt beroende av väster
landet starkare än i vår bildande konst under medeltiden. En
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stor del av konstverken är införd från utlandet, och även om 
inhemska konstnärer funnos, kunna de knappast sägas hava upp
burit en i egentlig mening självständig konstverksamhet. Den 
finska folkstammen innehade en betydande konstfärdighet, fram
förallt i textilarbeten, varav intressanta prov påträffats i gravar 
från hednatidens sista skede. Ända från dessa uråldriga tider 
tills nu har denna textilkoust nedärvt både tekniken och de orna- 
mentala motiven l . Men lika litet inom denna konstart som inom 
den likaledes med framgång bedrivna träslöjden (och träarkitek
turen) har den finska Ornamentiken efterlämnat några spår på de 
bevarade minnesmärkena från den egentliga medeltiden.

Från den byzantinska konsten kan icke påvisas något in
flytande, som ej skulle förmedlats av västerlandet. I  de nämnda 
av d:r Schwindt undersökta gravarna, i Karelen, ha påträffats 
bl. a. relikkors av otvivelaktigt byzantinskt ursprungs. Men 
dessa fynd inskränka sig till vårt lands östligaste del, vilken kom 
under ryskt herravälde och isolerades från det övriga landet. 
De viktiga fynd av samma slag, som gjorts i Halikko, och vilka 
tyvärr ännu ej varit föremål för en närmare utredning, stå säker
ligen i släktskap med liknande svenska arbeten 8.

Ä r det sålunda i västerlandets konst vi hava att söka den 
viktigaste förutsättningen för vår egen, så saknades dock icke 
lokala inflytelser, närmast av inskränkande natur, vilka påtryckte 
vår konst en säregen prägel. Måhända vore det oriktigt att här
vid tala om fattigdomen i vårt avlägsna land. Åtminstone är 
det numera svårt att bilda sig ett omdöme härom, ty Finland 
har mer än andra länder lidit av krigets och eldens hemsökelser, 
vilka särskilt gått ut över Åbo domkyrka. A v  skriftliga urkunder 
veta vi dock, att våra kyrkor hyste skatter, vilka förefalla omät
liga i bredd med de få rester som ännu finnas kvar l . Viktigare 
än denna ekonomiska synpunkt var för gestaltningen av vår

1 T ikkanen: Finsk Ornamentik. Jfr  Schw indt: K arjalan rautakausi (atlas 
p. 39 o. f.).

2 Schw indt: a. a., atlas p. 56. J fr  Leopardoff: Sbornik.
9 De finska korsen äro avbildade hos H ildebrand: Sveriges M edeltid III 

p. 645, 646 och 686, 687. Jfr  Salin : Några krucifix och kors etc.
4 Se t. ex. redogörelserna för uppbörd av kyrksilver 1557—58. H au sen :

Bidrag III p. 370—381.
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konst det tillgängliga materialets begränsade användbarhet för 
konstnärliga ändamål.

Finland tillhör det s. k. tegelbyggnadsområdet, vilket dess
utom omfattar Nederländerna, norra Tyskland, Skandinavien och 
de baltiska provinserna 1. Visserligen fann naturlig sten här lik
som annorstädes (t. ex. i Reval) övervägande användning, och 
t. ex. på Åland äro t. o. m. valven i ett par kyrkor av granit. 
Men sedan teglet blivit bekant, sannolikt i medlet av 1200-talet, 
brukades det i regeln i gavelrösten, dörr- och fönsterinfattningar, 
valv o. s. v. —  över huvud där, varest större omsorg måste ned
läggas på det konstnärliga eller tekniska utförandet. Åbo dom
kyrka är till större delen uppförd av tegel. Torftigheten i denna 
tegelstil drevs här uppe i norden till sin spets; de få ornamentala 
detaljerna förmå ej förtaga det tunga, mäktiga helhetsintryck, 
som gråstensmurarne, vilka bilda byggnadens grundstomme, giva 
densamma. I  1400-talets väldiga kyrkor i vårt land nådde denna 
grauitarkitektur en präktig verkan 3. De stora mur- och valv
ytorna i det inre gå vo plats åt kalkmålningar, vilka ersatte de 
rika glasmålerierna i sydligare länder och bl. a. i mellersta Sve
rige ocb Finland användes i en storartad omfattning, som förlä
nade åt konstlivet där en självständig prägel.

Också inom skulpturen var materialets begränsning av 
betydelse; träsnideriet blev den allena bärskande tekniken hos 
oss. Men i övrigt utmärkte sig denna konstart hos oss ej genom 
en sådan relativ självständighet som vi finna hos arkitekturen 
och det monumentala måleriet; träsnideriet var huvudsak också i 
de närmaste länderna i söder, och den betydelsefulla utveckling 
det vann där bestämde helt och hållet konstartens öde hos oss. 
På intet område voro utlandets konstströmningar oss tillgängligare 
än inom skulpturen, vars alster med sådan lätthet fördes från 
ort till ort.

Träsnideriet, sådant det framträdde under den senare medel
tiden såsom en självständig konstart, synes tidigare ha varit av

1 W rangel: Tegelarkitekturen p. 10 och kartan. Jfr Steffen: Romanska 
sm åkyrkor p. 11 o. f., och A ilio: Tavastehus p. 49.

’ Jfr  A teneum  1903 p. 4.
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mycket ringa betydelse i de stora kulturländerna. Om förhållandet 
hos de hedniska germanerna veta vi så gott som intet *, och i 
varje fall dog deras konst snart ut. Under den tidigare medel
tiden användes träet t. ex. för möbel, men det fick ej konstnärlig 
utarbetning, utan möblerna smyckades med målningar, metall- 
och elfenbensskulptur m. m. samt textila arbeten 2. Först från 
och med mitten av 1200-talet blev träet mera använt i Frankrike 
och Italien, och konstnärerna bemäktigade sig detta material i 
stor utsträckning för förfärdigandet av dörrar, altaruppsatser, 
korstolar o. d. I  Tyskland var förhållandet liknande 8. Den ka- 
rolingiska konsten omfattade, liksom konsten vid  de sachsiske 
kejsarnes hov, i brist på en skulptur i stor stil framförallt elfen- 
benssnideriet. Under senare hälften av 11. århundradet avmatta
des denna konst i Tyskland, men återupplevde dock senare för 
en tid, främst i den rhenska skolan, samt höjde sig ännu i 14. 
århundradet i Frankrike, liksom i Italien, till en rik blomstring. 
Vid sidan af detta elfenbenssnideri framträdde under de nämnda 
epokerna också metallarbetareskolor, vilkas alster utgjordes av 
små reliefer, ofta sammanställda till större arbeten, smycken, 
kyrkokärl, bokpärmar o. s. v. 111.  och 12. århundradena upp
kom i Tyskland en monumental skulptur, främst omfattande 
arbeten i bronsgjutning. I  anslutning till den romanska byggnads
konsten, vilken skapade sina glänsande mästerverk i 12. århun
dradet, begynte därpå den tyska bildhuggarkonstens första härliga 
blomstringstid. De självständiga plastiska konstverken utfördes 
vid denna tid förnämligast i sand- eller kalksten, på en del ställen 
också i stuck. Detsamma gäller om den franska gotiken, som 
framträdde under senare hälften av 1100-talet och början av 
1200-talet. Också då den gotiska stilen urartade och blev ma- 
nieristisk, var det i främsta rummet stenskulpturen, som i de 
nämnda länderna uppbar bildkonsten.

De få träarbeten, som bevarats från den romanska perioden 
i sydligare länder, utgöras huvudsakligen av kolossala krucifix

1 Jan itsch ek : M alerei p. 4.
8 Labarte: H istoire des arts industriels I p. 156.
8 Det följande huvudsakligen med ledning av Bode: D eutsche Plastik.



och korsfästelsegrupper1 samt madonnabilder2. Andra arbeten 
äro fullkomligt enstaka s.

I  norden —  jag avser härmed länderna kring Östersjön 
och delvis även Nordsjön —  var utvecklingen en annan. Mate
rialet var visserligen delvis detsamma som i södern. Arbeten i 
stuck förekommo, mest såsom biverk till arkitekturen 4, och brons
arbeten voro ej sällsynta. Vidare användes t. ex. på Gottland 5 
kalkstenen och, ehuru mera sällan, sandstenen till plastiska arbe
ten, och även från andra landskap i Sverige har bevarats en 
mängd dopfuntar, gravstenar m. m., som härröra från en under 
11. och 12. århundradena livligt verksam, om ock ej framstående

1 Det är ej utan in tresse att jämföra dem med nordiska arbeten. Det 
underskattande Bode ägnar träsnideriet skulle sannolikt undergått en modifikation, 
om han vetat, att ett så betydande konstverk som krucifixet i W echselburg, ett 
av den rom anska konstens m est representativa alster, var gjort av trä och ej, 
såsom  B. uppger, av lera (Bode: D eutsche Plastik p. 46). Se H asak: Bild
hauerkunst p. 15. Bode om näm ner själv (a. a. p. 23 och 27) träkrucifix, t. ex. 
Im erwards krucifix i Braunschw eig från början av 1000-talet, sam t flere bayerska 
krucifix. Jfr  G raf: Rom anische A ltertüm er p. 18 och 19. sam t (för Ö sterrike) 
Mitth. der k. k. C entral. Komm. 1878 p. 22—24 och 1879 p. lxxix och cxii. 
Stora träkrucifix i Brabant från c. 1200 (?) om näm nas av D estrée: Sculpture 
brabangonne t. VIII p. 20 o. f. I G azette des beaux-arts, 1903. I p. 301 och 
303 finnas avbildningar av ett krucifix och en  staty, båda av trä, från 12. och 
13. århundradena; de sägas vara sällsynta exem pel på äldre träsku lp tur i F rank
rike. Från Italien kan näm nas en sto r korsfåstelsegrupp från 1100-talet i dom 
kyrkan i Bologna; den anslu ter sig till tyrolska arbeten (Z im m erm ann: O berita
lische Plastik pl. 24 och p. 73—74).

8 Exem pel finnas näm nda hos Jo sep h i: Holzplastik p. 100 o. f. (B ayern  
och Tyroien); D estrée: Sculpture brabangonne t. VIII p. 24 o. f. (B rabant) o. s. v. 
Från Italien härstam m ar presbytern M artins m adonnabild från 1199, nu  i Kai- 
ser-F ried rich -M useum ; den är avbildad hos Bode: Ital. Plastik p. 12. Se för 
övrigt längre fram.

8 Reliefer på nordportalen till S. Em m eram  i Regensburg sam t flygel- 
dörrarne till S. M aria im Capitol i K öln; 1000-talet. Se K raus: C hristi. K unst 
II. 1 p. 212; au s’m W eerth : K unstdenkm äler i. d. R heinlanden Taf. 40; C le- 
m e n : K unsthist. A usstellung zu D üsseldorf 1902 p. 3; Schm itz: Die m ittelalt. 
T üren p. 13 och bl. 7, 8, 9. — Dörrar till katedralen i Puy, från 11. årh u n 
dradet. Se Cat. de 1’expos. rétrosp. 1900, p. 142— 143. — D örrar till domen i 
Spalato (1214): V enturi: Storia dell’arte it. III p. 105 o. f.

4 De viktigaste uppräknas hos M ünzenberger: Altäre I p. 59.
8 De gottländska kyrkorna med deras stenskulp turer äro till större delen  

från 13. århundradet. B run ius: G otlands konsthistoria.
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stenhuggareskola 1. Men redan under kristendomens första tider 
i dessa trakter var träet det förhärskande materialet. I  Skandi
navien, främst i Norge med dess ornerade stavkyrkor, men 
åtminstone ställvis även i Danmark2 och Sverige8, vann trä- 
snideriet mycket tidigt en märklig och enastående utveckling, 
som begynte redan under vikingatiden och påverkades av iriska 
och anglosachsiska förebilder4, men var oberoende av konsten i 
södern. Måhända se vi här ett motstycke till den germanska 
Ornamentiken under folkvandringstiden, på samma sätt som 
Eddan hragt oss rester av den äldsta germanska folkdikt- 
niugen. Det var en oblaudad germansk stam, som här lämnade 
sitt bidrag till konstens utveckling, och träet blev nu kanske det 
viktigaste material, i vilket den germanska världen har givit sin 
plastiska känsla ett uttryck 5.

Inemot år 1200 utdog denna förromanska, i samband med 
arkitekturen stående träornamentik i norden. Men inom ett om
råde, oinfattande ungefär den nämnda tegelbygguadszoneu, vann 
en annan riktning av träsnideriet under den följande tiden en 
synnerligen mångsidig utveckling. Man kan säga, att först med 
de nordiska ländernas inträde i det allmänt europeiska konstlivet

1 H ildebrand: Från äldre tider p. 20 o. f.
2 I H orning kyrka hittades 1887 en  planka av en träkyrka; på densam m a 

voro ornam ent u tskurna. M agnus-Petersen : K alkm alerier p. viii.
8 I Vrigstads kyrka i Sm åland har funnits en ornerad taklist, avbildad 

hos H ildebrand: Från äldre tider p. 42, och daterad något efter U rnesportalen , 
d. v. s. enligt H. senare hälften av 1000-talet. A ndra sm åländska sn iderier 
finnas uppräknade hos M ontelius: Statens H istoriska M useum , p. 89—90. Från 
sam m a tid äro rester av en stavkyrka i H em se på G ottland; stilen  i sn iderierna 
ä r en från de norska avvikande, enklare. Det är således ej ett lån ifrån Norge 
vi ha för oss, utan en  egen svensk  typ. J f r  Ekhoff: i Ny 111. Tidning 1896,
n. 46 och 47. Då stenkyrkor under västerländskt inflytande på 1100-talet m era
allm änt började byggas i G ötalandskapen, skaffade sig  den gamla träornam en- 
tiken, som  ännu  ej var fullt utblom m ad, existensm öjlighet genom  en på s ten 
kyrkornas m urar lagd yttre träskoning. J a n se : M edeltidsm innen p. 5 och fig. 
2 —7. J fr  ock de s. k. vindskidorna å uppländska kyrkor. De ha rom anska
ornam ent och äro från 1300-talet. J a n se : Kyrkliga byggnader p. 576. I sam 
m anhang härm ed kan om näm nas den snidade bänk som nyligen upptäckts i 
Kungsåra kyrka i V ästm anland (Eckhoff: Fornvännen 1907 p. 49 o. f.) I Finland 
har icke funnits det ringaste spår av dylika sniderier.

4 D ietrichson: N orges K unst i M iddelalderen.
5 M atthaei: Holzplastik p. 242.
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fick träet betydelse som konstnärligt material. Förbindelsen med 
sydligare länder var, främst efter Hansans snabba uppblomstring 
från medlet af 1200-talet, starkare, och detta visade sig även i 
den nya riktning inom träsnideriet som nu framträdde. Figur
bilder blevo allmännare, först krucifix och madonnabilder, där
efter sniderier av annat slag, efterbildningar av främmande 
arbeten i elfenben, brons, sten o. s. v.

Det var på denna punkt av utvecklingen konsten trädde fram 
hos oss med sina tidigaste alster.

Helgonskåpen i U rd ia la  och Kumlinge.

Helgonskåpet i Urdiala är det av de två, som bättre bevarats 
i sitt ursprungliga skick.

Mitten upptages av en sittande figur. Den har sin plats på 
en plint med nästan kvadratformig plan, samt är baktill fäst vid 
ett ryggbräde, som höjer sig från bakre kanten av plinten. Från 
ryggbrädet utgå dubbelt hopvikbara flygeldörrar, vilka antingen 
kunna stå uppslagna i samma plan som brädet eller ock slås 
ihop mot de tre övriga sidorna af plinten, så att de omsluta 
mittbilden. Det rum, som sålunda uppstår, begränsas upptill av 
en från ryggbrädet utskjutande baldakin, vilken motsvarar plinten. 
Skåpet är 1,17 m högt, 0,44 m brett och 0,39 m djupt; materialet 
är ek, utom för en del av inramningen samt mittbildens huvud, 
vilka äro av björk eller något liknande träslag.

Huvudbilden visar oss jungfru Maria 1 med Jesus på sitt 
vänstra knä. Madonnan sitter på en tronstol under en baldakin.

1 E. A spelin uppger (Suom. taiteen historia p. 23) att m ittbilden före
stä ller S. A nna. M åhända är det riktigt, att vi här ha en  Annabild för oss, men
i så fall har en tidigare m adonna tagits bort och ersatts med den nuvarande 
m ittbilden. S. A nnabilderna fram trädde egentligen först i 15. århundradet 
D etzel: C hristi. Ikonographie II p. 66, 76), m en enstaka dylika ha påvisats, 
redan från 1200- och 1300-talen (Josephi: H olzskulptur p. 95, 96). — Att m itt
bilden också i U rdiala varit en  annan än den nuvarande sku lle  m öjligen framgå 
av den om ständigheten, att den senares konturer ej svara mot den yta å rygg
stycket som  läm nats om ålad; den är sm alare, ungefär passande för Korpo- 
m adonnan (se nedan). G lorian svarar ej heller alldeles m ot huvudet. Å andra 
sidan ger intet vid handen, att ett nu bortfallet Jesusbarn  sku lle  hört till gruppen,
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Hon bär en slöja 1 på huvudet samt är iklädd en fotsid kjortel 
med långa och vida ärmar; vid halsen synes fållen av en under
klädnad. Slöja och kjortel äro vita, slöjan försedd med en bård, 
bildad av tvenue smala röda linjer, samt kjorteln prydd med ett 
sparsamt upprepat mönster, bildat av fyra gröna prickar i kvadrat 
samt i mitten en röd dylik. Underklädnaden är röd med gyllne 
bård. Högra armen är utsträckt långs sidan av kroppen, handen 
är öppen, med insidan mot Jesus, och den väl bibehållna ur
sprungliga hudfärgen företer intet spår, som skulle visa, att handen 
hållit något föremål. Med vänstra armen omfattas Jesusbarnet, 
som likaledes bär en långärmad, fotsid klädnad, gyllne och med 
orangefärgade ornament, vilkas form genom nötning blivit otydlig. 
Han har kring huvudet en avsatsliknande inskärning, märke efter 
en numera bortfallen krona; lians hår har bildats av blår, över
dragna liksom hela bilden med kalkgrund. I  vänstra handen 
håller han ett äpple, medan den högra lätt höjer sig liksom för 
att utdela välsignelse.

Flyglarne till helgonskåpet synas på yttre sidan ha varit 
målade endast i svart färg. På inre sidan äro de prydda med 
reliefbilder, och då de stå uppslagna, framställer sig skåpet sålunda 
i hela sin prakt. Varje flygel är vertikalt delad i tvenne avdel
ningar, av vilka de yttre kunna tillsluta var sin hälft av altar
skåpets framsida. Ytterligare äro alla dessa dörrar horisontalt 
tudelade, så att det inalles finnes åtta rum, i vilka de bildliga 
framställningarna fått plats. En av de yttre flygeldörrarne har 
nu gått förlorad.

Bilderna visa oss händelser ur Jesu barndom: bebådelsen, 
Elisabets hälsning (bortfallen bild), herdarne få budskap om Jesu

och m adonnan avbildas ej sällan med dok, Jesu s  med krona. I varje fall över
ensstäm m er stilen  i m ittbilden nära m ed den tids konststil, till v ilken relieferna 
böra hänföras, och är kanske endast obetydligt yngre. B ilden påm inner i håll
ning och detaljer om en bild från 1200-talet från Jen estad s kyrka (nu i Statens 
H istoriska M useum  i Stockholm), m en är ej så långsträckt som den.

1 Av den av två plagg sam m ansatta huvudbonad, vilken hörde till nunne- 
dräkten under m edeltiden och alltid bars av S. A nna, förekom m er här endast 
slöjan eller vilet. V iven, som  om slöt panna, k inder och haka, och över 
vilken vilet lades, saknas. Om vil, viv o. s. v. se H ildebrand: Sveriges 
m edeltid II p. 367 och III p. 1048. J fr  även Ja n se : M edeltidsm innen p. 77 
och fig. 48.
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H elgonskåp i Urdiala.

födelse, konungarnes hyllning samt Jesu frambärande i templet. 
De ha ej placerats i den ordning tilldragelserna ägde rum. Överst 
till vänster synes ärkeängeln Gabriel, bringande himmelens bud
skap till jungfru Maria. Han höjer armen till hälsning, och den 
heliga jungrun vänder sig emot honom och lyfter sin hand, med 
insidan utåt, till en liksom avböjande åtbörd av överraskning. 
Ängeln är iklädd en grön kjortel, Maria bär röd klädning och



10 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

grön mantel. —  Därnäst har följt den nu bortfallna gruppen med 
Maria och Elisabet, omfamnande varandra; vi kunna fullständiga 
bildserien med ledning av andra dylika arbeten, främst helgon
skåpet i Kumlinge. -— Nedre avdelningen av denna flygel upp
tages av Österlandets tre konungar, som bringa Jesusbarnet guld, 
rökelse och myrra —  en framställning, som är gjord i anslutning 
till den stora bilden av madonnan i mitten. Mot henne skrida 
de tre konuugarne; den främste böjer knä och framräcker, höl
jande sin ena hand med en flik av manteln, sin tribut i ett dyr
bart kärl, den bortersta tar dröjande ett steg framåt; en figur 
saknas. De två konungarne bära kjortlar och gyllne kronor. —  
De scener, som framställts på högra flygeln, ha varit Jesu fram
bärande i templet och ängelns budskap till herdarne. Av de 
figurer, som hört till den förstnämnda scenen, är numera endast 
Josef kvar. Han är iklädd en purpurfärgad (eller brun?) kjortel 
och röd mantel samt håller en skål, i vilken de två till offer 
avsedda duvorna haft plats. Jungfru Maria med Jesusbarnet 
samt, ytterst till höger å yttre dörren, översteprästen Simeon äro 
borta. —  I  nedre avdelningen har en av herdarne likaledes gått 
förlorad jämte yttre dörrhalvan, men i den inre stå de båda ur
sprungliga figurerna kvar: ängeln i grön dräkt och med stora 
röda vingar, samt en herde, sittande på en kulle och höljd i en 
röd kåpa och en över huvudet dragen hätta av samma färg. 
Båda göra liknande åtbörder med armarna som figurerna i 
bebådelsen.

Huvudbildens ryggbräde, liksom bakgrunden till relieferna, 
har genom i diagonal riktning gående, rödmålade inskärningar 
delats i en mängd små rombformiga fält, som målats gula med 
gröna prickar i hörnen. Bakom madonnans huvud är på rygg
brädet utskuren en rund nimbus med en däri inskriven stiliserad
åttabladig ros; kanterna äro röda, fyllningarna gröna. Envar 
av de åtta avdelningar, i vilka reliefbilderna på flyglarne fått 
plats, omfattas av ett par korta kolonner med klockformiga ka-
p itä l1 med ring nedtill och (bortfallen) täckplatta ovan samt
likadana baser, och en däröver vilande tredelad rundbåge, bildad 
av en halv och två fjärdedels cirklar. Bågarne äro av olika

1 O tydligt; kanske i hörnen avrundade trapezer.
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storlek, i det de inre avdelningarne inrymma envar två personer, 
de yttre endast en. Kolonner och bågar äro i de inre avdel
ningarne röda, bågarne på undersidan gröna; i de yttre tvärtom. 
På krönet av varje båge finnes en rund knopp af samma färg 
som bågen. Hörnen över bågarne utfyllas av bladrankor, vilka 
i de yttre avdelningarne äro enkla, i de inre tredelade. Dessa 
bladornament äro gula och framträda i halvrund, ganska hög 
relief mot svart bakgrund. Varje flygeldörr har ytterst en bred, 
rödmålad list, i vilken på något avstånd från varandra äro in
skurna små, turvis oval- och korsformiga fördjupningar. Denna 
list åtskiljer även de övre och nedre avdelningarna och avslutar 
upptill i form av en tredelad rundbåge det fält, som kröner varje 
dörr. Då flyglarne tillstängas kring huvudbilden, ansluta sig 
dessa lister till de motsvarande lister, vilka nedtill begränsa bal
dakinens sidofält. De två yttersta flygeldörrarne, som tillsammans 
tillsluta helgonskåpets framsida, ha därför endast var sin hälft 
av ett dylikt krönande fält. Baldakinens båg- och hörnlister äro 
röda och de av dem inneslutna fälten gröna; på främre sidan 
avtecknar sig i relief mot svart bakgrund en hopgyttring av i rött 
och gult målade byggnader, kanske avsedd att vara en bild av 
det himmelska Jerusalem. Helgonskåpets plint är på en av de 
i grönt målade sidorna prydd med fyrblad, röda och med svarta 
kanter, på två sidor med röda och svarta, numera nästan utplånade 
och otydliga växtornament.

Alla delar av holgonskåpet, kolonner, bågar, lister, figurer, 
äro skurna var för sig, och över fogarne ha remsor av väv blivit 
fästa, varefter det hela överdragits med kalkgrund för målningen. 
Denna målning är nu till stor del förstörd, men kvarsittande 
färgspår göra det möjligt att bestämma de ursprungliga färgerna. 
—  Guld har sparsamt kommit till användning, på flyglarne ej 
alls; blått saknas alldeles. På flyglarne kan iakttagas den regel
bundna växling av rött och grönt, som så ofta möter oss i medel
tidens polykromi och som vi även senare skola återfinna i vår 
inhemska konst. Det bör anmärkas, att huvudbilden är målad 
med andra färger än flyglarne; färgskalan är på den något rikare.

Helgonskåpet i Kumlinge överensstämmer med Urdialaskåpet 
på en del oväsentligheter när. Det har ej bevarats i så ursprunglig 
gestalt som det senare, och en övermålning, som i nyare tid före
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tagits, döljer det tekniska utförandet i detalj. Så mycket viktigare 
är detta helgonskåp i ikonografiskt och konstnärligt hänseende. 
Med ledning av detsamma är det möjligt att komplettera Urdiala- 
bilden och i vissa avseenden få en bättre kännedom av den 
konsts intentioner, som här träder oss till mötes. —  Flygeldörrar- 
nes dimensioner äro \,u m höjd och resp. 0,87 och 0,27 na. bredd. 
Materialet är ek.

Dörrar till ett helgonskåp i Kum linge.

A v detta helgonskåp ha endast flygeldörrarne bevarats; 
mittbilden har ersatts med en stående bild av madonnan från 
slutet av medeltiden. Endast flygeldörrarne ha här avbildats. 
Det arkitektoniska biverket uppvisar några olikheter med Urdiala- 
skåpet. De inre, större dörrfälten äro delade i tu genom en 
mittkolonn, så att varje figur har plats inom sitt skilda fält. 
Hörnen över bågarne äro fyllda med bilder av små tom med 
lågt tak och kuopp överst.
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som i Urdiala, men ordningen är en annan. Nederst till höger 
se vi bebådelsen: ärkeängeln Gabriel skrider, med en högtidlig 
armrörelse samt hållande ett språkband, mot jungfru Maria, som 
med huvudet blygsamt sänkt mottager budskapet. Där bredvid 
är framställt Marias möte med Elisabet, vilken hälsar Guds moder 
med en öm omfamning. I  övre avdelningen synes herdarnes 
kallande. En ängel med armen böjd i en kraftig och uttrycksfull 
gest —  en annan än i bebådelsen —  skrider fram mot de två 
herdarne, som sitta på kullarna ute på betesmarken och under 
olika uttryck av häpnad lyssna till budskapet. —  På vänstra 
dörren framställas nedtill de heliga tre konungar, bärande gåvor 
till Jesusbarnet; denna grupp bör ställas i samband med mitt
bilden. Ditåt vända sig två av konungarne, och den främste 
reder sig att böja knä. Sist i raden står den tredje konungen, 
en ung, skägglös man. Hans hållning är lugn och bidande; han 
vänder sig avsides. Över denna bild se vi Jesu frambärande i 
templet. Översteprästen, en gammal böjd man, går fram till 
altaret, och från andra sidan närmar sig Maria med Jesusbarnet. 
Hennes hållning är full av värdighet; klädningen faller i lugna 
och mäktiga veck. Bakom henne synes Josef, bärande en korg 
med duvor, som skola offras på altaret.

En uppskattning av stilen i dessa två helgonskåp skall icke 
bliva alldeles negativ i fråga om bildernas konstnärliga ha lt l .

1 Frågan om förhållandet m ellan natur och konst e ller m. a. o., om de 
m edeltida konstnärerna i egentlig m ening strävade att efterbilda den yttre värl
den, är ju om stridd. Se i fråga om handskriftsillustrationen K autzsch: E in
le itende E rörterungen etc.; han polem iserar bl. a. mot Jan itschek , som i 
sitt hittills oöverträffade m onum entalverk G eschichte der deutschen Malerei 
kap. IV) besvarar frågan i en  för de m edeltida konstnärerna gynnsam  riktning; 
till Kautzsch synas de nyare m iniatyrforskarene (Haseloff, T ikkanen o. a.) ansluta 
sig; jfr dock T ikkanen: K eskiaikaisen taiteen luonne p. 20. I fråga om 
skulp tur se t. ex. J o se p h i: H olzplastik p. 89 (negativ) sam t framförallt
H asak: B ildhauerkunst, där den tyska rom anska skulpturen  oförbehållsam t 
lovordas. Vår anspråkslösa m edeltida konst giver ej anledning till att upp
taga denna principfråga i hela dess vidd, och mången skall m åhända finna
en estetisk  värdesättning av den överflödig. Jag  tro r dock att saken endast kan
vinna på att m an söker fram de tidigaste yttringarna av ett vaknande natursinne,
och frågan är ju slutligen också en smakfråga.



Minst intressant i detta avseende är huvudbilden (i Urdiala), som 
också konstnärligt taget är olik flygeldörrarnes bilder1; i dessa 
senare hava vi att söka stilens förtjänster. —  Madonnan i mitten 
har ett huvud, som är för stort i förhållande till kroppen. An
siktet är framifrån liksom tillplattat och nästan alls icke utmo- 
dellerat; den tjocka halsen öfvergår nästan omärkligt i huvud 
och bål; axlarne äro smala och tillbakaträdande; armarne skilja 
sig knappt från hålen. Hållningen är styf, dräkten faller i stela, 
parallella veck, som nedtill böjas åt sidan samt lämna klädningen 
stramt åtsittande över knän och axlar. Slutligen saknas en arki
tektonisk omrainning, som skulle kraftigt förmedlat sambandet 
med flyglarnes reliefbilder och, liksom hos dessa, förtaga eller 
motivera intrycket av stelhet. Utan tvivel låg en konstnärlig 
avsikt till grund för denna stelhet: man ville få fram den höghet, 
som utstrålade från Guds moder. Men det starkt stiliserade i fram
ställningen har ej, såsom på relieferna, understrukits med den 
arkitektoniska dekorationens hjälp. Dessutom är mittbilden en 
rundskulptur. Reliefen lämpar sig mera för en dylik stilisering. 
Den är också en lägre art av skulptur, och den står närmare 
den primitiva teckningen; först efterhand och med svårighet 
kämpar rundbilden sig fram ur reliefen.

Det är den enklare uppgiften i tekniskt hänseende som låter 
konstnären visa sig från en fördelaktigare sida i relieferna. Dessas 
stil är, särskilt i dräkternas veckfall, något olika i de båda bel- 
gonskåpen. Den är i Kumlingebilderna enklare och tydligare än 
den något oroliga och överfyllda stilen i Urdialabilderna, och 
med den uttrycksfulla knappheten i en konstnärs första utkast 
skildrar den händelserna. Det finnes något av berättarekonst i 
gesterna, av vilka konstnären har ett förråd för olika behov, och 
framförallt i den talande anordningen av draperierna. Kläde
dräkten döljer aldrig kroppens skapnad, utan följer dess former 
och rörelser ofta med en skärpa, som verkar överdrivet, såsom i 
bilden av översteprästen (i Kumlinge), men som alltid låter män
niskokroppen vara huvudsak och ofta giver ett pregnant uttryck 
åt handlingen eller stämningen. Så i bilderna av madonnan med 
det lugna, majestätiska veckfallet, så i de tre konungarnes dräkter,
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1 Se noten å sid. 7.
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där isynnerhet veckningen nere vid fållen ypperligt karakteriserar 
den framåtskridande rörelsen. Den uppkavlade ärmen och åt
dragningen av manteln under vänstra armen hos Gabriel (i Urdiala) 
vittna om naturstudium. —  Den förträffliga draperingen är den 
huvudsakliga förtjänsten hos dessa bilder. Mindre väl äro huvu
dena utförda. Oformligt stora äro ögonen, som ha de svullna 
ögonlocken sänkta; dragen äro grova och sakna uttryck.

Om den tid, från vilken helgon
skåpen i Urdiala och Kumlinge här
röra, erhålla vi upplysningar fram
förallt av de arkitektoniska och or- 
namentala detaljerna. Dräkterna sakna 
en bestämd tidskarakter; endast Elisabets 
huvudbonad (i Kumlinge) förtjänar att 
omnämnas: den är en s. k. gebende —  
ett tyskt ord, vars svenska motsvarighet 
jag ej känner —  en huva med upprätt- 
stående rand och binda under hakan, 
och den brukades under 1200-talet och 
något in på 1300-talet'. —  De romanska 
klöverbladsbågarne, som icke ännu visa 
den under gotiken brukade tredelade 
bågen med den översta delen bildad av 
två i en spets sammanträffande segment, 
utan ha denna del i en enda halvcirkel
båge, hänvisa bilderna till 1200-talet.
Men även andra detaljer bära vittne om, 
att de äro från den kristna tidens första 
skede i vårt land. Det himmelska Jeru
salem, sådant vi se det här, är en framställning, som regelbundet 
påträffas i hörnen över de bågar, med vilka miniatyrerna från 
11. och 12. århundradena så ofta äro prydda. Den förekommer 
också i monumentalmåleriet, därifrån den vunnit insteg i skulp
turen a, t. ex. över figurerna på korskranket i Mikaelskyrkan i 
Hildesheim, och över de härliga statyerna, framställande Naum-

1 Falke: Z ur Costüm geschichte des M ittelalters bd VI (1861) p. 10. 
5 V öge: M onum. Stil p. 91, not, och p. 271.

Bebådelsens ängel. 
Detalj från helgonskåpet 

i Urdiala.
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burgdomens stiftare, från medlet av 12 0 0 - t a l e t M a n  bar också 
velat uttyda denna dekoration som en arkitekturbild i allmänhet, 
som en ideal lokal för de figurliga framställningarna. Även ur 
denna synpunkt sedd tillhör dekorationen i våra helgonskåp en 
äldre period, före gotiken med dess till ett sirligt stavverk genom
brutna baldakiner, vilkas former också lånats från arkitekturen. 
Knopparne över de små tornen i Kumlingebilden äro också en 
romansk dekoration; dylika förekomma å det nämnda korskranket 
i Mikaelskyrkan i Hildesheirn, där takformerna eljes hänvisa på 
byzantinska förebilder 2.

I  hörnen på flygeldörrarne i Urdiala finna vi ett annat 
ornament: bladrankan, som även den leder sitt ursprung från 
sydligai’e länders konstformer. Bland de karakteristiska känne
tecknen på den nya konstriktning, som under det kristna infly
tandet begynte utveckla sig i norden, har man nämnt växtorna- 
raentet i en överhuvudtaget enkel form i motsats till den äldre 
skandinaviska ornamentikens konstfullt hopflätade drak- och orm
slingor samt band 3. Denna äldre stil finnes ännu i de norska 
stavkyrkornas ornering, men växtornamentet förekommer här 
också. Med det nya ornamentet följde en annan teknik, som 
t. ex. lät relieferna framträda avrundade, alldeles som i Urdiala, 
medan de förut haft hela ovansidan i ett plan.

Den primitiva gestalt bladornamentet här erhållit må bära
vittne om, huru svårt man mångenstädes hade att komma till
rätta med de nya formerna. Särskilt måste ovanan att i trä
eftergöra metallarbeten ha gjort sig gällande. Just en dylik efter- 
bildning ha vi här att göra med. Stilen i relieferna, med de 
skarpa vecken, erinrar mera om bronsarbeten än om äldre trä- 
sniderier. T ill och med de ädelstenar, varmed de dyrbara konst
verken i metall smyckades, har man sökt återgiva genom de 
nämnda kors- och ovalformiga fördjupningarna på listerna. Även 
mönstret med diagonalt gående linjer som korsa varandra —  i

1 Avb. t. ex. hos K nackfuss: K unstgeschichte I p. 484 och 487.
2 H asak : B ildhauerkunst p. 18.
8 H ildebrand: Från äldre tider p. 19. H är försiggick således en liknande

förändring som  inom Ornam entiken i handskrifterna redan under den karolin-
giska och ottoniska tiden i Tyskland. Jfr  Jan itsch ek : M alerei p. 23—24 och 62.



Urdiala —  har kanske ärvts från metalltekniken. I  våra sigill 
från början av 1300-talet förekommer det allmäntl .

Hans Hildebrand har i en studie över den romanska skulp
turen i Sverige2 påpekat tillvaran av en i norden under den 
romanska tiden blomstrande konstskola, som väl förstod att i 
metall utföra drivna figurer. Som alster av denna skola nämnas 
några antemensaler av koppar från svenska och danska kyrkor 
samt ett dylikt från en kyrka i Angeln i Slesvig-Holstein. Till 
dessa lägger Beudixen, i sina uppsatser om medeltida konstverk 
i Bergens Museum 8, resterna av ett antemensale från Flaavär, samt 
vidare Matthaei 4 det numera i Germanisches Museum i Nürnberg 
förvarade antemensalet från Quern. Slutligen böra de s. k. svenska 
dörrarna i Novgorod uppmärksammas 5. Matthaei underkastar 
påståendet, att de slesvigska arbetena vore alster av en nordtysk, 
under skandinavisk påverkan stående skola, en ingående kritik, och 
påpekar, att dylika arbeten finnas även sydligare, i Komburg i 
Württemberg samt i Köln (S. Ursulakyrkau). Han kommer dock 
till den slutsats, att en import av de slesvigska arbetena eller 
till och med ett inflytande från Tyskland på dem ej är sannolikt, 
utan att förbindelserna ligga närmast till en dansk-engelsk eller 
nordgermansk kultur. Jämförelsen med väggmålningarna i Dan
mark från samma tid göra detta ■ antagande nästan till visshet.

Det finnes andra omständigheter, som ytterligare tala för
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1 H au sen : M edeltidssigill n. 4, 5, 30, 43, 289.
! H ildebrand: Från äldre tider p. 45—46.
’ B endixen: M ittelalt. Sam m lung 1890 p. 8. På sam m a ställe läm nas i 

en not upplysningar om litteraturen rörande de övriga antem ensalerna.
* M atthaei: Holzplastik, p. 33 o. f. och 226.
5 A hrenberg (Sigtunaportarna) fäster uppm ärksam heten vid ett par om stän

digheter, som kunde göra det sannolikt, att också de s. k. korsunska dörrarne 
delvis äro svenskt arbete. Det bör m ärkas, att Sofiakyrkan i Novgorod har två
bronsportar, den ena i västra ingången, den andra i ingången till ett kapell söder
om koret. Jag  har själv sett dessa portar, m en endast den senare kallade min 
ciceron „sv en sk “. Den är sannolikt krigsbyte, taget 1187. Den andra porten 
är väl känd av konsth istorikerne under nam net de korsunska dörrarne och anses 
vara tyskt arbete från m itten av 1100-talet. De vittna, liksom bronsdörrarne i
G nesen , S. Zeno i Verona o. a., om den sachsiska b ronsskulp turens blom string 
och utbredning. Bode: D eutsche Plastik p. 31. Bättre avbildning än A hrenbergs 
t. ex. hos Schiem ann: R ussland bis ins 17. Jahrh . I p. 183.

2
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att denna konstskola hade sin verksamhet huvudsakligen i norden. 
Matthaei omnämner tvenne arbeten i trä, antemensalerna i Ekwadt 
och Hellewadt, vilka otvivelaktigt uppstått under påverkan av 
sådana arbeten, som Quernantemensaletx. H it höra också de 
talrika, på trä målade antependier, vilka Bendixen beskrivit2, 
och vilka visserligen uppstodo långt senare än de till våra dagar 
bevarade arbetena av koppar, men i många hänseenden, såsom 
just i efterbildandet av färgade ädelstenar på ramarne, visa att 
det funnits förebilder av nämnda slag. Hit höra slutligen altar
skåpen i Urdiala och Kumlinge samt, kanske det enda svenska 
arbete som med säkerhet kan tillskrivas denna grupp, en Olofs- 
bild från Dädesjö kyrka i Småland 8. Konungen, som trampar 
en liten man under sina fötter, är utförd i den klumpiga och 
styva stil, som utmärker de romanska bilderna i norden. Han 
sitter på en tronstol, hopfogad av svarvade stolpar, vilka upptill 
avslutas med knoppar, liknande päron eller flammor. Stolen erinrar 
om en del bänkar i romansk stil i de nordiska museerna. Över 
bilden höjer sig en baldakin med en rundbåge på framsidan, 
och det hela kan tillslutas med flygeldörrar, likadana som å 
Urdialabilden, vars arkitektoniska indelning av flyglarna även åter
finnes här. De två raderna fält äro upptill omfattade av klöverblads- 
hågar, över vilka bladrankor fylla hörnen, och ramlisterna ha 
runda fördjupningar. Figurerna å dörrarne finnas ej mera i behåll.

1 O m  ett likadant inflytande på träskulp turen  från andra tekn iker vittnar 
ytterligare i Tyskland antem ensalet i dom kyrkan i M inden (Ludorff: W estfalens 
K unstdenkm ., K reis M inden, Taf. 23), som  M ünzenberger (Altäre I p. 39) daterar 
tili c. 1250 och och kallar „det tidigaste av de altarverk i trä, vilka uppstodo som 
ersättn ing för dylika i s ten .“ J fr  sam m e förf. (p. 23 och 27): träaltaren, som 
icke äro överdragna av m etall, äro främ m ande för den rom anska konsten. — 
Kort efter 1050 gjordes trädörren till S. M aria im Capitol i K öln; ornam enten 
synas häntyda på förebilder av brons (C lem en: K unsthist. A usstellung 1902 p. 3)

2 Bendixen, M ittelalt. Sam mlung, A arsber. 1889—97. Ett med dessa
arbeten besläktat, på trä m ålat antem ensale från 13. århundradet, från Logum-
kloster i D anm ark, finnes delvis avbildat hos Sinding: Mariae Tod und H im m el
fahrt, pl. viii. a.

9 T eckning å Statens H istoriska M useum  i Stockholm . — En m adonna
bild av rom ansk typ, m ed Je su s  på m adonnans vänstra knä, och med en
klöverbladsbågsbaldakin alldeles likadan som  U rdialabildens, har från Dals kyrka 
i T elem arken kom m it till U niversitetets O ldsagssam ling i K ristiania. Avb. hos
Fett: G am le norske H jem  p. 55, fig. 142.



I  denna bild samt i helgonskåpen i Urdiala och Kumlinge 
ville jag se reminiscenser av den blomstrande bronsgjutarskola, 
som vi lärt känna i Slesvig-Holstein och de nordiska länderna, 
och på samma gång, likasom i de målade norska antemensalerna 
från årtiondena omkring 1300, ett bevis för att denna skola varit 
verksam i norden och lämnat så djupa spår efter sig, att dess 
traditioner ännu ett århundrade senare påverkade konsten där. 
Ty  förvisso ligger det en så lång tidsperiod mellan de nämnda 
bronsarbetena, vilka alla dateras till senare hälften av 1100-talet, 
och våra helgonskåp. Den tredelade rundhågen är redan karak
teristisk för den s. k. övergångsstilen och låter oss bestämma 
helgonskåpens ålder till senare hälften av 1200-talet. Den gotiska 
stilen begynte visserligen sitt segertåg genom Tyskland och mot 
norden tidigt under sistnämnda sekel, men det gick långsamt. 
I  de avlägsnare länderna påträffa vi ännu mycket sent minnes
märken i övergåugsstil, t. ex. målningarne i Kjeldby kyrka i 
Danmark från c. 1 2 5 0 vilka visa scener ur Jesu barndomsliv, 
liknande de i Urdiala förekommande och infattade i arkitektur 
med enkla torn, alldeles som Kumlingebilderna; samt Henrik IV:s 
av Schlesien ( f  1290) gravvård 2, med likadana bågar som de nu 
beskrivna bilderna. På Gottland räckte brytningstiden mellan 
romansk och gotisk stil ganska länge. Till den äldre övergångs
stilen hör en mängd med säkerhet daterade kyrkor från perioden 
1209— 89, då man visserligen blivit något bekant med spetsbågen 
utan att den dock var allmänt begagnad. I  Uppsala stift trängde 
den gotiska stilen igenom c. 1300, i Linköpings stift något tidigare 8.

Om övergångstiden vittna också de nya inflytelser, som jäm
sides med de romanska reminiscenserna låta påvisa sig i våra 
helgonskåp. I  främsta rummet är det härvid fråga om ämnena 
för framställningen samt bildernas anordning. I  den äldre konsten 
voro ännu majestas-domini-bilderna de övervägande. Kristus 
avbildades som världens härskare, omgiven av sina apostlar eller 
evangelister, t. ex. å de äldre franska katedralernas portaler, i 
målningar från 1200-talet i nordiska kyrkor4, å antemensalerna

1 M agnus-Petersen : K alkm alerier pl xiii och p. 130.
8 L uchs: Fürstenbilder, Taf. 10, b—d.
8 H ildebrand: Antiqv. Tidskr. II p. 373 och III p. 155.
4 Talrika exem pel hos M agnus-Petersen : K alkm alerier, och Rydbeck:

Kalkm ålningar.
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från Flaavär och Quern, å nattvardskalken i Saltviks kyrka på 
Åland h Under 1200-talet vann Mariadyrkan, förnämligast genom 
franciskanerna, allt större betydelse, och bildserierna ur Jesu 
barndomsliv utträngde de äldre framställningarna. Dessa bilder 
förekomma visserligen redan tidigt (Broddetorp, Flaavär, mål
ningar från c. 1200 i Bjeresjö i Skåne), och t. ex. i den gott- 
ländska konsten äro de allmänna i stenskulpturen, först på dop- 
funtarne och därefter på portalkapitälen 2 och listerna under tak
kanten (lisenerna), där bilderna äro ställda under en rad rund
bågar, således från romansk tid. Men redan här kan måhända 
spåras ett inflytande från Frankrike, där denna serie tidigt fram
trädde 8. Och i det urval och den anordning dessa scener före
komma på våra helgonskåp, påminna de närmast om de franska 
elfenbenstriptykerna, i vilka den gotiska konsten skapade överallt 
kringspridda och för utbredningen av densamma betydelsefulla 
arbeten. Det är dessa triptyker4 (eller deras förebilder) som 
bilda urtypen för senare tiders altarskåp, vilka togo arv efter 
antemensalerna.

Också i figurernas stil kan påvisas en anknytning till gotiska 
förebilder. Den förträffliga, naturliga draperingen är visserligen 
närmast att betrakta som en reminiscens av den romanska stilen 
i Tyskland i början av 1200-talet, ty under gotiken blev veckfallet 
mera affekterat och symmetriskt. Men de, åtminstone å Kum- 
lingeskåpet, långsträckta och gängliga figurerna och den skarpare 
betoningen av handlingen i framställningarna häntyda på en 
senare tid.

I  Horup och Norre Haksted i Slesvig finnes ett par i trä 
skurna bildserier, som livligt påminna om våra helgonskåp5. Det 
är samma ornamentala utsmyckning i de båda grupperna: romanska 
klöverbladsbågar på kolonner med baser och kapitäl, som likna

1 H au sen : Egentliga Finland och Åland pl. viii.
2 H ildebrand i Ant. Tidskr. II p. 375. B run ius: G otlands konsthistoria.
8 Om  dylika fram ställningar å fasaderna och kapitalen i de franska kate

dralerna under 1100- och 1200-talen, se Vöge: M onum. Stil p. 303 o. s. v.
4 Ett exem pel avb. i Finskt M useum  1901 p. 20 (efter Cat. ill. de 1’exp. ré-

trosp. 1900).
6 M atthaei: Holzplastik Taf. iv och v och p 44— 48. H ertzsprung (Aarb.

f. Nord. Oldkyndighed etc. 1901 p. 1 o. f.) påpekar särskilt franska inflytelser.
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varandra, samt med hörnen ovantill fyllda av växtornament. De 
något långa gestalterna likna Kumlingefigurerna; draperiernas 
stil är densamma, och likaså de grova, uttryckslösa ansiktena med 
svullna ögon. Den nya stilens förtjänster göra sig dock gällande: 
grupperingen är god, liksom figurernas samspel. Dessa bilder, 
vilka framställa scener ur Kristi lidandes historia och hörde till 
utsmyckningen av korväggen, dateras av Matthaei, den förra serien 
till första eller snarare andra fjärdedelen av 1200-talet, den senare 
till inemot 1250.

Föga yngre äro de vackra gotiska konstverken i Doberan, 
nämligen altarskåpet å högaltaret, med bilder ur Jesu barndoms- 
liv, samt ett skåp med figurer under klöverbladsbågar. Det 
förra dateras till slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet1, 
det senare till c. 1250 a.

De nämnda franska el fenbenstriptykerna dateras till senare 
hälften av 1200-talet och in på följande århundrade. Efter en 
jämförelse med alla dessa arbeten få vi väl hänföra helgon
skåpen i Kumlinge och Urdiala till senare hälften av 1200- 
talet, ej långt efter 1250. De hava uppstått under påverkan av 
den nämnda bronstekniken, vilken efterträddes av träarbeten, 
dels målade såsom de norska antemensalerna, dels snidade såsom 
de finska helgonskåpen. De visa, huru omfattande utbredningen 
av denna skola var just i norden, och vilken stark tradition som 
rådde inom densamma. Inemot år 1300 hade den sin sista blomstring 
i Norge, men de finska helgonskåpen äro redan tidigare. Det 
är sannolikt, att Hansahandeln utbredde denna konst åt så många 
olika håll. Redan år 1276 finna vi uppgiften, att en altartavla 
från Lübeck försålts till R ig a 3. Men troligen har vår äldsta 
konst nått oss över Gottland, där en betydande konstverksamhet 
fanns före Visbys fall. Visby förmedlade också handeln norrut.
—  I  våra helgonskåp liksom i andra samtida arbeten kunna
redan inflytelser av den franska gotiken spåras.

Huruvida de finska helgonskåpen voro importerade eller 
efter främmande förebilder utförda inom landet, låter sig ej med

1 Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . III p. 592.
2 Sch lie: a. a. III p. 614. H asak : B ildhauerkunst p. 102— 103.
8 G oldschm idt: L übecker M alerei p. 4. L übeckska m ålare om näm nas

redan 1250, 1293 och 1290— 1304.
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säkerhet avgöras. I  det hänseendet giva oss de samtida konst
verken annorstädes inga upplysningar, ty inga av dem stå så 
nära våra helgonskåp, att man skulle kunna tala om en gemen
sam konstnär. Avståndet mellan de två skåpens fyndorter är å 
andra sidan alltför långt, för att vi av dem med säkerhet skulle 
kunna sluta till en inhemsk lokal skola. Man vore också böjd 
att ä priori antaga, att en sådan skola icke hade kunnat uppstå 
så tidigt. Sannolikast är, att helgonskåpen äro importerade.

Krucifixen i Saltvik och Sund.

Krucifixet i Saltvik är c. 3 Va m högt; Frälsarens figur mäter 
1,4 m i höjd. Träslaget kan till följd av övermålningen ej be
stämmas.

Korset är å alla armarne urhålkat medels en ränna, som 
fyllts av en grönraålad, i låg relief framträdande stam; listerna 
på ömse sidor äro röda. Frälsaren är avbildad i dödsminuten. 
Huvudet sjunker redan lätt mot höger, ögonen äro nästan slutna, 
och kroppens muskler ha slappats. Men lidandet har ej vunnit 
seger över honom. Anletsdragen äro lugna och präglade av ett 
visst majestät, och den slanka kroppen hänger nästan svävande 
lätt på korset och faller ännu icke tungt ihop, såsom på senare 
bilder. Kristi huvud är krönt av en av tjocka kvistar tätt flätad 
krona, i vilken glest sittande törnen inslagits. Han bär kring 
länderna ett i mjuka veck fallande, vitmålat skynke, fäst medels 
instoppning och något uppdraget på högra sidan. Den högra 
foten är lagd över den vänstra så, att även hälen är vriden över 
denna, och båda fotterna äro fästa vid korset med samma spik. 
I  ändarne av de fyra korsarmarne ha de snidade helbilderna av 
de fyra evangelisterna, ungdomliga, skägglösa gestalter utan 
individuell karakteristik, fått plats på kvadratformiga tavlor, 
under tredelade rundbågar, som dock redan äro nästan spets- 
bågigt avslutade och uppbäras av korta pelarepar med bas och 
kapitäl samt upptill omfattas av spetsgavlar. Evangelisterna sitta, 
envar med en bok i famnen. Den nedersta av dessa figurer 
saknas dock numera. De övriga bära bruna, grå och gyllne 
dräkter, och den arkitektoniska omramningen är målad i blått



Krucifix i Saltv’k.
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och rött (pelarne grå). De skilda delarue av krucifixet, korsets 
stam och tvärarmar, tavlorna samt huvudbildens bål och armar, 
äro skurna var för sig.

Krucifixet i Sund står det nyss beskrivna i storlek, utförande 
och uppfattning synnerligen nära. Kroppen är kraftigare, musk
lerna mera markerade, och ett drag kring munnen ger åt Frälsaren 
ett något mer lidande uttryck. Evangelisttavlorna äro likadana 
som i Saltvik, därtill med spetsgavlarne krönta av runda knoppar. 
Men evangelisterna framställas här genom sina symboler, örnen 
överst, så lejonet och oxen, nederst ängeln, alla hållande språk
band med namnet på vederbörande evangelist.

Med dessa bilder ha vi hunnit långt in i den följd av skif
tande gestalter, vari den kristna konsten avbildat den korsfäste 
Frälsaren. När den västerländska och den byzantiuska konsten 
gingo var sin väg, utvecklade sig ock en olika uppfattning av 
Kristus på korset. I  västern framställdes övervägande en ideal 
typ, där Kristi seger över döden förhärligades, i östern en realistisk 
och lidande l . Den ideala typen, som påträffas fullt utvecklad redan 
i den fornkristna konsten8, erhöll ett väsentligt tillägg genom anglo- 
sachsiskt inflytande. I  den konst, som uppbar denna nya gestalt
ning av typen, liksom i den samtida diktningen (i Tyskland: 
Heliand, Otfrieds Evangelienbuch, båda från 800-talet), fram
ställdes Kristus som hjälteynglingen, vilken stark och allvarlig 
gått till dödens plats för mänsklighetens räddning. Den karo- 
lingisk-ottoniska och även den romanska konsten bevarade i allt 
väsentligt denna form av den ideala typen. Under den romanska 
perioden (1000— 1215 enligt Kraus s) tillfogades konungakrouan i

1 D enna åtskillnad m ellan väster- och österland var m an m edveten om.
Kardinal H um bert sam lade 1050 i en dialog C onstantinopolitanus et Rom anus
den västerländska kyrkans klagopunkter mot Orienten, däribland förebråelsen, att 
g rekerne avbildade en döende på korset. Patriarken M ikael C aerularius upptog
denna anklagelse till bem ötande på ett kyrkom öte i K onstantinopel och anförde,
att han fann den västerländska uppfattningen stridande mot natu r och sanning
(Detzel: C hristi. Ikonographie I p. 402). H ärm ed sam m anhänger, att påskens 
huvudfest inom den grekiska kyrkan är långfredagen, inom den rom erska påsk
söndagen. (K raus: C hristi. K unst II. 1 p. 317).

s T ikkanen : U ttrycken för sm ärta och sorg i konsten p. 425.
8 K raus: a. a. II. 1 p. 311 o. f. ger en utredning av olika tiders krucifix

typer. J fr  M atthaei: H olzplastik p. 23 o. f.



enlighet med den under påsksöndagen sjungna psalmen »regnabit 
a ligno deus» (ps. XCVI. 10), och i sammanhang härmed avbil
dades korset som en trästam, för att beteckna »livsens trä» l . 
Händer och fötter äro under denna tid fästa vid korset med fyra 
spikar, fotterna äro åtskilda och stå oftast på ett suppedaneum. 
Skörtet är långt. I  motsats härtill framträdde den gotiska typen, 
som Kraus räknar, eiter en övergångsperiod, från sista fjärde
delen av 13. till djupt in i 16. århundradet. Y i skola dock längre 
fram finna, att renässansen hade en egen typ. —  Det karakte
ristiska för den nämnda övergångsperioden var att, om ock den 
romanska uppfattningen i några enskildheter förblev gällande, den 
ideala bilden av segraren över döden mer och mer försvann 
och lämnade rum för den lidande Kristustypeu. Detta skedde 
delvis genom påverkan av till Italien inflyttade grekiska konst
närer 2, men väl huvudsakligen tack vare franciskanerne och den 
storartade omvälvning de åstadkommo i medeltidens livsåskådning 
och konst8. Men i denna förändring låter sig ej påvisas något 
samtida upptagande av nya, typen konstituerande detaljer. Konst
verkens ålder kan ej bestämmas genom förekomsten av vissa 
enskildheter, utan fastmer på grund av helhetsintrycket.

De nya detaljer, i vilka en förändring så att säga hand
gripligast framträder, äro törnekronan i stället för konungakronan4, 
samt tre spikar i stället för fyra, i det båda fotterna fästs 
med samma spik. Törnekronan blir väl knappt allmän före 
senare hälften av 1200-talet. Såsom äldsta daterade prov nämnas
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'  L ivsens trä behandlas allegoriskt i sam m anhang med korset av Bona-
ventura ( i - 1274) i en skrift Lignum vitae. Thode: Franz v. A ssisi p. 503. Jfr.
Joh. Uppenb. XXII: 2. Bonaventura hade stort inflytande på den sam tida kons
ten. Redan tidigare uppfattar dock V enantius Fortunatus (m erovingiska tiden) 
korset som livsens trä, på vilket hänger v inrankan, världens räddning (v. Schlos
se r : Fuldaer M iniatyrhandschrift p. 19). Redan Ju s tin u s  M artyr kallar korset 
„livsens trä“ (Dialogus c. Tryph). På de fornbyzantinska am pullorna i Monza 
(6. århundradet) är korset redan avbildat som  trästam , och sam m a uppfattnings
sätt återfinnes ännu  åtm instone så sen t som  under barocken. Medd. av J . J. 
Tikkanen.

2 D etzel: C hristi. Ikonographie I p. 404.
3 Thode: Franz v. A ssisi p. 445.
* På en del bilder bär K ristus varken konunga- e ller törnekrona. Så t. ex.

å Borgå dom kyrkas nattvardskalk från förra hälften af 1200-talet.



26 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

en bild från 1248 i kyrkan Quattro Coronati i Rom 1 och bilden 
å Eckards dopbäcken i Würzburg från 1279 2. Men törnekronan 
omnämnes redan i Sicardi Mitralis från c. 1200 3 samt i Walter 
von der Vogelweides ( f  c. 1230) lovsång till den lidande Fräl
saren 4, och noggranna undersökningar skola kanske bringa i 
dagen samtida b ilder5. Ännu under senare hälften av 1200-talet 
förekommer dock konungakronan, t. ex. i passionsscenerna i 
Norre Haksted 6. Lika obestämda äro gränserna för uppträdandet 
av tre spikar; men säkert är Kraus’ uppgift, att de kunna på
visas först i sista fjärdedelen av 13. århundradet, oriktig. Det 
kanske tidigaste exemplet finns i ett missale från 1180 i Kestner- 
Museum i Hannover, och såväl Sicardus som Walter von der 
Vogelweide tala om tre spikar7. Bilden av den korsfäste på 
nattvardskalken i Borgå domkyrka, vilken dateras till förra hälften 
av 1200-talet, har högra foten lagd över den vänstra, men inga 
synliga spikar8. På en målning från medlet av 1200-talet 
i domkyrkan i Braunschweig9, framställande kejsarinnan He
lena, som låter uppgräva det heliga korset, äro spikarne 
också tre. Något senare tyckes denna nyhet visserligen upp

1 B endixen: M ittelalt. Sam m lung, 1893 p. 16.
2 Avb. bl. a. hos H efner-A lteneck: T rachten pl. 134. K ronan har inga 

synliga törnen.
8 F icker: D er M itralis des S icardus p. 26.
4 D etzel: C hristi. Ikonographie I p. 409.
6 D estrées uppgift (Sculpt. brabangonne t. viii p. 20) om ett krucifix i 

S. Peterskyrkan i Löwen, med törnekrona, tre  spikar o. s. v., från c. 1200 
förtjänar ej avseende, så länge dateringen ej är m otiverad. D etsam m a gäller 
hans uppgift om ett sam tida krucifix med tre spikar i kyrkan i Forest. Därem ot 
synes Joseph i (Holzplastik p. 129— 131 och pl. v) på goda grunder datera ett 
kölnskt krucifix av denna typ till förra hälften av 1200-talet. Hit höra ock de 
stora krucifixgrupperna från c. 1200—50 i sachsiska kyrkor (Freiberg, H alber
stadt och W echselburg). Se H asak: B ildhauerkunst Taf. 4—6 och p. 14— 16; 
Steche, Sachsens K unstdenkm äler III Beil. iii och p. 19—21 sam t XIII p. 121; 
Bode: D eutsche Plastik p. 44—46.

6 M atthaei: Holzplastik Taf. v, 18, 19 och p. 48.
1 K raus: a. a. p. 337.
8 A spelin : Suom alaisia kalkkeja I kuvl. i.
9 B orrm ann: W andm alereien I.
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träda i Italien, där Niccolö Pisanos reliefer på predikstolen i 
baptisteriet i Pisa (fulländad 1260) tidigast skola visa den

Det sagda visar, huru osäkra dessa kriterier äro Med fog 
anser sig Mattbaei kunna frånse dylika enskildheter ocb i stället 
med ledning av hellietskarakteren 2 datera några av honom under
sökta krucifix till tiden mellan 1200 och något in på senare hälften 
av samma århundrade. En dylik betraktelse skall låta oss ungefärli
gen bestämma tiden också för uppkomsten av våra åländska krucifix. 
I  detaljerna, törnekronan, de tre spikarne, ja det redan sänkta 
huvudet, ansluta de sig till den gotiska typen, och likväl vilar 
det över dem, med de slanka, nästan upprätta gestalterna och 
det lugna uttrycket, samma prägel, som över de tidigare bilderna 
av den segrande konungen och Frälsaren. Låta vi helhetsintrycket 
bestämma dateringen, så är den lätt. De åländska krucifixen 
överensstämma i uppfattningen nära med det stora krucifixet i 
W itzwort3, vilket Matthaei satt näst sist i sin rad, således icke 
alltför långt in på senare hälften av 1200-talet. T ill mitten av 
detta halvsekel, eller årtiondena omkring 1275, kunna vi väl ock 
datera våra krucifix. Klöverbladsbågarnes redan, om ock nästan 
omärkligt, tillspetsade form tyder på att krucifixen äro yngre 
än de helgonskåp v i nyss lärt känna.

Det finnes ett par i den ikonografiska forskningen föga 
beaktade omständigheter, som även de möjligen kunde giva upp
lysning om krucifixens ålder. Den ena är, att evangelisterna

1 Thode: Franz v. Assisi p. 444. Man har velat göra upptagandet av 
denna nyhet här beroende av konstnärliga motiv, i det kroppen därigenom  kunde 
få en ledigare böjd hållning (Detzel: C hristliche Ikonographie I p. 410). Säker
ligen är det dock här fråga om franskt inflytande; jfr nedan. Att fotternas 
läggande över varandra, och särskilt den högra foten överst, hade också andra, 
sym boliska orsaker, tyckes framgå av Sicardi uttalande: ad significandum  quod 
spirituales affectiones per pedem  dextrum  signiflcatas superesse  et dom inari 
debent te rren is per sin istrum  signiflcatis (Ficker: D er M itralis des Sicardus p. 
26). På en del bilder är dock den vänstra foten lagd överst, så  t. ex. på ett 
par franska elfenbenstriptyker från 1300-talet i K aiser-Friedrich-M useum  i Berlin 
(n. 113 och 116). De franska elfenbenstriptykerna äro ofta utarbetade mycket 
vårdslöst, m ed otydliga eller m issförstådda detaljer.

2 Jo sep h i: Holzplastik p. 131 håller i m otsats härtill på „stilkarak teren“ . 
Det är dock i grund och botten sam m a sak.

8 M atthaei: H olzplastik Taf. ii. 8.
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(i Saltvik) framställts i mänskliga gestalter. Evangelistsymbolerna 
i sammanhang med den korsfäste voro redan under den karo- 
lingiska tiden allmänna i elfenbensskulpturen \ och de blevo 
sedan de vanligaste bifigurerna å alla krucifix eller andra Kristus- 
framställningar genom hela medeltiden. Evangelisterna i mänsklig 
gestalt äro däremot mycket sällsynta å dylika konstverk åtminstone 
under den egentliga medeltiden. Utom på Saltvikskrucifixet 
har jag ej påträffat andra exempel på evangelistfigurer än på ett 
processionskors, beställt av abboten Heinrich I  (1197— 1223) för 
stiftskyrkan i Engelberg i Schweiz 2, samt på en lämning, troligen 
av ett krucifix i Limoges-arbete, i form av ett fyrpass, i Statens 
Historiska Museum i Stockholm: en bild av Markus med lejonet 
vid sina fötter. Dessutom omnämner Brunius några hithörande 
skånska krucifix från romansk t id 3. Det är således fråga om 
konstverk före den gotiska perioden, från en tid, då bruket att 
i korsändarne avbilda symbolerna ännu icke blivit allena här
skande, utan man ofta påträffar Maria och Johannes samt ett 
par helgon å dessa ställen 4

Aven högra hälens vridning över vänstra foten förtjänar

1 Sw arzenski: R egensburger Buchm alerei p. 67, not. J fr  Stuhlfaut:
A ltchristl. E lfenbeinplastik  p. 161.

! K uhn: K unstgeschichte, färgplansch; baksidan är avb. tig. 477. Se 
texten bd II p. 351.

s B run ius: Skånes konsth istoria p. 556—558: N orra Svalef, Lilla Isie, 
Fjelie, Fledie. Till denna grupp hör troligen en i N ationalm useet i Köpenham n 
förvarad relikgöm m a av driven koppar i form av ett krucifix, från M ikaelskyrkan 
i Slagelse. I korsändarne finnas bilder av sittande, skrivande figurer. — Jfr 
H ildebrand: Sveriges M edeltid III p. 670—671.

4 Se t. ex. talrika krucifix av koppar och em aljarbete i S tatens H istoriska 
M useum  i Stockholm  och K unstgew erbem useum  i Berlin. I några av dessa 
förekom ma jäm te M aria och Johannes, helgon, änglar o. s. v., evangelisternas 
sym boler. B ilder av evangelisterna äro därem ot ej ovanliga i sam m anhang med 
C hristus trium phans; ett par dylika fram ställningar finnes i Berlin, och en annan 
å ett bokband av silver med em aljinläggningar från K ollegiatkirche i B erom ün
s te r; avbildat hos K uhn: K unstgeschichte II p. 464. Evangelisterna sitta här
under alldeles likadana bågar som  i Saltvik. U nder 1400-talet, då traditionen 
ej m era var så sträng, förekom ma evangelisternas figurer någon gång, t. ex. å 
ett processionskors av silver (med djurhuvud: örn o. s. v.) sam t å ett em aljerat 
ita lienskt krucifix, båda i K unstgew erbem useum  i B erlin ; vidare (med djurhuvud) 
å baksidan av ett em aljerat krucifix från 1330, i K unstgew erbem useum  i Köln.
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uppmärksamhet, ehuru statistiken över denna ikonografiska detalj 
är lika ofullständig som över den nyssnämnda och därför ej 
låter oss draga några slutsatser rörande konstverkets uppkomstl . 
Det torde ha varit i Frankrike som detta bruk först fick bety
delse, och det återfinnes, vittnande om franskt inflytande, t. ex. 
i Niccolö Pisanos predikstolsrelief i baptisteriet i Pisa (c. 1260)2. 
Det förekommer också i nordiska arbeten just under den tid, då 
man även eljes kan påvisa franska inflytelser på konsten, nämligen 
slutet av 1200-talet samt förra hälften av 1300-talet. I  vilken 
utsträckning det var fallet är dock svårt att säga, enär de flesta 
avbildningar i denna punkt äro otydliga 8. De intressanta stora 
krucifixen från Oja och Burs kyrkor på Gottland synas ha hälen 
vriden, liksom ock två unggotiska triumfkors i Statens Histo
riska Museum i Stockholm4. På ett altarskåp från Ganthems 
kyrka på Gottland, från 1300-talet5, är hälen hos den korsfäste 
vriden. Bland de gotiska krucifixen, med svängd kropp och 
starkt lidande uttryck, i Finland finnas många exempel härpå; 
andra visa motsatsen, och traditionen var således då redan osäker. 
Kanske skall man kunna säga, att motivet, åtminstone i norden, 
med förkärlek brukades under övergångsperioden, utan att dock 
inskränka sig till denna tid. Under 1400-talet påträffas ytterst 
sällan krucifix med vriden häl hland konstverken av renässansens 
lugna typ.

I  den allmänna uppfattningen lika väl som i detaljerna 
skilja sig dessa krucifix från övriga finska. Jag har icke heller 
bland svenska och nordtyska krucifix funnit alldeles likadana.

1 Prof. J . J . T ikkanen har gjort mig uppm ärksam  på denna detalj och 
m eddelat några upplysningar om densam m a. J fr  T ikkanen: N attvardskalken i 
Borgå p. 22: Sättet att i „crucifixus“ vrida den ena fotens häl över den andra 
för tanken på den gotiska epoken, ehuru  det just i Tyskland låter sig påvisas 
redan under 1100-talet. — Borgåkalken är västtyskt arbete från ung. 1220, 
1230-talet.

5 Därem ot synes hälen ej vara vriden hos trecentistm ålarne, G iotto o. s. v., 
och Donatello. J f r  avbildningarna hos V enturi: La m adonna p. 333 o. f.

3 Även originalen äro ofta otydliga; jfr ovan p. 27 not 1.
4 Bland tyska arbeten, där hälen är vriden, må näm nas t. ex. trium fkorset

i L iebfrauenkirche i H alberstadt, daterat av Hasak 1230--50 (B ildhauerkunst
Abb. 6 och p. 16).

H ildebrand: Sveriges III. H istora II p. 268.
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Sådana tavlor som i korsändarne å de åländska krucifixen saknas 
alldeles i nordeu. I  Statens Historiska Museum i Stockholm 
finnes ett par stora krucifix med tre spikar, men huvudet ännu 
upprätt och uttrycket lugnt. Ett grönt trä är insänkt i det röda 
korset. Men likheten inskränker sig till dessa allmänna drag. 
Innan noggranna undersökningar i Sverige bragt i dagen konst
verk, som kunna jäva detta antagande, måste vi därför förutsätta 
en lokal konstverksamhet på Aland eller, då det här är fråga om 
en så pass stor självständighet, att den föga nog kan ha visat 
sig i en avlägsen landsort, på det närmaste svenska fastlandet 
—  Åland hörde ännu ej till Åbo stift.

Krucifixet i Vånå.

Genom detaljerna mer än genom 
helhetsuppfattningen visar sig ett litet 
krucifix i Vånå tillhöra 1200-talet. Det 
är av björk och 0,so m högt.

Kristus bär konungakrona och har varit fäst vid 
korset med fyra spikar, varvid fotterna tyckas hava 
stött sig på ett suppedaneum; att med säkerhet avgöra 
detta är omöjligt, ty bilden är skadad nedtill. Också 
högra armen saknas numera. Skörtet kring Kristi
länder räcker ned över knäna, men är på högra sidan 
uppdraget; hållningen är ännu spänstig och upprätt,
men huvudet har redan sjunkit rätt djupt, och det
smärtfulla draget kring munnen framträder skarpt. 
För övrigt äro anletsdragen lugna. Ögonen äro öppna. 
Det långa, lockiga håret över axlarne påminner om 

Krucifix i Vånå. tredelade hårlockar, som ofta påträffas på kruci
fix från 1100-talet och början av 1200-talet, bl. a.

ett av de nämnda slesvigska krucifixen (från Fjelstrup), daterat 
av Matthaei till första fjärdedelen av 1200-talet1. V i måste
väl dock rycka Vånåkrucifixet, som gör ett mera gotiskt intryck,
fram till senare hälften av seklet, till kort efter Birger Jarls

1 M atthaei: Holzplastik Terf. iii. 9.
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tåg 1249. Den slanka kroppen påminner mycket om ett kru
cifix från Saalfeld, daterat av Josephi till senare hälften av 
1200-talet.1

S. O lofsbilden i Rusko 2.

Bilden av S. Olof, i Rusko, är av ek och 1 m hög. Hel
gonet är avbildat i kunglig skrud, med en låg krona på huvudet, 
en fotsid kjortel, sammanhållen kring livet med ett hälte, vars 
eua ända från spännet hänger nedåt, samt en över axlarna kastad 
mantel med en egendomlig, i flere tvärveck lagd kragliknande 
omkastning av övre bården kring halsen. Möjligen är det en 
löst påsatt prydnad konstnären velat avbilda. Konungen stöder 
sig med vänstra handen mot en tresidig, nedtiil spetsig, ovantill 
rakt avskuren sköld; i den högra handen har han hållit ett nu
mera förlorat attribut. Under fötterna trampar han en liten man 
i bondedräkt, med kort jacka och hosor.

Detaljerna i denna kostym giva oss värdefulla upplysningar 
rörande tiden för bildens uppkomst. Den på ett egendomligt 
sätt omslagna manteln återfinnes t. ex. i bilden av greve Wiprecht 
av Groitzsch å hans gravsten i Pegau i Sachsen, vilken dateras 
till andra fjärdedelen av 1200-talet8, samt å greve Dedos och 
hans gemåls grav i klosterkyrkan i Wechselburg, vilken kan vara 
några år yn gre4. Den förekommer dock även senare, t. ex. å 
Margareta Spränghästs ( f  1282) bild av ek i klosterkyrkan i Do
beran, förfärdigad kort efter hennes död8; å Nils Jonssons till 
Rickaby ( f  1316) gravsten6; samt å en Olofsbild från Väte kyrka

1 Jo sep h i: Holzplastik p. 132.
* Se publikationen Åbo Stads H istoriska M useum  p. 19: en annan repro

duktion av bilden än den här meddelade.
8 S teche: Sachsens K unstdenkm äler XV Beil. x—xii och p. 94—95. H asak: 

B ildhauerkunst p. 6 daterar bilden till början av 1200-talet, men G oldschm idt: 
Sächs. Skulptur p. 14 o. f. tili 1227—32, i likhet med bl. a. också den andra 
här näm nda gravstenen (i W echselburg).

4 S teche: a. a. XIII p. 127 (daterad tili m itten av 1200-talet). J fr  H asak: 
a. a. p. 4 (dat. tili 1190— 1207).

5 Se uppsatser av K ornerup och H enry Petersen  i Aarb. f. Nord. Old-
kyndighed 1877 p. 64—65 och 1881 p. 50 o. f.

0 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 446.
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på Gottland 1, från början av 1300-talet; nu i Statens Historiska 
Museum i Stockholm. A v  alla de nämnda arbetena bör dock i 
främsta rummet greve Wiprechts bild, ett mästerverk av den 
sachsiska konsten under dess blomstringstid, tjäna till jämförelse 
med Ruskobilden. Överensstämmelsen i kostym och hållning är 
i ögonen fallande, och skillnaden består i att manteln i Rusko

bilden i lugna och mäktiga veck faller ned 
på högra sidan, medan den i Pegaubilden 
är dragen upp till vänster och ordnar sig 
i en rikdom av oroliga, tvärs över under
kroppen gående veck. I  alla händelser är 
Ruskobilden dock yngre, efter 1250. Härpå 
tyder även sköldens form; den har näm
ligen i Pegau och Wechselburg övre hör
nen avrundade, i Rusko skarpa. Skarpa 
hörn förekomma redan på bilderna i dom
kyrkan i Naumburg (före 1242); i Sverige 
försvann den sista rundningen av hörnen 
i början av 1250-talet. Senare begynte 
bredden växa i förhållande till höjden, 
och från och med 1300-talets början kan 
man i skölden inskriva en liksidig triangel2. 
Den tämligen långsträckta skölden i Rusko 
tillhör väl tiden kort efter 1250.

Konungens krona är skadad och till
låter icke någon noggrannare tidsbestäm
ning, ehuru den uppenbarligen tillhör en 
tidigare period, med inga eller föga bety
dande bladlika ornament å kronringeus. 
Det starkt vågiga håret förekommer på 
några äldre bilder, t. ex. en högst otymp
ligt snidad Olofsbild från Linde kyrka på 

Gottland, nu i Statens Historiska Museum i Stockholm. Denna 
bild kan dateras till förra hälften av 1200-talet; den visar den 
för den romanska konsten på denna tid karakteristiska åtbörden

S. O lofsbild i Rusko.

1 H ild eb ran d : a. a. II p. 428
2 H ildebrand: a. a. II p. 341.
8 H ildebrand: a. a. II p. 14.
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av vänstra handen, som drager i det band, vilket sammanhåller 
manteln över bröstet b

I stilistiskt hänseende står Ruskobilden nära helgonskåps- 
figurerna i Urdiala och Kumlinge. Den har samma tämligen 
långsträckta gestalt, samma naturliga och uttrycksfulla drapering, 
samma livlöshet i själva ansiktet. Men visserligen står den när
mare de förebilder, vilka vi, bakom många mellanhänder, få söka 
för hela denna grupp av konstverk, nämligen den romanska 
konstens mästerverk i mellersta Tyskland. Det är mera parad 
och majestät i den än i de genreartade helgonskåpsbilderna, och 
utförandet är omsorgsfullt och beräknat på plastisk verkan tvärt
emot den skissartade reliefen i dessa bilder. Skuggor och dagrar 
äro väl fördelade, och t. ex. sättet för mantelns veckning under 
vänstra armen, som omfattar sköldranden, särdeles lyckligt funnet. 
Ansiktet är ofärdigare skuret, såsom det hörde till stilen, och mun
partiet, näsan, pannan, ögonen och kinderna ligga nära nog i ett 
och samma ur den runda trästocken skurna cylinderplan. Ehuru 
ansiktet saknar egentligt liv, gör det dock ett visst intryck av 
lugn och majestät. I  sin helhet är bilden ett för nordiska för
hållanden framstående prov på den romanska stilens sista åter
verkan på träsnideriet.2

M adonnabilden i Korpo.

Madonuan är avbildad sittande och iklädd en röd kjortel 
med blått foder samt bärande en bred gyllne gördel kring livet och 
närmast halsen en gyllne bård, som nedtill på bröstet har ett 
egendomligt, halvrunt bihang. Denna bård är prydd med tre in- 
sänkta gröna (och röda ?) rundlar samt mellan dem parvis målade 
röda och gröna prickar. Huruvida bilden burit en mantel över

1 Se avbildningarna hos H asak: B ildhauerkunst, sam t isynnerhet Magde- 
burgsskulpturerna. G oldschm idt: Sachs. Skulptur Taf. i. En liknande, ehuru  ej 
så energisk  åtbörd förekom m er dock även långt senare, t. ex. på drottning Blan- 
ches av Sverige sigill 1346. H ildebrand: a. a. II fig. 99 och p. 365—366.

* I högre grad än något annat av våra konstverk låter denna bild oss 
tveka i valet m ellan slagorden „rom ansk“ och „gotisk“. J fr  G oldschm idt: Sächs.
Skulptur p. 5 o. f. H är liksom i m ånga andra fall har jag känt mig bunden av
översiktlig tidsindelning o. d.

3



axlarne låter sig ej avgöras, emedan formerna äro obestämda och 
de kvarsittande färgspåren få. Ansiktet har varit målat i natur
liga färger. Det långa, i två sirliga flätor samlade håret har va
rit förgyllt, och på huvudet har madonnan burit en krona, vars 
uppstigande blad 1. dyl. nu äro borta, så att blott det enkla kron- 
bandet återstår. Madonnan sitter på en tronstol, bildad av runda 
stavar, vilka upptill avslutas med kuoppar samt äro förenade 

med horisontala, likaledes runda tvärlister; de 
sålunda uppkomna sidofälten smyckas av två 
smala fönster, med tredelade spetsbågar under 
rundbågar, som vila på kolonner med flere 
band. Denna arkitektoniska dekoration är må
lad i svart på omväxlande röd och grön grund. 
—  Jesusbarnet är nu borta. Ett hål i madon
nans famn, något åt vänster, visar var det varit 
fäst. Bilden är av ek och 0,70 m hög.

Sådana stolar av svarvade pinnar med 
fyllningar av rundbågsarkitektur, som vår bild 
uppvisar, tillhöra den romanska perioden. En 
synnerligen rik utbildning fann denna stil i 
några gottländska kyrkbänkar, och stolar av
sedda för en person förekomma i hela Sve
r ige1. På sigill synas de ännu under senare 
hälften av 13. århundradet, ehuru gotiska de
taljer begynna framträda ungefär på 1270-ta- 
le t2. Till denna yngsta form av den romanska 
typen hör stolen å Korpobilden, och detta giver 

M adonnabild i Korpo. oss en möjlighet att just till den tiden datera 
vår madonnabild. En detalj i kostymen hän

visar på samma tid. Den nämnda bården närmast halsen påmin
ner om en dylik å greve Wiprechts bild i Pegau8; de praktfulla
ädelstenar, som här äro infattade, återfinnas på Korpobilden. De 
äro där efterbildade i målning, medan de i Pegau äro skulpterade.

34 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV

1 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 363—369.
2 H ildebrand: Svenska sigiller I ser. n. 20 (1268), 28 (1276); II ser. n.

31 (1278).
8 H asak: B ildhauerkunst p. 6. Jfr  ovan.
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Också bihanget nertill på bröstet förekommer i Pegau, ehuru i 
annan form. Liknande bröstprydnader finnas på ett par 
svenska sigill från 1270 b Ännu senare visar en Olofsbild från 
Gottland reminiscenser härav i några runda fördjupningar å dräk
ten *, och å en madonnabild i Hattula, vilken vi längre fram 
skola beskriva, från mitten av 1300-talet, synes en målad utsmyck
ning av samma slag. Den är dock allmännast just på de talrika 
romanska madonnorna8, och synes över huvud tillhöra andra och 
tredje fjärdedelarne av 1200-talet, i norden naturligtvis en något se
nare tid. Korpobilden är sannolikt från perioden 1250— 75.

Mer än något annat av de samtida konstverken i vårt land 
är madonnabilden i Korpo representativ för den romanska stilen 
i norden. Den ansluter sig till den talrika grupp av madonnor, 
som t. ex. i Statens Historiska Museum i Stockholm är så väl 
företrädd. Stilen är ännu primitiv. Hållningen är ytterst stel 
och kroppens båda halvor symmetriska. Armarna äro knappt 
skilda från kroppen, långs vars sidor de ligga utan någon funk
tion. Draperingen är fullkomligt konventionell: vecken följa ej 
kroppens former, utan äro parallellt ordnade isynnerhet kring 
flacka ytor å magen och knäna —  ett motiv, som härrör från den 
byzautinska konsten. Endast kring armarne kunna spåras ansatser 
till en naturlig veckning. Ansiktets delar äro icke utskurna, utan 
snarare skisserade i samma runda plan; endast näsan är starkt 
framträdande. Halsen är tjock och öfvergår otympligt i huvud 
och bål. Trots all denna ofärdighet synes här likväl ett ytterst 
sirligt och omsorgsfullt genomfört arbete, t. ex. i de tjocka, på 
vardera sidan om nacken nedfallande flätorna4 samt i undvikandet 
av alla skarpa kanter. Det är på ytbehandlingen konstnären 
nedlagt sin möda, och det var först målningen, som gjorde konst
verket färdigt.

I allt detta uttalar sig svagheten hos en primitiv konst, så-

' H ildebrand: Svenska sigiller, II ser. n. 23, 24.
! H ildebrand: Sveriges m edeltid II p. 428.
8 Utom svenska m adonnor må näm nas en m adonna från N icolausberg 

bei G öttingen, nu i Provinzial- (Welfen-) M useum  i Hannover. Utom i avseende 
å halsprydnaden, är den ock i övrigt synnerligen lik Korpobilden.

4 Dylika långa flätor, ofta med genom virade band, buros av förnäm a da
m er isynnerhet på 1100-talet.
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dan den svenska var det ännu vid denna tid. Konstnären —  här 
är närmast fråga om träsnidaren —  behärskar ännu icke sin upp
gift. Han är bunden vid materialet, den runda trästocken eller 
det bilade blocket, och vid metoder från andra konstarter. Det 
är alldeles samma förhållande som t. ex. i den primitiva franska 
konsten. Förberedelserna för statyer och reliefer bestodo här, så
som Viollet-le-Duc1 yttrar, i förfärdigandet av utkast, som avbil
dade föremålet från olika sidor; dessa utkast kopierades på sten
blocket. Därefter begynt« det detaljerade utarbetandet av konst
verket, egentligen nu först efter naturen. Med andra ord, bilden 
var ursprungligen icke plastiskt tänkt, utan konstnären hade endast 
en föreställning om två eller flere plan, vilka för honom konsti
tuerade rundbilden, alldeles på samma sätt som fallet var med 
assyrernas hörnreliefer, ehuru icke utarbetandet under medeltiden 
skedde med samma oryggliga konsekvens. Det var först efteråt, 
som själva blockets form påtvang konstnären en mera plastisk 
föreställning. Utvecklingen i stort sett bar också gått denna 
väg.

Ett intressant prov härpå är en gravsten från Gudhems 
kyrka i Vestergötland, nu i Statens Historiska Museum i Stock
holm. Den torde vara fråh senare hälften av 1100-talet2. Den 
avlidnes bild är här återgiven i en relief, som höjer sig ganska 
ansenligt, vidpass 13 cm, över bakgrunden. Framtill visar bilden 
ett alldeles jämt plan med ytligt skulpterade draperier o. s. v. 
samt på sidorna smala plan, vilka äro vinkelräta mot framsidan 
och även de utarbetats i en ytlig relief. Konstnären har tänkt 
sig figuren från två håll, rakt framifrån och rakt från sidan, utan 
att han sedan plastiskt utfört och samarbetat de två (eller tre) 
plana projektioner han erhållit. Samma förhållande kunna vi 
iakttaga å en mängd träbilder, där de plana ytorna visserligen 
äro utmodellerade i detalj, men det hela ännu är bundet av 
blockets fyrkantiga eller runda form. H it höra de talrika madon
norna, i vilka rundstocken gör sig gällande, samt, med fyrkantig 
genomskärning, en bild av Johannes döparen från Appuna kyrka

1 V iollet-le-D uc: A rchitecture VIII p. 246, 269 o. följ. J fr  Vöge: M onum. 
Stil p. 279.

5 H ildebrand: Sveriges medeltid III fig. 325 och p. 436—438.
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i Östergötland *, en Olofsbild från Frötuna i Uppland2, en biskops- 
bild å ett altarskåp från Aspö i Södermanland8, sittande dylika 
bilder från Anga och Lojsta på Gottland. Den sistnämnda visar 
redan en utveckling av stilen; sidorna äro ännu i samma mot 
framsidan vinkelräta plan, och framsidan bildar ett böjt plan, 
med en avsats för famnen. Men redan uppgiften att återgiva 
en sittande figur har varit mera komplicerad och har så att 
säga fraintvungit en utveckling. Även benen äro nu plastiskt ut
arbetade, med vecken nedanom knäna väl markerade. Ett egen
domligt prov på denna primitiva stil finnes i Gottlands Fornsal i 
Visby: en madonna från Träkumla kyrka. Alla ytor äro här 
flacka och bilda räta vinklar mot varandra; hela bilden liknar en 
länstol, underarmarne äro framsträckta, och klädnaden faller rakt 
ned från dem, så att de liksom bilda armstöden i stolen. Endast 
huvudet tränger våldsamt framåt, liksom på tidiga tyska relief
bilder, t. ex. å doinkyrkodörrarne i Hildesheim.

Det är skulpturens kamp för frigörelse som vi bär kunna 
iakttaga, liksom på de tyska arbetena. I  de tidigaste bilderna 
var det ej fråga om naturstudium, om arbete efter modell, utan 
blocket angav formen. Men snart kom utvecklingen av sig själv. 
Ett sådant problem, som att återgifva en sittande figur, kunde ej 
måleriet på ett tillfredställande sätt lösa, så länge det icke var i 
stånd att återgiva förkortningar. Men skulpturen fann genast 
här en uppgift med möjlighet till en ny, självständig utveckling4. 
På de tidigare svenska sigillen kunna vi se, huru det vållat konst
nären bryderi att framifrån avbilda en sittande gestalt. Framsi
dan är bär återgiven fullkomligt på samma sätt som på stående 
bilder, och oberoende av det konventionella utarbetandet av vecken 
på dessa ha benen (med låren icke återgivna) liksom löst fastlim
mats på ömse sidor. Dylika sigill äro daterade till inemot 1260; 
därefter bli teckningen och dr*aperingen naturligare5. I  en liten

1 H ildebrand: a. a. III p. 302, 304.
8 Ja n se : O lofskult p. 159.
’ N u i Strängnäs kyrkom useum . D enna bild är från 1200-talet, m en har 

nu plats i ett ungefär på 1480-talet utfört altarskåp.
4 J f r  K nackfuss: K unstgeschichte II p. 91.
5 H ildebrand: Svenska sigiller II ser. n. 6 (1244), 10 (1253), 11 och 13

(1257) sam t 21 (1270) och 31 (1278). Till den senare gruppen höra de finska
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Olofsbild från Lojsta kyrka på Gottland1, nu i Statens Historiska 
Museum i Stockholm, påträffa vi också, i en rundbild, detta otymp
liga sätt att avbilda benen. Det vittnar om den mödosamma väg 
konstnären hade att tillryggalägga, innan han i konstverket nådde 
en fullt plastisk verkan. Men det utgjorde också ett framsteg: allt
mer övergav konstnären de från måleriet hämtade metoderna, 
främst det primitiva utarbetandet av flere plan.

I  allmänhet finnas de mest representativa proven på denna 
utveckling på Gottland. Utom de nyss nämnda bilderna från 
Lojstas, Bro, Träkumla o. s. v. äro därifrån bl. a. en madonna 
av samma typ som Korpobilden, likaledes från Lojsta; en annan 
dylik från Hedeby; en biskop från Anga; en apostel från He- 
deby; den intressanta, i det föregående omtalade Ololsbil- 
den från Linde, med vänstra handen dragande i mantelban
det; samt från början av 1300-talet Olofsbilderna från Bunge, 
Hedeby, Anga, Väte o. s. v.; madonnorna från Björke, Tingstäde 
m. fl. kyrkor. I  dem fortsättes utvecklingen oavbrutet. Synbar
ligen fanns en blomstrande träsnidarskola på ön, samtidigt med 
det en omfattande byggnadsverksamhet rådde där isynnerhet un
der 1200-talet. Men också det övriga Sverige är rikt på dylika 
konstverk, ehuru det är svårt att påvisa lokala skolor eller en så 
pregnant utveckling som i den gottländska konsten. Äldre Olofs- 
bilder påträffas bl. a. i Dädesjö8 och Lidhult i Småland och Elds- 
berga i Halland samt Södra Vi, likaledes i Småland. Den sist
nämnda är redan i utvecklad gotisk stil, ehuru hållningen ännu 
är stel. Romanska madonnor finnas bevarade t. ex. i Hölö 
och Tveta i Södermanland, Kymbo i Västergötland, Svarttorp i 
Småland, kanske den som mest av alla liknar Korpomadonnan, 
vidare i en stor mängd Ostgötakyrkor4, ja ända upp i Skel-

sigillen. H ausen : M edeltidssigill n . 8(1286), 10(1299)och 12 (1320). — JfrC lem en : 
K unstdenkm äler d. Rheinprovinz IV. 1 p. 63 (bild i Brauweiler) m. fl.

1 B ilderna av S. O lof från Bro och Träkum la kyrkor äro liknande, ehuru  
stilen  är något senare.

2 Lojstabilden har ett bälte med veck, något påm innande om halsklädet 
hos O lofsbilden i Rusko, och återkom m ande t. ex. å de hos G oldschm idt: Sächs. 
Skulptur Taf. ii avbildade M agdeburgsskulpturerna från början av 1200-talet.

8 Tidigare beskriven p. 18.
4 En del utställd i N orrköping 1906. En m adonna från H eda, vilken

m ycket liknar vår, dateras af Jan se  (M edeltidsm innen p. 50, flg. 25) till 1100-



lefte1. En sittande biskop, med låg mössa och romansk stol, fin
nes i Heda i Östergötland; ett par stående dylika, vilka påminna 
om sigillbilder, i Högs och Norrbo kyrkor i Helsingland, den förra 
liknande t. ex. bilden å biskop Björns i Finland sigill från 12532, 
men även andra samtida, den senare anslutande sig till biskopar- 
nes i Skara och Västerås sigill 1257 3. Den romanska stilen var 
i dessa små bilder företrädd över hela Sverige, och det så rikt, 
att en inhemsk konstskola måste antagas hava blomstrat här. I  
södern äro dylika arbeten icke så allmänna, ehuru de ställvis fö 
rekomma talrikt nog4.

Sammanfattning.

A v  de finska konstverk, som vi lärt känna, ansluta sig ma
donnorna i Urdiala och Korpo till de senast nämnda svenska bil
derna. Även Olofsbildeu i Rusko uppvisar detaljer, som ha mot
svarigheter i svenska helgonbilder från 1200-talet. Det kan knap
past råda något tvivel om, att också den bör räknas till alstren 
av denna konstskola, ehuru den i konstnärligt hänseende intager 
en så egen och framstående plats. Det har också ådagalagts, att 
relieferna å helgonskåpen i Urdiala och Kumlinge ha hemortsrätt 
i den nordiska konsten, ehuru omedelbara förebilder numera sak
nas. Mera enstaka stå de båda åländska krucifixen, men möjli
gen skall man i Sverige finna liknande.

Det är ett långväga ifrån kommande inflytande, som nu gör 
sig gällande i den nordiska konsten och låter träsnideriet utveckla
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talet, andra, från O rlunda (fig. 26) och V innerstad, till m itten av 1200-talet Jfr 
Janse : Katalog p. 10.

1 H ildebrand: Sveriges m edeltid I p. 56.
2 H ausen : M edeltidssigill n. 6. Det är gjort efter den påvlige legatens, 

W ilhelm s av Sabina sigill.
8 H ildebrand: Svenska sigiller II ser. n. 13 och 14.
* Se t. ex. Jo sep h i: Holzplastik p. 100 o. följ.; D estrée: Sculpt. braban- 

gonne VIII p. 24; C lem en : K unstdenkm äler der Rheinprovinz IV. 4 p. 93 och 
Taf. vii sam t IV. 2 Taf. ii; S teche: Sachsens K unstdenkm äler XXV p. 178; den 
ovannäm nda m adonnan i H annover, ett par i K aiser-Friedrich-M useum  i Berlin, 
en  i K öpenham n o. s. v. Av norska bilder är en, från Veldre k irke i Rings
aker, avbildad hos Fett: G am le norske Hjem  p. 30, fig. 79.
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sig, delvis under påverkan av arbeten i annan teknik. I  de fins
ka konstverken äro reminiscenserna av äldre sydländska före
bilder synnerligen betydande. Men utvecklingen av detta figurliga 
träsnideri, som nu första gången framträder i norden, har också 
ett alldeles självständigt moment, och vi kunna steg för steg följa 
det, där det arbetar sig fram från det primitiva till fullkomligare 
former. Renare och fullständigare än annorstädes visar sig denna 
utveckling på Gottland. Det är sannolikt, att vi därifrån fått 
våra äldsta konstverk.

Visby var vid denna tid den förnämsta handelsstaden vid 
Östersjön 1, och vårt prästerskap underhöll även förbindelser med 
staden. 1229 befallde påven Gregorius IX  biskopen i Linköping 
(till vars episkopat även Gottland hörde), cistercienserabboten på 
Gottland och prosten i Visby att undersöka möjligheten av det 
finska biskopssätets flyttning, varom biskop Tomas anhållit, samt 
att i allmänhet övervaka Finland s. Biskop Tomas tillbragte också, 
som bekant, sina sista dagar på Gottland.

Lika outvecklad som stilen i dessa nordiska konstverk är, 
lika inskränkt är kretsen av de ämnen konstnärerna behandlat. 
De framställningar, som överallt återgivas i träsnideri vid denna 
tid, triumfkorsen och madonnabilderna, finna vi även här. Serien 
av bilder ur Jesu barndomsliv, vilken nu framträder på så många 
håll, förekommer även bland de finska konstverken, varemot pas
sionsbilder saknas. A v  enskilda helgon påträffas några biskops- 
och konungabilder, de senare sannolikt föreställande S. Olof, vars dyr
kan nästan som ett nationalhelgon tidigt begynte i alla nordens län
der. —  I  uppfattningen av sina ämnen ansluta sig konstnärerna 
ännu till den högtidliga romanska stilen, ehuru ett och annat 
vittnar om en stundande ny epok för konsten.

De finska konstverken stå varandra så fjärran, att man icke 
torde kunna i fråga om dem tala om en lokal konstskola. Endast 
de åländska krucifixen äro måhända alster av en dylik; snarare 
härstamma de dock från det närmaste svenska fastlandet. Åland 
är också den enda trakt, där konstverken förekomma i så stor

1 Visby var huvudstaden i en „tertial“ av H ansan, vilken dessutom  om 
fattade estländska, liffländska m. fl. städer. 

s Svartboken p. 1—3.
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mängd, att man kan skönja ett konstintresse. I  övriga delar av 
landet äro de ytterst spridda, och deras förekomst bär en fullkom
ligt tillfällig karakter. De påträffas endast i trakter, som även 
eljes vid denna tid i högre grad träda fram i historiens ljus. 
Kristendomen hade nu fattat fast fot icke blott på Åland och i 
Åbotrakten, utan även efter Birger Jarls tåg 1249 snabbt utbrett 
sig långs de tavastländska vattendragen. Det är i dessa landskap, 
Åland och egentliga Finland samt de tavastländska sjösocknarna, 
som vi träffa kristendomens första spår, icke blott i skulpturen1, 
utan även i byggnadskonsten och måleriet. De åländska kyrkorna 
äro de äldsta i vårt land, några redan från 1100-taletä, och en och 
annan fastlandskyrka ansluter sig till dem, framför allt de äldre 
partierna av Åbo domkyrka samt Reso kyrka, med underbyggna
den till ett torn i väster. Ålderdomliga drag uppvisar också Hat
tula tegelkyrka8, där dessutom kalkmålningar från senare hälften 
av 1200-talet ha upptäckts på de yttre murarne, i likhet med vad 
fallet varit i Pälkäne kyrka1.

Alla de beskrivna konstverken kunna dateras till senare 
hälften av 1200-talet, och i allmänhet början av denna period, 
1250— 75; det är ej skäl att framskjuta dateringen för att vinna 
en anslutning till 11300-talets skulptur, ty denna framträder i vårt 
land som en fullkomligt ny konst, utan trängre samband med den 
äldre riktningen.

1 Från denna tid äro också de få m onum entala sku lp turerna i vårt land: 
slu tstenar i form av m änniskohuvud i F inström s och Jom ala kyrkor på Åland, 
sam t, möjligen, liknande, dock ej så primitiva skulpturer, inm urade i västra ga
veln och i övre hörnen av de yttre stödjepelarne i Hattula kyrka. Se M einan
d e r: Å lands kyrkor p. 162, 177; N ervander: handskriven berättelse i Finska 
Fornm innesföreningens arkiv.

2 Se framförallt R inne: K eskiaikaiset kirkkom m e. De åländska kyrkorna 
ha i regeln torn, ej sällan skilt kor.

8 Ailio: Tavastehus p. 49.
4 N ervander: Lojo kyrka p. 15 och Finskt M useum  1903. IV sam t hand

skrivna berättelser i Finska Fornm innesföreningens arkiv.



II. Den unggotiska konsten. 1300-talet.
Den gotiska konsten.

I  de nordiska konstverken från 1200-talet är det primitiva 
mera framträdande än det särskilt stilegendomliga, isynnerhet i 
det plumpa utarbetandet av ansiktena och däri att blockets form 
lade tvång på konstnären. Trots likheten i detaljer av klädedräk
ten, stundom även i draperier och rörelsemotiv, stå de därför långt 
från den tyska konstens mästerverk från förra hälften av 1200- 
talet, eller från den franska gotiken, vars begynnande inflytande 
varsnas i anordningen i helgonskåpen samt i ikonografin.

Men vi kunna dock i våra äldre konstverk se förebudet just 
till den nya stil, som segerrik skulle göra sitt tåg genom hela 
västerlandet och giva konsten en bestämdare, enhetligare prägel 
än den ännu i mångt och mycket av lokaltraditioneu beroende 
romanska konstens. Då den nordiska konsten tog första steget 
utöver det primitiva, trädde gotiken fram och erbjöd färdiga fö
rebilder för utvecklingen.

Det var framförallt i arkitekturen som den gotiska konsten 
utvecklade sin egenart. Den gjorde denna till den härskande 
bland konsterna, den under vars lagar och fordringar de övriga 
måste böja sig. Det som konstnärerna närmast hade för ögonen, 
säger Vöge *, och med en nybörjares konsekvens genomförde, var 
det enhetliga dekorativa helhetsintrycket. Att bildhuggarekonsten 
underordnade sig detta, var villkoret för att den togs med. I  de 
nordfranska verken trädde den figurliga dekorationen i principiell 
förbindelse med det konstruktiva. En viktig lag för konstnären 
måste då oavvisligen göra sig gällande, om han ej ville se verkan 
av konstverket gå om intet: huru figurerna än voro utförda i de

1 Vöge: M onum. Stil p. 52 o. f. och 313 o. f.
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talj, tick den till grund för det hela liggande arkitektoniska orga
nismen uppenbarligen ej fördunklas av dem; under den figurliga 
dekorationens mantel måste det ledande motivet i den arkitekto
niska uppbyggnaden bliva synligt. Detta skedde genom att ut
hugga figurerna ur de imaginära block, som utgjorde schemat 
för det av arkitektur och skulptur bildade konstverket (portalsche- 
mat på de franska katedralerna). Ingenting kan bättre än den 
gotiska madonnabilden visa oss bildkonstens beroende av det ar
kitektoniska. Låt oss pröva den från alla sidor: kroppens svängda 
hållning, i det den synes vika åt sidan för barnet', de bakåtdragna 
fotterna, det framträdande livet, det flacka bröstet, de nästan 
krampaktigt tillbakaträdande skuldrorna, den sällsamt oviga rörel
sen bos banden. I  allt detta kunna vi se tvånget av det block, 
ur vilket statyn är uthuggen, och som genom sin form betingar 
dennas. Madonnans gestalt måste böja sig för att bereda rum 
åt barnet. Lemmarne måste hålla sig inom trånga gränser, skuld
rorna söka sig till bakre sidan av blocket, armbågarne ligga tätt 
åt. Och huru karakteristisk är icke den alltid återkommande 
gesten bos den högra bauden med liljespirau: det är, som bleve 
den plötsligt uppehållen under sin rörelse i rummet, som stötte 
den på en vägg.

Men den gotiska konsten gick längre än den romanska, där 
vi ju även funno denna inverkan av blocket på den begynnande 
friskulpturen. Detta tvång var också uppfostrande, och det ledde 
till en verkligen plastisk stil, där också den tredje dimensionen 
gjorde sig gällande. Snart nog trängde bildhuggarens mäjsel kraf
tigt in bakom den primitiva konstens flyktigt behandlade ytor, 
ocli i detaljarbetet gjorde sig gällande naturefterbildningen, vilken 
vid sidan av arkitekturens inflytande var det andra väsentliga mo
mentet i den gotiska stilen. Den romanska konsten var hierar
kisk, den var mera för präster än för lekmän, och den avbildade 
abstrakta ideer snarare än verkligheten. Därav dess stelhet och 
orörlighet. Den gotiska konsten var ridderlig; den nådde sin

1 Det är således fråga om överdrift i den helt naturliga rörelse m adonnan 
gjorde för att motväga tyngden av barnet. Att det även här är fråga om blockets 
inverkan visar t. ex. ett par bilder av den sittande m adonnan i N ationalm useum
i M ünchen; se G raf: G othische A lterthüm er pl. xxvii, n. 1366, 1374.
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högsta blomstring i de länder, där riddareväsendet utvecklade sin 
prakt, i Frankrike, Tyskland, England och Spanien, medan den i 
Italien fann endast halv förståelse och såsom en främmande gäst 
kom till de nordiska ländernal . Dess utövare stodo ej mer att 
sökas i munkarnes dystra celler, utan de utgingo ur de världs
liga stånden, och denna konst blev också en omedelbar spegel
bild av det samtida livet. Viollet-le-Due2 har påvisat, hurusom 
många av egenheterna i de gotiska figurbilderna kunna tillskrivas 
snarare klädedräkten än arkitekturens inflytande. De trånga och 
egendomligt skurna kläderna tvungo de högre klasserna att ända 
från barndomen tillägna sig ett sökt och sirligt sätt, och detta 
gick så upp i deras natur, att konsten reflexionslöst avbildade 
dem så. Det behagsjuka uttrycket, den dansaktiga hållningen 
gåvo likaså en trogen bild av det höviska livet. Men icke blott 
de yttre formerna av det samtida livet var det, som sålunda åter- 
gåvos, utan i konsten uttalade sig hela tidsandau. Djup känsla 
och djärv lidelsefullhet voro epoken i hög grad egna; de yttrade 
sig i världslig och andlig måtto, lika väl i den sinnliga kärlekens 
odlande, i ridderskapets kvinnodyrkan, som i den glödande and
liga kärlek, varmed Francesco d’Assisi omfattade Gud, människor 
och natur. Framställningen av själslivet blev en uppgift för 
konsten, och här fann medeltidens mysticism sin återspegling, lik
som skolastiken i det förståndsmässigt bundna och sirligt forma
listiska i den gotiska konstens väsen.

Men denna konst var ett troget uttryck av sin tid också 
däri, att dess natur var förkonstlad. Den gav mera konventio- 
ualism än natur, mera bör-vara än verklighet. Den avbildade ej 
människorna, utan den sköna, den fulländade människan —  såsom 
den fattade henne, —  ej individen, utan typen. Därför har Gonse3 
träffande kallat den idealistisk i motsats till den följande periodens 
realistiska konst. Ingenting visar bättre, huru begränsad den gotiska 
konstens naturalism var, än det manér, vari den fort nog stelnade.

1 K nackfuss: K unstgeschichte II p. 89.
2 V iollet-le-D uc: M obilier IV p. 220, 424, 428. V. bem öder sig om att 

göra dessa m om ent gällande för att u rskulda arkitekturen  för anklagelsen att 
förinta sku lp turen  som självständig konstart. Trots en del överdrifter har han 
dock givit en träffande skildring av gotikens väsen.

8 G o n se : L’art gothique p. 409.



Det arkitektoniska elementet miste aldrig sitt förhärskande 
inflytande på skulpturen. Även när man ej längre kan tala om 
blockets tvång, visar sig detta inflytande genom inramningen. 
Skulpturerna äro icke avsedda att ses i och för sig, att jämföras 
med verkligheten, utan de höra alltid till ett arkitektoniskt fast
slaget helt. I  viss mån gäller detsamma måleriet: de i fönstren 
inordnade glasmålningarna och även miniatyrerna, som ofta in
sättas i initialer. Bildkonsten har en dekorativ prägel, och just 
konflikten mellan det arkitektonisk-ornamentala inflytandet å ena 
sidan och strävan till större rörelse, frihet och uttryck å den andra 
förstärker det intryck av tvungenhet, som den gotiska konsten 
gör. —  Det är betecknande, att naturefterbildningen begynte i 
sådana detaljer, som den från växt- och djurvärlden hämtade O r 

namentiken ', som naturligtvis aldrig kunde lösgöra sig från ar
kitekturen, och först småningom bemäktigade sig också figurbil
derna, vilka dock ej heller utvecklade sig till en fullständigt fri 
skulptur. Även när de synas medvetet vilja bryta de stela arki
tektoniska linjerna, såsom genom den S-formiga vridningen av 
kroppen, visa de i hållning och gester en ornamental rytm, som 
blir märkbar om man betraktar t. ex. två figurer vid sidan av 
varandra. Svängningen hos de båda gestalterna går ofta symmet
riskt åt motsatt håll, och den enas vänstra arm gör gärna en li
kadan rörelse som den andras högra. Också i detaljutarbetandet 
kan ett arkitektoniskt inflytande iakttagas. I  medlet av 1200-ta- 
let, under den tyska konstens blomstringstid förrän det franska 
inflytande gjorde sig gällande, visade sig en strävan att genom 
efterbildning av tunna stoffer frambringa en möjligast rik, sirlig 
veckning och på samma gång låta kroppen så mycket som möjligt 
göra sig gällande därunder (Urdiala och Kumlinge bilderna!). 
Däremot äro figurerna i det 14. århundradets bildverk iklädda 
långa, fodrade dräkter av tjockt tyg, vilka alldeles hölja kroppen 
och endast bilda enkla, tungt fallande och till och med plumpa 
veck. Uppfattning och behandling förråda här den gotiska sten
huggaren, med hans förkärlek för hålkälar och rundstavar med 
kraftiga skuggor2. Det var nu stenhuggarne, som jämte arkitek
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1 G onse: L’art gothique p. 410. J fr  K nackfuss: K unstgeschichte II p. 4.
s Bode: D eutsche Plastik p. 74.
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turen fingo övertaga skulpturen, vartill de ock i viss mån voro 
dugliga, genom de stora fordringar gotiken ställde på hant- 
verkarne. Men den finare förståelsen av naturen gick förlorad.

Detta blev isynnerhet fallet, då den franska gotiken ej mera 
befann sig i sitt hemland. Den hade där nått den högsta full
ändning varav den var mäktig, och utvecklingen ledde nu endast 
till virtuositet och, i mindre skickliga händer, till stel manierism. 
Den hierarkiska traditionen, som hållit den romanska konsten 
fången i sina band, var visserligen död, men man kände dock 
nödvändigheten att, för att ej alltför stora misstag skulle begås, 
upprätthålla vissa praktiska metoder och en bestämd formkanon 
för de många händer, som nu arbetade överallt1. I  dessa en gång 
för alla fastställda former kommo gotikens arkitektoniska och or- 
namentala element mera till heders än de individuellt naturalis
tiska, och detta förklarar, varför just det stela och bundna i sti
len gjorde sig gällande även där, varest arkitekturen ej längre 
omedelbart pålade bildkonsten sitt tvång.

Icke ens den blomstrande senromanska konsten i Tyskland 
kunde emotstå detta franska inflytande. Den var dock i konst
närligt hänseende icke blott jämnbördig med, utan av högre värde 
än den franska gotikens mästerverk. Men den kultur, som upp
bar den, saknade livskraft, och den dog bort under det tyska ri
kets sociala och politiska förfall under 1200-talets senare del.

Så mycket oinskränktare kunde det franska inflytandet bliva 
i kulturens gränsmarker, såsom i norden. Under den långa fär
den mot nordost gick visserligen i det närmaste hela charmen 
hos 1200-talets nya och ungdomliga franska konst förlorad. De 
viktigaste orsakerna härtill voro utan tvivel arkitekturens torftig
het i de nordliga länderna, vilken ej längre lät det hela utveckla 
sig i en dekorativ samverkan mellan arkitektur och bildhuggar- 
konst, samt vidare konstnärernas underlägsenhet. Därför kunna 
vi ställa en mängd nordiska konstverk inom 1300-talets gotik en
dast på grund av några rent yttre kännetecken, vilkas förutsätt
ningar vi i den föregående stilkarakteristiken berört, men vilka 
ej mera i den nordiska konsten voro så omedelbart motiverade. 
Men dessa kännetecken äro karakteristiska nog —  den svängda

1 V iollet-le-D uc: A rchitecture VIII p. 265.
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hållningen hos gestalterna, ansiktets stela skönhet och isynnerhet 
det »gotiska« leendet, den sirliga symmetrin i anordningen —  allt 
detta åtskiljer väl gotiken från den föregående och den efterföl
jande stilperioden.

Det är ifrån ett iakttagande av dessa stilegendomligheter vi 
hava att utgå, då det gäller att uppsöka den gotiska konstens 
alster i vårt land, ty några kronologiska uppgifter stå oss icke till 
buds rörande de enskilda konstverken. Visserligen kunna vi, 
isynnerhet för byggnadskonsten, uppgiva någca allmänna data för 
gotikens första uppträdande hos oss, eller rättare sagt i de när
maste delarna av Sverige. Ar 1287 började Etienne de Bonneuil 
uppföra Uppsala domkyrka, och den gotiska stilen i arkitekturen 
har man, såsom det redan nämndes, ansett sig kunna datera i 
Uppsala stift från omkring 1300, i Linköpings stift något tidigare. 
Också på Gottland blev den efter en lång övergångsperiod först 
vid denna tid allmännare använd. Samtidigt märkes ett starkt 
inflytande av fransk kultur även på andra områden. Parisuni
versitetet stod nu i sin högsta blomstring och besöktes flitigt av 
svenske och finske studenter, ända tills universitetet i Prag 1348 
inrättades. Den kortlivade svenska riddarpoesin var i sitt först
lingsverk, Eufemiavisorna, som drottning Eufemia av N orge1 år 
1302— 12 lät översätta till bröllopsgåva åt hertig Erik Magnusson, 
ett lån från den franska romandiktningen. Också Erikskrönikan 
(1320— 21) förråder nogsamt bekantskap med densamma2. I  si- 
gillografin spåras fransk påverkan t. ex. i inskriften s:'abitancium. 
in tavastia å ett sigill använt 1326, där det bortlämnade h i bör
jan på andra ordet synes häntyda på franskt språkbruk8. Drott
ning Blankas (Blanche av Namur) äktenskap med konung Magnus 
Eriksson visar också, att man gärna sökte förbindelser med 
Frankrike.

1 O ckså i Norge vittnar den unggotiska sku lp turen  om fransk påverkan.
Se Fett: Från unggotiken p. 12.

s Schiick & W arburg: Svensk litteraturhistoria I p. 118 och 124. Det var
över Norge som  detta franska inflytande nådde Sverige sam t senare  D anm ark.
Något senare kom en annan ström ning över N ederländerna och Danmark.

8 H ausen: M edeltidssigill n. 289. Även n. 290 visar denna form (s’.abi- 
tancium  sa ta gvnd ie). Detta senare  sigill finnes bevarat i ett först 1419 taget av
tryck, m en är synbarligen gjort långt förut.
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Liknande upplysningar om tiden för de gotiska arkitektur
formernas uppträdande lämna oss sigill och gravstenar. Medan 
sigillen från början och medlet av 1200-talet ännu visa de gamla 
romanska formerna hos tronstolarna, med rundbågar och svarvade 
runda trästolpar med knopp överst \ samt enstaka gotiska former 
uppträda under senare hälften av århundradet, såsom spetsbågen 2 
och den franska liljan 8, så framträder den gotiska stilen i hela 
sin glans först i början av 1300-talet4. Liknande data giva grav- 
stenarne. Ännu 1316 finnas runda bågar5, 1321 klöverbladsbågar 
med svagt märkbar spets, fialer, vimperg och krabbor ®. Ä  andra 
ungefär samtida gravstenar finna vi dock väl utbildade spets
bågar 7.

De figurbilder, som å sigillen åtfölja dessa växlande former, 
visa ungefär i samma grad ett stigande gotiskt inflytande. V i 
hava redan bland romanska snidade bilder uppmärksammat några 
av en primitiv typ, vilken återfinnes å sigillen. Den mera utveck
lade figurstil, som förekommer å dylika från förra hälften av 1300- 
talet, möter oss i en mängd alster av träsnideriet, vilka därför 
med fog kunna tillskrivas denna tid. De äro de första, som bära 
den gotiska stilens särmärken.

Liksom under den föregående perioden kunna vi nu särskilja 
tre olika grupper inom vår skulptur: madonnabilderna, Olofsbil- 
derna och krucifixen. Till Olofsbilderna ansluta sig några bilder 
av apostlar och biskopar.

1 H ildebrand: Svenska sigiller I ser. n. 10 (1224), 14 (1252), 20 (1268). 
N. 28 (1276) visar övergångsform er.

8 H ildebrand: a. a. I ser. n. 28 (1276), 36 (1285).
8 H ildebrand: a. a. I ser. n. 41 (1295).
4 H ildebrand: a. a. I ser. n. 44 (1304), 59 (1321), 66 (1346). I andliga s i

gill t. o. m. sen are : II ser. n. 184 o. f. (1342 o. f.). Möjligen har även den
svenska sigillografin genom  norsk förm edling rönt inflytande av den franska go
tiken. Å tm instone uppträda gotiska detaljer å tronsto larne tidigare i Norge, t. ex. 
i M agnus Lagaboters sigill (1265, 78) och i Erik M agnussons (1280-talet). Fett: 
N orske Sigiller p. 73 och 74.

5 H ildebrand: Sveriges medeltid III p. 446.
6 H ildebrand: a. a. III p. 447.
7 H ildebrand: a. a. III p. 454 (1312), 456 (1316), 460 (1327).
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Madonnabilder.

Madonnans bild, som möter oss i en så bestämd typ i den 
byzantinska och den romanska konsten, undergick en väsentlig 
förändring vid den gotiska stilens framträdande. Eller rättare 
sagt något senare, ty förändringen hade intet sammanhang med 
gotikens arkitektoniska stilutveckling, utan berodde på tidsandan 
och på den nya uppfattning av Guds moder, som gjorde sig 
gällande.

Den ungkristna konsten utbildade icke någon bestämd 
typ för framställningen av Maria. Hon avbildades som orans, 
med båda armarna höjda, för att giva ett uttryck åt de trognas 
hopp att äga en förespråkare inför den Högstes tron, eller som 
en vanlig kvinna av folket i de historiska bilderna, isynnerhet i 
framställningen av de vise männens hyllning. Men efter konciliet 
i Efesus 431, där Nestorii kätterska mening förkastades och Maria 
förklarades för Guds verkliga moder, ville man också i konsten 
illustrera den nya dogmen, och nu uppstodo bilder av Maria som 
himmelens drottning, tronande i upphöjt majestät med Jesus i 
famnen och iklädd en lysande dräkt samt med krona på huvudet h 
Denna gestalt stelnade i den byzantinska och den romanska kons
tens hierarkiska former, och vi känna den även från vår primi
tiva konst: den styva, symmetriska hållningen, med armarna 
vilande långs sidorna utan någon egentlig funktion, utan att ens 
hålla i Jesusbarnet, som ofta har fått sin plats lika symmetriskt 
mitt i moderns famn och högtidligt höjer sin hand till välsignelse. 
Det otillgängliga uttrycket och prakten i accessoarerna förfelade 
ej att göra sin avsedda verkan på åskådarne. Under det 13. 
århundradet nådde typen sin högsta hlomstringä samt här och 
där även friare former (gyllene porten i Freiberg).

I  jämförelse med senare tider intaga Mariaframställningarna, 
såsom vi redan nämnt, icke en så betydaude plats i den romanska 
konsten. I  de cykliska konstverken är det kristologiska elementet

* V enturi: La m adonna p. 19.
5 K raus: C hristi. K unst II p. 426.

4
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övervägande: Kristus avbildas som världens härskare mitt bland 
sina apostlar och evangelister (flere av de i det föregående nämnda 
nordiska bronsarbetena, kalkmålningar i Danmark och Skåne, 
nattvardskalken i Saltvik m. fl.), eller på korset som segrare över 
döden, eller ock framställes hans återlösningsverk i omfattande 
symboliska kompositioner (västportalen å katedralen i Chartres x). 
Maria träder här fram först i andra rummet, och rent mariolo- 
giska bildserier förekomma icke i kyrkorna, utan blott i minia- 
tyrhandskriftema (Wernher von Tegernsees Gedicht vom Leben 
der Maria, slutet av 1100-talet2).

Det är Francesco d’Assisi och hans efterföljare, som med 
sin glödande trosiver rycka de gudomliga gestalterna närmare 
mänskligheten och ingjuta en ny, mänskligt sannare anda i den 
kristna konstens stela bilder. Den nya uppfattningen möter oss 
i Italien redan hos Cimabue8, men framförallt hos Duccio, Si
mone Martini, Giotto och Giovanni Pisano, och i norden hos 
13. århundradets konstnärer. Hos Fra Angelico når den höjd
punkten av själfull utveckling. Som jämnbördig med hans gestalter 
står Vår fru, Notre dame, unser liebe Frau, onze lieve Vrow, 
såsom den franska, tyska och nederländska konsten utbildade 
henne: bilden av den jungfruliga Gudsmodem, som dock ej tronar 
i stel, otillgänglig högtidlighet, utan såsom barmhärtighetens moder 
bor mitt ibland oss. I  henne har i ädlaste förklaring framställts 
kvinnoidealet, sådant det tyska och franska riddarväsendet, truba
durernas kärlekssånger och den höviska diktningen under 13. 
århundradet gestaltat det. Foulques de Lunel kallar henne sitt 
hjärtas dam 4. Men framförallt är det det moderliga hos henne 
som kommer fram, liksom i den tidigt kristna konstens mest 
tilltalande verk (t. ex. målningen i Priscilla-katakomben). Hennes 
förhållande till Jesus blir innerligare: hon håller barnet på sin 
ena arm, medan hon med den andra liksom gör en presenterande 
rörelse (Urdialabilden!), och huvudet är böjt och vänt mot sonen.

1 V öge: M onum. Stil p. 1.
2 Thode: Franz v. A ssisi p. 462.
2 Om C im abue som  kollektivbenäm ning på G iottos företrädare, se S irén: 

G iotto p. 14.
4 V enturi: La m adonna p. 51.
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Snart blir gruppen rent genreartad, madonnan småler och räcker 
en blomma eller frukt åt Jesusbarnet, som ännu någon tid bibe
håller den högtidliga stelheten i sin hållning och fortfarande bär 
konungslig skrud till tecken på sin gudomliga värdighet. Men 
även dessa drag försvinna; Jesns vänder sig allt mer mot modern, 
det medvetna uttrycket i hållning och gester försvinner, och 1400- 
talets konst avbildar honom som ett litet, naket barn vilande i 
sin moders famn.

De finska madonnorna från 1300-talet visa oss denna nya 
typ och dess förändringar. Mest karakteristisk träder den oss till 
mötes i en grupp bilder från Tavastland och Egentliga Finland. 
Den bäst bibehållna av dem är en madonnabild i H a t t u l a  
kyrka.

Madonnan är avbildad stående, bärande Jesusbarnet på 
vänstra armen. Hennes huvud är täckt av ett vitt dok, som till 
större delen är mönstrat med täta, tvärgående gyllne ränder och 
framtill över pannan samt sedan nedåt troget ligger långsefter 
det lätt vågiga håret. Över doket har burits en krona, sannolikt 
av metall, vilken dock bortfallit och kvarlämnat en inskuren ring 
eller avsats kring huvudet. Madonnans dräkt är brokig, till större 
delen röd med gyllne ornament —  rundlar, romber, bårder med 
punkter eller små rundlar. Bland mönstren märkas å underkläd
naden närmast halsen en bred bård och under denna en halv
rund figur, liknande prydnaden å Korpoinadonnans bröst (se pag. 
35). Dräkten består av en över bröstet tätt åtsittande underklädnad 
samt en över axlarna buren mantel, som omsluter underkroppen i 
mäktiga, nedtill brutna veck och låter densamma utgöra en kon
trast mot den spensliga överkroppen. Halsen är oproportionerligt 
lång och en icke oskön om ock onaturlig anslutning till över
kroppen med de smala, tillbakadragna axlarna. Högra armen är 
för kort och hänger otymplig långs sidan; handen, som är kvar, 
tyckes ha hållit en spira, blomsterstängel 1. dyl. Anletsdragen 
äro markerade och omsorgsfullt utskurna, men schematiska. 
Munnen drager sig till ett lätt, något stelt leende. Mera allvar
samt är barnets ansikte, också det utskuret i regelbundna drag 
samt omramat av yviga lockar, bildande bucklor kring öronen 
(dessa saknas, såsom vanligen fallet var i den äldre medeltida 
konsten). Överkroppen är smal och nästan alls icke utmodellerad,
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men har dock varit målad. Underkroppen 
däremot är kraftigt utskuren, med fram
skjutande knän och mäktiga draperier. 
Högra armen, som nu är bortfallen, har 
sannolikt höjt sig till välsignelse. Bilden är 
av björk, dess höjd 0,87 m.

Några madonnor av fullkomligt samma 
typ finnas i följande kyrkor:

H o l l o l a .  En mycket skadad bild, 
med färgen bortfallen. A v  björk, 0,82 m hög.

S. Mar i e .  V id kyrkans brand 1872 
gick bl. a. en madonnabild förlorad. Den 
hade dock jämte andra bilder därförinnan 
beskrivits av E. Nervander samt avbildats. 
Manteln var grön med ornering av gröna 
och bruna streck på i guld målade treblad. 
A v  björk (eller al?), 0,59 m hög.

V å n å .  Bild utan färgspår och med 
högra handen bortfallen. (Det senare är 

M adonnabild i Bjernå. även fallet med övriga här nämnda bilder,

utom den i Hattula bevarade. Händerna, 
liksom Jesu armar, skuros skilt för sig och fastsattes vid det 
övriga). A v  björk, 0,eo m hög.

R e s  o. Bild, övermålad med vit färg. A v  ek, 0,82 m hög.

B j e r n å .  Skadad bild med spår av färg på manteln, som 
varit röd med mönster av svarta kvadrater med vita kanter och 
otydliga rätliniga figurer, bildade av gröna streck. Ansiktet med 
dess ädla profil samt den fina behandlingen av ytan visar, 
huru omsorgsfullt arbetet på dessa bilder var även under den 
kalkgrundering, varpå sedan måleriet utfördes. A v  björk, 
0,85 m hög.

Alla dessa bilder äro baktill urholkade och hava varit fästa 
vid ett ryggbräde, som nu saknas. Likaså saknas varje antydan 
om den arkitektoniska infattning bilderna en gång haft, och det 
är icke möjligt att säga, om de varit försedda med flygeldörrar. 
V i skola längre fram lära känna de olika slagen av arkitektonisk 
dekoration hos bilderna från denna tid.
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Begränsningen av det om
råde, sydvästra Finland och södra 
Tavastland, inom vilket de nu be
skrivna statyerna förekomma, tyder 
på att vi här ha framför oss alster 
av en inhemsk konstnär eller skola.
Statyerna bilda en karakteristisk, 
sluten grupp, som icke synes vara 
representerad annorstädes inom eller 
utom vårt land. Isynnerhet i Sve
rige utgöra stående madonnor av 
unggotisk typ undantag.

T ill vår grupp ansluter sig 
dock i viss mån ett par sittande 
madonnor, i Nousis och Åbo.

Isynnerhet påminner madonna
bilden i N o u s i s  om denna typ, 
med det karakteristiska huvudet, de 
något för avlånga ögonen med ögon
lockens och veckens parallella linjer, 
de föga markerade ögonbrynen, den 
korta överläppen och det fylliga 
käkpartiet, samt även hårbehand
lingen, halsen och bröstet. Draperierna äro dock något vekare 
och mera naturligt behandlade. Klädningen sitter lätt och är 
icke snäv. Manteln är dragen över knäna i långa, mäktiga 
veck. Överhuvud har konstnären på utarbetandet av draperierna 
nedlagt stor omsorg; närmast marken löpa vecken i mjuka, 
vågiga linjer över fotterna med deras spetsiga skor. —  Maria bär 
på huvudet dok, men ej krona. På Jesusbarnet är också över
kroppen fullt utskuren; krona saknas, liksom i regeln å dylika 
bilder efter 1300 i vårt land. Bilden har som vanligt varit över
dragen med väv och kalkgrund, varav några spår finnas kvar, 
visande att manteln varit blå med förgyllda ornament. —  Bilden 
är av ek, dess höjd l,i* m.

Bilden i Å b o  visar mera schematiska och snäva draperier. 
Madonnan har burit krona över doket. Överkroppen är tillplattad,

M adonnabild i N ousis.
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och knäna skjuta ovanligt långt fram, tack vare de oproportio
nerligt långa benen. —  Bilden är av ek och 1 m hög.

Dessa två bilder visa mer än de tidigare nämnda likheter 
med svenska arbeten. Framförallt är överensstämmelsen stor i 
komposition och utarbetande med ett par sittande madonnor från 
Linde och Lojsta kyrkor på Gottland. Man vore böjd att i de 
två finska madonnorna se en övergång från svenska förebilder 
till den utpräglat lokala typen i Tavastland o. s. v. Olik
heterna mellan de två finska grupperna äro dock så stora, att 
det knappast kan vara fråga om en gemensam konstnär. Hållningen 
hos de stående madonnorna är styv, och isynnerhet är Jesusbarnet 
stelt; det arkitektoniska i kompositionen är starkt betonat: bildens 
ytterlinjer på sidorna äro nästan raka, parallella och lodräta. 
Draperierna visa böjelse att bli för mäktiga och låta kroppens 
former träda tillbaka; det är stilens överdrifter, som göra sig 
gällande. Trots den stela hållningen visa sig dessa statyer därför 
vara alster av en efterbildare. Också det, att madonnorna av
bildats stående, häntyder på en senare tid.

Även om de omedelbara förebilderna till dessa bilder icke 
kunna påvisas, så kan det ej råda någon tvekan om, varifrån 
konstnärerna påverkats. E. Nervander har åt våra statyer givit 
namnet »kölnska madonnor». I  trakterna kring mellersta och nedre 
Rhein framträdde nämligen under 1200- och 1300-talen en skola 
av träsnidare, bland vilkas alster den av den franska gotiken 
påverkade madonnabilden var förhärskande. Deras verk spriddes 
runt en god del av Tyskland, där de ännu talrikt förekomma i 
museerna under benämningen »rheinska, nederrheinska arbeten». 
Mot. norden sträckte sig detta inflytande —  det är icke fråga 
endast om import av färdiga arbeten, utan även om efterbildning 
—  med särskild kraft. Ända från 1100-talet pågick just från 
Rheinländerna och Westfalen en betydande emigration av tyska 
kolonister till de länder vid Östersjön, som dittills bebotts av 
slaviska stammar b Lübeck grundlädes av dessa inflyttade tyskar. 
Det torde visserligen icke varit denna väg vi nu trädde i för
bindelse med västerlandet; Lübecks betydelse för den baltiska

1 G ebhard t: D eutsche G eschich te I p. 389. Se även G oldschm idt: Lü
becker M alerei p. 4.
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kulturen var ännu ej så stor som den senare blev. I  Lübecks 
konst kunna inga förebilder till våra madonnor påvisas, och de 
äldre konstverk, som bevarats där, framförallt en serie sittande 
apostlabilder i stuck i Katarinakyrkan1, från början av 1300- 
talet, äga ingen motsvarighet hos oss. Lübecks konst torde ej 
heller stått högt under detta århundrade.

Det var säkerligen på en direktare väg som denna nya typ 
under förra hälften av 1300-talet nådde den svenska konsten. 
Förbindelserna västerut voro ju som sagt livliga. Inflytandet där
ifrån gör sig isynnerhet märkbart i madonnabilderna; konunga- 
bilderna synas mera ha utvecklat sig ur den föregående in
hemska konsten och bibehöllo en viss stelhet. För en främling, 
som egentligen kan känna endast de i museerna bevarade konst
verken, är det svårt att skönja en likadan övergång från den 
talrikt företrädda romanska madonnatypen till den gotiska. Det 
synes mig, som om inflytandet utifrån här gjort sig gällande med 
synnerlig kraft, så att man egentligen ej kan tala om någon 
övergång. En utveckling av den äldre stilen kan dock ses t. ex. 
i den nämnda, om Urdialabilden påminnande madonnan från Jene- 
stads kyrka. Hållningen såväl hos Maria som hos det på hennes 
vänstra arm sittande krönta barnet är ännu styv och minen hög
tidlig; draperierna falla lodrätt ned i parallella veck. Men det 
hela är redan ledigare; Marias högra hand lösgör sig till en 
rörelse uppåt, och Jesus är rätt väl snidad. Modelleringen av 
ansiktets och kroppens delar går djupt. Tronstolen visar ej längre 
de romanska stolparna och tvärbanden, utan har den för de go
tiska bilderna karakteristiska tunga formen med avsatser och 
skråkanter (denna form döljes dock ofta av arkitekturornering). 
På ungefär samma ståndpunkt stå några madonnor, från Orlunda 
och Väversunda i Östergötlands, Rimbo i Uppland m. fl. —  
T ill den nya stilen höra i Sverige ytterligare några bilder, vilka 
i allmänhet visa ett vekt uttryck och en mjuk modellering av 
draperierna, om ock hållningen i början är stel. H it kunna räk

1 G oldschm idt: a. a. Taf. 4.
2 „D as plastische Fühlen geht entschieden zu rück“ säger bl. a. M atthaei 

(Holzplastik p. 205) om konsten i Slesvig-H olstein under 1300-talet. H är var 
förhållandet således ett annat än i Sverige.

* Av Jan se  (Katalog p. 10) daterade till c. 1250 och 1300-talet.
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nas madonnor från Björke och Tingstäde på Gottland, Linde och 
Lojsta, likaså på Gottland, de två senare redan ledigare snidade; 
vidare från Skokloster i Uppland, Gillstad, Skjälvum, Husaby i 
Östergötland o. s. v. Slutpunkten av utvecklingen markeras av 
ett par madonnor i vek stil från Bro och Västergarn på Gottland, 
med barnets klädnad i några få, långa veck, samt av en madonna 
med stående, påklätt barn, från Sundre (? =  C. 13 i Visby 
Fornsal).

Förloppet av denna utveckling intresserar oss likväl bär 
mindre än själva det faktum, att den gotiska madonnabilden är 
mycket talrikt representerad i Sverige —  men nästan alls icke 
i nordöstra Tyskland. Det är tydligt, att en livlig konstverk
samhet fortsättningsvis rådde i rikets huvuddel. Och så mycket 
hellre kunna vi här söka de närmaste förebilderna till våra egna 
konstverk, som dessa senare äro talrikast just i de Sverige när
mast belägna trakterna, framförallt på Åland. Där visa de visser
ligen icke en sådan homogen karakter, som den nämnda fastlands- 
gruppen, vars inhemska ursprung är uppenbar. —  Mycket —  
mängden av konstverk, i viss mån även dessas större likhet med 
de finska —  »tyder på, att Gottland fortfarande var vårt före- 
gångsland eller vår leverantör på konstens område.

De åländska madonnorna representera en ganska lång följd 
av typens utveckling. Ålderdomligast verkar en sittande madonna 
i L e m l a n d s  kyrka. Här ha vi ännu den äldre uppfattningen, 
med Maria i stel, majestätisk hållning och Jesusbarnet i hennes 
famn, något till höger, i samma högtidliga, mot åskådaren vända 
attityd. Draperierna äro dock redan väl utvecklade. Knäna hos 
de båda gestalterna skjuta ej kraftigt fram såsom å de övriga 
här nämnda bilderna, utan äro nästan reliefartat tillbakadragna 
i perspektivisk förkortning. Bilden är mycket skadad och Marias 
huvud bortfallet; i sin nuvarande form är bilden 0,66 m hög.

I  E c k e r ö  kyrka finnes en bild av den sittande madonnan, 
av tämligen plumpa former. Jesus sitter, vänd åt sidan, på 
Marias vänstra arm. Draperierna falla ned över knäna i fyra 
jämnlöpande, mäktiga, avrundade veck —  ett motiv, som vi 
skola återfinna hos konungabilderna. Bilden är av björk, dess 
höjd 0,9o m.

Dessa två bilder äro rätt tidiga. Någon bild, representerande
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typen på samma punkt av dess utveckling som madonnorna i 
Nousis och Abo, finnes icke på Åland. De följande bilderna där 
visa redan typen i dess upplösning. En bild, där de karakteristiska 
dragen, den smala överkroppen och de mäktiga vecken nedtill, 
nästan försvunnit, är madonnabilden i S u n d s  kyrka. Madonnans 
sneda ställning samt barnets majestätiska hållning ävensom hår
behandlingen —  lockar i vågig kontur 
—  låta oss hänföra bilden till 1300- 
talet. Den är av björk och 0,7o m hög.

T ill slutet av denna stilperiod 
hör ett par madonnabilder i L  e m 1 a n d 
och J oma l a .  Den förra, l,ns m hög, 
är anmärkningsvärd för de veka och 
lätta draperierna, som isynnerhet kring 
Jesu gestalt smyga sig i mjuka linjer, 
vilka visa det på en gång varma och 
lätt sittande tyget. Madonnans ansikte 
är särdeles tilltalande.

I  än högre grad gäller detta 
Jomalabilden med Marias barnsligt 
täcka ansikte med dess uttryck av 
stilla glädje. Draperierna visa natur
liga motiv, men äro något stela och 
summariska. Jesus är här avbildad 
stående på madonnans vänstra knä, 
och den vida klädnaden sveper i mäk
tiga, långa veck omkring honom. Hu
vudet och armarna saknas numera.
Bildens höjd är l,io m.

Det är överhuvud svårt att sätta 
tidsgränsen framåt för denna typ. I  många fall råder motsägelse 
mellan enskilda karakteristiska drag hos bilderna. En sittande 
madonnabild i K o r p o  verkar genom den stela hållningen och 
det ofullkomliga utarbetandet av överkroppen mycket ålderdomligt, 
men de kring nedre delen mjuka och naturligt fallande drape
rierna, hårets naturalistiska behandling —  hos madonnan långt, 
fritt nedhängande, nästan stripigt, hos Jesus kort och knollrigt, 
men ej schematiskt snidat —  och framförallt den genreartade
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attityden hos Jesusbarnet vittna om ett rätt sent ursprung, in
emot 1400, då en robustare och allvarligare madonnatyp uppträdde. 
—  Jesus, som står på madonnans vänstra knä, blickar upp mot 
modern och sträcker ut sin arm, för att omfatta hennes hals; i 
vänstra handen håller han en fågel 1. dyl. Vänstra benet är 
något framåtlyft, liksom till en framskridande rörelse. Madonnan, 
som bär krona, men icke dok, lyfter i högra handen upp en frukt 
eller en blomma. Bilden är av ek och l,i* m hög samt i nyare 
tid övermålad i blått, rött och grått.

Ännu mindre homogenitet än de åländ
ska madonnorna visa de få, vitt kringspridda 
bilder på fasta landet, vilka ytterligare med 
säkerhet kunna anses tillhöra 1300-talet. 
Äldst är en sittande madonna i B j e r n å  
kyrka. Madonnans hållning är stel och 
symmetrisk; Jesusbarnet, som är påklätt 
och sitter på Marias vänstra knä, håller 
ena benet högre, ungefär på samma sätt som 
på bilden i Urdiala. Jesus vänder sig när
mast mot åskådaren. Draperierna äro täta 
och tunna, såsom på många av 1200-talets 
bilder. Huvudena äro förstörda. Bilden är 
av ek och 0,6o m hög.

Stor överensstämmelse med den sist
nämnda bilden visar en madonna i U r 
d i a l a  kyrka. Madonnans och barnets håll
ning är densamma, vecken äro tunna, mar
kerade och jämförelsevis täta. Det hela är 

dock ledigare, och isynnerhet äro draperierna mjukare; de äro 
veckade i öglor över fotterna. Maria och Jesus visa det konven
tionella leendet; på huvudet bär Maria dok och krona. Bilden
visar i kompositionen mycket av den romanska stilen, men goti
ken livar redan upp formerna. Egendomlig är släktskapen mellan 
draperierna här och hos bilderna på dörrarne till det redan tidi
gare beskrivna romanska helgonskåpet i samma kyrka; man vore 
frästad att säga, att denna madonna egentligen hörde till skåpet, 
men blivit bortbytt. Den är dock för liten; dess höjd är blott 
0,48 m. Materialet är ek.

M adonnabild i Urdiala.



En annan madonna i samma kyrka visar en mera avgjort 
gotisk uppfattning. Jesus sitter påklädd på Marias vänstra knä 
och sträcker liksom i föregående bild högra armen mot modern, 
men han är ej vänd mot åskådaren, utan mot madonnan. Dra
perierna äro de mjuka och mäktiga gotiska. Madonnan bär dok 
och krona. Bilden står i ett femkantigt skåp, d. v. s. ryggstycket 
är flankerat av två snett utgående smalare stycken, och skåpet 
tillstänges med två dörrar. Det har således varit ett hörnskåp l . 
På yttre sidan av dörrarne har bebådelsen varit målad —  de 
tidigaste målade bilder vi tillsvidare känna i vårt land. Endast 
ärkeängeln Gabriel, på högra dörren, är ännu kvar. Bilden är 
tecknad på vit grund med grova svarta konturer, vilka ifyllts 
med blacka färger blott för klädningen och manteln: rött och 
blått. En intressant detalj är den fial, som kröner ett hörn av 
skåpets framsida; ett par hål visa, att det ytterligare funnits en 
motsvarande fial på andra hörnet och en sannolikt högre dylik 
i mitten 1. Skåpets höjd är 0,85 m, materialet ek.

En hierarkiskt sträng hållning visar en sittande madonna i 
P o  jo , med Jesus sittande på Marias vänstra knä. Båda vända 
sig rakt mot åskådaren, mot vilken Jesus välsignande höjt den 
(nu bortfallna) högra handen. Han bär lång dräkt samt kring 
huvudet märke av en krona. De mjuka vecken, nedtill med 
samma hopade motiv som i Nousisbilden, vittna visserligen om en 
jämförelsevis sen tid, och madonnans ansikte är mycket indivi
duellt. Tronstolen, på vilken Maria sitter, är på sidorna genom
bruten av ett tvåkopplat gotiskt fönster, vars båda hälfter upptill 
avslutas av en tredelad spetsbåge med den krönande delen syn
nerligen spetsig. Dessa bågar uppbäras av små kolonner med 
band närmast bas och kapitäl. —  Bildens höjd är 1 m.

En stående madonna i R u s k o  visar alla de för gotiken 
karakteristiska detaljerna: den sneda ställningen, den smala över
kroppen, de kraftiga draperierna nedtill. Jesusbarnet, som mot 
vanligheten bäres på Marias högra arm, är iklätt en lång kläd- 
ning, och knäna skjuta kraftigt fram. Håret samlar sig rikt över 
pannan och långs huvudets sidor, men är redan naturalistiskt 
behandlat (ej i rullar och bucklor). Bilden är av björk, höjden 1 m.
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1 Se härom  p, 71.
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Också en sittande madonnabild i L e  t a l a  visar fullständigt 
den gotiska typen. I  formen något klumpig, synes denna bild i 
detalj vara ovanligt fint utarbetad. Jesus, som är iklädd en lång 
dräkt och håller en skriftrulle 1, sitter på madonnans vänstra knä.

I  detta sammanhang må omnämnas en intressant bild i 
S t o r k y r o ,  vilken i viss mån erinrar om 1300-talets madonnor. 
Maria sitter i en stel och högtidlig pose vänd mot åskådaren, 
med barnet på sin vänstra arm; Jesus bär krona och lång dräkt 
samt vänder sig livligt bort från modern, i det han blickar åt 
vänster och sträcker vänstra armen ditåt. Den ofullkomliga för
bindelsen mellan gruppens båda personer —  Jesusbarnet är lik
som löst påsatt —  samt den styva hållningen hos Maria, som 
påminner om de romanska madonnorna, giva bilden ett ålder
domligt tycke. Likaså är kronan på Jesu huvud en detalj, som 
förekommer under äldre tider. Om en senare tid vittna däremot 
barnets livliga attityd samt behandlingen av draperierna, vilka 
genom sina jämntjocka, klumpiga veck erinra om en mängd 
enklare bilder från medeltidens slut. Madonnan är iklädd gyllne 
dräkt och mantel med blått foder samt vitt dok och röda skor; 
också Jesus bär gyllne dräkt, och alla hårpartier äro förgyllda. 
Bildens höjd är 1 m. Sannolikt ha vi här för oss en egendomlig 
arkaistisk bild av det slag, som någon gång förekommer under 
medeltiden 2.

Det är icke lätt att binda den i det föregående berörda ut
vecklingen vid bestämda data. Den bör väl få plats mellan 
1300-talets början, då gotiken som sagt bröt sig igenom i mellersta 
Sverige, och 1350- och 60-talen, då digerdöden och Visbys fall 
medförde så viktiga förändringar i norden. Men för en närmare 
bestämning erbjudas oss nästan inga detaljer i kostymer eller 
ornament. Sättet, varpå madonnans dräkt i en del bilder formar 
sig i mjuka, nästan horisontala veck, vilka också bilda sirliga 
öglor nere vid marken, synes i viss mån vara egendomligt för 
andra fjärdedelen av århundradet och kanske någon tid därefter. 
Ett besläktat motiv (isynnerhet öglorna) är allmänt i tyska och

1 Om  denna ursprungligen hört till bilden kan jag icke avgöra på grund 
av den avbildning jag sett.

2 Se längre fram.



franska bilder från blomstringsperioden hundra år tidigare ', men 
i 1200-talets svenska bilder märkes det knappt. I  sigillen fram
träder det först omkring 1325 2, sedan vecken tidigare fallit rakt 
ned. I  träbilderna är denna veckning dock aldrig regel under 
någon period; av de varandra så nära stående bilderna av S. 
Olof och S. Erik i Sääksmäki och K a lvo la8 har endast den 
förra en dylik veckning, och å gottländska bilder kunna likadana 
iakttagelser göras. Denna omständighet har således föga bevis
kraft, men synes i alla fall tyda på, att de hithörande bilderna 
ej äro äldre än 1325. Under senare hälften av århundradet 
gjorde sig redan ett annat motiv gällande: de lodräta vecken 
brötos i enkla vinklar nere vid marken åt båda sidor. Först 
mot medeltidens slut hopade sig vecken åter, men på ett annat, 
oroligare, ej så sirligt sätt.

V i kunna således med något fog datera Nousis- och Abo- 
madonnorna till perioden 1325— 1350. De bilder, som representera 
utvecklingen dessförinnan, d. v. s. madonnorna i Lemland (n. 1), 
Eckerö och Bjernå, kanske också den äldre av de två Urdiala- 
bilderna, tillhöra tiden 1300— 1325, och därefter kommer Pojo- 
bilden, inemot 1350. De inhemska stående madonnorna äro från 
tiden kort därefter; de visa ett överdrivet betonande av drape
rierna, vilket sedan återkommer å en mängd bilder från 1400- 
talets förra hälft. Också bilderna i Lemland (n. 2) och Jomala 
äro från c. 1350— 60; här är stilen redan vekare, och i Jomala- 
bilden står Jesus i Marias famn. Detta sistnämnda motiv synes 
ha uppkommit i Rheinländerna, där det under mitten av 1300- 
talet var särdeles omtyckt4. I  norden är det ej sällsynt. —  Från
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1 Se t. ex. H enrik  Lejonets gemål M echtildis gravbild i dom kyrkan i 
Braunschw eig, m. fl. avbildningar hos H asak: B ildhauerkunst Abb. 3 o. s. v., 
sam t ciboriealtaret i dom kyrkan i Slesvig (M atthaei: Holzplastik Taf. v : slu tet 
av 1200-talet).

s Rakt fallande veck: H ildebrand: Svenska sigiller II ser. n. 172 och 174 
(1318 och 1320: biskop Ragvald i Åbo); vågiga lin jer nedtill: II ser. n. 178 
(1325), 180 (1332), 181 (1334) o. s. v. H uru förhållandet är å sigillen efter 1350 
kan jag ej säga; avbildningarna t. ex. i Peringskiölds M onum enta äro otydliga.

8 Se längre fram.
4 Jo sep h i: Holzplastik Abb. 8 — 10. C lem en (som daterar dessa bilder

till c. 1350): K unstdenkm . d. Rheinprovinz I. 2 p. 98 (W eeze; dateringen rättad
I. 4 p. 97); I. 4 p. 97 (Kleve); II. 1 p. 96 (Rees). M ünzenberger: A ltäre, Heft
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mitten av århundradet, eller obetydligt yngre, är den andra ma
donnan i Urdiala. Från slutet av 1300-talet äro kanske madon
norna i Korpo och Rusko.

Konungabilder.

Den medeltida världsåskådningen, som i självförnekelsen 
och martyrdöden för tron såg de förnämsta kristliga dygderna, 
var dock icke främmande för beundran av mera manliga egen
skaper. Hos de krigiska nordborna trädde vid sidan av jungfru 
Maria, det kvinnliga idealet, tre mäktiga konungagestalter fram 
som representanter för tapperheten och den segerrika kampen 
mot det onda. Ettvart av de nordiska länderna hade i en av 
dem sitt nationalhelgon.

Olof den helige, Norges skyddshelgon, var den främste av 
de tre. Han var den förste av dem, som kämpade för kristen
domen i norden, och han led även martyrdöden, i slaget vid 
Stiklestad år 1030 1. Det var han, som hävdade Norges natio
nella självständighet och åt nationalkänslan gav en lyftning, som 
säkert i icke ringa grad bidrog till att göra hans minne kärt och 
giva hans dyrkan en sådan betydelse. Från Norge spridde sig 
denna till de övriga nordiska länderna, och genom hela medel
tiden förblev Olof en central gestalt i dessa länders helgonkrets, 
också efter framträdandet av nationalhelgonen Knut ( f  1096)

XVI. 8, m. fl. Josephi (a. a. p. 115) säger, att m otivet var egendom ligt för en 
i m itten av 1300-talet i R heinländerna verksam  skola. Jag  vet icke, hu ru  inskränkt 
detta uttalande skall tagas; de av J . beskrivna figurerna i N ürnberg  visa Je su s  
med ena foten på en kudde, stigande upp m ed den andra i M arias famn. Att 
m ed ledning av avbildningar, tagna endast från ett håll, studera b ilderna i denna 
detalj låter sig ej göra. Stående Jesusb ild er i m adonnans famn påträffas utom 
i norden t. ex. i Sydtyskland (elfenbensdiptyk 290 A i K aiser-Friedrich-M useum
i B erlin ; J e su s  stiger från kudden upp i M arias famn), B rabant (D estrée : Sculpt. 
brab. VIII p. 35) och Frankrike (Vitry et B riére: Sculpt. frang. pl. cxxxxv, 5: 
m adonna av trä i den Corroyerska sam lingen ; Les Arts, nov. 1906 p. 6: A. 
M aignans sam ling: Je su s  stiger från kudden). För e lfenbensskulp turen  se 
t. ex. G raf: G otische A lterthüm er pl. xxvii n. 1366, 1374 (franska och neder
ländska), för m åleriet A ldenhoven: K ölner M aler Taf. 6  (c. 1350).

'  Om  sam m anblandningen av O lof Tryggvesson (J- 1000 i slaget vid 
Svolder) m ed O lof H araldsson se D aae: N orges H elgener p. 17.
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och Erik ( f  1160). Olofs bild anbragtes vid sidan av Eriks på 
det svenska riksbanéret *; rikets förnämsta kyrka, i Uppsala, var 
vigd åt dessa två konungahelgon, och de hade i templet ett ge
mensamt altare.

I  Finland särskilt var Olofsdyrkan allmän, kanske genom 
inflytande från Gottland, där förhållandet var enahanda. Icke 
mindre än tre av landskapen, nämligen Åland, Nyland och Sata
kunta, buro hans bild med stridsyxan i sitt sigill. Det första 
klostret i Finland, dominikanernas i Åbo, bar hans namn, lika
som Ulfsby kyrka och Olofsborg. I  Åbo utdelades tidigt avlat 
åt den, som besökte domkyrkan på Olofsdagen 2, och först senare 
nämndes även S. Erik bland dylika avlatshelgon s. Så djupt var 
dyrkan av S. Olof rotad i vårt land, att man ännu för hundra 
år sedan i folklivet kunde påvisa spår därav i .

S. Eriks dyrkan framträdde jämförelvis sent. Ännu omkring 
1200 var Olof föremål för större dyrkan än Erik även i Uppland5. 
I  samband med frågan om ärkebiskopssätets flyttning till det 
gamla Östra Aros eller nuvarande Uppsala under senare hälften

1 Om  Karl K nutsson, som visserligen också förde titeln av Norges ko
nung, heter det i R im krönikan under år 1452 bl. a.:

J sköttebanridh man sa
sancte eric och sancte olaff m alade staa.

Men också då Sten Sture den äldre 1495 kämpade i Finland mot ryssarne, 
hette det:

ganzska lithen war cristna m anna makth
thy leeth gudh see syna w erdugha kraffth
the saagho och tw baneer paa bergith staa
— — wisseligha sancti erikx oc sancte oloffs waare the
thz finge ryzer sam m e daghen ath see.

(K lem m ings ed. av R im krönikan II p. 294 och III p. 133).
1 Svartb. p. 12 (1295 eller 1296).
8 Svartb. p. 209, 210 (1396); 391 (1441) o. s. v.
4 I början av 1800-talet hölls Olofsdagen ännu i stor ära bland bönderna.

Ingen fick då arbeta, ty b jörnen skulle göra dens boskap skada, som på Olofs-
m ässan rörde vid höet. Man slaktade den dagen ett lamm, som icke fick vara
klippt sedan våren, och när det blev inburet, stänktes med furukvistar vatten 
över dörrtröskeln (Riihs: Finland och dess invånare).

8 I Codex V allentunensis finnes Erik i kalendariet från 1198 upptagen 
blott och bart med titeln Erici regis utan angivande av någon särskild  helighets- 
grad, under det att vid den 29 juli står Sei O lavi (Janse: O lofskult p. 158). 
Erik förklarades helig år 1255 (Peringsk iö ld : M onum. U lleraker. p. 297).
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av 1200-talet växte Erikskulten hastigt. A v  nationella orsaker 
sökte man t. o. m. undantränga S. Olof. Det svenska präster
skapet uppträdde mot Olofsdyrkan i Ångermanland, Helsingland 
och andra nordliga trakter, för att den icke skulle vålla alltför 
stort förfång i inkomsterna till S. Eriks eller det förenade Eriks- 
och Olofskapellet i Uppsala. Härom stod en strid mellan ärke- 
biskoparue Pål Bårdsson i Nidaros och Hemming i Uppsala, isyn
nerhet året 1344 h Men övertaget i denna kamp vunno S. Eriks 
förkämpar aldrig, helst som Erik religiöst taget ej hade att bjuda 
på stort annat program än O lo f2. De flesta av de gärningar, som 
Erikslegenden tillskriver det svenska helgonet och varpå hans 
helgonrykte åtminstone formellt är byggt, låter sagan och traditionen 
redan tidigare Olof utföra. Så berättas om honom, att han liksom 
sedermera Erik företagit en härfärd till Finland. V i skola i den 
senare medeltidens episka bildserier återfinna denna överensstäm
melse i legenderna, men också om framställningen av konung Erik 
ensam gäller det, att den är påverkad av de äldre Olofsbilderna.

Det är under sådana omständigheter en intressant, men svår 
uppgift att skifta de många konungabilder, som finnas bland våra 
helgon, mellan Olof och Erik. Tyvärr äro de emblem, som för 
varje fall kunde avgöra frågan, dels vacklande, dels saknas de 
alldeles. Hildebrand8 har givit följande uppgifter om dem. »När 
man ser en konung trampa på en drake med människohuvud 
eller på en människa, kan man i de flesta fall antaga det vara 
S. Olof. Riksäpple kan såväl Erik som Olof hava. Relikviarium 
hava de båda; en jämförelse med flere bilder får utvisa, om det 
är sannt, att Eriks relikviarium är kantigt, Olofs rundat. Spira 
har Olof någon gång, Erik ganska ofta. Svärd utmärker den 
halshuggne Erik, yxa den av ett yxhugg dödade Olof.»

Det kan vara lämpligt att här på ett ställe meddela det 
material, som Finland kan lämna till belysandet av frågan 4.

1 D aae: N orges H elgener p. 49. J fr  H ildebrand: Sveriges 111. H istoria 
II p. 218.

5 Ja n se : O lofskult p. 163.
8 H ildebrand i Antiqv. Tidskr. II p. 369—370, not.
4 S. K nut kan uteläm nas ur jäm förelsen, då intet tyder på, att han varit

särsk ilt dyrkad i vårt land. I Sääksm äki finnes v isserligen en konungabild med
bevarat svärds- e ller lansskaft i högra handen; i den vänstra en  bok med in 
skriften sancte  kanut.
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Tvenne konungar samtidigt förekomma i 
V ö r å :  en målning å altarskåpet. Den ene (Olof) bär ett 

runt relikviarium och yxa samt trampar på en drake med rnännisko- 
huvud; han är skäggig. Den andre (Erik) här riksäpple och svärd 
samt har ej någon varelse under fötterna; han är skägglös.

K o r p o :  bland de snidade bilderna å ett altarskåp. Den 
ene (Olof) har runt relikviarium; den andre (Erik) spira och sex- 
kantigt relikviarium. Båda äro skäggiga.

N a g u :  två glasmålningar. Båda kungarne äro skäggiga, 
den ene bär spira, den andre yxa.

T ö  vs  a la : bland kalkmålningarne. Olof avbildas skäggig, 
med yxa och riksäpple, och Erik (nästan utplånad inskrift 8’ .. i ..) 
utan skägg, med svärd och riksäpple.

N o u s i s :  å S. Henriks kenotafium. Erik har spira och riks
äpple, Olof yxa och riksäpple. Båda äro skäggiga.

Säkra Olofshilder äro följande, i trä snidade: 
med yxa, i
L em  o (också med riksäpple); U l f  sb y  (runt relikviarium); 

båda dessa utan drake.
med människohövdad drake (de i händerna hållna attributen 

ha i flertalet fall gått förlorade), i
H a t t u l a ;  H o l l o l a ;  H o l l o l a :  en korstolsgavel; Olof är 

avbildad med yxa, riksäpple och drake; I k a l i s ;  J a n a k k a l a ;  
K e m i ;  K o r p o ;  L a p p f j ä r d  (i dessa tre med riksäpple); L e m 
l and ;  N å d e n d a l  (runt relikviarium); P o  j o ;  P ä l k ä n e ;  
S ä ä k s m ä k i ;  U l f s b y  (yxa, riksäpple och drake)1; R e s o ;  
Sa lo (runt relikviarium); U r d i a l a ;  V i r m o ;  V ö r å .

Säkra Eriksbilder äro följande, i
Sa l o :  målning å ett altarskåp, med inskriften 8. ericu8 rej. 

Konungen är avbildad med svärd och spira, utan någon man 
under fötterna, samt bär skägg. —  S a l o: målning å ett annat 
altarskåp; konungen här svärd och spira samt är skäggig. —  
H a t t u l a :  en kalkmålning. Erik är skägglös samt bär svärd 
och riksäpple. —  V i r m o :  snidad korstolsgavel. Erik är skägglös 
och bär svärd och riksäpple samt står på en liten man. Över 
konungen en sköld med Svea rikes vapen (tre kronor).

* Avb. hos Tolpo: Diss. de S. Olavo. Bilden finnes ej m er i behåll.
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A v denna förteckning framgår, att Erik ofta avbildas 
skägglös, vilket aldrig är fallet med de bilder, som bära Olofs 
säkra attribut yxan och draken. Som Eriksbilder kunna vi 
därför räkna följande skägglösa, i

K a l v o l a :  snidad bild, med en liten man under fotterna. 
N y k y r k o :  snidad bild. T ö  v sala:  snidad bild, med en liten 
man under fotterna.

Osäkra äro de bilder, som trampa på 
en liten man, men sakna attribut1; dylika 
finnas i

. L a m p i  s (riksäpple); R u s k o  (tidig, 
därför troligen Olof); Sund.

Osäkra äro vidare några bilder med 
helgedomskärl (L a m p i s, S. B e r t i 1 s) samt 
med riksäpple ( Hauho ,  N y k y r k o )  och 
slutligen de till ett tiotal uppgående, vilka 
sakna varje attribut. Det framgår dock av 
förteckningen, att Olof var i betydligt högre 
grad dyrkad, och de osäkra bilderna få väl 
i flertalet fall räknas som Olofsbilder.

Särskilt är detta händelsen med 
de äldre bilderna. Olof var på Gottland 
föremål för ivrig dyrkan, och de konunga- 
bilder, som bevarats i vårt land från 
1300-talet, påminna närmast om gott- 
ländska från samma tid.

Bild av S. E rik (?) i Kalvola. De äldsta konungabilderna, näst
efter Rusko-statyn, förekomma i Tavast- 

land, i Kalvola och Sääksmäki. De överensstämma fullkomligt 
med varandra såväl i storlek som i utseende och utarbetande. 
Bilden i Kalvola har bättre bibehållit några karakteristiska detaljer. 
Den är av björk och 0,68 m hög. Konungen är avbildad i stel 
hållning sittande på en tron och trampande en liten man under 
fötterna. Han är skägglös och bär grön kjortel, vars fåll nedtill
  \

1 O lofsbilder m ed yxa och liten man förekom m a i Sverige t. ex. i Boll
näs (Helsingland) och Jum kil (Uppland); O lofsbilder med en liten man liksom  
de bredvid stående E riksbilderna bl. a. i Forsa (Helsingland) och L änna (Upp
land). Erik avbildas därem ot aldrig på en drake.
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viker sig i ögleliknande veck över fotterna, samt röd, över knäna 
kastad mantel och på huvudet en krona, som dock nu är bort
fallen och kvarlämnat endast en inskuren ring kring huvudet. 
Håret är kort och ringlar i ändarne ihop sig till en mäktig lock 
på vardera sidan om ansiktet, samt samlar sig över pannan i en 
rad små lockar. Halsen är mycket bred och övergår något oför
medlat i den smala överkroppen. Knäna äro icke synnerligen 
framskjutande, och dräkten sitter stramt åtdragen, med föga 
markerad drapering; endast från knäna faller den ned i karak
teristiska, parallella, djupa veck. Tronstolens form är anmärk
ningsvärd; i hörnen stå fyra grova, fyrkantiga stolpar, det främre 
paret lägre. Dessa stolpar äro upptill krönta av tillspetsade 
knoppar. De av dem begränsade sidofälten äro genombrutna av 
trekopplade gotiska fönster och tredelade bågar med näsor och 
kolonner med hand närmast bas och kapitäl —  allt detta i grönt 
mot röd grund.

Dylika knoppar förekomma i sigill från slutet av 1200-talet; 
tonsterorneringen är oss bekant t. ex. från madonnabilden i Korpo. 
Vår konungabild torde med ledning av dessa detaljer kunna hän
föras till början av 1300-talet, och den outvecklade stilen talar 
även för, att denna datering är riktig. Hållningen är stel, armarne 
knappt lösgjorda från kroppen, ansiktet ännu föga utmodcllerat 
och visande, jämte den nästan lika breda halsen, formen på den 
stock varur det skurits.

Den omständigheten, att konungen är avbildad utan skägg, 
tillåter oss att uppfatta denna bild som en framställning av S. 
Erik. Det är anmärkningsvärt, att en dylik påträffas så tid ig t1.

Bilden i S ä ä k s m ä k i  bär skägg. Vad konungen haft under 
sina fötter är icke tydligt, då endast en avrundad massa återstår; 
sannolikt har det varit en drake, vars huvud, fötter och stjärt 
nu äro borta. Det är således antagligen S. Olof vi här hava för 
oss. Bakom bilden är ett ryggstycke, upptill slutande i en rundel 
samt 0,78 m högt. Det har troligen förr haft en annan form, 
d. v. s. varit krönt av en spetsgavel 1. dyl. Bilden liknar i övrigt 
den föregående, men vecken nedtill äro ej brutna.

1 E riks bild med krona, äpple och spira förekom m er å Uppsala dom 
kapitels sigill från 1278, 1286 o. s .v .  Peringsk iöld : M onum. U lleraker. p. 292. 
Kungen är såsom  vanligt å sigillen (jfr Fett: N orske sigiller) skägglös.
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En liten bild i P a d a s j o k i  visar samma typ, utan att dock 
vara av samme mästare. Hållningen är styv, formerna mera 
utmodellerade, draperierna vekare. Håret bildar en vågig kontur 
på sidorna. Öronen äro ej utskurna, en brist som, såsom det 
nämndes, förefinnes på alla äldre bilder ända till 1400-talet. 
Knäna äro framskjutande. Denna bild är av stort intresse genom 
den väl bibehållna målningen på kalkgrund, vilken visar huru 
konstnären fullständigade det plastiska arbetet. Modelleringen 
av ansiktet är ännu primitiv, men därå har målats en natura
listisk och rätt bjärt karnation, samt ögon, tecknade med svarta 
linjer. Klädnaden är röd med svarta liksom med schablon 
målade ornament samt överst en bred gyllne bård och tvenne 
helt smala röda linjer; manteln har varit förgylld. De nämnda 
röda linjerna erinra om dylika å bilderna i Urdiala. Det är 
anmärkningsvärt att guld här, liksom efter vad spår giva vid han

den, i de andra arbeten från äldre tid vilka vi 
lärt känna, överhuvud förekommer sparsamt 
och mera använt som ornament än som 
huvudfärg. Olikheten med den senare me
deltidens arbeten är påfallande —  sannolikt 
hade man ej råd att slösa med guld. —  
Bilden, som bär brunmålat skägg och tro
ligen föreställer S. Olof, är av massiv björk 
och 0,50 m hög.

De tre nämnda bilderna, eller åtmin
stone de två första, äro sannolikt inhemskt 
arbete. En mera utvecklad stil, och på samma 
gång ett mera markerat inflytande från 
utlandet —  om de ej äro gjorda där —  
finna vi i några andra konungabilder, bland 
vilka två, i Nykyrko och Vånå, äro av 
synnerligen stort intresse på grund av den 
bevarade arkitektoniska dekorationen.

Bilden i N y k y r k o  är av ek och 1 m 
hög, samt är baktill fäst vid ett 1,85 m 
högt ryggstycke. Konungen sitter på en 
tronstol av den gotiska, rikt profilerade 

Konungabild i Nykyrko. formen. Han bär skägg; håret är format
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i bucklor på sidorna och 
över pannan. Hållningen 
är stel och symmetrisk, båda 
armarna jämsides sträckta 
framåt; i den vänstra håller 
helgonet en skål eller san
nolikt ett (senare urgröpt) 
riksäpple. I  dessa avseen
den liknar bilden de fö
regående. Men anletsdra- 
gen äro mer utmodellerade, 
axlarna bredare och knäna 
markerade. Också armarna 
äro friare. Draperierna visa 
det vanliga motivet med 
manteln gående under högra 
armen och i en bred flik 
över knäna; nedanom dessa 
faller den i fyra parallella, 
nedtill vidare, starkt run
dade och nästan strutfor- 
miga veck. Allting, anlets
drag såväl som veckfall, är 
dock ytterst schematiskt. —
Ryggstycket avslutas upptill

av tre fialliknande krönin- K onungabild i Vånå.
gar (en är nu bortfallen), för
sedda med en rad knoppar, liksom utväxande från yttre kanten, 
samt framtill spetsigt urholkade; det hela är en efterhärmning 
av den arkitektoniska dekorationen över altaret och tydligen 
den enda infattning bilden haft, ty ryggstycket bär ej några spår 
av gångjärn. —  De bladlika knopparne påminna om dylika å 
ciboriealtaret i Slesvig från c. 1300 1 samt å gottläudska väggskåp 3. 
—  Bildens huvud är urholkat upptill, och en egendomlig rund 
tingest, kanske efterhärmande ett relikviarium, har fått plats i

'  M atthaei: Holzplastik Taf. v.
1 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 325 (Halla kyrka) m. fl. Jfr  u t

talandet p. 322, överst.
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fördjupningen. Det är dock sannolikt, att denna barocka pryd
nad är av senare datum (den har ej medtagits å avbildningen).

Bilden i V å n å är så lik den föregående, att man kunde 
tänka sig samme mästare för båda. Konungen har krona på 
huvudet, och vecken å kjorteln närmast bältet äro skarpt brutna, 
vilket icke är fallet å Nykyrkobilden. Kanhända äro anletsdragen 
mera livfulla; endast en jämförelse mellan de två bilderna sida 
vid sida skall kunna avgöra, om Vånåbilden i detta hänseende 
står på en mera utvecklad ståndpunkt. Den är av ek och 0,so 
m hög. —  Men den arkitektoniska infattningen visar en väsentlig 
olikhet med Nykyrkobildens, förutsatt att den verkligen hör till 
denna bild. Jag har funnit denna arkitektoniska uppbyggnad på 
kyrkans vind, och av de på ett annat ställe inom kyrkan be
varade bilderna passar endast konungabilden fullt in i densamma, 
såväl geuom sin storlek, som genom sin tidskarakter. I  varje 
fall är uppbyggnaden av stort intresse och kan lämna ett viktigt 
bidrag till frågan om altarskåpens utveckling, vartill vi längre 
fram skola återkomma. Den visar över en fyrkantig plint ett 
bakstycke, uppbärande en fyrkantig baldakin, vars tak består av 
två varandra skärande sadeltak, medan sidorna nedtill avslutas 
med tredelade gotiska spetsbågar. Framtill stödes baldakinen av 
två smala kolonner med bas och kapitäl. V id ryggstycket ha 
medels gångjärn varit fästa dörrar, upptill avslutade i en rak 
spetsgavel; de ha kunnat innesluta bilden liksom i ett skåp. 
Endast en sidodörr är kvar; också den ena kolonnen är nu borta.

En likadan arkitektonisk dekoration som å Nykyrkobilden 
förekommer å några svenska bilder, bl. a. en biskopsbild från 
Norrbo (Helsingland), med låg mitra och draperier i romansk 
s till . Den arkitektoniska dekorationen har här formen av tre 
torn med spetsiga tak och knoppar, erinrande om dylika torn å 
Kumlingeskåpet. På Gottland synes denna dekoration ha varit 
allmän; vi finna den t. ex. å två madonnor från Tingstäde och 
Björke samt en apostel och en biskop från okända kyrkor 2. I 
alla dessa utgör den en enkel spetsgavel, krönt av krabbor. En 
apostel i Hejdeby 2 har en dylik gavel, men i två avsatser, ungefär 
som genomskärningen av en treskeppig kyrka med högre mitt

1 O m näm nda i det föregående. N u i E nångers kyrkom useum .
2 I Visby Fornsal; om näm nda i det föregående.
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skepp. Ett par av dessa ryggstycken (biskopens, Hejdeby apos
telns) äro långs yttre kanten smyckade med smala Haler. Liknande 
prydnader finnas å en apostlabild från Appuna i Östergötland l, 
vilken även har ett ryggbräde med spetsgavel. I  Norge erbjuder 
en Olofsbild från Austvold kyrka, Sond re Bergenhuus amt, date
rad till 1300-talet, exempel på ett dylikt ryggstycke2. Ett litet 
ryggbräde med spetsig avslutning och flankerat av fialer (den 
ena nu borta) har slutligen bevarats i U r d i a l a  kyrka. Dess 
höjd är 0,so m ; ingen av bilderna i kyrkan passar in på detsamma.

Fialerna å den nämnda bilden från Appuna ha ännu gång
järn, som utvisa, att dörrar funnits. Men det är uppenbart, att 
denna plumpa förening av dörrarne med det av fialer begränsade 
ryggstycket ägt rum senare; i inga andra bilder av detta slag 
finnas spår av dörrar. Däremot uppvisar en konungabild från 
Bro kyrka på Gottland 3 spår av en likadan anordning, som hos 
Vanåbilden. Den har ett rakt avskuret ryggbräde med två av
långa inskärningar upptill, i vilka tydligen inpassats en från brädet 
utgående baldakin. Plinten har i de två främre hörnen runda 
hål efter kolonner, och långs kanten av ryggbrädet finnas spår 
av gångjärn.

V i ha således en form av arkitektonisk dekoration, som 
efterbildar altaruppbyggnaden i de gotiska kyrkorna, men ej har 
dörrar, och en annan form, som närmar sig 1400-talets altarskåp. 
Det är samma skillnad mellan dessa typer, som mellan de egen
domliga gottländska altartavlorna från 1300-talet och de nämnda 
altarskåpen.

En egendomlig blandform visar det ovan 4 beskrivna hörn
skåpet med en madonnabild från mitten av 1300-talet, i Urdiala. 
De krönande fialerna på skåpets övre kant —  endast en av dem 
finnes kvar —  äro tämligen oorganiskt påsatta, och det hela 
förefaller att vara en plump efterbildning av äldre mönster. Det 
belyser dock på ett intressant sätt förekomsten av dylika kröningar 
under 1300-talet; under 1400-talet funnos de ej längre i norden,

1 O m näm nd i det föregående; avb. hos H ildebrand: Sveriges medeltid 
III p. 304.

5 Fett: G am le norske Hjem  p. 55 fig. 141.
5 O m näm nd i det Föregående.
4 Se sid. 59.
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och endast i södra Tyskland utbildade sig sannolikt just ur 
denna kröning den rika orneringen över altarskåpen. Se härom 
längre fram.

Till de nyss beskrivna konungabilderna i vårt land ansluta 
sig några andra. Ett fragment av en större bild i K a l v o l a  
tillhör ännu typens tidigare skede. En bild i Sund s  kyrka, 
1,27 m hög, visar framifrån sedd en behandling av håret, som 
påminner om Nykyrkobilden, men från sidan ser man, att håret 
är bildat av flere rader korkskruvliknande lockar bakom varandra. 
Något liknande synes å en figur bland målningarna i Skibby 
kyrka i Danmark, från c. 1400l . Yeckbehandlingen å Sunds- 
bilden är den schematiska vi lärt känna å de tidigare nämnda 
bilderna. Nedtill äro vecken dock ledigare och bryta sig mot 
marken. Under fotterna trampar helgonet en liten man. Tron
stolen är på sidorna genombruten av spetsbågar. —  I  B j e r n å  
finnes en liten bild med särdeles kraftiga parallella veck nedanom 
knäna. Huvudet är förstört. Bilden är av björk, höjden nu 
0,4o m. —  I  S. B e r t i l s  finnes en konungabild med ännu helt 
schematiska veck, som, emot vanligheten, å överkroppen äro sär
deles kraftigt utskurna; ansiktet är ytterst grovt och inramat av 
lockar med vågformig kontur. Ryggbrädet har haft spetsig av
slutning upptill; formen av denna spetsgavel har dock förändrats 
genom senare inskärning. —  I  Ka r i s ,  L a p p i  och en okänd 
kyrka (nu i museet i Helsingfors, sign. X. 25) finnas slutligen 
bilder, där draperierna redan äro ledigare, utan parallellveck. 
Åtminstone de två sista tillhöra senare delen av århundradet; de 
med fyrkantiga plåtar betäckta bältena bilda en motsats till de 
tidigare, släta och framtill genom en söl ja åtdragna, vilka vi på
träffa hos alla de övriga här nämnda bilderna.

I  dessa konungabilder sakna vi gotikens oroliga hållning 
och det leende uttrycket i ansiktet; de äro stela och majestätiska. 
Typen var ju också redan till sitt innehåll mera självständigt 
nordisk än den utifrån påverkade madonnatypen. Det finnes 
dock hos dessa bilder detaljer, som tillåta oss datera dem till 
1300-talet, och i allmänhet förra hälften av detta sekel. Först 
och främst det egendomliga håret, som noga följer tidens mod.

1 M agnus-Petersen: K alkm alerier pl. xvi. 6 och p. 94.
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Sättet att bära håret friserat med en vågig kontur, som lämnade 
öronen fria och nedtill rullade ihop sig till en rund lock, samt 
med pannhåret upprullat till en liten valk, tog enligt Viollet-le-Duc 1 
sin början c. 1240 och undergick under det följande århundradet 
en mängd modifikationer, som c. 1340 lämnade håret rätt kort- 
skuret och i vågiga, nedtill icke hoprullade lockar. I  Sverige och 
Finland påträffas detta tidigare mod å sigill t. ex. 1304 och 
1321 2 samt 1332 ®, men ej senare. Under senare hälften av 
1300-talet kom en alldeles annan form i bruk; håret låg liksom 
en tjock valk kring huvudet. V i skola finna prov på detta mod 
bl. a. i bilder i Virmo kyrka. —  En annan hållpunkt för dateringen 
erbjuder oss bältets utseende. Den nämnda formen med beslag 
av plåtar förekommer på bilder av en mera utvecklad stil och 
är tydligen senare. Dylika bälten, riddare- eller silverbälten, upp
träda i Frankrike c. 1330i , i Tyskland något senare, t. ex. å 
gravstensbilder från 1360- och 70-talen 5 samt å altarena i Bar- 
nekow från 1370 och Grabow från 1379 8. I  Frankrike upphörde 
seden att bära sådana rikt dekorerade bälten c. 1425, i Tyskland 
kanske samtidigt7. I  norden bevarade den sig längre 8, ja ända 
mot slutet av medeltiden finna vi riddarbälten å våra bildverk 9. 
Ofta sitta de kring höften ett gott stycke under livet.

Med ledning härav kunna vi ungefär datera våra konunga- 
bilder. De äldsta, i Kalvola, Sääksmäki och kanske Padasjoki, 
tillhöra perioden 1300— 1325. Från 1325— 1350 äro bilderna i 
Nykyrko, Vånå och Sund; hårbehandlingen i den sistnämnda

1 V iollet-le-D uc: M obilier III p. 193— 194.
2 H ildebrand: Svenska Sigiller I ser. n. 44, 54, 59.
8 H ausen : M edeltidssigill n. 14.
* V iollet-le-D uc: M obilier III p. 116— 117.
5 H efner-A lteneck: T rachten Taf. 188. 190, 193. — Taf. 166, ur en minia- 

tyrhandskrift från M erseburg, från förra hälften av 1300-talet, visar ännu slätt bälte.
“ Sch lie : M ecklenburgs K unstdenkm . IV p. 89.
7 Riddarbälte förekom m er ännu  å ett altarskåp från M arienkirche i Lübeck, 

från 1415—25. G oldschm idt: L übecker M alerei, Taf. 6.
8 Silverbälte om näm nes i D jeknska testam entet av år 1451. A rvidsson: 

H andlingar VI p. 18.
6 T. ex. å O lof och Filip A xelssöners gravsten från 1464 (H ildebrand:

Sveriges 111. H istora II p. 505) sam t å G öransbilden i Stockholm s Storkyrka,
från 1489.



har motsvarighet t. ex. å en bild av S. Olof från Bunge på 
Gottland. I  dessa bilder når typen sin mest karakteristiska 
gestalt, liksom samtidigt madonnatypen. Också bilderna i Bjernå 
och S. Bertils kunna räknas till denna period. Från senare 
hälften av århundradet äro bilderna i Karis och Lappi.

T ill ursprunget synas de äldsta bilderna vara inhemska. 
De övriga äro åtminstone i hög grad påverkade av gottländska 
förebilder, liksom de bästa av madonnorna. De nämnda bilderna 
från gottländska kyrkor visa även, huru livlig konstverksamheten 
var på denna ö, och säkerligen sökte man avsättning utom hem
trakten för dess alster.

Apostlabilder.
Några apostla- och biskopsbilder från olika kyrkor i syd

västra Finland utgöra en särskild grupp, vilken kan dateras till 
mitten av 1300-talet. De utmärkas i allmänhet av samma sti
listiska behandling som konungabilderna. Hållningen är ännu 
stel, men ansiktena och draperierna väl utmodellerade. De senare 
samt behandlingen av håret giva oss de förnämsta hållpunkterna 
för deras daterande.

Den äldsta är bilden av en sittaude biskop, i V å n å  kyrka. 
Draperierna äro plumpa och därtill mjukt överarbetade, så att 
de föga göra sig gällande; de äro ej djupt utskurna, icke ens 
under knäna. Ansiktsdragen äro däremot markerade, framförallt 
är ett energiskt drag kring munnen betonat. Biskopen bär skägg, 
och överläppen är täckt av en smal, nedåtböjd mustasch. Håret 
samlar sig i lockar över pannan samt på sidorna i fiere kork- 
skruvliknande rader, såsom å konungabilden i Sund. Det mest 
karakteristiska är den låga biskopsmössan, vilken tillåter oss att 
något så när fastställa bildens ålder. Denna form på mitran 
förekom tidigare; senare uppträdde den bekanta höga och 
spetsiga formen. Övergången skedde i Sverige på 1330- och 
1340-talen 1; låg biskopsmössa bar ännu, att döma av sigillen,

1 Låg form: Hildebrand: Svenska sigiller II ser. n. 168— 174 (1315— 20), 176 
(1322); mellanform n. 172 (1318), 178 (1325), 180 (1332); hög form n. 181 (1334) 
182, 183 (1337) och undantagsvis 162 (1310).
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ärkebiskop Petrus i Uppsala ( f  1341), hög däremot hans efter
trädare Hemming (1342— 51) 1. I  Finland äro biskopssigillen 
otydliga eller visa osäkra mellanformer, men den tidigare bars 
otvivelaktigt av biskop Bengt (1332), kanske ock av Hemming 
(1334, 1356), den senare av Bero Balk (1389 och framförallt 
1396, 1398) 2. Vemobilden torde kunna dateras till perioden 
1325— 50. Den är av ek och 0,6o m hög.

I  L  u n d o kyrka finnes 
ett par bilder, av Petrus och 
Paulus, de två kända gestal
terna, Petrus med brett ansikte, 
kort skägg och pannlugg, Pau
lus med långsträckt ansikte, 
långt, tillspetsat skägg och kal 
hjässa. Petrus' hår är på si
dorna yvigt och går i en vågig 
kontur; Paulus’ hår på sidorna 
är långt och faller ned över 
axlarne, men visar dock den 
karakteristiska utbucklingen 
kring örat. Anletsdragen äro 
markerade, och en likadan 
karakteristisk mustasch som 
på Vemobiskopen förekommer 
på båda bilderna. Halsen är 
lång och smal och de ned mot 
bröstet gående musklerna väl 
utarbetade. Dräkten är ovan 
åtsittande, men bildar nedtill 
likadana mäktiga, framtill spetsigt brutna veck, som å madonna
bilderna av inhemskt arbete från 1350— 60. Genomskärningen i 
horisontal riktning av bilderna lämnar ett plan, som närmar sig 
kvadraten; trots den djupt inträngande modelleriugen gör sig 
blockets form gällande.

Mycket nära dessa bilder står en apostel med bok i handen, 
i N o u s i s  kyrka, av massiv ek och 0,ee m hög. I  samma kyrka

1 Peringskiöld: Monum. Ulleraker. p. 145, 146.
2 H ausen: M edeltidssigill n. 14— 17.
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finnas två betydligt större bilder, av Johannes döparen och
Jacobus d. ä. Den förre är avbildad naken, bärande endast en 
röd mantel över axlarne, med en flik upplyft framtill över 
armarne. Halsens och bröstets muskler äro väl markerade. Den 
nästan rundskurna, baktill urholkade bilden är av björk och 
1,5 m hög. — Aposteln Jakob bär som vanligt pilgrimsdräkt,
hatt med (nu bortfallen) snäcka samt en grön mantel, som upptill 
är kraglikt omslagen. V id högra sidan hänger en stor, flat väska 
vid ett band över vänstra axeln. Bilden har, liksom den före
gående, håret kraftigt bucklat kring öronen; ansiktet är lång
sträckt och fint, och överläppen bär den kända smala mustaschen. 
Bilden är av björk och l,sa m hög.

T ill samma grupp hör en bild av Johannes döparen i R e s  o
kyrka. Den liknar motsvarande bild i Nousis, men draperierna 
äro stela och kantiga och hårbucklan kring örat knappt fram
trädande; håret är åtsittande såsom å en del bilder närmare 
1400. Bilden är av björk, t,os m hög.

Också en apostlabild i T ö  v s a l  a har samma ausiktstyp 
som de nämnda, bl. a. den tunna hängande mustaschen, men 
liksom Resobilden har den draperier, vilka tyda på tillbakagång 
och urartande. Helgonet bär en röd mantel. Bilden är av ur
holkad björk, 0,96 m hög.

Bilderna i denna grupp äro varandra så lika, att de måste 
tillskrivas samme mästare eller verkstad. Vemobilden, från 
1325— 1350, står något enstaka, men uppvisar ock många drag, 
som äro gemensamma för de övriga. Dessa kunna väl dateras 
till mitten av århundradet; isynnerhet draperierna erinra som 
sagt mycket om de inhemska madonnabilderna från c. 1350—  
1360. Kanske äro de också arbeten av samme mästare; i många 
fall förekomma de ju i samma kyrkor (Nousis, Reso, kanske 
ock Vemo). Reso- och Tövsalabilderna böra dateras efter 1360.

Med hänsyn till ikonografin bör slutligen omnämnas, att 
även på Gottland talrika apostla- och isynnerhet biskopsbilder 
förekomma jämte madonna- oeh konungabilderna.
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Krucifix.

En bild av den korsfäste måste finnas i varje kyrka, och 
en sådan var därför bland de första som anskaffades. Den 
gjordes så stor, att den var synlig för hela menigheten, och hade 
i regeln sin plats över ingången till koretl , på den höga avbalk
ning, som skilde detta från den övriga kyrkan, eller ock fritt 
hängande ned från valvet. Efter triumfbågen mellan skeppet 
och koret, under vilket bilden hängde, fick den namnet triumfkors.

En undersökning av de många stora korsen i våra kyrkor 
ådagalägger i själva verket, att de flesta av dem på grund av 
sin stil kunna räknas till våra äldsta konstverk. Några av dem 
ha redan beskrivits hland bilderna från 1200-talet. De övriga 
kunna till stor del dateras till 1300-talet.

I Kristusbilderna i Saltvik, Sund och Vånå funno vi ännu 
en anslutning till alstren av den romanska konsten med dess 
mer ideala uppfattning av den korsfäste som den himmelske 
konungen. Det är samma uppfattning, som framträder i de 
tidigare, högtidligt tronande madonnabilderna, och den uttryckte, 
såsom Kraus2 yttrar, den hela kristendomen sammanhållande 
gemensamma känslan, idén om det Kristi härskardöme återspeg
lande imperatorskapet. Med kejsardömets sjunkande makt gick 
också denna tanke förlorad, och därmed utdog den idealt-symbo- 
listiska typen hos Kristusbilderna. Nu tog den realistiska, lidande

1 Jfr Hildebrand: Sveriges medeltid III p. 473. Denna anordning var 
ännu för några år sedan kvar t. ex. i Pernå kyrka, och bibehöll sig  sannolikt 
långt in i den lutherska tiden, som  ju avskilde koret med ett skrank ännu under 
1700-talet. Se f. ö. Svartb. p. 247, där det talas om avlat, som  1412 beviljas 
bl. a. åt dem, vilka „ante maiorem ymaginem crvcifixi, supra introitum sum m i
chori — — oracionem  d e u o ta m  genibus flexis dixerint“. Se ock Halle-
n iu s: Virmo. memorab. p. 20: supra se  (aditus interm edius chori) suspensum  
habet sim ulacrum  ligneum  Christi crucifixi, humanae magnitudinis modum exce- 
dens &c“. —  Ett fritt hängande krucifix förekommer i Vörå kyrka (från 
1600-talet). Num era hänga triumfkorsen, om de över huvud fått plats i kyrkan, 
vanligen på södra eller norra väggen, någon gång på en pelare närmast koret, 
m en ingenstädes över altaret.

’ Kraus: Christi. Kunst II. I p. 324.
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typen överhand; den korsfäste framställdes, liksom madonnan 
med barnet, mera mänskligt, han trädde de trogne närmare. 
Den individuella andakten omformade typen. Krucifixen blevo 
talrikare och påträffas numera på allt slags konstverk, ej blott 
som triumfkors. Det, som kännetecknar krucifixen under denna 
tid: den av tyngden böjda, starkt svängda kroppen, det forcerade 
uttrycket i det lidande ansiktet, lemmarnes vridning —  allt detta 
återspeglar denna djupt ingripande rörelse hos själarne, vilken 
yppar sig på så många andra områden av den gotiska tidens 
bildkonst och litteratur. Intet bidrog i så hög grad till utbre
dandet av denna typ, som franciskanernas spridning över hela 
den västerländska världen under 1200-talet, och ingenting är 
mera karakteristiskt just för denna rörelse med dess kamp för 
en strängare kristendom. Säkerligen sammanhängde betonandet 
av Kristi död med de då uppstående kättarförföljelserna, albi- 
genser- och waldenserkrigen. V i ha här en likadan motsats 
mellan en senare agitatorisk och en äldre dogmatisk typ, som 
mellan barockens (isynnerhet den jesuitiska spanska konstens) 
religiösa bilder med deras starkt exalterade smärta och förkärlek 
för gräsligheter —  och den lugna renässanskonsten b

De gotiska krucifixen ha, såsom det nämndes, i regeln tre 
spikar och törnekrona. —  V i hava åter i sigillen en antydan om, 
när denna typ, om icke första gången nådde vårt land, så dock 
var bekant. Tavastlands s ig illä, som förekommer under en 
handling från 1326, visar en bild av den korsfäste med huvudet 
djupt sänkt mot högra skuldran, knäna starkt böjda åt höger och 
armarna under kroppens tyngd sträckta i sned riktning och icke 
som förut långs korsets tvärarmar. Den nya typen är här till 
alla delar genomförd.

Några krucifix i K u m l i n g e ,  F i n s t r ö m ,  T e n a l a  och 
P e r  nå tillhöra ett slags övergångstyp, där alla detaljer från den 
gotiska typen återfinnas, men den allmänna uppfattningen ännu 
närmar sig den äldre stilens. De ha dock ej sådana romanska 
ornamentala detaljer som bilderna i Saltvik och Sund. Gemensamt

1 På denna parallellism har prof. J. J. Tikkanen gjort mig uppmärksam. 
Jfr f. ö., utom Kraus, a. a., Zim m erm ann: Giotto, p. 177 o. f. och Thode: 
Franz v. A ssis i, p. 144 o. f.

5 Hausen : M edeltidssigill n. 289.
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för dem alla är det långa, nästan till knäna räckande klädet kring 
Frälsarens länder, samt den lugna hållningen. Benen äro åtskilda 
(Kumlinge, Finström) och endast fötterna äro lagda över var
andra, armarna horisontalt utsträckta. Blodet ur Kristi sår 
hänger i levrade klasar. I  Kumlinge är Frälsarens huvud ännu 
upprätt, i de övriga bilderna har det sjunkit ned mot högra axeln, 
men i dem alla är uttrycket lugnt och lidelsefritt. Ögonen äro 
slutna. De tre krucifixen äro stora, c. 2 å 3 m höga triumfkors.

Fullt utbildad påträffas den lidande typen i några stora 
kors, vilka nu förvaras i Åbo Stads Historiska Museum och här
stamma dels från domkyrkan i Åbo dels från okända kyrkor 
sannolikt i den närmaste landsbygden. Hit hör ock ett par kru
cifix, nu förvarade i Historiska Museet i Helsingfors, samt vidare 
ett krucifix i V ånå ,  ett par i L e m o  och några andra (alla i 
Tavastland eller Egentliga Finland). Här sjunker kroppen ihop 
i dödsminuten, armarne äro snett sträckta under dess tyngd, och 
huvudet sjunker ned mot högra axeln. Anletsdragen äro för
vridna och fårade av lidandet, ögonen slutna, och musklerna 
kring munnen markerade, men slappa. Bröstkorgen framträder 
tydligt, och livet är liksom sammandraget av kramp. Blodet 
hänger i levrade klasar från såren. Klädet kring Kristi länder 
har åtdragits och vecken äro strama. Gemensamma drag hos 
alla dessa krucifix, det långsträckta ansiktet, den trånga och smala 
pannan, betonandet av musklerna kring munnen, synas häntyda 
på att de äro alster av en enda konstnär, sannolikt verksam 
inom landet. De påminna dock ej om de Maria- och konuuga- 
bilder vi redan lärt känna. Ett slutgiltigt omdöme om deras 
ursprung måste också anstå, tills svenska arbeten i stor omfatt
ning blivit bekantgjorda genom avbildningar.

Olikt de nämnda är ett stort krucifix i S. M a r i e  kyrka. 
Huvudet är litet, håret utmodellerat medels djupa tvärinskärningar 
samt vecken å det nästan till knäna gående skynket ordnade i 
ett nästan flackt plan. Korset utgöres här av en rund, grön- 
målad trästam med avskurna kvistar; där det bevarats å de öv
riga krucifixen, visar det den vanliga formen med evangelisternas 
symboler å tavlor i ändarne. Ett par av dem (Kumlinge, Te- 
nala) ha bladknoppar å korset.

Ett par krucifix av mera konstnärligt arbete finnas i H a t 
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tu 1 a och V i r m o ,  det senare litet, c. O.so m högt. Ansiktet är 
här mjukare skuret, draperierna rikare, kroppen hänger synner
ligen tungt ned.

Gentemot den ytterligt kärva uppfattningen i dessa troligen 
inom landet utarbetade krucifix på fasta landet, göra sig några 
åländska gällande genom den mjuka och detaljerade behandlingen, 
varigenom de påminna om de åländska madonnabilderna. I 
L e m l a n d  och J o m a l a  finnas tvenne dylika. I  Lemlandsbilden 
är uttrycket i Kristi anlete föga forcerat och nästan leende, i 
Jomalakrucifixet lugnt. Den senare bilden utmärker sig genom 
en särdeles vacker och mjuk drapering, med små sirliga, naturligt 
fallande veck.

En närmare tidsbestämning för alla dessa krucifix är icke 
möjlig. Under 1400-talet framträder en lugnare typ, vilken också 
hos oss är talrikt företrädd. Ingenting talar dock emot, att 1300- 
tals krucifixen ungefär vore samtida med övriga bilder från 
denna period, eller till övervägande del från förra hälften av 
århundradet.

Sammanfattning.
I  avseende å utbredningen av den kyrkliga konsten visar 

sig under 1300-talet ingen väsentlig förändring av förhållandet 
under den föregående tiden. Det är även nu i de gamla kultur
områdena kring Åbo och de sydtavastländska sjöarne konstverken 
påträffas. Ett livligare konstintresse synes ha vaknat här. Många 
kyrkor (Bjernå, Nousis, Vemo, Urdiala m. fl.) erhöllo under denna 
tid en god del av de helgonbilder, varmed de varit smyckade. 
Samma iakttagelse kunna vi göra på Åland; de många ståtliga 
bilderna från gotisk tid i de åländska kyrkorna utgöra en väsent
lig del av de konstminnen, som bevarats i landskapet, och först 
de från slutet av medeltiden härrörande altarskåpen vittna senare 
om ett lika betydande intresse för konsten. Åland, som förr 
räknats till Uppsala stift, förenades först vid denna tid med Åbo 
stift, troligen under biskop Ragvald I I  (1309— 21 )', och konsten 
där står nära den svenska, men har föga gemensamt med den finska.

1 Schybergson: Finlands historia I p. 65.
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Det nämndes redan, att ingenting tyder på ett närmare 
samband mellan vår konst och den uordtyska under 1300-talet. 
De nordtyska städernas handel på vårt land var visserligen redan då 
av betydelse l, och de torde ha överflyglat Visby så mycket mer, 
som de politiska förhållandena tidtals gynnade dem. Under stri
derna mellan Birger och hans bröder tillhörde nämligen Gottland 
konungen, medan Finland innehades av hertig Valdemar, som 
gynnade tyskame 2. Men den nordtyska konsten synes vid denna 
tid ha varit av mindre betydelse. Den konstriktning, som så 
kraftigt utvecklade sig i Köln och länderna kring nedre Rhein 
har icke i Nordtysklauds träsnideri efterlämnat många spår av 
en självständig verksamhet. I  Sverige däremot kan man, åtminstone 
i någon mån, följa den nya stilens framträdande, och en betydande 
inhemsk konstskola kan fortsättningsvis påvisas på Gottland. 
Dess alster äro främst några stora triumfkors och altarbilder av 
säregen form samt en mängd fristående helgonbilder, madonnor, 
konungar och apostlar. I  dem ha vi väl att söka de när
maste förebilderna för flertalet finska arbeten från århundradets 
förra hälft.

Men även om denna konst först nådde oss över Gottland, så är 
det dock tydligt, att den här hemma utövades i någon mån själv
ständigt. På fasta landet låta sig konstverken sammanställas 
till slutna grupper, vilkas lokala begränsning gör det otvivelaktigt 
att de äro alster av en inhemsk konstskola. H it höra de äldsta 
konungabilderna, apostlabilderna samt isynnerhet gruppen av 
stående madonnor. På Åland äro dessa grupper alls ej före
trädda, och intet utvisar här ett självständigt konstliv. Endast 
den något vekare karakteren och det omsorgsfulla, mjuka utfö
randet äro gemensamma för de åländska bilderna.

Tiden för utarbetandet av dessa konstverk kan, såsom sigillen 
visa, räknas från början av 1300-talet. De äldsta äro kouunga- 
bilderna i Kalvola, Sääksmäki och Padasjoki, madonnabilderna i 
Lemland, Eckerö och Bjernå, biskopen i Vemo, krucifixen i Fin
ström, Kumlinge och Tenala. Från mitten av århundradet, 
1325— 1360, äro de inhemska stående madonnorna, många ko

1 Ruuth: Suom i ja Hansa.
’ Hildebrand: Sveriges III. Historia II p. 173.
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nunga- och apostlabilder, samt ett par åländska madonnor, och 
troligen flertalet av de krucifix som nämnts. Mera enstaka före
komma konstverken under perioden 1360— 1400.

Den bild av konstens utveckling och ställning i vårt land 
vi sålunda fått överensstämmer i allt väsentligt med vad vi för 
övrigt känna om förhållandena under 1300-talet. De ständiga 
striderna mellan rikets store gjorde ej intresset för konsten mindre. 
På detta område mottaga vi tvärtom överallt i det svenska riket blidare 
intryck ’ . Vid medlet av århundradet möter oss bilden av biskop 
Hemming (1338— 66), som icke blott intog en framstående plats 
i Finlands politiska och kyrkliga historia, utan även vårdade sig 
om kyrkornas yttre och om en praktfull gudstjänst. Det var han, 
som för Åbo domkyrka anskaffade stav och mitra, och man kan 
förutsätta, att hans framstående förbindelser med utlandet —  han 
var god vän med S. Brigitta —  föranledde honom att även i 
övrigt främja särskilt domkyrkans prydande med konstverk. Av 
de härligheter, som smyckade landets katedralkyrka, har dock så 
gott som intet bevarats till våra dagar. Endast de många ma
donna- och apostlabilderna kunde tala om ett anspråkslöst intresse 
hos biskopen också för de närmaste landskyrkorna 2.

Under Hemmings tid påträffa vi även ett par av de få 
konstnärsnamn vår medeltida konsthistoria har att uppvisa, näm
ligen Conradus pictor, Kort molare, som han kallas på svenska, 
vilken var borgare i Åbo och under åren 1336— 1355 flere gånger 
nämnes som faste och testamentsvittne 3, samt Laurentius Conradi 
pictor, omnämnd som faste 1336 4.

Under en av Hemmings efterträdare, Johannes Westfal 
(1370— 84), utfördes omfattande tillbyggnader till Åbo domkyrka5. 
Men dessa arbeten synas ha varit tämligen enastående under 
1300-talets senare del, då två händelser blevo av stort inflytande 
även på konstens öden i vårt land, nämligen digerdöden, som

1 Hildebrand: Sveriges 111. Historia II p. 195, 196.
’ Under H em m ings Företrädare, Bengt (1321—38), voro landskyrkorna 

„omsorgsfullt uppförda och behörigen prydda“, varemot Åbo domkyrka syn es ha 
varit vanvårdad. Porthan: Opera se l. I p. 182 not och 200.

’  Svartb. p. 53, 82  m. fl.
* Svartb. p. 52.
5 Aspelin  m. fl.: Betänkande ang. Åbo domkyrka p. 3.
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nådde Finland 1351, och Visbys fall 1361. Digerdöden anställde 
så fruktansvärda härjningar bland befolkningen och åstadkom 
sådana genomgripande förändringar i de sociala och även i de 
kulturella förhållandena, en sådan avmattning i verksamheten på 
alla områden, att också konsten under den närmast följande tiden 
åtminstone kvantitativt gjorde baksteg1. V i äro väl i stånd att 
iakttaga detta i vårt land, där konstverken i allmänhet kunna 
hänföras till förra delen av århundradet och hela riktningen 
senare liksom långsamt dör ut. Visbys fall var också av bety
delse, ty denna händelse gjorde slut på den gottländska konstens 
inflytande. Det var på Gottland, som konsten i norden nått sin högsta 
fulländning, och även om en efterblomstring under senare hälften 
av 1300-talet kan skönjas t. ex. i de vackra altartavlorna, så kunde 
denna konst icke mera utöva sin inverkan på alla de länder, dit 
den stolta Hansastadens flottor förut ställt sin väg. Det nordtyska 
inflytandet började, efter Visbys fall göra sig gällande.

I  konstnärligt hänseende har redan det väsentliga framhål
lits, att våra konstverk endast äro maniererade och obetydande 
efterbildningar av den gotiska konstens alster i utlandet, där 
konsten därtill under denna tid genomlevde en period av till
bakagång. Det vore dock oriktigt att förneka, att konsten gjorde 
vinningar på några områden, och att de kommo till synes även 
hos oss. Med alla sina brister, säger Bode 2, har denna epok sin 
betydelse, som ej bör underskattas, isynnerhet som förberedelse 
till konstens blomstring i 15. århundradet. Den ligger i främsta 
rummet i den visserligen ofta ända till karrikatyr stegrade beto
ningen av det inre livet, känslan, medan de plastiska bilderna 
från den föregående epoken icke kunna frånkännas ett visst tomt 
och kallt uttryck i all sin storhet och skönhet. Man hade upptäckt

1 Att konsten även kvalitativt gick nedåt har Hildebrand (Ant. Tidskr. 
II p. 353) påpekat: „Inem ot 1350 utförde man sigiller, som med skäl må räknas 
som  det yppersta 1 sitt slag. Efter den angivna tidpunkten inträder ett om iss
kännligt förfall i denna konstgren, och det är på grund därav, som  jag 
ansett mig kunna föreslå för den första perioden av vår m edeltids målarekonst 
samma slutpunkt.“ — I fråga om detta uttalande angående perioderna i den 
svenska konsthistorien må anmärkas, att en period väl bör omfatta även för
fallet, så länge icke en ny periods anda med kraft gör sig gällande. Detta in
träffade i Sverige långt efter 1350, under 1400-talet.

2 Bode: D eutsche Plastik p. 75.
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värdet av mimiken, om man ock ännu tämligen styvt återgav 
densamma.

I  våra konstverk framträder detta icke så mycket, allra 
minst i konungabilderna, mera i madonnorna, bland vilka vi mot 
slutet av århundradet finna arbeten, som höra till de mest tilltalande 
från vår medeltid (Lemland, Jomala), samt i krucifixen med deras 
lidande uttryck. Men man kan skönja ett framsteg i ett full
ständigare utmodellerande av ansiktets former, som ej mera troget 
följa träblockets ytor åt. Det högtidliga, allvarliga uttrycket i ko- 
nungabildernas manligt sköna ansikten ställer dem trots all deras 
stelhet vida över de oformliga bilderna i Urdiala och Kumlinge, ja 
även över arbetena från den nu behandlade periodens början, där 
måleriet synes haft till uppgift att framhålla det som skulpturen 
lämnade ogjort. Förhållandet är ungefär detsamma med drape
rierna; trots det schematiska och stela i dem finna vi här ett 
framsteg: konstnären skar djupare in med kniv och mäjsel, vecken 
och framförallt kroppsdelarna, armar och ben, lösgjorde sig från 
de flata ytorna, som voro egendomliga för den romanska stilens 
bilder. Det låg häri en början till utvecklingen av en verkligen 
statuarisk stil i skulpturen. Detta uppslag fullföljdes ej av nästa 
epok, men i övrigt blev veckbehandlingen, sådan den under 
1300-talet utbildade sig, bestående långt in på följande år
hundrade.

I  ikonografiskt avseende skedde egentligen inga förändringar. 
Liksom förut äro Kristus- och Mariabilderna övervägande; där
jämte förekomma apostlabilder, också de brukliga tidigare, ehuru 
knappast som självständiga konstverk, samt konungabilder. S. Olof 
är nästan det enda nordiska helgonet, som tillsvidare avbildas ", 
men också S. Erik finnes. Den enstaka biskopsbilden däremot 
kan ej anses vara S. Henrik, som nästan alltid avbildades skägglös.

1 Då detta lägges i prässen, erfar jag om en handling från c. 1340, där 
kyrkoherden i Kyrkslätt jämte sockenbor klagar hos rådet i Reval om den oreda 
borgaren från nämnda stad Johannes Clippiator tillställt. Han hade på eget 
bevåg uppställt en O lofsbild i kyrkan och v ille återtaga den, vilket man för
vägrade honom, enär han var skyldig kyrkan pengar. H ausen: Finlands m edel- 
tidsurkunder p. 179— 180 (under tryck).



III. Gotik och realism. 1400—1460.
R ealism ens framträdande.

Då de politiska och sociala förhållandena i norden blevo 
gynnsamma för en ny uppblomstring av konsten, voro de inre 
betingelserna för denna väsentligen förändrade. Två egenskaper 
isynnerhet utmärkte den gotiska bildkonsten, måleriet likaväl som 
skulpturen. Den ena var dess i stort sett ornamentala karakter, 
som yppade sig t. ex. i bildernas strängt stiliserade skönhet och 
framförallt i symmetrin i anordningen och förkärleken för rytmiskt 
verkande upprepningar och motsatser; det var arkitekturens herra
välde som här kom till synes. Den andra var den fördjupade 
och känsliga uttrycksfullheten och sirligheten hos gestalterna, vil
ket gjorde denna konst till en trogen tolk av riddaretidens anda. 
Inom dessa trånga gränser stannade utvecklingen under 1300-talet, 
ehuru skulpturen i detalj vann en mera plastisk verkan i motsats 
mot den tidigare bundenheten vid ytor och block, och ehuru 
framställningen av själslivet stundom nådde en hög grad av ädel
het och känsla.

Ett alldeles nytt element träffa vi i den konst, som frisk och 
kraftig träder oss till mötes under förra hälften av 1400-talet. 
Man kan i korthet karakterisera förändringen så, att måleriet blev 
den förnämsta konstarten, vilken tryckte sin prägel även på skulp
turen, och att konsten blev borgerlig och realistisk i motsats mot 
den tidigare ridderliga och idealistiska riktningen. Det var renäs
sansen, som nu framträdde i norden samtidigt med den italienska 
konstens blomstring i början av 1400-talet. Bildkonsten begynte 
frigöra sig från de formalistiska och arkitektoniska skrankor, den 
föregående tiden lagt på densamma, och återgick direkte till na
turen. Man måste, för att göra tidens konstnärliga strävanden 
rättvisa, fasthålla vid denna synpunkt, som strider emot det all
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männa bruket att räkna renässansen i norden först från ungefär 
samma tid som reformationen. Visserligen få vi härvid, såsom 
det skall visas, akta oss för att använda ordet renässans om vår 
1400-tals konst.

Icke upptagandet av antikens former, såsom det skedde un
der 1500-talet (främst i arkitekturen), innebär konstens pånyttfö
delse, och icke heller inflytandet av den italienska konsten på 
den nordiska. Denna var fullt självständig och uppvisade redan 
tidigt sådana konstnärer som Wilhelm von Köln (c. 1380 *), Claus 
Sluter ( f  14062) och bröderna van Eyck, Hubert ( f  1426) och 
Jan ( f  1440), samt i nordost Meister Francke (c. 1425). Samfärd
seln och utbytet mellan olika länder voro redan under medeltiden 
så betydande, att motiv och metoder från Italien kunde nå upp 
till norden, men detta förringar ej de nordiska konstnärernas själv
ständiga betydelse. Också den italienska konsten synes å sin sida ha 
mottagit impulser av dem 3. En stor del av det, som vi hittills inom

1 Om W ilhelm  von Köln sade en av hans samtida: „he malte einen ig- 
lichen m enschen von aller gestalt, als hette ez gelebet“. Naturen var hans läro
mästare. A ldenhoven: Köln. M aler p. 61. Uttalandet är av in tresse såsom  b e
lysande sam tidens uppfattning; för eftervärlden framstår M eister W ilhelm  i stort 
sett såsom  ännu hörande till gotiken. Om M eister W ilhelm  som kollektivbe
näm ning s e  C lem en: Kunsthist. A usstellung 1904 p. xix.

2 K leinclausz: C laus Sluter p. 53.
3 Ghiberti (1378— 1455) talar om en utmärkt bildhuggare från Köln (C le

m en : Kunsthist. A usstellung 1902 p. 10). Uppgifterna om nordiska konstverk, 
som  beställts till Italien, äro talrika och förekomma redan under förra hälften 
av 1400-talet. 1433 gjordes i Brabant ett altarskåp för kyrkan San Francesco i 
Ferrara (D estrée: Sculpt. brab. t. VIII p. 98). Omkring 1460—70 beställde Claude 
de Villa i Piem ont ett altarskåp från B ryssel, och något senare en nu i Köln 
förvarad triptyk (D estrée: a. a. t. XIII p. 287— 291). En tavla, framställande 
nattvarden, av Dirk Bouts, fanns i S. Agata i Urbino, varifrån den fördes till 
Peterskyrkan i Löwen (Kraus: Christi. Kunst II. 1 p. 300; jfr dock Philippi: 
Die Kunst des 15. u. 16 Jahrh. p. 52). Hugo van der G oes utförde för S. Maria 
Nuova i Florens ett altarverk. I Urbino verkade 1468— 74 Justus van G ent 
(Philippi: a. a. p. 60—61), och även Rogier van der W eyden gjorde 1449— 50 en  
resa till Italien. För Italien var också Hans M em lings bekanta, år 1473 utförda altar
skåp i Mariakyrkan i Danzig avsett (Kaemmerer: M em lin g p . 50— 52). De talrika 
nederländska konstverk, vilka funnos på S icilien  och i Syditalien, väckte hos 
A ntonello da M essina tanken på att uppsöka de nederländska målarna och till
ägna sig deras oljefärgsteknik (Knackfuss: K unstgeschichte II p. 380). Jfr ock 
Romdahl: Nederländska landskapsmotiv. — Om italienskt inflytande i norden
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den nordiska bildkonsten betecknat som gotik, bör anses som en 
pendantföreteelse till den tidigare italienska renässansen.

Orsakerna till denna realism lågo långt tillbaka i tiden, och 
visserligen kunna vi först spåra dem i Italien. Det var återigen 
franciskanernas mäktiga inflytande på medeltidens hela kulturliv, 
som här gjorde sig gällande, liksom det tidigare befruktat Giottos 
konst. Den kristna tron och alla dess yttringar, däribland också 
konsten, trädde i innerligare beröring med människorna. Fram
förallt torde Bonaventuras ( f  1274) påverkan ha varit av betydelse 
för konsten under en något längre framskriden period. I  sin 
Contemplatio vitae Christi inblåser han en ny anda i evangelis
ternas berättelser om de heliga personerna och händelserna, vilka 
hos honom framstå mera levande och påtagliga. Han älskar att 
smycka ut evangelierna med små tillägg och detaljer, och isyn
nerhet Marias historia formar sig under hans penna till en rad 
alldeles nya scener. Det var först mysterierna, de medeltida skåde
spelen med religiösa ämnen, som rönte inflytande av Bonaventura, 
och de i sin tur, väldiga tavlor som de voro och därtill påtaglig 
verklighet, påverkade i hög grad konsten2. Deras popularitet 
växte starkt i slutet av 1300- och början av 1400-talet.

Men i främsta rummet bidrog samhällets sociala omdaning 
till förändringen. Dramerna, som ursprungligen agerats av präster 
som delar av gudstjänsten, flyttades ut ur kyrkorna och blevo 
verkliga folkskådespel. Och konstens gynnare voro icke mera 
desamma, sedan riddareväsendet blommat ut. Furstar och riddare

vittna t. ex. bröderna Limburgs, de bekanta miniatyristerna vid hertigens av 
Berri ( f  1416) hov, bilder; en av dem är en kopia av en tavla av Taddeo Gaddi 
(D im ier: Peinture frangaise etc. L es Arts n. 37 p. 32).

1 Matthaei: Holzplastik p. 23. Jfr Schmarsow: Reformvorschläge zur
G esch ichte der deutschen R enaissance. Det är här icke blott fråga om ett nytt 
namn och en omvärdering (redan B ode: D eutsche Plastik p. 108 uttalar sig  i 
denna riktning, m en först rörande tiden efter 1450), utan om upptäckter av stort 
intresse för konsthistorien. Se Matthaeis beskrivning av altarskåpet i N eukirchen  
(Holzplastik p. 79—89); Lichtwarck: M eister Francke; samt för den franska konsten  
B ou ch ot: Les primitifs frangais och talrika uppsatser av olika författare i de s e 
naste årg&ngarne av Gazette des beaux-arts och Les Arts.

* Måle: Le renouvellem ent de 1’art p. 96. Jfr Springer: Ikonographische 
Studien p. 125 o. f.
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vårdade sig ej längre ensamma om den h Den omhuldades även 
av borgarene, vilkas makt nu var i stigande. Men borgaren för
stod icke de allmänt ideala former, i vilka medeltidens religiösa 
ideer hittills funnit sitt uttryck. De måste bringas honom mänsk
ligt nära, han fordrade en handgriplig framställning till och med 
av det gudomliga. Andra omständigheter gynnade den realism, 
som sålunda framträdde redan i den religiösa konsten.

I  Nederländerna 2 fuunos redan tidigt större betingelser, än 
annorstädes i norden, till utvecklingen av konsten i en ny, rea
listisk riktning. Här framförallt blomstrade det borgerliga elemen
tet i samhället. Nederländerna voro vid medeltidens slut bland 
världens mest välmående trakter, med en storartad industri och 
handel samt beröring med många främmande länder och folk, 
vilket allt öppnade ögat för det karakteristiska och uppfriskade 
sinnet genom det omväxlande och praktfulla yttre livét. Senare 
hälften av 14. århundradet blev en glansperiod för skulpturen i 
dessa näjder. » Efterbildning av naturen är regel överallt, och 
ingen tänker på att undandraga sig den. Strävandet efter skön
het i linjerna, efter ett vackert arrangemang av draperierna, och 
omsorgen om de enskilda gestalterna sysselsätta icke mera konst
nären så mycket. Isynnerhet den monumentala skulpturen förlo
rar nu detta uttryck av naiv värme och ljuvt majestät, som giver 
en så tilltalande prägel åt den föregående tidens konstverk. I  
stället blir kompositionen livligare och rikare; konstnären avbildar 
realistiskt sin tid och giver, då han framställer religiösa ämnen, 
scener ur det liv som dagligen rör sig omkring honom»3.

Det var i själva verket inom skulpturen som denna evolu
tion begynte. Här rörde man sig redan under gotiken friare än 
i det samtida måleriet, vars utveckling länge tillbakahölls av ar

1 I Tyskland voro furstarne och riddarene likgiltiga för konsten (Knack-
fuss: K unstgeschichte II p. 393). Ett annat var förhållandet i Frankrike och
isynnerhet i Burgund, samt i Italien, där dock republikerna, Florens, Siena, Pisa, 
Venedig, erbjödo den fruktbaraste jordmånen för konsten.

2 Den blomstrande konsten vid det burgundiska hovet uppbars till stor 
del av nederländare: bröderna Limburg (Dimier: Peinture franyaise p. 30—32),
C laus Sluter (K leinclausz: C laus Sluter p. 37), Jan van Eyck.

’ D estrée: Sculpt. brabanjonnc t. VIII p. 91,
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kitekturens tvång l. I  överensstämmelse med sin dekorativa upp
gift rörde sig måleriet blott på ett plan, kunde icke återgiva för
kortningar och därmed uttrycka vilken rörelse som hälst, vartill 
skulpturen utan vidare var i stånd. Realismen vann dock även 
inom måleriet småningom insteg på ett område, som icke var 
beroende av arkitekturen, nämligen inom bokmåleriet. I  Frankrike 
fanns i början av 1300-talet en blomstrande illuministkonst2. 
Utgående från den vunna fulländningen i teknik nådde bokmåle
riet under senare hälften av 1300-talet en mera naturlig model- 
lering av gestalter och ting. Bilden fick utseende av rum, och 
djupdimensionen gjorde sig gällande i figurerna; måleriet kunde 
nu tävla med skulpturen. Samtidigt sökte illuministerna i sina 
idealgestalter efterbilda naturens mångfald. Det var dessa prin
ciper, framställningen av rummet samt realismen i detaljer, som 
de nederländske målarene upptogo också i tavlemåleriet, där det 
noggranna, ofta petiga återgivandet av verkligheten nu förenade 
sig med en känsla, som genomträngde deras arbeten med den 
finaste poesi. Måleriet, som närmast ägnade sig för denna realism 
med dess förening av stämning, blev nu den förhärskande konstarten.

Av detta blomstrande måleri rönte bildhuggarkousten ett 
avgörande inflytande. Skulpturen gick i regeln tillbaka till hög
reliefen, som därtill genom färgläggning ytterligare fick karakteren 
av en målad tavla och även eftersträvade perspektiviskt djup. 
Figurerna i en handling stå icke mera såsom förut var för sig, 
utan de äro ordnade i fiere plan, så att deras ytterlinjer skära 
varandra och reliefen bildar en sammanhängande massa, där även 
rummet gör sig gällande i åskådarens medvetande.

I viss mån kan en dylik utveckling följas i den italienska 
konsten. Quattrocentoskulpturen hade, med sin förkärlek för 
reliefer och silhuettverkan hos de fristående bilderna, en avgjort 
målerisk prägel, och inom måleriet fanns en illustrativ, på 
återgivandet av samtidens rörliga, praktfulla liv koncentrerad 
riktning, som motsvarade den nederländska realismen. Men 
tyngdpunkten av utvecklingen låg dock på ett annat område,

' Detta gäller framförallt glasm åleriet, vilket främst uppbar det m onum en
tala m åleriet under gotiken. Det var naturligtvis i hög grad beroende av arki
tekturen, nämligen av fönstrens form.

s K nackfuss: K unstgeschichte II p. 122 m. fl.
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och där träffa vi den italienska konstens store mästare, Giotto, 
Masaccio, Rafael och hans samtida. Denna konst, som växte upp 
bland den antika världens minnen, och vars utövare hade bättre 
tillfälle än de nordiska konstnärerna att studera människokroppen, 
blev mera skulptural. Bildhuggaren Donatello var den mest bety
dande konstnären under förra hälften av 1400-talet. Aven måleriet bar 
i mycket en plastisk karakter. Man erinre sig den fasta teckningen 
och den säkra anatomin i dess alster, Manteguas skulpturalt tänkta 
verk, Rafael, som tecknade sina gestalter nakna och satte kläderna 
på, Michelangelo, som anbragte människokroppar t. o. m. Som 
bakgrund, miljö, i sina tav lor2 och alldeles saknade sinne för 
det måleriska rum- och luftperspektivet. Det låg någonting lik
som uttänkt, inifrån uppbyggt, i denna konst —  som ju också 
delvis fotade i vetenskapen, anatomin, perspektivgeometrin o. s. v. 
—  och den gav likt den grekiska skulpturen det väsentliga i före
målen, var mera storstilad och fick en mer monumental hållning 
än konsten i norden. Den blev ett uttryck för det sydländska 
folklynnet, som var mera anlagt för statslivet än det germanska 
med dess större intresse för privatlivet, för det intima.

Den italienska konsten nådde höjden av sin utveckling redan 
i början av 1500-talet; den nordiska konsten först under 1600- 
talet, i det holländska måleriet. Ralienarne bröto tidigt och av
gjort med sin konstnärliga förtid, ehuru en efterklang av den 
gotiska eller rättare sagt byzantiniserande stilen fanns i den sie- 
nesiska konsten och i Florens ännu hos Lorenzo Monaco och Fra 
Angelico i början av 1400-talet3. I norden levde den gotiska 
traditionen längre, i själva verket till medeltidens slut. Huru 
mycket vi än få räkna med realismen —  den låg i luften över
allt —  så tryckte den dock icke ensam sin prägel på konsten. 
Häri ligger den principiella olikheten med den italienska konsten 
och orsaken till att vi ej kunna kalla nordens 1400-tals konst till 
renässans i egentlig m ening4. Gotiken fanns ännu kvar, ja den

1 K nackfuss: a. a. p. 298— 299, 331.
2 H elig  familj i G alleria degli Uffizi i F lorens. Jfr också Yttersta domen  

i Sixtinska kapellet.
8 T ikkanen: Italian taide p. 447. Jfr Sirén: Giotto p. 4 —7.
4 Jfr Philippi: D ie K unst des 15. u. 16. Jahrh. p. 2. Att använda ordet 

renässans om den nordiska konsten måste medföra oklarhet.
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var livskraftig. Dess förkärlek för det höviska livet med dess 
sirliga rörelser och mjuka former möter oss fortsättningsvis, lik
som det starka betonandet av känslolivet, och i konsten utvecklar 
sig till och med en särskild romantisk riktning, som länge består 
vid sidan av den mer realistiska. Den bjuder, liksom t. ex. 
den religiöst-romantiska konsten långt senare, i början av 1800- 
talet (Cornelius och Overbeck i Tyskland, Ingres och Flandrin i 
Frankrike), på sköna, rikt klädda gestalter i mjukt veckade klä
der, harmoniska färgsammanställningar, blommor och blad, en 
schematisk motsättning i karaktersskildringen mellan det ljuva 
och goda samt det råa och onda, o. s. v. Det var isynnerhet 
den kölnska konsten (ännu Stephan Lochner, f  1451), som före
trädde denna riktning och genom sitt inflytande gjorde den gäl
lande även i länderna i nordost.

Också i Nederländerna gick förändringen emellertid lång
samt i . Den flandriska realismen visade sig tidigast, efter omkring 
1375, i gravvårdarne och i bilderna av donatorer, medan helgo
nen förblevo gotiska. Där man hade förebilder, härskade gotiken, 
där dylika saknades, isynnerhet i gruppbilder, gjorde sig realis
men gällande2. En likadan dualism, också hos bilder hörande 
till samma konstverk, finna vi överallt, och den gör sig så mycket 
mer gällande, som de olika bilderna ständigt förekomma sida 
vid sida.

Händelsebilderna äro starkast påverkade av realismen. I  
ringare grad är det fallet med representationsbilderna 8. Också 
de äro nu, inom den som sagt av måleriet avhängiga skulpturen, 
i regeln reliefbilder, men de ha bevarat en mängd plastiska mo
tiv, vilka oftast på ett oformligt sätt, men någon gång även med 
förståelse för reliefens lagar, reducerats från rundbild till relief. 
Bilderna äro liksom med tvång hoptryckta. Så faller t. ex. 
dräkten kring underkroppen på de sittande gestalterna ofta i rika,

1 K leinclausz: C laus Sluter p. 104 o. f.
8 K oechlin: La sculpture beige p. 392—396.
’  Det är G oldschm idt (Lübecker Malerei), som  fäst uppmärksamheten vid

den väsentliga skillnaden m ellan dessa slag av bilder och vid nödvändigheten
att vid en stilkritik, som  åsyftar datering av konstverken, jämföra endast bilder
av samma slag med varandra. Jfr Springer: Ikonographische Studien p. 127:
historiska och sym boliska bilder.
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men onaturliga och föga utmodellerade veck, och på de stående 
samlar den sig långs sidorna i överdrivet mäktiga, sirligt anord
nade draperier. Gestalternas hållning är tvungen, och de kunna 
sitta så gott som en face, med knäna vända åt sidan. I  allmän
het betonas bredden i motsats till den gotiska slankheten, och 
figurerna förefalla nog korta. Detta »borgerliga» drag visar ett 
ogynnsamt inflytande av den nya stilen på bilder, vilka ännu i 
huvudsak följa den konstnärliga traditionen från gotiken. I  hän
delsebilderna var denna tradition svag, om man undantager dra
perierna, på vilka gotiken nedlagt så stor omsorg, och vilka länge 
blevo oförändrade.

I denna skillnad mellan de realistiska händelsebilderna och 
de ännu till gotiken hörande representationsbilderna uttalar sig 
den långa kampen mellan gotik och renässans i den nordiska —  
nordtyska och skandinaviska —  konsten tydligare än i anordningens, 
uttryckets och utarbetandets småningom skeende förändring både på 
det ena och det andra området. Det är endast i ofullständig åter
spegling vi i vår fattiga konst kunna följa med realismens evolution.

A ltarskåpens utveckling.
Hand i hand med måleriets tilltagande betydelse gick den 

förändring av altarets utsmyckning, vilken i början av 1400-talet 
lät altarskåpet framträda i dess mest typiska form. Denna för
ändring var å ena sidan ett resultat av den nya rörelsen, och 
gav å andra sidan åt densamma rikt tillfälle till utveckling, i det 
den lämnade åt konstnärerna uppgiften att smycka plana ytor.

Det kristna altaret hade som bekant en dubbel betydelse. 
Här förrättades mässan, gudstjänstens viktigaste del. Altaret var 
därför den förnämsta platsen i kyrkan och smyckades på flere 
sätt. Det behängdes med dyrbara vävnader eller betäcktes med

1 A spelin : Siipialttarit. M ünzenberger: M ittelalterliche Altäre. V iollet-le- 
Duc: Architecture, art. Autel m. fl. Hildebrand: Sveriges M edeltid III p. 253  
o. f. och 607 o. f. Ett föredrag, som  d:r Yrjö H im  höll våren 1906 i H elsing
fors, och där altarets utveckling berördes, har jag haft tillfälle att genom läsa i 
manuskript. — Det kan naturligtvis icke här komma i fråga att behandla denna 
svårlösta och ännu olösta fråga annat än i största korthet, varvid jag sökt 
framhålla särskilt de mom ent, som  äro av betydelse för den nordiska konsten  
eller kunna få en ny belysning av i norden bevarade konstverk.
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plåtar av metall, och dessa antependia eller anteinensalia —  de 
kallades även frontalia, då de täckte framsidan av altaret —  voro 
prydda med figurliga framställningar eller ornament. Över altaret 
höjde sig på kolonner en överbyggnad, ciborium, från vars ovan
del eller baldakin vävnader hängde ned och under mässoffret 
skylde altaret för menighetens blickar1. Dessa förhängen kunde 
dragas åt sidan. Senare, samtidigt med det altaret undergick 
andra förändringar, ersattes ciboriet av en enkel pell eller balda
kin 2, och förhängena kommo ur bruk. Ytterligare hörde till alta
rets prydnader relikskrinen, reliquiaria. I  dessa skrin markerades 
den andra funktionen, som tillkom altaret.

Under den första kristna tiden anlades altaret, kring vilket 
de trogne samlade sig till gemensamma »kärleksmåltider» till 
minne av Kristi försoningsdöd, i regeln vid martyrernas gravar. 
Man begynte därför anse det som en minnesvård över dem. 
Under medeltidens senare skede frångick man visserligen bruket 
att endast över dylika gravar bygga kyrkor, ty härtill fanns det 
ej tillräckligt många martyrer. Men den gamla uppfattningen 
blev ej väsentligen förändrad. Från martyrgravarna hämtades 
reliker, vilka insattes i altaret eller ovan (rättare: bakom) det
samma i särskilda förvaringsrum, reliquiaria. Det är utvecklingen 
av dem, som efterhand förändrar altarets gestalt. Dels framställde 
man i ständigt ny formulering den fordran, att relikviarierna 
skulle vara förenade med kyrkans allra heligaste, dels fingo de 
ej göra intrång på altarets funktion som plats för mässan.

I början voro relikskrinen helt små och ställdes fram endast 
vid vissa tillfällen. Men då relikdyrkan efter korstågen i hög 
grad ökades, blevo de större, och man begynte låta dem ständigt

1 I Italien ha bevarats rätt många ciboriealtaren från äldre tid, t. ex. E leu- 
cadius-altaret i Sant’ Apollinare in C lasse vid Ravenna, ett longobardiskt arbete 
från börian av 800-talet. K nackfuss: K unstgeschichte I p. 395—396. Senare 
användes för döljande av mässoffret också förhängen, fästa m ellan fyra upprätt- 
stående stolpar, utan baldakin. Se V iollet-le-D ucs avbildningar efter äldre konst
verk. Nam net m ässa uppkom av orden m issa est, vilka under den ungkristna 
tiden användes, när gudstjänstens allra heligaste del sku lle begynna och de, som  
ännu ej voro upptagna i den kristna församlingen, måste avlägsna sig. Se Hilde- 
brands redogörelse för m ässan: Sveriges medeltid III p. 759 o. f.

1 Jfr biskop H em m ings statuter av år 1352: Tertius quod in E cclesiis  
testitudinatis pannus unus seu  vestis inter altare et testudinem  superius exten-
datur, propter im munditias removendas. Porthan: Opera se l. I p. 248.
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stå kvar vid altaret, dels emedan deras tyngd gjorde flyttningar 
besvärliga, dels för att alltid hava martyrernas viloställe för ögo
nen. De fingo i västerlandet vanligen formen av sarkofager, ofta 
med spetsigt tak, så att de liknade kyrkor, på en gång erinrande 
om skrinens betydelse av gravställen och givande tillfälle att i 
den ståtliga arkitektoniska uppbyggnaden utveckla den slösande 
prakt, som medeltiden älskade att använda vid prydandet av 
kyrkorna1. Andra relikviarier avbildade de föremål, som inne
slötos i dem, armar, huvud, byster, helfigurer o. s. v. 8 De upp
ställdes i nischer eller skåp. Den gotiska konsten gav även åt 
dessa skåp arkitektoniska former, med höga torn och spiror, gav
lar, massverk o. s. v.

Då man ej gärna ville ställa annat på altarbordet än ett 
krucifix, ett par ljus och evangeliet, fingo relikskrinen plats på 
eller bakom ett särskilt retahulum, som höjde sig bakom altaret. 
Medan relikskrinen och sakramentshusen efterhand • ersatte de 
egentliga altarena som förvaringsrum för relikerna och det heliga 
sakramentet —  på några äldre altaren synas ännu öppningar i 
bordets baksida för inläggandet av dessa saker —  övertogo retab- 
lerna en annan del av altarets roll. På dem koncentrerades ut
smyckningen med vävnader, metallplåtar o. s. v., och altarbordets 
framsida lämnades utan prydnader. Retablerna kallades också

1 t Sverige ha bevarats icke få sådana relikskrin. S e Hildebrand: Sve
riges m edeltid III p. 629—631. En omfattande tillverkning av dylika skrin ägde 
rum i länderna kring nedre Rhein och Maas, isynnerhet i slutet av 1100- och 
början av 1200-talet. Kyrkform har även Björns gravvård i Botkyrka i Söder
m anland; t. o. m. absiden är avbildad. Hildebrand: a. a. III p. 426.

s Jfr M essen iu s: Scondia illustrata X p. 19: E xim ius Finlandiae Antistes
S. H enrico argenteam fieri curavit statuam circa MCDXXVII. Åven i Juu sten s  
Biskopskrönika heter det om Magnus Olai Tavast: Ejus tempore, et eo
acooperante, caput et brachia beati Henrici argentea facta sunt. Uttrycket är
flertydigt: biskopen kan ha gjort huvud och armar, som  liknat H enriks, av
silver, e ller försilvrat de verkliga, eller intattat dem i silver. Porthan (Opera 
selecta  V p. 434) förmodar att det sista avsågs. Jfr ock a. a. II p. 439. — H ausen: 
Bidrag III p. 370 : från Åbo domkyrka togs av Gustav Vasas män „Ett sancte 
H enrichs förgylt m onstrans; Ett S. Oloffs belette, hwitt“ (d. v. s. av oförgyllt 
silver). Ett liknande byte (S. Lars, S. Mikael, S. Erik) gjordes i Pernå kyrka. 
N eo v iu s: Kyrkornas inventarier p. 91. — År 1355 testam enterade presbytern 
Henrik Tempil i Åbo åt S. G örans altare bl. a. „im aginem  Sancti Andree apos
toli de triginta m arcis“. Svartb. p. 103. Samma altare hade en S. GÖransbild 
av silver. Svartb. p. 579.
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superfrontalia, ett namn som erinrar om frontalierna på framsidan 
av altaret. Liksom relikskrinen kunde de flyttas och voro tidigare 
endast vissa dagar utställda l .

Retablerna och relikviarierna övergingo jämte andra delar 
av altaret till flygelaltaren. Huru detta skedde kan icke numera 
noggrant ådagaläggas, enär så få konstverk finnas i behåll, vilka 
låta oss se denna övergång. Antagligen påverkades den av kors
tågen. Man ville föra med sig på de långa färderna icke blott 
reliker, utan också altaren, och de olika delarne av ett dylikt 
förenades därför på ett praktiskt sätt till ett helt, som man med 
lätthet kunde flytta. Dylika bäraltaren gjordes helt små; från 
11. och 12. århundradena har bevarats en mängd små triptyker 
av metall, i vilka man kan se början till denna utveckling 2. Men 
oberoende härav kan förändringen ha ägt rum också i de större 
konstverken. Aven i fråga om dem sökte man åstadkomma större 
bekvämlighet, ställa så till, att altaruppsatsen kunde få en efter 
altarets olika funktion växlande gestalt utan de ständiga flyttnin
garna o. s. v. Den gotiska stilens framträdande var gynnsamt 
för denna utveckling. Altaret hade tidigare stått fritt i koret, 
men flyttades nu till korväggen. Härigenom blev det möjligt att 
uppföra altaruppsatsen till större höjd, då den ej längre undan
skymde biskopsstolen i absidens mitt eller den officierande prästen.

I  några enstaka konstverk kunna vi måhända ännu spåra 
förloppet av denna övergång från relikskrin och retabler samt 
även ciborier till en senare tids altarskåp, vilka i sig förenade de 
funktioner, som tillkommit alla dessa olika delar av altaret.

Ett altarskåp i cisterciensernas klosterkyrka i Doberan i 
Mecklenburg 8 har vertikalt tudelade dörrar, vilkas inre delar äro 
synnerligen smala. Dessa flyglar tillsluta altarskåpet på tre sidor, 
liksom på helgonskåpet i Urdiala o. s. v., och de anpassa sig till

1 Den bekanta s. k. gyllne tavlan i B asel, ett antem ensale, som  1019 
gjordes på beställning av kejsar Henrik II, hade följande inskrift: Ordinatum  
est per capitulum , quod aurea tabula in subsequentibus festis ad sum m um  altare 
et non aliter . . . .  (resten utplånat). M ünzenberger: Altäre. Här må erinras om  
den tavla som 1306 skänktes till Lunds domkyrka: una tabula depicta pro reli- 
quiis in sum m is festis apponenda. Rydbeck: Kalkmålningar p. 89.

1 D essa  triptyker ställdes på små, likaledes flyttbara stenskivor. H ilde-
brand: Sveriges medeltid III. p. 310. Jfr M ünzenberger: a. a. I p. 19, 20.

* Schlie: M ecklenburgs Kunstdenkmäler III p. 592—597. M ünzenberger:
a. a. I p. 46. Altaret är från början av 1300-talet.
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ett långsträckt spetsigt tak eller en baldakin, som ger altarskåpet 
när det är slutet likhet med de nämnda kyrkliknande relikskri
nen. Altarskåpen ha sålunda uppstått genom att de sistnämnda 
öppnats på tre sidor. Ett litet hemaltare i domkyrkan i Halber- 
stadt1 visar en liknande anordning. Baldakinen har formen av 
ett långsträckt, spetsigt tak, genombrutet i rät vinkel av tre mindre 
tak, som framtill avslutas av spetsgavlar. Till dessa, samt till 
de två gavlarna å baldakinens kortsidor, ansluta sig de vertikalt 
tudelade flyglarne med deras kröning av en hel räcka spetsgavlar. 
I  ett annat litet hemaltare, nu i Nationalmuseum i München 2, 
äro de tre gavlarne framtill redan utbytta mot en enda långsträckt 
kilbåge, och det hela skiljer sig föga från de vanliga altarskåpen. 
Dylika reminiscenser av relikskrinen, med de inre flyglarne av
slutade med spetsgavlar eller bågar, de yttre med vanliga kil
bågar, finnas ännu i rätt många altarskåp 8. Utvecklingen gick 
därhän, att den arkitektoniska uppbyggnaden allt mer förlorade 
sammanhanget med själva skåpet, det s. k. corpus, och blev ett 
oorganiskt påsatt ornament, delvis en kröning av gavlar, fialer o. s. v., 
på ovansidan. I södra Tyskland antog denna kröning synnerligen 
praktfulla former. I  norden träffa vi endast få minnen därav, såsom 
i fialerna på helgonskåpet i Urdiala från 1300-talet4. I  stället 
kröntes altarskåpen av en enkel fris av blomkalkar, liljor 1. dyl.

Också ciborierna ha lämnat sitt bidrag till altarskåpets ut
veckling 5. Ehuru de egentligen hade avseende på altarets andra

1 M ünzenberger: a. a. Heft XVIII Taf. 1. Ett liknande exem pel från U n
gern: Gazette des beaux-arts 1900. II p. 269.

2 M ünzenberger: a. a. Heft XVIII Taf. 1.
8 Ett helgonskåp av detta slag är t. ex. pietåbilden med baldakin från 

Askeby kyrka. Janse: M edeltidsm innen p. 48; avbildningen tyvärr endast rakt 
framifrån. Ett annat exem pel: en pietå i Husby Skederids kyrka. Hildebrand: 
Sveriges medeltid III p. 305.

4 Se p. 59  och 71.
6 Någon på nyare material grundad utredning av ciboriealtarets historia 

känner jag icke. M ünzenberger, som  i sitt stora arbete lovade redogöra för ut
vecklingen av denna form, dog före arbetets fullbordan. — I fråga om ciborier 
kan det vara skäl att påminna om, att ordets ursprungliga betydelse, kärl för
nattvardsbrödet, bibehöll sig  genom  hela m edeltiden. R elikskrinen kunde väl
få en form, som  påminte om ciboriernas. Se Hildebrand: Sveriges medeltid
III p. 265— 266 och 567—572; jfr ock uttalandet om O lofs- och Eriksikonografin  
här ovan p. 64; kungarne kunna väl ha burit ciborier i st. f. relikviarier.
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funktion, att tjäna som plats för mässoffret, och voro till för att 
dölja detta, hade de dock även en sepulcral betydelse. Också de 
påminte genom sin form om martyrgravar. Sarkofager med 
ciborieöverbyggnad voro helt visst icke ovanliga i den ungkristna 
konsten, som häri efterbildade romerska gravformer. Långt 
senare förekommo sådana i den italienska medeltida konsten h 

Från ciborierna med deras tetraveler, vilka vid behov kunde 
dölja altaret, hämtades idén till altarskåpens dörrar. Dessa upp
trädde just vid den tid, då ciborierna jämte förhängen kommo 
ur bruk. Bland altarskåpen finna vi former, vilka i hög grad 
påminna om ciborier. Altarskåpen kunna delas i två grupper: 
de egentliga altarskåpen av lådform och med flygeldörrarne 
slutande till tätt över skåpets plana framsida, samt vad jag vill 
kalla helgonskåpen, med en enda helgonbild på en polygonal 
plint och under en mot denna svärande polygonal baldakin, samt 
flygeldörrar, avstängande rummet mellan plint och baldakin. Den 
sistnämnda formen var, såsom t. ex. helgonskåpen i Urdiala och 
Kumlinge visa, äldre än eller åtminstone samtida med den förra2, 
och dess ursprung måste förklaras på ett analogt sätt, ty någon 
grundväsentlig skillnad råder ej mellan de två arterna. Men i 
helgonskåpen äro reminiscenserna av ciborierna med baldakin och 
tetraveler tydligare. Baldakinen hör visserligen till varje fristående 
staty under gotiken, till figurerna i de franska katedralernas 
konungsgallerier likaväl som till varje enskild av bilderna i ett 
altarskåp. Men flygeldörrarne å helgonskåpen erinra så mycket 
starkare om de äldre förhängena, som de (t. ex. å skåpen i Ur
diala och Kumlinge, ja även i Vånå) genom sin form upptill noga

1 T. ex. Antenorgraven från 1283 i Padua (Volkmann: Padua p. 11 — 12); 
Rolandino Passegieros ( f  1296) grav, med pyramidtak, i Bologna utanför koret 
till S. Francesco (W eber: Bologna p. 33 och 53), samt framförallt gravarne i 
Verona. G. Bierm ann: Verona p. 60 anser, att de sistnäm nda hade sina före
bilder i stadens portalarkitektur. Detta var otvivelaktigt fallet med de äldre, 
som  slöto sig  till väggen. Bland de märkliga Scaligergravarne äro de yngre 
dock fristående. Jfr ock K nackfuss: K unstgeschichte II p 180— 181. I Tysk
land är Petrus V ischers Sebaldusgrav i Nürnberg ett exem pel på sam m anställ
ningen av sarkofag och baldakin.

s O ckså de gottländska helgonbilderna, med arkitektonisk bakgrund, från 
förra hälften av 1300-talet, äro ju tidigare än de långsträckta, tavleliknande altar- 
bilderna i Gottlands kyrkor.

7



ansluta sig till bågöppningarna å baldakinen, och sålunda äro till 
huvudsakligen för att dölja bilden under denna eller just för 
samma ändamål som de ävenledes rörliga tetravelerna. Om 
samma ursprung tala de kolonner, vilka på en del äldre helgon
skåp framtill uppbära baldakinen (t. ex. i Vånå '), något som 
nästan aldrig förekommer å andra statyer med baldakin, men 
här genast erinrar om ciboriets kolonner.

En viktig länk i denna utvecklingskedja utgör ett ciborie- 
altare i domkyrkan i Slesvig. Det visar, huru ciboriet, vilket 
förut var byggt över hela altaret, nu täcker endast de bakom 
detsamma stående bilderna. Genom sin långsträckta form, med 
fyra bågar framtill, påminner det om altarskåpen (och relikskri
nen) och ådagalägger att dessa hade samma ursprung som helgon
skåpen. Dörrar hade altaret icke, men väl stänger, från vilka 
velarier hängde 2.

I  ringare grad kunna reminiscenser av retablerna och ante
mensalerna spåras i skåpens arkitektoniska gestalt. Från retablerna 
torde predellorna, altarskåpens underlag, härleda sig. De stora 
ytor de erbjödo för den figurliga utsmyckningen, lockade till 
efterbildning även å själva altarskåpen, som sålunda komrno att 
påminna om dem, huvudsakligen i ikonografiskt hänseende. 
Vilken nära förvantskap det rådde mellan de tidigare antemen
salerna och de senare altarskåpen i anordning, val av framställ
ningar m. m., kunna vi se t. ex. vid en jämförelse mellan de 
ovan omtalade holsteinska antemensalerna och norska tavlorna å 
ena sidan samt altarskåpen i Urdiala och Kumlinge å den andra. 
De äldsta altarskåpen hava också lätt förväxlats med antemen- 
saler; så var t. ex. fallet med de målade altaruppsatser från 
1100-talet, vilka bevarats i Lüne vid Lüneburg samt Walpurgis- 
kirche i Soest3.

1 Se p. 70, och om en likadan bild från Bro kyrka på Gottland p. 71. 
Ciboriealtaren mot en vägg, d. v. s . med endast två fria hörn liksom  h elgon 
skåpen, funnos. Ett dylikt är t. ex. avbildat på en av M ichael Pacher år 1490 
utförd målning, framställande en ängels uppenbarelse för S. N icolaus (Knack- 
fu ss: K unstgeschichte II p. 421). Ett ciboriealtare m ed ett fritt hörn är avbildat 
hos Hildebrand: Sveriges m edeltid III p. 265 (från Drottens kyrka i Visby)

2 Matthaei: H olzplastik p. 4 9 — 51 och Taf. v.
8 De uppgivas av M ünzenberger (Altäre I p. 15 och 16) vara de äldsta 

kända exemplar av målade altaruppsatser; den förra dateras till kort efter 1172
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Altarskåpen äro sålunda en ur relikskrin, ciborier och ante- 
mensaler utvecklad blandform, vilken fick en huvudsakligen efter 
figurernas antal modifierad gestalt, dels som egentligt altarskåp, 
dels som helgonskåp.

Ännu ett moment i altarskåpens utveckling återstår att beakta, 
nämligen de bildliga framställningarnas allt mer överhandtagande 
betydelse. Redan de ungkristna sarkofagerna hade figurlig ut
smyckning, och detta var även fallet med relikskrinen från 
romansk och gotisk tid. Men här voro bilderna ännu endast 
prydnader och ej kultföremål. Allt mera ägde emellertid under 
tidernas lopp en sammansmältning rum emellan bilder och reli- 
kviarier; de senares funktion övergick i bilderna. Det nämnda 
altarskåpet i Doberan har mittpartiet indelat i nischer utan bilder 
samt avsedda att inrymma små relikskrin; nischerna å flygel
dörrarna likna de förstnämnda och äro prydda med bildliga fram
ställningar. Här finna vi de båda arterna, relikviarier och bilder, 
sida vid sida. I  andra konstverk inneslöto bilderna reliker eller 
hade sammanhang med dylika. I  Marienstatt finnes sålunda ett 
intressant arbete från 1324, med bröstbilder av helgon i nischer. 
Bilderna äro ihåliga och på bröstet försedda med öppningar för 
insättande av de helgons reliker, som bilderna föreställa *. L ik
nande arbeten ha bevarats i kyrkan i Kalbsrieth i Thüringen 2 
m. fl. Baldakinaltaret i Cismar i Mecklenburg har i bakgrunden 
bildliga framställningar, framför vilka relikviarierna hade sin 
plats under baldakiner3. Det är, liksom övriga nyss nämnda 
arbeten, från början av 1300-talet. Ändamålet att gömma reliker 
hade säkert även det svarvade hål, som förekommer i hjässan å 
S. Olofsbildeu i Nykyrko4. En likadan anordning kan iakttagas

den senare  till 1165. M. ändrar p. 66 och 67 sin  tidigare uppgift, att tavlorna 
vore antem ensaler, därhän, att de på grund av bevarade spår av flygeldörrar 
måste anses som  altarskåp.

1 M ünzenberger: a. a. I p. 53.
8 Lehfeldt: Thüringens Kunstdenkmäler: Sachsen-W eim ar-E isenach 11 p. 

282. Talrika gotiska bilder av detta slag, m est byster, finnas avbildade hos M ün
zenberger: a. a. Heft XVIII, Taf. 10. Jfr ock notisen om finska arbeten 
ovan p. 94 not 2.

8 Matthaei: Holzplastik Taf. vi, vii.
4 S e p. 6 9 —70. I hålet har, troligen i senare tid, placerats en  rund, 

ciborieliknande tingest.
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på ett par gottländska bilder: en Olof sbild från Väte och en 
biskopsbild från Bunge, båda nu i Statens Historiska Museum i 
Stockholm. I  några andra gottländska helgonbilder finnas på 
den fyrkantiga plinten nedtill kvadratiska urholkningar, vilka 
sannolikt haft samma uppgift b

Det vill synas, som om helgon- och altarskåpsbilderna tidigare 
varit endast prydnader, efterbildande den yttre utsmyckningen 
av relikskrinen. I  den mån deras förbindelse med relikerna blev 
intimare, så att de ofta voro förvaringsorter för dem 2, blevo de 
kultföremål och ansågos, liksom relikviarierna, böra tidtals undan
dragas menighetens blickar. De praktfulla, dels målade, dels 
snidade altaruppsatserna i fiere gottländska kyrkor, från senare 
hälften av 1300-talet3, äro ej försedda med flygeldörrar, och det
samma är fallet med talrika fristående bilder på Gottland samt 
även i Sverige och Finland (Nykyrko m. fl.). De ha endast ett 
högt, arkitektoniskt avslutat ryggbräde, vid vilket bilden är fäst. 
Flere av dem äro som sagt relikbehållare, men man synes ännu 
ej ha tänkt på att dölja dem i likhet med de senare altarskåpens 
bilder; de kunna uppfattas som ett slags ofullständiga efterbild- 
ningar, där också den arkitektoniska uppbyggnaden har en oorga
nisk, fragmentarisk gestalt. Möjligt är ock, att sammansmältningen 
av altarets olika delar ej ännu i dessa altarbilder fullbordats, 
m. a. o. att man bör tänka sig lösa förhängen (och ciborier) fram
för dem och altaret. Under 1400-talet, då dyrkan av enskilda 
helgon ständigt växte och ettvart av dem fick sitt särskilda altare

1 De i fråga varande bilderna befinna sig nu i Visby Fornsal. De äro: 
en biskop från okänd kyrka, samt ett kvinnligt helgon och en biskop från Anga 
kyrka. Å den sistnäm nda bilden är urholkningen nu täckt av en bleckm ynning  
liknande öppningen till en sparbössa, och syn es den sålunda åtm instone  
senare ha begagnats som  kollektbössa. Om inläggandet av offergåvor i altar
skåpen, se Nervander: Finskt M useum  1898 p. 23 (ett pilgrimsmärke från Vad
stena samt några mynt, funna i altarskåpet i Ackas).

2 Att helgonbilder på 1400-talet begagnades eller ansågos som  förvarings
orter för reliker, syn es av uppgiften om ett altarskåp, som  förvarades i Danzig
„med ij stuore billede mit i tafflen, som  wor Sancti Erick K ongis aff Swerige,
i huilcked der waar sam m e sancti Erickis arm, och det andet wor sancti Hen-
rickiss bispis och martyris billede aff Aabo, huilcked hans heilige hoffwid waar
vdi.“ Vi skola längre fram återkomma till detta intressanta konstverk.

8 Hildebrand: Sveriges medeltid III p. 269— 271.
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med egna mässor o. s. v., torde helgonbilderna i regeln haft 
baldakin och dörrar; sådana fristående former som de gottländska 
altar- och helgonbilderna saknas under denna tid.

De två slagen av altaruppsatser anträffas även bland de 
franska elfenbenstriptykerna, vilka sannolikt icke voro utan infly
tande på altarskåpens utveckling, och i vilka vi överhuvudtaget 
kunna studera äldre former. V i finna här den verkliga triptyk
formen 1 men därjämte en om helgonskåpen påminnande poly- 
ptykform, med kolonner i de främre hörnen a.

E. Aspelin8 har gjort invändningar emot påståendet, att 
flygelaltarena uppkommit ur de nämnda franska elfenbeusarbetena. 
Han framhåller, att de senare överhuvudtaget äro sällsynta, och isyn
nerhet äro det vid tiden närmast före uppkomsten av altarskåpen. 
De blevo allmänt brukliga först i 14. århundradet och uppstodo 
kanske tvärtom under inflytandet av de större altarena. En för
ändring från litet till stort var främmande för andan i den gotiska 
konsten.

Utan tvivel äro de endast efterbildningar av större konst
verk. Även om altarskåpens utveckling kan ha rönt påverkan 
av »die Kleinkunst» —  de (p. 95) nämnda metalltriptykerna från 11. 
och 12. århundradena —  så försiggick den dock i stort just i de 
trakter, där elfenbensarbetena sedan framträdde, nämligen i den 
gotiska konstens hemland, norra Frankrike, och kanske angrän
sande delar av Tyskland. Men voro alstren av elfenbenssni- 
deriet här efterbildningar, så blevo de säkerligen i hela norden 
för övrigt förebilder, genom vilka den nya uppfattningen utbred
des. De voro i likhet med de små målade altarbilder, av vilka 
ej få exemplar ännu påträffas i kyrkor och museer4, kringspridda 
överallt och eftersökta för den lätthet, varmed de kunde flyttas.

1 Här bör erinras om, att dylika elfenbenstriptyker redan långt tidigare 
förekommo i den byzantinska konsten. Utvecklingen kan följas tillbaka till de 
romerska konsulardiptykerna, som  sålunda även de gåvo idén till altarskåpens 
dörrar med två flyglar slutande tätt till den nästan plana huvudbilden.

2 S e t. ex. Finskt M useum  1901 p. 20 (efter Catalogue de 1’exp. retrosp., 
Paris 1900, p. 16).

* A spelin : Siipialttarit p. 14— 15.
4 Några exem pel i Kaiser-Friedrich-M useum  i Berlin: n. 1061, sirlig m ål

ning med svarta konturer, i byzantinskt m anér; n. 1627, Kölner M eister um
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Man förde dem med sig från det ena stället till det andra som 
bär- eller resaltaren x. Deras enkla form, som likväl upptog allt 
det som av altarets delar var väsentligt för kulten, blev snart 
den bestående för altar- och helgonskåp. Här ägde rum en lika
dan påverkan av konsten i smått på den mera monumentala 
konsten, som miniatyrernas inflytande på det nederländska 
tavlemåleriet. Det var främst flygeldörrarne, vilkas här
ledning ur äldre former förmedlades av dessa små konstverk, 
som även bidrogo till den växande förkärleken för plana (eller i 
relief arbetade) ytor. Reliefen hade redan fått en god utveckling 
i dem, så att de kunde tjäna som förebilder. Detsamma gäller 
om de små målade diptykerna, i vilka de kölnska målarne upp
övade sin färdighet, och i vilka utvecklingen av det måleriska 
försiggick. Sedan konstnärerne här kommit i full besittning av 
herraväldet över färgen, kunde den nya riktningen också i större 
bilder göra sig gällande 2.

A v de två nämnda altarskåpsformerna var det egentliga 
altarskåpet den förnämligare och den som i regeln kom till an
vändning för högaltaret. Helgonskåpen fästes på pelare, framför 
sidoaltaren långs väggarne o. s. v . 3 Utom de nämnda formerna 
bör ännu en tredje särskiljas, hörnskåpet, som i norden är särdeles 
allmänt, måhända allmännare än i Tyskland, där det åtminstone ej 
mycket uppmärksammats. Münzenberger 4 meddelar i förbigående 
en beskrivning: i Germanisches Museum i Nürnberg förvaras en 
pietä, som förr stod i ett hörn av en kyrka. Konstnären ställde 
först snett framför hörnet ett bräde, sedan två andra bräder pa

1350; n. 1238 d:o um  1400; n. 1620, O berdeutscher M eister um 1400. I D an
zigs M arienkirche förvaras i skattkam m aren flere m ålade bäraltaren från 1400- 
talet. De äro över huvud talrika i västra Tysklands m useer (Köln, Frankfurt 
a. M.). J fr  ock H elgekorskyrkan i Rostock (Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . I
p. 226, 227). M eister W ilhelm  (c. 1380) och hans skola var av betydelse för
utvecklingen av m åleriet i dessa sm å konstverk (K nackfuss: K unstgeschichte II 
p. 187).

1 Biskop Jo h an n es Petri (1367—70) fick av påven tillåtelse att begagna 
ett bäraltare. Porthan, O pera sel. I p. 304.

1 K nackfuss: K unstgeschichte II p. 190.
8 Sidoaltarenas placering kan ses  t. ex. i S. O lofs kyrka i Skåne. H ilde-

brand: Sveriges m edeltid III p. 225.
4 M ünzenberger (egentl. B eissel): a. a. II p. 57.
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rallellt med hörnets sidor, och hildade så tre sidor av en sexhör- 
ning. Framtill tecknade han hälften av en åttahörning och erhöll 
så ett sjusidigt plan. De tre bakre sidorna med deras bräder 
tjänade som låda; de fyra andra kunde tillslutas genom rörliga 
flyglar. Vid öppnandet gåvo dörrarna bilden en lämplig omram- 
ning. En så komplicerad anordning som detta tyska hörnskåp 
hade icke de nordiska skåpen. Vanligtvis begränsades det breda 
ryggbrädet av två smalare dylika, vilka slöto sig till de två i rät 
vinkel sammanstötande kyrkomurarne, och dörrarne voro två, 
odelade och, när de voro tillslutna, bildande en vinkel och an
passande sig till den likaledes i vinkel gående baldakinen över 
figuren.

I  våra altarskåp och helgonskåp ha vi alltså att se i grund 
och botten likartade resultat av en utveckling av altarets äldre 
delar, i det de från relikviarier och retabler upptogo såväl den 
arkitektoniska uppbyggnaden som utsmyckningen med figurliga 
framställningar, samt från ciborierna baldakiner och velarier, 
de senare ombildade till flygeldörrar. Utvecklingen försiggick i 
södern och förmedlades till norden främst genom små elfenbens- 
arbeten och målade diptyker. Omkring år 1400 var den avslu
tad. I  de nu i färdig form uppträdande altarskåpen finna vi 
den nya realistiska riktningens förstlingsverk.

Altarskåpen  i V irm o och Tyrvis.

Båda altarskåpen äro nu så förstörda, att icke ens en re
konstruktion av den ursprungliga anordningen kan ske, emedan 
en stor del av figurerna saknas. De ha ej heller kvar några rester 
av den arkitektoniska dekorationen, vilken kunde giva upplys
ningar om deras ålder. Det är endast på grund av en jämförelse 
med. arbeten med likadana bildliga framställningar, vi kunna da
tera dem.

I Virmo finnas följande rester:
1. Tvenne flyglar till ett altarskåp, 1,77 m höga och 0,75 m 

breda, vardera horisontalt avdelad i två fält med bildliga fram
ställningar i relief: fyra scener ur Jesu barndomsliv. Reliefernas 
höjd är omkring 0,60 m.
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2. En bild av den på en tron sittande Frälsaren; 0,78 m hög.
3. Två 0,4a m höga halvfigurer: Maria med dok och hän

derna hopknäppta, samt Johannes, lutande huvudet mot högra 
handen.

4. Fyra stycken 0,57 — 0,59 m höga bilder av sittande kvinn
liga helgon.

Bilderna och skåpet äro av björk. Den ursprungliga mål
ningen och kalkgrunderingen saknas numera. Fonden bakom 
reliefgrupperna har varit överdragen med väv, som delvis sitter 
kvar.

I  arten av reliefbehandling, i storlek, figurernas hållning, 
anordningen av draperierna och formen och uttrycket hos ansik
tena visa dessa rester en så stor överensstämmelse sinsemellan, 
att de måste hava hört tillsammans. Med tillägg av ett par fi
gurer, vilka tydligen hört hit, ehuru de nu gått förlorade, kan 
man också hopfoga ett altarskåp, där de bevarade bilderna äro 
ordnade så, som bilden utvisar.

I  mitten framställes ovantill Marie kröning. T ill höger sit
ter Kristus med krona på huvudet, högra handen höjd till väl
signelse och den vänstra hållande ett riksäpple. T ill vänster har 
Maria haft plats; hon har varit vänd mot Kristus, mot vilken hon 
höjt sina hopknäppta händer. —  Nedtill synas Maria och Johannes 
i den bekanta sörjande hållningen på ömse sidor om den kors
fäste Kristus. Denna grupp har vållat svårighet vid fastställan
det av altarskåpets ursprungliga utseende, ty det lilla krucifixet, 
som borde finnas här, går ej rätt väl ihop med de stora halvfi
gurerna. Men någon annan anordning låter ej gärna tänka sig, 
och den här föreslagna saknar icke motstycken.1 —  På ömse si
dor om mittbilden och vända emot densamma ha fyra krönta 
kvinnliga helgon fått plats. En av dessa bilder är nu så förstörd, 
att endast nedre delen finnes kvar. Bland de övriga är Barbara 
bestämd genom sitt torn, ett annat helgon håller en fågel på ar
men (möjligen en drake, som nu förstörts och fått ett annat ut
seende; i så fall föreställer bilden S. Margareta).

1 T. ex. altarskåpen i Burg a. Fehm arn, Hoyer, P reetz, i H olstein . Matt
haei: Holzplastik, Taf. viii, ix, xii. E tt litet krucifix m ellan stora figurer 
har altarskåpet från kyrkan i G rönau, nu i Lübecks m useum . Jfr  f. ö. nedan : 
altarskåpet i S. Marie.
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På flygeldörrarne har ovan till höger avbildats bebådelsen. 
Jungfru Maria sitter på en stol och gör en avvärjande gest med 
högra handen mot ärkeängeln Gabriel, som knäböjande bringar 
henne himmelens budskap. Nedtill framställes Jesu frambärande 
i templet. Maria lyfter barnet upp på altaret, vid vars sida Si
meon står med manteln över sina händer; bakom Simeon står en 
annan man, kanske Josef, och bakom Maria en kvinna med dok 
på huvudet, bärande de till offer bestämda duvorna (dessa fram
bäras i regeln av Josef). —  Ovan till vänster synas de heliga tre 
konungar, bringande åt Jesusbarnet guld, rökelse och myrra. 
Jungfru Maria med det nakna barnet i famnen sitter till vänster. 
I  mitten räcker en av konungarne knäböjande fram sin gåva. 
Bakom honom står en annan, som höjer sin högra hand; avsikten 
med denna rörelse är att visa Betlehems stjärna åt den tredje 
konungen, som står längst till höger1. Nedtill har avbildats Jesu 
födelse. Maria vilar utsträckt på en bädd och lyfter vänstra han
den mot krubbau (eller rättare altaret), där Jesusbarnet ligger in
vecklat i lindor. T ill höger sitter Josef, bekymrad lutande huvudet 
mot handen; överst titta oxen och åsnan fram.

I  Tyrvis ha bevarats några reliefer, av vilka de flesta, san
nolikt under 1600-talet, sammanställts till en tavla, delad genom 
vridna kolonner och enkla bågar i sex rum. Övermålningen av 
bilderna med oljefärg är också utförd under senare tid. Såväl 
relieferna som skåpet äro av björk; skåpets mått äro 1,79 m höjd 
och 2,29 m bredd. Bilderna äro följande:

1. En grupp, framställande Marie kröning. Mariafiguren 
har icke fått plats i den nya kompositionen, men finnes i behåll. 
Kristus och Maria ha suttit bredvid varandra och vända mot var
andra; Kristus till höger, med krona och riksäpple samt lyftande 
högra handen till välsignelse, Maria höjande sina hoplagda hän
der mot Frälsaren. Figurernas höjd är 0,85 m. På ömse sidor 
om Kristusbilden synes nu ett par fialliknande kröningar, det 
enda, som bevarats av den arkitektoniska dekorationen.

2. Fem reliefgrupper, avbildande scener ur Kristi barndom 
och passion. Tydligen ha några andra dylika grupper hört till 
samma serie, men senare gått förlorade. Serien har varit mera

1 K ehrer: Die heil, drei Könige p. 50.
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omfattande än den i Virmo befintliga, men anordningen densamma: 
i mitten Marie kröning och på sidorna samt flygeldörrarne de 
övriga relieferna. Möjligen bar korsfästelsen varit avbildad med 
tre figurer nedtill i mitten. Barndoms- och passionsbilderna ha 
sannolikt upptagit var sin rad på sidorna b De förra äro 0,65 m höga, 
de senare 0,56— 0,59 m. —  De framställda händelserna äro följande. 
Överst till vänster avbildas Jesu födelse. Maria halvligger på en 
bädd och sträcker ut sin högra arm emot det i krubban liggande, 
nästan nakna barnet, som gör en rörelse emot henne. Över krab
bans rand synas oxen och åsnan; till höger sitter Josef försänkt 
i dystra tankar. Nedre delen av reliefen upptages av bilden av 
en herde, som blåser på säckpipa, medan två bockar framför 
honom stångas av alla krafter 2. Det är herdarnes kallelse som 
här avbildats. Ängeln, med ett band (med den senare påmålade 
inskriften Ähra wari Gudti), har fått en halvt undanskymd plats 
uppe till vänster bakom Maria, och herden är alldeles oberörd av 
det himmelska budskapet; han utgör också blott ett parti av den 
vanliga bilden med två herdar, av hvilka den ena plägar mottaga 
nyheten med tecken på förvåning och förskräckelse. —  Ovan till 
höger är konungarnes hyllning framställd i en likadan komposi
tion som i Virmo; den mellersta av de tre vänder sig här om mot 
sin följeslagare. —  I  nedre raden synes längst till vänster Kristi 
gravläggning, i bakgrunden tre av kvinnorna, vilka betjänade 
Kristus vid hans död (den mellersta är madonnan), samt Josef 
av Arimatia och Nicodemus. —  I  mitten följer så nattvarden, 
med Kristus och lärjungarne samlade kring ett runt bord. Fram
ställningen är som vanligt i den västerländska konsten gjord efter 
Johannes evangelium. Johannes, som lutar sig mot Frälsaren, 
för att fråga vem som förråder honom, är likasom i alla äldre

1 Jfr  t. ex. högaltaret i Kiel. M atthaei: Holzplastik, Taf. xv.
a D etta — för övrigt m ycket åldriga — motiv förekom m er bl. a. i kyrkm ål

ningar från m edeltidens slut, i H usby-Sjutolvt i Uppland (Sylwan: Kyrkom ålningar 
p. 88, 90; jfr om Floda kyrkas m ålningar p. 117) och A sm indrup i D anm ark från 
c. 1460. (M agnus-Petersen: K alkm alerier pl. xxiii, 5.) H erdarne avbildas van
ligen på sidan om huvudbilden. N ertill förekomm a de bl. a. å ett altarskåp från 
M üden a. A., i Provinzial-M useum  i H annover. H är ligger Maria och har, att 
döma av en gloria å fonden, hållit Jesusbarn e t i fam nen. A ltarskåpet dateras i 
m useets katalog oriktigt till s lu te t av 1400-talet; det är från början av detta 
århundrade.
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framställningar av detta ämne oskickligt av
bildad, med huvudet under Kristi vänstra arm 
och hela överkroppen liggande över bordet.
Figuren till vänster i förgrunden är Judas;
Kristi högra hand, som räckt honom brödet, 
saknas nu. —  Längst till höger avbildas Kristi 
uppståndelse. Frälsaren stiger ut ur graven, 
på vars rand en ängel med hopknäppta hän
der knäböjer. På ömse sidor sitta två sovande 
väktare.

I  avseende å utarbetandet äro de två 
altarskåpen i Virmo och Tyrvis varandra rätt 
olika. Det är tydligen två skilda konstnärer som gjort dem. 
Men i ikonografiskt hänseende stå de varandra nära och uppvisa 
detaljer, vilka giva oss möjlighet att bestämma deras ålder.

De ansluta sig till eu grupp av altarskåp från kyrkor i 
närheten av Lübeck, nämligen Burg och Landkirchen på Feh
marn, samt Neukirchen och Mildstedt, alla dessa i Holstein1, 
vidare Krämeraltaret i Mariakyrkan i Wismar och ett altare i 
Poel i Mecklenburg2; för jämförelsens skull må ytterligare upp
märksammas målningarna å ett altarskåp från 1379 i Grabow 
i Mecklenburg8, samt reliefer från början av 1300-talet å altar
skåpet i Cismar4. De två förstnämnda altarskåpen visa i mitten 
de mera representativt hållna bilderna av Kristus som världsdo- 
mare samt korsfästelsen med tre figurer, på sidorna framställningar 
ur Kristi lidandes historia, vilka ha motsvarigheter i Tyrvis; stilen 
liknar Virmoreliefernas. De fyra följande altarskåpen ha på 
flygeldörrarne samma framställningar ur Jesu barndomsliv som 
Virmoskåpet och troligen även Tyrvisskåpet i dess ursprungliga 
skick. Andra dylika motstycken till våra finska altarskåp på
träffas icke i den nordiska konsten 5.

Altarskåpen i Burg och Landkirchen uppgivas vara Lübeck -

1 M atthaei: Holzplastik Taf. viii och x ; text främ st p. 75, 207.
2 Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . II p. 37, 232.
8 G oldschm idt: L übecker M alerei Taf. 1.
* M atthaei: Holzplastik Taf. vi.
6 A ltarskåpen i H attstedt och S. Peter i Slesvig (M atthaei: Holzplastik

Taf. xvii) äro från slu tet av 1400-talet och kom m a ej i fråga vid denna jäm förelse,

Maria. Relief i
Tyrvis.
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Altarskåp i Tyrvis.

arbeten från omkring 1370— 90. Om altarskåpen i Neukirchen 
och Mildstedt säges, att de äro från omkring 1420—30 och synas 
tillhöra en i omgivningarna av Lübeck förekommande lokal typ. 
H it höra ock de båda mecklenburgska altarena, av vilka Krämer- 
altaret i Wismar dateras till 1430-talet. V i kunna således taga 
de finska altarskåpen för Lübeckarbeten från årtiondena omkring 
1400 eller direkta avbildningar av dylika. Den omständigheten, 
att de äro av björk, kunde möjligen tyda på, att de äro gjorda 
inom landet.

Ja, för tidsbestämningen erbjuda de ännu säkrare hållpunk
ter. Jesu födelse är här framställd sålunda, att Jesus ligger i 
krubban, nedanför vilken Maria vilar utsträckt på sin bädd, så
ledes den äldre typen av denna scen, vilken från början av 1400- 
talet visade Maria knäböjande framför det på marken liggande 
barnet. I  den äldre konsten bekymrar Maria sig oftast icke om
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Jesus, allt är där stel högtidlighet. Senare, då en innerligare 
uppfattning av hennes förhållande till Jesus gör sig gällande, 
förändras framställningen. Hon griper efter barnet, lyfter det på 
sina armar. En väsentligen ny typ visar henne böjande knä i till
bedjan framför dess läger, och härur utvecklar sig slutligen den 
framställning, där Jesus, tillbedd av Maria, ligger utsträckt på 
ett kläde på marken. I  Italien begynte förändringen i den av 
franciskanerna påverkade giotteska konsten 1. T ill övriga länder 
kom den något senare; den nya typen, med Maria knäböjande, 
synes dock ha uppkommit oberoende av den italienska konsten 
och tidigare än där. —  I  Frankrike påträffas den äldre typen, 
med Maria liggande bredvid krubban med barnet, ännu i elfen- 
benssniderierna från 1300-talet, samt t. ex. i en handskrift, Miroir 
historial av Vincent de Beauvais, från 1373 2. T ill omkring 1400 
förekomma övergångsbilder, i vilka Maria, alltjämt liggande eller 
sittande, håller barnet i famnen 3. Maria är avbildad knäböjande

1 Om  utvecklingen av tödelse-fram ställningen i Italien se, u to m V en tu ri: 
La m adonna p. 219 o. f., fram förallt: Thode: Franz v. Assisi p. 427 o. f.; S irén: 
Lorenzo Monaco p. 135 o. f. och sam m e förf.: G iotto p. 124 o. f. Det m est 
betydelsefulla steget till en  m era realistisk  och innerlig  skildring av M arias och 
Jesusba rn e ts  förhållande till varandra togs av G iovanni P isano i en re lief på 
predikstolen i S. A ndrea i Pistoja, utförd 1298— 1301. H är avbildas M aria 
liggande bredvid krubban, m en hon lyfter en flik av det täcke, som höljer bar
net, för att betrakta det. 1 G iottos fresk i A renakapellet i Padua (utf. 1304—06) 
har krubban placerats i förgrunden, och den liggande m adonnan lägger Je su s  
tillbaka i bädden, sedan han fått mat. Exem plet följes egentligen icke av tre- 
centisterna. I det yttre utvecklas motivet v isserligen : Maria lyfter Je su s  till sig 
o. s. v., m en fram ställningen har ej en så intim  karakter som hos Giotto. Först 
vid början av 1400-talet brytes traditionen av Lorenzo M onaco; redan i sin  tidi
gaste fram ställning av denna scen (1410) avbildar han M aria knäböjande framför 
det på m arken liggande barnet. Med ett slag blev denna nya typ härskande 
i Florenz, m edan den äldre typen ännu till m itten av 1400-talet bibehöll sig i 
Siena. U ndantagsvis förekom m er Maria knäböjande redan under m itten av
1300-talet: en bild av Puccio C apanna i A kadem in i F lorenz; en  altartavla i
C zernin-galleriet i W ien, från 1344; en  fresk i domkyrkan i O rvieto, från 1364. 
— Egendomligt nog föreskrevs i den för den äldre konsten betydelsefulla m å
larboken från A tosklostret (skriven i 13.— 17. årh. efter äldre föreskrifter, vilka 
gå tillbaka till tiden före år 1000), att M aria sku lle  avbildas knäböjande; i prak
tiken gjorde m an ej så.

2 M åle: Le renouvellem ent de 1’art p. 90.
' » „ P- 9 1-
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framför krubban t. ex. å en sydfransk kvadriptyk (hos Douglas 
i London) från omkring 1400. Den yngsta gestaltningen av denna 
typ, Maria knäböjande, Jesus liggande på marken, framträder 
fullständigt genomförd å en tavla av »Måitre de Flémalle», från 
1440 *, samt redan tidigare fyra särskilda gånger i ett av de för 
hertigen av Berri ( f  1416) utförda illustrerade manuskripten 2. I 
Tyskland finnas liknande data. Den äldre uppfattningen gör sig 
gällande i bilder å Lettneraltaret i Doberan från 1368 8, å det 
nämnda altarskåpet i Grabow från 1379 4, å altarskåp i Gundorf 
och Eutritzsch i Sachsen från perioden 1370— 14005, ja ännu 
1421 å en målning på ett altarskåp i Fröndenberg i Westfalen 6. 
Maria liggande och hållande Jesus i famnen påträffas å det s. k. 
Utrechtaltaret, av en kölnsk målare, från c. 1410 7, å en korstol 
i domkyrkan i Güstrow8 och å en målning i 0rslev kyrka i 
Danmark®, båda dessa framställningar från c. 1400, samt å kor- 
stolarne i domkyrkan i Lund 10 och i Burs kyrka på Gottland, 
från slutet av 1300-talet. Madonnan knäböjande framför det i 
krubban liggande Jesusbarnet synes å det Meister Wilhelm till
skrivna Klaraaltaret i Köln, från 1370— 80 11, samt å en ungefär 
samtida bild av obekant målare i museet i Köln 12. Den yngsta 
gestaltningen av den nya typen (Maria knäböjande, barnet på 
marken) framträder i ett altarskåp i Marienkirche i Lübeck, från

I Bouchot: Les prim itifs frangais I pl. xvi, xxvii.
’ M åle: a. a. p. 94. M anuskriptet är det kort före 1416 utförda „Les trés 

riches h eu rs“ av bröderna Limburg.
s Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . III p. 600.
4 G oldschm idt: Lübecker M alerei Taf. 1. A ltarskåpet befinner sig nu i 

K unsthalle i H am burg, där det tillskrives M eister Bertram , verksam  i H am burg
1367— 1415. Jo se f  lyfter Jesu s  åt Maria. 1 en annan tavla av M eister B., likaså 
i K unsthalle, halvligger M aria och lyfter till sig det lindade barnet u r krubban.

6 S teche: Sachsens K unstdenkm . XVI p. 48; XVII Taf. xxvi.
6 C lem en : K unsthist. A usstellung 1904 pl. 32.
7 A ldenhoven: Köln. M aler p. 132 och Taf. 31. Dateras av A. till c. 1400, 

av K ehrer: Die heil, drei Könige p. 70 tili 1410—20.
8 Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm äler IV p. 208.
9 M agnus-Petersen: K alkm alerier pl. xviii.

10 Ö hm an: Korstolar p. 85.
II A ldenhoven: a. a. p. 58 och Taf. 12.
IS „ W allraf-Richartz-M useum  p. 3 (n. 6).
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1415— 25 *, i altarskåpet i Boeslunde i Danmark från c. 1420 2, 
i en bild från Barfüsserkirche i Göttingen, från 1424, nu i Pro- 
vinzial-Museum i Hannover, i de nämnda altarskåpen från Neu- 
kirehen, Mildstedt och Wismar, vidare i ett Mariealtare i Wismar 
från c. 1430 3, i målningar av Meister Francke från 1424 (i Kunst- 
halle i Hamburg 4), av Hans Multscher från 1437 (i Kaiser-Fried- 
rich-Museum i Berlin), o. a .5

Den nya typen, med Maria knäböjande, var således känd i 
norden redan i slutet av 1300-talet och allmänt genomförd 1420. 
Våra två altarskåp, där den äldre typen förekommer, böra således 
dateras senast till 1420-talet. Synnerligen äldre kunna de ej 
heller vara, redan därför att lådformiga altarskåp under 1300- 
talet voro okända. Med hänsyn till att de äldre typerna i all
mänhet höllo sig längre i norden, kunna vi måhända framskjuta 
dateringen av Virmoskåpet till c. 1410— 20, Tyrvisskåpet till något 
årtionde senare. Det sistnämnda visar en mera utvecklad stil.

Också de andra bilderna å dessa altarskåp tillhöra åtminstone 
delvis äldre typer. Vid frambärandet i templet är Jesus påklädd 
i motsats till t. ex. på motsvarande bilder å de nämnda nordtyska 
altarskåpen efter 1410. Också framställningen av konungarnes 
hyllning företer olikheter med dessa sistnämnda; i de finska 
altarskåpen finna vi ännu den stränga tredelning av kompositio
nen, som påbjöds av den gotiska arkitekturen med dess bågar6: 
i mitten den äldste konungen och bakom honom den mellerste; 
på ömse sidor den yngste konungen och madonnan med barnet. 
Josef saknas ännu, och den yngste av konungarne är ej avbildad 
som neger. Negertypen förekommer i den tyska konsten första gån
gen c. 1410 på en tavla av en kölnslc målare i museet i U trecht7. 
Den främste konungen kysser icke Jesu fot, såsom det sker å senare 
b ilder8. —  Framställningen av Kristi uppståndelse är i Tyrvis

1 G oldschm idt: a. a. Taf. 6.
2 B eckett: A ltertavler pl. iv och p. 24.
8 Schlie: a. a. II p. 80.
4 Schlie: Der H am burger M eister v. J . 1435 Taf. iii.
6 Från Sverige har jag icke haft tillgång till näm nvärt m aterial för frågans 

belysande.
6 K ehrer: Die heil, drei Könige p. 58.
1 J fr  ovan p. 111 not 7.
8 K ehrer: a. a. p. 106. — Motivet förekom m er tidigt i den tyska konsten, 

m en blir allm änt först på 1400-talet.
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olik bilderna i Burg och Landkirchen, där denna scen även 
upptager de tre Mariorna samt ängeln, som visar dem liksvep
ningen. Olikheten behöver dock ej beteckna åtskillnad i tid. 
Under den tidigare medeltiden återgavs uppståndelsens mysterium 
icke genom en direkt bild av Frälsaren, utan genom de tre kvin
norna, som trädde fram till den toma graven x. Men de troende 
nöjde sig ej med tanken på den uppståndne, utan de ville se 
honom, och så uppstod framställningen av själva uppståndelsen: 
Frälsaren (orörlig) visande sig för kvinnorna, eller en dubbelbild, 
den ena med kvinnorna vid graven, den andra med Kristus upp
stigande därur 2. Den senare typen finnes t. ex. bland relieferna 
i Norre Haksted från andra hälften av 1200 talet8. I  altarskåpen 
i Burg och Landkirchen ha de båda bilderna förenats till en enda, 
men i senare bilder, t. ex. å altarskåpen i Selent och K iel (från 
1460) i , träffa vi åter Frälsaren ensam.

En jämförelse av stilen å ena sidan i de finska altarskåpen, 
å andra sidan dels i de äldre holsteinska altarskåpen från 1370— 90 
dels i de yngre från 1420—30 tyckes yttermera bekräfta vår da
tering. I  behandlingen av draperierna stå våra altarskåp mitt 
emellan de förra, med deras stela och plumpa parallellveck, och 
de senare. Tyrvisbildernas draperistil erinrar om figurerna i ett 
altarskåp i Marienkirche i Lübeck från 1415— 25 5, men är ej så 
ledig, lika litet som kompositionen av de framställda scenerna är 
det. Ansiktena, särskilt i huvudgruppen och nattvarden å Tyr- 
visskåpet, äro, isynnerhet i pannpartiet, mera långsträckta och 
vackrare än i de tidigare tyska arbetena, men de stå långt till
baka för Neukirchenbilderna. Dessa nämnas ju som de arbeten, 
i vilka den realistiska riktningen måhända tidigast med full tyd
lighet framträder i den nordtyska skulpturen ®. I  våra skåp äro 
de gotiska reminiscenserna ännu förhärskande, icke blott i Virmo- 
skåpet, åt vars figurer de ge en tilltalande prägel, utan även i

1 Jfr reliefen m ed detta äm ne å Borgå nattvardskalken. A spelin : K alk
keja I Kuvl. iv. 2.

* D etzel: C hristi. Ikonographie I p. 470.
* M atthaei: Holzplastik Taf. v. 18, 19.
* „ „ Taf. xiii, xv.
6 G oldschm idt: L übecker M alerei Taf. 6 och p. 5, 9.
8 M atthaei: a. a. p. 84 m. fl.
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det mer vulgära Tyrvisskåpet (t. ex. hårbucklan kring öronen, 
vilken ännu kan iakttagas å några figurer).

Tacksam är en jämförelse mellan de två altarskåpen själva. 
Den visar, i vilka avseenden den gotiska stilen ännu bibehöll sig 
och på samma gång vad den nya riktningen innebar och huru 
den utvecklade sig.

Gotiken råder ännu helt och hållet i mittpartiet i Virmo- 
skåpet. Bilderna äro här representationsbilder, som fått plats var 
för sig inom den (nu försvunna) arkitektoniska dekorationen. 
Anordningen strävar efter sirlighet och symmetri, figurerna äro 
vända mot varandra i liknande attityder, med inre benet något 
högre ställt. Draperierna visa de motiv, som förekommo i 1300- 
talets fristående bilder: de äro schematiska och i dräkternas nedre 
delar alltför rikliga. Ansiktena utmärkas av en något uttryckslös 
skönhet, som konstnären sökt liva med det bekanta gotiska leen
det. Förtjänster hos bilderna äro den högtidligt verkande håll
ningen, de trots sin mängd naturliga draperierna, vilka följa 
kroppens former, samt vidare det omsorgsfulla utarbetandet av 
ansiktena. Reduceringen från rundbild till relief är gjord med 
skicklighet. —  Något olika de övriga, men i sin enkelhet och 
åskådlighet av en nästan monumental verkan, äro Marias och 
Johannes bilder på ömse sidor om den korsfäste.

I  bilderna på flygeldörrarne återfinnas många av dessa drag. 
De sittande figurernas draperier likna mittpartiets; en del motiv 
äro lyckligt valda, såsom mantelns veckning kring armen å be- 
bådelsens ängel och å den främste knäböjande konungen. Maria 
i tempelscenen har den S-formiga böjningen av kroppen. Några 
av ansiktena likna i hög grad andra dylika i mittpartiet. Men 
det är dock en annan anda som träder oss till mötes i flyglarnes 
bilder. Konstnären har här velat framställa verkliga händelser, 
icke personer utan handling eller sådana handlingar, som under 
den gotiska perioden mera symboliskt åskådliggjordes genom var 
för sig ställda figurer —  och detta har givit honom nya uppgifter 
att lösa. Figurerna måste träda i kontakt med varandra, de kunna 
ej längre dekorativt radas upp, och det hela måste förbindas till 
en enhetlig rumverkan. V i se tydligt, huru konstnären kämpar 
med dessa hittills okända svårigheter. Han har ej såsom i repre- 
sentationsbilderna den gotiska konstens tradition att bygga på.
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I  viss mån har han blivit naturligare; hos de manliga figurerna 
är den rika draperingen betydligt förenklad, och gestalternas pro
portioner äro riktigare än i allmänhet i den gotiska konsten; de 
äro robusta och nästan undersätsiga. Utom den långsträckta och 
markerade gotiska ansiktstypen finnes en annan, bredare och 
grövre, isynnerhet hos kvinnorna. Denna typ är icke den tidigare 
underlägsen, utan tvärtom mera natursann, och till det schema
tiska förfaller den icke. Men i genomförandet av den nya måle
riska stil, som bör göra sig gällande i relieferna, står konstnären 
ännu på en fullkomligt primitiv ståndpunkt. Han har svårt att 
komponera in figurerna i det givna rummet. De trängas om 
plats, isynnerhet i tempelscenen, men också i bilden av Jesu 
födelse. En anordning i två plan med linjerna skärande var
andra har kommit till användning egentligen endast i scenen med 
konungarnes hyllning. Perspektivet är ännu okänt; i framställ
ningen av födelsen äro de olika delarne radade ovan varandra, 
med Kristus i krubban, att ej tala om Maria, sedd liksom upp
ifrån. Lika svårt har konstnären haft att få en handlingens en
het till stånd. Personerna stå och sitta uppradade var för sig, 
vända åt åskådaren. Denna passivitet framträder isynnerhet hos 
Maria i födelsescenen, men också hos de två yngre konungarne 
i hyllningen, där den enes rörelse med armen för att visa stjär
nan över Betlehem är alldeles missförstådd, i det han ej vänder 
sig till den andre. Draperierna visa motiv från den statuariska 
stilen, föga lyckligt införda i reliefen, såsom t. ex. knädraperierna 
hos Josef i födelse- och Jesus i tempelscenen, samt de två vecken 
av täcket vid fotändan och mitten av Marias läger i den förra 
bilden: bården går i en dubbel våglinje.

En mera utvecklad realistisk stil finna vi i Tyrvisskåpet. 
Här äro visserligen ansiktena underlägsna: de liksom tillplattade 
kinderna, den breda, tunna, på mitten utspetsade munnen och 
de själlöst vidöppna ögonen giva åt dem en föga tilltalande prä
gel. Men anordningen av scenerna är gjord med större skicklighet. 
I  födelsescenen är förhållandet mellan Maria och Jesus innerligare, 
barnet vänder sig om emot modern, som blickar på det och lyfter 
sin högra hand för att smeka det, och själva Josef tyckes vakna 
upp ur sina sorgsna tankar. I  konungarnes hyllning vänder sig 
den ene av de bakom stående till den andre liksom för att säga
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honom något. Perspektivet är bättre iakttaget, ehuru det ännu 
erbjudit svårigheter i bilderna av födelsen och nattvarden. Fram
förallt ha draperierna väsentligen förändrats; de smyga sig nu 
lätt och naturligt och i sparsamma veck kring gestalterna. Sär
skilt väl utarbetad är Marias underklädnad i födelsescenen. Hela 
fakturen vittnar om en långt gången färdighet och en aldrig tve
kande säkerhet hos konstnären, och isynnerhet draperierna äro 
hastigt och resolut skurna, med en viss prägel av vårdslöshet 
och utan den överarbetning och avrundning som eljes var regeln 
i den gotiska skulpturen. Kristusfiguren i mitten gör därför ej 
ett så högtidligt intryck som den motsvarande bilden i Virmo.

I  Tyrvisskåpet är det realismen som med kraft gör sig 
gällande gent emot den stela, men ädla idealismen i det äldre 
Virmoskåpet. Det är mycket betecknande, att ansiktena i Tyrvis 
äro försummade, medan anordningen av scenerna varit huvudsak. 
Det var det i yttre avseende händelserika, som mest tilldrog sig 
uppmärksamheten. Skillnaden mellan de två epokerna, gotiken 
och realismen, är väl markerad i de två varandra eljes så nära 
stående finska altarskåpen.

För att ej begå ett misstag genom denna jämförelse, måste 
vi slutligen klargöra frågan, om icke något av dessa båda altar
skåp är gjort senare efter äldre förebilder. En dylik arkaisering 
var icke främmande för den medeltida konsten. Så efterbildades 
t. ex. i några skånska kyrkor romanska krucifix, och liknande 
relikter kunna spåras i de skånska kyrkornas kalkmålningar h 
Men allmänt var bruket visst icke.

Det är också tydligt, att en sådan, mycket senare efterbild- 
ning ej ägt rum i våra två altarskåp. Virmoskåpet uppvisar 
delvis förträffliga detaljer, utförda av en konstnär, som var väl 
förtrogen med gotikens behandlingssätt, delvis ofullkomlighet i de 
delar, där den nya stilen framträder, och det är därför naturligt, 
att det får sin plats på skiljopunkten mellan de båda epokerna. 
De två olika slagen av bilder äro å andra sidan i så många av
seenden överensstämmande, att de måste vara samtidigt utförda. 
—  Tyrvisskåpet är gjort av en jämförelsevis framstående mästare,

1 Rydbeck: K alkm ålningar p. 35 och 52.
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men en sådan skulle redan känt till de nya typerna, om han 
arbetat långt in på 1400-talet. För att det här skulle kunna vara 
fråga om efterbildning, borde konstnärligheten stå mycket lågt, 
ty avsiktlig arkaisering var okänd för medeltiden. V i måste där
för anse, att även Tyrvisskåpet är utfört i början av århundradet. 
Utarbetandet, isynnerhet av draperierna, erinrar mycket om en 
del fristående bilder från denna tid.

A ltarskåpet i Raumo.

Altarskåpet i Raumo har mitten medels en bred nisch med 
sneda smygar delad i tre avdelningar, vilka genom horisontala 
lister ytterligare delats i tu.

I  den mellersta avdelningen synes ovan Marie kröning. Till 
vänster sitter madonnan med hoplagda händer och till höger 
Kristus med krona på huvudet, riksäpple i vänstra handen och 
den högra höjd till välsignelse. I  nedre avdelningen har fram
ställts konungarnes tillbedjan: madonnan med barnet längst till 
höger, så den knäböjande äldste konungen, i mitten krubban med 
ett kläde samt åsnan och oxen, till vänster de två övrige kouun- 
garne. Den yngste är ej ännu avbildad som neger. —  På sidorna 
i mittpartiet stå fyra kvinnliga helgon, enligt senare inskrifter 
S. Catharina, S. Dorothea, S. Margaretha, S. Barbara. A v dem äro 
de två sistnämnda ännu bestämda genom sina attribut, draken 
och tornet. —  På flygeldörrarna stå i två rader de tolv apostlarne, 
envar med en bok och det martyrredskap, varmed han under 
den senare medeltiden plägade betecknas; flere av dessa attribut 
äro dock nu bortfallna. —  De lister, som horisontalt avdela skå
pets olika delar, bära nyare inskrifter, nämligen i mittpartiet en 
vers ur Salomos Höga Visa (hänförande sig till madonnan): Tota 
pvlchra es amica mea et macvla non est in te. Cant. ////; samt på 
flyglarna (hänförande sig till apostlarne): In omnem terram exivit 
sonvs eorvm. Psal. XVIII .  —  Bakgrunden är i mitten mönstrad 
med stora stiliserade blad, intryckta i den förgyllda kalkgrunden, 
på flyglarne med snett gående linjer, som bilda romber. Skåpet 
är av ek samt med uppslagna dörrar 3,5 m brett och 1,5 m högt. 
Bilderna äro starkt förgyllda.
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Detalj av altarskåpet i Raumo.

Huvudgruppen, Marie kröning, med de långa överkropparna 
och underdräktens pompösa veckfall, tillhör ännu den gotiska 
stilen. De två gestalterna äro utskurna nästan som rundbilder. 
Apostlafigurerna visa egenheterna hos den gotiska stilens stånd
bilder: den svängda, oroliga hållningen, som liksom strävar att 
bryta de vertikala linjerna, samt det omotiverade veckfallet, som 
fullkomligt döljer kroppens former och på sidorna samlar sig i 
egendomliga, hängande flikar, med kanten bildande en dubbel 
våglinje —  ett draperimotiv, som vi funnit även i Virmo. Bättre 
uppfattade äro de kvinnliga helgonen, med korta gestalter och en 
rik, men naturlig drapering, och en slående motsats till alla dessa 
representationsbilder utgör framställningen av konungarnes hyll
ning. Veckfallet är här enkelt och naturligt, hos de stående 
gestalterna för det mesta med lodräta motiv, hos de sittande i 
behagliga rundniugar följande kroppens rörelser. Ansiktena äro 
ädla, något veka; kropparnes proportioner riktiga; håret vackert, 
brett svallande. Kompositionen i sin helhet är ännu stel, men i 
detaljer visar den strävan efter ett intimare samband mellan per
sonerna. Den andre konungen vänder sig till den tredje för att 
visa stjärnan. Jesus sträcker sig fram för att mottaga den äldste 
konungens gåva.

Om än flertalet figurer i altarskåpet ansluter sig till den
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äldre riktningen, så är dock den gotiska stilen redan avgjort 
stadd i upplösning även där den mest gör sig gällande, såsom i 
draperierna. Ansiktena äro redan främmande för den, framför
allt behandlingen av hår och skägg hos apostlarne. Det har 
skett i kraftiga, men summariska drag, och med håret liknande 
en peruk eller huva utan utbuckling kring öronen.

En närmare datering av altarskåpet är svår; man kan endast 
säga, att det i avseende å stilen står emellan de ännu gotiska 
bilderna från 1400— 25, och de robusta, raka, undersätsiga figu
rer, som påträffas 1475— 1500. Altarskåpet är således antagligen 
från årtiondena omkring 1450. Det finnes dock ett par omstän
digheter, som tala snarare för förra hälften av århundradet.

Baldakinerna visa synnerligen plumpa och orena former. 
Spjälverket, som ofta kröner bågarne över de gotiska statyerna, 
är här ombildat till ett grovt massverk, och bågarne äro dels 
rundbågar dels kilbågar; de senare äro dock ännu ej tryckta, och 
deras detaljer äro av tidigare art.

Goldschmidt1 har givit en karakteristik av baldakinerna i 
lübeckska arbeten från förra hälften av 1400-talet i motsats till 
de från senare tid härrörande. Det lägges, säger han, mera efter
tryck på baldakinerna, de äro finare och sorgfälligare utarbetade 
samt högre än de under den senare perioden använda, ty de 
bestå ständigt av två avsatser, varemot de senare uppvisa endast 
en. Grundlinjen utgöres ännu av rundbågen, och där kilbågen 
förekommer, är den ej en form av spetsbågen, utan består blott av 
en rundbåge, på vilken en fial blivit ställd. Under den senare 
perioden förlorar den polygona baldakinen, som ursprungligen 
tjänat som täckning för de enskilda gestalterna, sitt egentliga 
ändamål därigenom, att nu mer än förr hela scener utfylla altar
skåpen. Den ersättes därför ofta med en enkel kilbåge, vilken 
spänner över hela avdelningen och över vilken sedan ett galler
verk höjer sig ända till den rakliniga avslutningen. Denna art 
av bekröning överföres åter på de enskilda bilderna, och balda
kinerna radas efter varandra i långa räckor.

Denna framställning av baldakinernas utveckling är dock 
icke fullt uttömmande. Hos en mängd andra nordiska konstverk

1 G oldschm idt: L übecker M alerei p. 9 och 17.
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äger en i viss mån motsatt utveckling rum, 
från det enklare till det mer praktfulla och 
sammansatta. I  de slesvig-holsteinska altar
skåpen, som erbjuda ett ordnat kronologiskt 
material till frågans belysning, äro de äldsta 
baldakinerna icke polygona och icke i två av
satser, utan särdeles enkla. De bilda en rad 
mod massverk och krabbor prydda rundbågar. 
Massverket består ännu förnämligast av mindre 
bågar, radade långs insidan av de större och 
bildande »näsor». Gallerverket är i början 
obetydligt och knappt märkbart. Senare ställes 
en fial eller stängel för krabbor på rundbågen l, 
med vilken den efter någon tid liksom växer 
ihop, så att bågen på mitten gör en utvikning 
uppåt. Det är på detta sätt som kilbågen upp- 
står, och gallerverket flankerar nu dess upp- 
böjning. I  början har denna »åsneryggbåge» 
ännu en vacker form, påminnande om rund
bågen och liksom strävande uppåt; senare blir 
den mera tryckt, själfva båglisten blir tjock 
och otymplig och massverket i förhållande där
till obetydligt, så att de vackra proportio
nerna mellan baldakinens delar gå förlorade. 
I  detalj får massverket ett annat utseende; de 
små bågarne ersättas med mera invecklade 
mönster, däribland under senare hälften av 
århundradet fiskblåsan, treögglan o. s. v. I  de 

fyrkantiga fyllningarna under figurerna uppträder samtidigt våg- 
Ifnjen.

Denna växlande form hos bågarne, vilken vi kunna följa 
också på de praktfullare, i två våningar gjorda baldakinerna, är 
ett säkrare kriterium på åldern av ett konstverk än formen hos 
baldakinerna i sin helhet. Enkla rundbågsgallerier förekomma 
Siesvig-Holstein i Burg och Landkirchen (1370— 90), Hoyer (början 
av 1400-talet), Neukirchen (1420— 30), K iel (1460); vackra kil

Baldakinbågar från Töv- 
sala, E uraåm inne, H am 

m arland, Sääksmäki.

1 Dylika förekom m a redan å G rabow altaret från 1379.
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bågar1 i Preotz (1425— 50), Lütjonburg (1467), Selent (c. 1475); 
tryckta kilbågar i Schwesing (1451), Kotzenbüll (1506); dylika 
med treögglor och fiskblåsor i Kating (1450— 75), Ostenfeld (1480) 
o. s. v. Liknande data finna vi annorstädes. Rundbågarne på
träffas å korstolarne i Lund och Roskilde 2, de förra från slutet 
av 1300-talet, de senare uppsatta 1420, vidare i allmänhet i 
svenska arbeten, som också på andra grunder kunna dateras till 
början av 1400-talet. Man kan säga, att rundbågen håller sig 
till inemot mitten av århundradet; under kvartalet 1425— 50 upp
träder småningom kilbågen, som i sin tidigare form är förhär
skande under kvartalet 1450— 75 och därefter blir tryckt. I  början 
av kvartalet 1475— 1500 uppkomma nya former i massvorkct, 
såsom treögglan, våglinjen; så t. ox. i altarskåpet från Salems 
kyrka i Uppland från 1480-talet (nu i Statens Historiska Museum 
i Stockholm). 1500-talet visar alldeles nya former, där rundbågen 
åter i rikligt mått kommer till användning.

Huvudgruppen i Raumoskåpet, liksom i de båda altarskåpen 
i Virmo och Tyrvis, framställer Marie kröning, eller riktigare 
sagt förhärligande, ty icke i alla dylika bilder krönes den heliga 
jungfrun. Också detta ämne framställdes mot slutet av medel- 

, tiden på ett annat sätt än förut. Förekomsten av den äldre eller 
den yngre typen kan även här i viss mån giva upplysning om 
konstverkens ålder. Under senare hälften av 1400 talet begynte 
man avbilda Marie kröning så, att madonnan knäböjde emellan 
Gud Fader och Kristus, vilka gemensamt lyfte en krona på hen
nes huvud 3.

Den tidigare typen, Maria och Kristus sittande vända emot 
varandra, uppkom inom den höggotiska konsten i Frankrike på 
1200-talet, och är för densamma lika karakteristisk som den tro
nande Frälsaren för 1100-talets konst b I  Italien förekommer 
den tidigast i Jacopo Torritis mosaik från 1295 i S. Maria Mag-

1 D essa bågar ha sam m a form som bågarne på ett dopbäcken i dom kyrkan 
i Lübeck, från 1455, där enligt G oldschm idt (Lübecker M alerei Taf. 7 och p. 10) 
den verkliga kilbågen första gången förekom mer.

2 B ru n iu s: Skånes K onsthistoria p. 565. J f r  Ö hm an: K orstolar p. 85 och 
pl. viii, ix sam t H ildebrand: Sveriges medeltid III p. 359. K orstolarne i Lund 
uppvisa dessutom  ännu  spetsbågar.

8 I N ådendals och Pyttis kyrkor finnas dylika grupper.
4 Vöge: M onum. Stil p. 309.
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giore i R om 1, och är därefter till långt in på 1500-talet en av 
don italienska renässansens inest omtyckta framställningar. Också 
i Tyskland uppträder don tidigt, t. ex. å ett skåp för förvarande 
av kyrkliga kärl i klosterkyrkan i Doberan, från början av 1300- 
ta let2. Det blev dock egentligen först under slutet av 1300-talet 
och förra hälften av 1400-talet som denna framställning vann en 
större betydelse inom den nordiska konsten. Den förekommer 
nu, liksom den enkla gruppen av den korsfäste Frälsaren med 
Maria och Johannes på ömse sidor, mycket ofta som huvud
bild i altarskåpen. H it höra i Nordtyskland: flere altarskåp i Meck
lenburg 8 från slutet av 1300- och början av 1400-talet, vidare 
altarskåpen i Hoyer (från c. 1400) och Proetz (1425—50) i Hol
stein 4, högaltaret i S. Jürgen i Wismar från c. 1430 5, ett altare 
från Jacobikirche i Lübeck från c. 1435 6 och ott altare i Grau- 
denz i Westpreussen från 1444 7. I  Sverige ha vi altarskåpen i 
Bur och Lau på Gottland, Sigtuna i Uppland, Torosund i Sörm
land, Sjögestad och Tjällmo i Östergötland, Grenna i Småland, i 
domkyrkan i Lund samt i S. Petrikyrkan i Ystad, alla med 
karakteristiska ikonografiska och ornamentala detaljer, vilka låta 
oss datera dem till förra hälften av 1400-talet eller något årtionde 
därefter 8. Senare förekommer denna grupp i sin äldre typ

1 Thode: Franz v. A ssisi p. 475.
* Sch lie : M ecklenburgs K unstdenkm . III p. 614.
* „ „ „ V p. 10, 98 ,591 : Teterow, M alchin,

Rossow m. fl.
* M atthaei: Holzplastik Taf. ix och xii.
6 Sch lie : a. a. II p. 76—80.
6 G oldschm idt: L übecker M alerei Taf. 7. A ltarskåpet kom senare till 

N eustadt sam t till m useet i Schwerin. Se Sch lie: a. a. III p. 284.
7 W estpreussens K unstdenkm äler I Beil. 2, p. 18.
8 Om  dateringen av en del av dessa altarskåp till förra hälften av 1400- 

talet, se H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 268 o. f. A ltarskåpen i Bur och 
Lau (M ariabilden har gått förlorad) höra till de egendom liga långsträckta gott- 
ländska altarb ilderna; det förra har ännu spetsbågar i baldakinverket, det senare 
polygont baldakinverk med svagt börjande kilbågar; i båda äro draperierna och 
figurernas hållning gotiska. Den långsträckta skåpform en, de ännu  nästan runda 
bågarne och de gotiska gestalterna återfinnas i Sigtunaskåpet. A ltarskåpen från 
Tjällm o (nu i Stockholm) och i G renna ha ett galleri av rundbågar, och bland 
m ålningarne, vilka påm inna om kölnska arbeten från 1300- eller början av 1400- 
taiet, bl. a. den äldre typen av gisslingen, med K ristus bunden med bröstet, ej 
med ryggen, mot pelaren. A ltarskåpen i Lund och Ystad ha ståtliga baldakiner



124 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

veterligen endast i altarskåpet från Kumia i Nerike, från 1477 4, 
ett danskt altarskåp från 1479 2 och altarskåpet i S. Nikolaikyr- 
kan i Reval, från 14848. En noggrann statistik, som det varit 
möjligt att uppgöra för Slesvig-Holstein, visar att typen där 
under andra hälften av 1400-talet så gott som råkat i glömska4.

Den senare typen5 framträder första gången6 i en egen
domlig övergångsform i en grupp träbilder från Tschengels im 
Vintschgau i Tyroleu, nu i Germanisches Museum i Nürnberg. 
Bilderna äro från början av 1400-talet. Maria knäböjer framför 
den tronande Kristus, som sträcker sina armar emot henne; 
bakom dem synes på ett högre posta ment Gud Fader lyftande 
handen till välsignelso 7. Fullt utbildad förekommer typen redan

i två våningar med gallerier av dels runda, dels ännu  spetsiga bågar. Till för
färdigandet av det förra testam enterade Ida Petersen  Falk av G ladsax 1398 tio 
m ark silver (B runius: Skånes konsthistoria p. 523). A ltarskåpet i Sjögestad 
har dels rundbågar dels tidiga kilbågar. A ltarskåpet från Toresund (nu i S träng
näs kyrkom useum ) har rundbågar och liksom  de föregående figurer m ed gotisk 
hållning och drapering av klädedräkten. I in tet av dessa skåp förekom m a senare 
ornam entala motiv i baldakinverket. — Senare arbeten m ed denna typ äro bl. a. 
altarskåpen i Slaka i Ö stergötland, med kilbågar, drapering och hålln ing ungefär 
som det b rukades 1460—80; från Möja i Uppland (nu i Stockholm), med tryckta 
kilbågar; från Ö ver-Selö (nu i Strängnäs kyrkom useum ) i N erike, m ed sena bal
dakiner. De förstnäm nda altarskåpen bilda en sto r del av det, som  i Sverige 
på detta om råde kan tillskrivas 1400-talets förra hälft; en annan betydande del 
har som mittbild korsfästelsen  med tre figurer. Till denna senare grupp kunna 
räknas altarskåpen i G anthem , Sundre, A rdre, G am m elgarn, W am blingbro och 
flere andra på G ottland, H eda och Järstad  i Ö stergötland (H ildebrand: a. a. p. 
269—273).

1 H ildebrand: Sveriges medeltid III p. 277.
2 B eckett: A ltertavler pl. xvi och p. 26.
8 N eum ann: Holzplastik Taf. vi.
* Se M atthaei: Schnitzaltäre p. 38—41, 98— 116, 121 — 122. Av 31 altar

skåp (n. 1—28, 40—42) från 1400—50 och tidigare ha 10 M arie kröning. Av 
16 altarskåp (n. 29—39, 43—47) från c. 1450 höra 5 hit, och av 92 (n. 58— 149) 
efter 1450 5, därav ett (Tieslund) av senare typ.

5 Tydningen av en korsto lsre lief i Lunds dom kyrka, som  M aria med Gud 
Fader och K ristus, är oriktig (H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 355—356). 
Det är Kristi dop som bär avbildats.

6 Å Klaraaltaret i Köln (1370—80) knäböjer M aria framför K ristus. G ud 
är ej avbildad.

7 Katalog d. O rig inalskulpturen n. 75—78, p. 24. J fr  Bode: D eutsche
Plastik p. 94.



vid århundradets mitt, t. ex. i en tavla av Enguerrand-Charonton 
från 1453— 54 i museet i Villeneuve-lés-Avignon 1 och i ett altar
skåp från Bamberg i Germanisches Museum, från c. 1460 2, men 
egentligen tillhör den slutet av århundradet och början av 1500- 
talet. Ben möter oss då ofta i den sydtyska konsten, men synes 
i norr ha varit jämförelsevis sällsynt.

Ehuru de båda typerna icke äro skarpt avgränsade i tiden8, 
så utgör sålunda mitten av 1400-talet i stort sett gränsen dem 
emellan. I  norden är denna gräns framskjuten med ett par år
tionden, till 1470-talet, men äfven här vilar tyngdpunkten för 
den äldre framställningen på århundradets förra hälft, till vilken 
vi sålunda böra hänföra konstverk, där ej ornamenten, baldaki
nerna eller annat bestämt tyda på en senare tid. Detta giver 
ytterligare en bekräftelse åt den datering, till c. 1425— 50, vi 
gjort i fråga om Raumoskåpet.

Altarskåpet i Raumo4 skall enligt sägen ha hämtats till 
kyrkan av en överste Jordan, som deltog i Karl X  Gustavs polska 
krig och ägde Lachtis gård i Raumo socken. Det finnes dock 
intet skäl att betvivla, att det redan under medeltiden fanns här. 
Möjligen har Jordan ombesörjt den restauration, som synbarligen 
utförts och vid vilken inskrifterna tillfogats och de kvinnliga 
helgonen bytt plats, så att de nu stå vända från huvudbilden.

Altarskåpet i Euraåm inne.

I  Euraåminne har bevarats mittdelen av ett altarskåp. Spår 
av gångjärn på dess sidokanter utvisa att det haft flygeldörrar. 
Skåpet och bilderna äro av ek, skåpets dimensioner 1,9 m höjd 
och 1,9 m bredd.
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1 Bouchot: Les prim itifs frangais II pl. xli.
2 Katalog d. O riginalskulpturen, n. 205, p. 34.
8 I det s. k. Fredrik III:s altaret i N eustadt, med årtalet 1447 å predellan,

nn  as båda typerna. M ünzenberger: Altäre II p. 145 och pl. 5 i H eft XVI.
En granskning av b ilderna visar dock, att en del av dem bör dateras till c.
1500; de ha denna tids hållning och draperier.

4 A spelin: Rauman kirkko p. 189. — A. anser altarskåpet i Raumo vara
från slu te t av 1400-talet.
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I  skåpet har framställts konungarnes hyllning. Längst till 
vänster sitter Maria, en ungdomlig, ädel gestalt med fint, ovalt 
ansikte. Hon har långt, utslaget hår, över vilket hon bär ett lätt 
dok med krusad fåll samt krona. I  hennes famn står det nakna 
Jesusbarnet, sträckande armarue emot den främste konungen.

A ltarskåp i Euraåm inne.

Bakom Maria synes Josef, en man med kraftiga anletsdrag. Han 
bär på huvudet en spetsig mössa eller huva av mjukt tyg; man
teln är över axlarne omslagen till ett slags krage, och i högra 
handen håller han en stav. Till höger om madonnan framräcker 
den äldste konungen knäböjande sin tribut; hans drag äro åld
rade och pannan fårad av bekymmer; skägget är tämligen kort. 
Rocken eller kjorteln sammanhålles kring midjan av ett med
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plåtar besaget riddarbälte. Över axlarne bäres en hätta, som 
slutar med en bred bård nära armbågen och vars spets eller 
»strut» hänger ned över ryggen '. Bakom konungen synes en 
tjänare, vilken lyfter från hans huvud en likadan huva som Jo
sef bär. Längre till höger står den andre konungen, vändande 
sig om och visande med högra handen uppåt (på stjärnan över 
Betlehem). Han är en medelålders man med något plumpa drag 
och grov näsa samt långt flätat skägg. På huvudet bär han en 
med en turban omvirad krona, kring livet ett riddarbälte, från 
vilket en stor väska eller pung hänger ned. En tjänare med 
ytterst grovt utseende samt långa nedhängande mustascher räcker 
åt honom ett helgedomskärl; han bär åtsittande hosor, till knäna 
gående rock och kort svärd vid ett enkelt bälte. Sist i raden 
står den yngste konungen, en ungdomlig, skägglös gestalt i fotsid 
kjortel med riddarbälte samt över axlarne en lång mantel eller 
kappa med bred omslagen krage och en löst hängande ärm ; på 
huvudet bär han en krona. Också han emottager ett helgedoms
kärl av en tjänare med långt lockigt hår och egendomlig klädnad: 
kring överkroppen en kort, åtsittande jacka, nedanom midjan till 
knäna samt kring vadorna ett i flere tjocka varv lindat kläde. 
Knän och fötter äro bara.

Bakgrunden i skåpet är förgylld, utan mönster, med glorior 
bakom de heliga personerna. A v  inskrifterna på dessa glorior 
kan numera läsas endast Sojep cugfoä. Baldakinerna äro tre till 
antalet (en bortfallen) och polygona, envar med tre sidor, be
stående av ett högt och vackert gallerverk och framför detta en 
rundbåge, fylld med massverk av cirkelsegment o. s. v. samt 
krönt av en stängel med krabbor. Nedanför bilderna finnes ett lågt 
understycke, avdelat i fyra delar, envar med ett af gallerverk 
flankerat fvrblad i mitten. A  fyrbladen ha målats bröstbilder av 
helgon. Ä  det längst till höger varande framställes en konung 
med ett språkband, varå kan läsas: regeä . a . i .. 2. Färgen i denna 
bild är enkel: mörkbrun hudfärg med vita glansdagrar, samt hår 
och skägg utmålade med fina, ljusa penseldrag; dräkten är för

1 Om „hättan“ se H ildebrand: Sveriges medellid II p. 291—292.
2 Enligt m eddelande av prof. J . J . T ikkanen torde det här vara fråga om 

ps LXXI. 10: Reges T harsis (et insulae m unera offerunt). Se nedan p. 146 not 2.
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gylld. I  närmaste fyrblad till vänster synes bilden av en brun
klädd munk; de övriga bilderna äro utplånade.

Det mest utmärkande i konstnärligt avseende hos dessa bil
der är det synbara strävandet efter realism, vilken på ett kraftigt 
sätt bryter fram genom de ännu i mycket ofullkomliga formerna. 
Draperierna äro plumpa och schematiska, och armar och ben 
ofta vanskapliga och oriktigt förenade med kroppen; man betrakte 
t. ex. överkroppen hos den främste konungen eller ena armen 
hos den andre konungen och den tredje svennen. Men den go
tiska stilens sneda gestalter och dekorativa drapering äro för
svunna, och personerna ha avbildats i naturlig hållning. Man 
har ,en känsla av att konstnären arbetat efter levande modeller 
eller också efter ett konstverk av högre rang, vilket han icke i 
alla delar mäktat efterbilda. Skildringen är rik på figurer, och 
handlingen hos de enskilda gestalterna livlig; till dem som tidigare 
avbildats i denna grupp har nu kommit Josef, och envar av ko- 
nungarne har med sig en tjänare l . Bäst har konstnären lyckats 
i individualiseringen av ansiktena. Josefs manliga, energiska 
drag bilda en verksam kontrast mot Marias blida anlete, och 
hos konungarne är skillnaden i ålder väl iakttagen; den går för 
resten igen också hos tjänarne med deras grova, uttryckslösa 
ansikten. Med förkärlek ha de olika kostymerna avbildats. I 
dessa bilder har realismen nedbrutit deu gotiska konstens skrankor; 
endast kompositionen kan ännu sägas tillhöra en tidigare period.

Att döma av baldakinerna är detta altarskåp senast från 
medlet av 1400-talet. Detaljer i kostymerna bekräfta, att det 
bör dateras till förra hälften av århundradet. De påminna rätt 
mycket om de nämnda altarskåpen i Mildstedt och Neukirchen 
(1420— 30) i Holstein 2. Riddarbältet tillhör ju en tidigare period, 
och likaså erinrar den krusade fållen å madonnans huvudbonad 
om de djupt inskurna flikarna i dräkter från slutet av 1300-talet.

1 Detta motiv anträffas t. ex. å ett diptykaltare i M ariakyrkan i Lübeck, 
från slu tet av 1400-talet: en figurrik bild, där svennerna lyfta m össan av huvu
det på efl av kungarne, räcka fram relikviarierna o. s. v., alldeles som  på vårt 
skåp. M ünzenberger: a. a. I pl. 27 och p. 126.

1 O ckså en jäm förelse med altarskåpet i Landkirchen (1370—90), särskilt 
Judaskyssen , är av in tresse . J fr  M atthaeis karakteristik , Schnitzaltäre p. 137, 
162 (avb. p. 157).



I  viss mån kan man säga, att bilden även i ikonografiskt 
hänseende tillhör en äldre typ. I  själva valet av framställning 
tinnes intet som utmärker en bestämd period. Konungarnes 
hyllning hörde till de ämnen, vilka, tack vare möjligheten till en 
rik och praktfull skildring, med stigande intresse omfattades av 
konstnärerna ända till medeltidens slut. Men visserligen är det 
ovanligt att finna denna grupp som mittbild i de snidade altar
skåpen b Under den romanska perioden avbildades, såsom vi 
funnit även i Urdiala och Kumlinge, Maria med Jesusbarnet i 
mitten och de tre konungarna var för sig på en av flyglarna. 
Den gotiska konsten införde en koncentrering och tredelning av 
kompositionen 2, med de två förste konungarne i mitten. Bilden 
hade alltjämt sin plats på någon av flygeldörrarne. Endast sällan 
påträffas därefter de tre konungarne var för sig, och bilden står 
då i mitten eller är ensam, t. ox. de tre fristående konungarne 
av Anthonius Berthold i Lorenzkyrkan i Nürnberg, från c. 1324 8, 
samt vidare å ciboriealtaret i domkyrkan i Slesvig 4 och ett altare 
i S. Jürgen i W ism ar5, med rundbågsbaldakiner8. Genom kom
positionen och bildens karakter av huvudbild ansluter sig altar
skåpet i Euraåminne sålunda till åldriga förebilder. Det hör även 
till de framställningar, i vilka strävan efter representation ännu 
behärskar kompositionen, i motsats till renässansens verklighets
skildring. Men realismen i detaljerna tvingar oss att ej alltför långt 
tillbakaskjuta dateringen. Också om vi väga dessa fakta mot var
andra, torde den nämnda dateringen 1425— 50 befinnas vara riktig.

1 I de målade altarbilderna är den vanlig som mittbild. J fr  den s. k. 
K ölner-D om bilden av Stephan Lochner från inem ot 1450. K onungarnes hyllning 
var ett älsklingsäm ne för de kölnska m ålarne. Aldenhoven: Köln. M aler.

2 K ehrer: Die heil, drei Könige p. 58.
3 A nthonius Berthold var hovbildhuggare hos Ludvig Bayraren, som  1324 

grundade Lorenzkyrkan. G raf: G othische A lterthiim er Taf. iv n. 326—328 
och p. 17.

4 M atthaei: Holzplastik Taf. v. 20. Från slu tet av 1200-talet.
5 Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . II p. 86.
“ I Sverige finnas, så vitt jag har mig bekant, två altarskåp med konun

garnes hyllning som mittbild. Det ena finnes i H elsingborgs k y rk a ; kostym erna 
erin ra om det näm nda altarskåpet i W ism ar, m en baldakinerna förefalla yngre. 
Det andra skåpet är från Ham m arby i Söderm anland. Att döma av figurer och 
baldakiner är det från c. 1460—80. M adonnan och den äldste konungen intaga 
m itten, och till vänster om dem stå, var för sig m ellan strävpelare och under
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M indre altarskåp och grupper.

Några mindre altarskåp och grupper kunna ytterligare date
ras till förra hälften av 1400-talet eller något årtionde därefter. 
V i skola här sysselsätta oss med dem, som i ikonografiskt hän
seende ansluta sig till de senast beskrivna konstverken.

I  T ö  v s a l  a finnes en bild av Maria, sittande vänd åt höger 
samt hållande händerna sammanlagda över bröstet till bön. 
Madonnan bär krona på huvudet. V i ha tydligen här för oss en 
bild ur en grupp framställande Marie kröning. Den långa, stela 
överkroppen, de mäktiga, ehuru i ett reliefplan lagda vecken 
nedanom knäna, och behandlingen av håret, som bucklar sig 
något kring öronen, ävensom halsen, som småningom övergår i 
bålen, låta oss hänföra figuren till en tid, då den gotiska tradi
tionen ännu var stark. Den påminner om figurer i det ovan
nämnda altaret i S. Jürgen i Wismar, och kan väl betraktas som 
samtida med dem eller från c. 1410. Bilden är av björk och 
0,4i m hög.

I  S. M å r t e n s  ha bevarats några figurer ur ett altarskåp, 
nämligen Kristus och Maria ur gruppen Marie kröning, samt fyra 
sittande helgon (två av dem nu i Helsingfors). Hårbehandlingen 
hos de sistnämnda påminner om madonnor från mitten av 1400- 
talet; håret bildar en vågig kontur.

I  S. M a r i e  finnes ett altarskåp, som i mitten visar ovan 
Marie kröning och nedan den korsfäste med Maria och Johannes 
—  denna enkla framställning, vilken även den är karakteristisk 
för slutet av 1300- och början av 1400-talet. På sidorna synas 
de tolv aposllarne i två rader samt fördelade så, att fyra komma

baldakin, de två övrige konungarne, till höger O lof och Erik , på flyglarne sex 
andra helgon. — En in tressan t bild av konungarnes hyllning påträffas å ett altar
skåp i H alberstadt (avb. hos M ünzenberger: Altäre, Heft XVI pl. 6; ej om näm nt 
i texten), av allt att döma från slutet av 1300- e ller början av 1400-talet. Mitt
bilden visar M arie kröning (tidig typ); på flyglarne 9 helgon ordnade 3 och 3 
sam t på den fjärde tavlan konungarnes hyllning. K onungarne äro ste lt uppradade 
efter varandra. — De heliga tre konungars altare i Åbo dom kyrka grundlädes 
av M agnus Olai Tavast (1412—50). Porthan: O pera Sel. II p. 407. K anske 
hade altarskåpet i m itten en fram ställning av konungarnes hyllning.



K. K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 131

på mittpartiet och åtta på flygeldörrarne. —  I  de sittande gestal
terna se vi här, liksom i S. Mårtensbilderna, den i upplösning 
stadda gotiska stilen, med figurerna höljda i ett överflöd av 
mjuka, omotiverade veck. Ståndbilderna höra mera till den se
nare perioden; de äro raka och stela, och manteln är draperad 
på ett karakteristiskt sätt, lyft över ena armen fram över kroppen 
och bildande en följd av veck, som äro brutna i skarpa vinklar 
med spetsen nedåt — ett enformigt motiv, som synnerligen ofta 
påträffas under 1400-talets senare hälft. Baldakinerna ha enkla 
rundbågar, som dock redau 
uppåt utsända en list, flan
kerad av gallerverk. Altar
skåpet torde kunna dateras 
till kort efter 1450.

I  H a l i k k o  finnes mitt- 
bilden av ett altarskåp, vars 
flyglar gått förlorade. Längst 
till vänster står Maria, vänd 
åt höger och hållande fram
för sig det nakna Jesusbar
net. Madonnan har långt 
hår och bär krona, men ej 
dok. T ill höger följa efter 
varandra och stående var 
för sig de tre konungarne, 
två av dem vända mot Maria, den tredje mot åskådaren. 
Den främste av dem knäböjer icke. De äro alla lika klädda, i 
röda (hos den tredje grön), upptill åtsittande, nedtill i breda av
rundade veck lagda, till knäna gående rockar \ ett strax under 
livet sittande plåtbeslaget riddarbälte samt röda åtsittande hosor. 
Alla äro skäggiga, och någon skillnad i ålder kan icke iakttagas; 
den tredje har något längre, tvekluvet skägg. Hållningen är 
ytterst stel. —  Bilderna stå i ett fyrkantigt skåp; av flygeldörrar- 
nes gångjärn synas ännu spår. Skåpets dimensioner äro l,is  m

1 S. k. sorkoter. Jfr H ildebrand: Sveriges m edeltid II p. 287. U nder 
1300-talet buro m ännen snäva eller vida sorkoter. Den snäva slöt tätt till från 
halsen till höfterna; nedanför dessa hade den u tseendet av en rikt veckad 
kjortel.

A ltarskåp i Halikko.
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höjd och l , i s  m bredd. Baldakinerna, av vilka endast fragment 
bevarats, ha haft enkla rundbågar, invändigt tangerade av mindre 
dylika, vilka bildat näsor, och utan gallerverk ovantill. Bakgrunden 
i skåpet är prydd med ett egendomligt primitivt rätlinigt mönster 
i målning.

Den stela karakteren såväl i anordningen som hos figurerna 
ger åt detta arbete ett ålderdomligt tycke '. Aven de rundbågiga 
baldakinerna hänvisa arbetet till förra hälften av 1400-talet. 
Endast madonnan är av yngre typ, vilket gör det sannolikt att 
skåpet tillhör en framskriden del av perioden; måhända är det 
från c. 1440, då enligt en sägen Halikko kyrka uppfördes av en 
medlem av ätten Horn 2.

I  V ö r å  finnas några fristående bilder, vilka tydligen utgjort 
en reliefgrupp, framställande konungarnes hyllning. Den egendom
liga, fyrdelade kompositionen, som gör ett högtidligare intryck än 
den vanliga, tredelade, tyckes giva vid handen, att vi även bär 
ha för oss en mittgrupp ur ett altarskåp; figurerna äro också rätt 
stora, 0,«o m höga. —  Längst till vänster står Josef lutad mot sin 
stav, så följer Maria med Jesusbarnet, därefter två av konungarne, 
av vilka den främre knäböjer, och sist till höger den tredje ko
nungen. Bilderna äro av björk och i senare tid i stället för den 
ursprungliga, lösgjorda färgen övermålade med vitlimning, som 
nu i sin tur ställvis bortfallit och gör det svårt att rätt uppfatta 
bildernas detaljer. Det är icke säkert, om den tredje konungen 
varit avbildad som neger. Gestalterna äro smala, draperierna 
snäva och stundom omotiverat åtdragna. Madonnabilden påmin
ner genom den upptill vidare kronan och den kring halsen om- 
slagna manteln samt det nakna och frodiga, snett över famnen 
hållna Jesusbarnet om Mariabilder från 1400-talets mitt. Andra 
hållpunkter för dateringen saknas.

Ett par åländska altarskåp höra ytterligare till denna period, 
men skola behandlas i nästa kapitel i sammanhang med övriga 
åländska arbeten.

1 J fr  N ervander: Kyrklig konst II p. 21. N. anser, att altarskåpet m öj
ligen är en av inhem sk hand gjord senare fri efterbildning av något äldre 
bildverk.

8 R inne: H alikonlahden seutu  p. 5. Samm a sägen gäller också de när
belägna kyrkorna i U skela, Salo och S. Bertils. I Halikko och Salo funnos 
dock tidigare kyrkor.



K. K, Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 133

Fristående bilder (helgonskåp).

Det nämndes redan, att helgonskåpet är en form, som kan 
påvisas tidigare än det egentliga altarskåpet. I  helgonskåpen 
bevarades också den äldre stilen längre än i altarskåpen. Det 
plastiska, som ej bands vid de stora ytorna, utvecklade sig i dem 
mera otvunget, och måleriet var av mindre betydelse. Därför 
höra också dessa konstverk under den nu i fråga varande perio
den företrädesvis räknas till ropresentationsbilderna.

Det vore dock orätt att säga, att icke den nya tiden tryckt 
sin prägel också på dem. Trots all den från gotiken nedärvda 
bundenheten och ofullkomligheten förfela icke heller de att göra 
det intryck, som all vårlig konst för med sig. I  många av dessa 
arbeten förbinder sig 1300-talets ädla, fina stil med den fram
brytande realismen till en samverkan, som gör dem till kanske 
de mest tilltalande konstverk medeltiden lämnat oss.

Bilden av S. Margareta, trampande på draken, i V em  o kyrka, 
visar ännu de smala axlarna och den svängda ställningen, som 
äro egendomliga för 1300 talets gotik, men det behagsjuka i 
uttryck och hållning framträder endast lindrigt. Beundransvärd 
är dräktens veckning, med den väl avvägda omväxlingen av våg
räta och lodräta motiv, och fakturen, som låter oss ana ett varmt
och mjukt stoff, såsom ylle 1. dyl. En sådan realism är främ
mande för den gotiska stilen, där vecken äro stora och pompösa 
samt omsorgsfullt avrundade, med undvikande av alla skarpa 
kanter och inveck, och hela ytan underkastats en glättande över- 
arbetning. Men om ock realismen redan gör sig gällande i Vemo- 
bilden, så behärskas dock det hela av den gotikiserande roman
tiska riktningens strävan efter linjeskönhet.

Framförallt dragas dock våra blickar till det härliga huvu
det. Det är lätt böjt åt sidan och omramas av ett mjukt, fram
till i två flikar fritt böljande hår. I  detta ansikte har den gotiska 
konsten givit oss något av vad den drömde skönast och kunde 
bäst, och likväl vilar över det någonting ännu för mer. De brett 
och mjukt skurna dragen, som sakna uttryck eller på sin höjd 
förråda ett stilla eftersinnande, få dock liv av den individuella
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uppfattning, som här framträder. Gotikens schematiska former 
äro redan långt borta.

Det finnes något av Meister Wilhelms anda i detta konst
verk, som är ett av de förnämsta den medeltida konsten i nor
den skapat. Ansiktet är dock mera realistiskt än hos Meister 
Wilhelms madonnor, och Vemobilden torde väl få dateras åtskilligt 
senare, till början av 1400-talet. Draperierna ha sin motsvarighet 
i några snidade och målade konstverk från slutet av 1300- eller 
början av 1400-talet, t. ex. en nederrheinsk madonna i Nürnberg *; 
den s. k. Goldene Tafel från Lüneburg, nu i Provinzial-Museum 
i Hannover ä; apostlabilderna från Mölln vid Lübeck, nu i 
Nationalmuseum i München3; Klara-altaret i Köln (tillskrivet 
Meister W ilhelm )4; altaret i Grabow i Mecklenburg från 1379 5; 
ett altarskåp utställt i Düsseldorf 19046; samt ett arbete, bebå- 
delsen, av en fransk målare från c. 1400 7. I  alla dessa bilder finna 
vi även samma anordning som i Vemo av det mjuka och lätt 
vågiga håret; kring pannan något åtliggande, och böljande ned 
över bröstet i två lösa, över axlarne kastade massor.

A r 1447 testamenterade Greger Andersson (Garp, härads
hövding i Vemo) åt »mynnse soken kyrkio sanota margrete x 
marc» 8. Kyrkans namn är ej angivet, men Vemoprästen var 
det ena av vittnena, och i de angränsande kyrkorna synas inga 
bilder av helgonet ha förekommit, om man undantager ett par 
obetydliga kalkmålningar. Detta skulle tyda på, att ett högaltare 
var upprest i Vemo åt S. Margareta, och det smyckades sanno
likt av vår bild.

Bilden är av björk, 0,95 m hög, och utsnidad även baktill.

‘ Jo sep h i: H olzplastik p. 119.
5 M ünzenberger: Altäre I Taf. 11— 14.
8 G raf: G othische A lterthüm er Taf. vii n. 538—549 och p. 33.
4 M ünzenberger: Altäre Heft IX Bl. 1, 2, XI, 1.
5 Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm . III p. 188.
6 C lem en : K unsthist. A usstellung 1904, pl. 30.
’ B ouchot: Les prim itifs frangais I pl. xx.
8 A rvidsson: H andlingar VI p, 16. J fr  V allin: Suojeluspyhät p. 67. — 

Jag har hört uttalas den, förmodan, att „m ynnse“ borde tolkas som „M ynäm äki“ 
(det finska nam net på Virmo socken). Enligt m eddelande av dr T. E. K arsten 
bör det översättas med „m in“. Virmo var också under m edeltiden nam n på 
socknen . J fr  Saxén: Finlands kom m uners nam n p. 50.



M argareta. Vemo.
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Mera kraftigt och summariskt fin i Vemobiiden äro drape
rierna behandlade i de båda statyerna, föreställande antagligen 
S. Olof och S. Lars, i V i r m o  kyrka. Isynnerhet den senare är 
ett verk av god realistisk konst. Det energiska ansiktet på den 
kraftfulla halsen har en bakgrund av präktigt yvigt hår, och det 
bär ett uttryck av beslutsamhet, som väl stämmer överens med 
gesten, den kraftigt bakåtdragna högra armen och veckens härav 
betingade fall. Det är visserligen en tillfällighet, som ger åt bil
den det påfallande intrycket av rörelse; ersätta vi de försvunna 
delarne, boken (?) under högra armen (i vänstra handen har burits 
ott halster 1. dyl.) samt högra foten, så förtages intrycket. Men 
vilket temperament i ansiktet, med den hopknipna munnen och 
den rynkade pannan! —  Över konungens anlete vilar en prägel 
av sträng värdighet, och även det är mera individuellt än goti
kens schematiska bilder. Draperierna äro något rikliga, men 
naturliga, och visa självständighet i valet av motiv samt stu
dium av naturen.

De båda bilderna uppvisa ännu egenheterna hos den gotiska 
stilen, draperiernas mäktiga skuggverkan och något av don sir
liga hållningen, men realismen är dock det mest framträdande, 
och de stå närmare 1400-talets konst än Vemobiiden. S. Olofs 
dräkt, den åtsittande vapenrocken och beukläderua samt det lågt 
sittande riddarbältet, hänvisar på årtiondena omkring 1400, och 
likaså hårets anordning i en valk kring huvudet, ett bruk som
avlöste den tidigare seden att bära håret löst, med en utbuckling
kring öra tl . Manteln formar sig kring halsen till en uppstående 
krage.

Virmobilderna, som antagligen stått tillsammans i ett altar
skåp, äro av ek och 1 m höga.

En bild av S. Karin, i K a r i s  kyrka, har många likheter med
Vemobiiden. Draperierna äro ungefär likadana, ovan snäva och 
åtdragna tvärs över kroppen, nedtill och isynnerhet under armarna 
rika och rakt nedfallande. De äro dock ej så känsligt behandlade 
som å Margaretabilden. Håret faller på ena sidan löst ned över

1 J f r  V iollet-le-D uc: M obilier, art. Coiffure. Sam ma anordning av håret 
som  i Virmo återfinnes t. ex. å konung A lbrechts ( f  1412) bild i Doberan, från 
början av 1400-talet (Schlie: M ecklenburgs K unstdenkm äler III p. 644). J f r  även 
den näm nda G oldene Tafel från Lüneburg.
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bröstet; det är schematiskt utarbetat, 
med inskurna våglinjer. Ansiktet är 
rätt grovt och har ett stolt uttryck. 
Gestalten är obetydligt svängd. S. K a
rin har krona på huvudet och står 
på en hopkrupen krönt skäggig m an; 
på vänstra armen håller helgonet en 
bit av ett hjul. Den rika förgyllnin
gen å hår och dräkt är till större delen 
bibehållen. Bilden, som är av björk 
och U , »7 m hög, har sin plats på en 
plint med femsidig grundplan, och 
mot denna svarar en rikt utvecklad 
polygon baldakin överst; dörrarne som 
omslutit bilden äro borta, men rygg
stycket finnes kvar. Hela denna arki
tektoniska uppbyggnad är av ek och 
har en höjd av 1,50 m.

Redan på grund av stilen kan 
Karisbilden anses vara samtida med 
den konstnärligt visserligen mycket 
högre stående Margaretastatyn i Vemo, 
eller således från omkring 1400. Det 
vackra baldakinverket giver yttermera 
bekräftelse åt denna datering. Det visar 
rent arkitektoniska former, tagna från 
de gotiska kyrkfönstren: spetsbågar 
med massverk av cirkelbågar, som 
bilda näsor. Bågarne äro infattade av 
krabbkrönta vimperger. Överst höjer 
sig ett smäckert galleri av fönsteröpp
ningar likaledes med en kröning av 

S. Karin. Karis. krabbor. A llt detta ä r  motiv, som
upptogos, ombildades och förvanskades 

i de senare rundbågsbaldakinerna med deras gallerverk. I  denna 
tidiga gestalt, dock utan krönande spjälverk, förekomma balda
kinerna t. ex. å de gottländska altarskåpen från slutet av 1300- 
talet.
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Från början av 1400-talet är också en madonna i J a n a k 
kala.  Marias huvud är bart, och flikar av håret falla löst ned 
över axlarne. Hon håller på vänstra knäet Jesus i stående ställ
ning, med ett äpple i vänstra handen och sträckande den högra 
mot Marias bröst. Barnet är iklätt en isabellafärgad, fotsid kläd- 
ning, ornerad med gripar, örnar o. s. v. inom rutor bildade av 
snett gående linjer, allt i guld. I  högra handen har madonnan 
tydligen hållit en blomstängel eller spira. Hennes dräkt är för
gylld, fodret grönt med gyllne sirater, och bårderna mönstrade 
med punkter i upphöjt arbete. Hon sitter på en tronstol, på 
vars sidor ha målats tvåkopplade gotiska fönster. Plinten är 
sexkantig och prydd med fyrblad, inom vilka synas örnar och 
gripar; allt detta är målat i rött, grönt och guld.

Prakten i dräkterna, vilka väl skola återgiva de i början av 
1400-talet så omtyckta » sa rrasin» stoff erna, motsvaras av rätt 
stora förtjänster i utförandet. Kompositionen är ännu gotisk, och 
bilden ansluter sig genom sin framställning av på en gång det 
majestätiska tronandet och det innerliga 
förhållandet mellan mor och son till de 
madonnabilder från mitten av 1300-ta- 
let, vilka vi tidigare omtalat. Sådana 
bårder i upphöjt arbete som här före
komma även på de kölnska madonnorna 
med stående Jesusbarn. Men å andra 
sidan uppvisar bilden drag av den nya 
stilen. Madonnans ansikte är indivi
duellt, men något grovt, isynnerhet tack 
vare den fettrika hakan; i de brett 
skurna anletsdragen och utarbetandet 
av håret påminner bilden om Vemosta- 
tyn. Minen är mycket stupid. Drape
rierna äro måttfulla och visa i vecken 
kring bältet naturliga och fint utförda 
motiv. Användningen av sicilianska och 
andra italienska vävnader, med deras 
upprepningsmönster av djur, blad o. s. v., 
synes i början av 1400-talet ha varit 
allmännare i norden än under 1300-talet; M adonnabild i Janakkala.



140 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

de påträffas nämligen då ganska ofta på avbildningar, medau
de äldre bilderna visa geometriska mönster, ofta gående i breda
tvärränder över dräkten. Sannolikt är denna bild från c. 1400.

Bilden är av ek och med plint 1,3 m hög.
En helt annan typ möter oss i tvänne madonnor från okända 

kyrkor (den ena möjligen från K a l v o l a ) ,  nu i Helsingfors. Den
ena bilden visar madonnan, en rätt bred och något undersätsig

gestalt, stående framför oss med det nakna 
Jesusbarnet, vilket hon håller med bägge 
händerna, så att det halvligger tvärs över 
hennes famn och vänder sig mot åskådaren. 
Madonnan bär en krona med bred, uppåt 
starkt utvidgad ring, och det rika håret är 
ej täckt av något dok. Manteln, förgylld 
och blå, är upptill omkastad till ett slags 
krage kring halsen och samlar sig under 
armarne i rika veck; nedtill mot marken
bryta sig vecken lätt utåt åt båda sidor.
Marias hållning är endast obetydligt sned, 
huvudet lutar något åt vänster, och det rätt 
fint utförda ansiktet visar intet spår av 
leende. Bilden är av ek och 1 m hög samt 
snidad även på baksidan, där den har en 
krok, som synes utvisa, att den varit upp
hängd på en vägg eller pelare. —  Den 
andra bilden är så lik den beskrivna, att

M adonnabild från fle skulle synas vara g j,ltna 1 samma form,
Kalvola (?). om ej storleken skulle skilja på ett par cen

timeter. Manteln har varit röd (?) och blå.
I  kompositionen och detaljerna hos dräkten överensstämma 

de två madonnabilderna med bilden å ett skåp i Jacobikirche i 
Lübeck, från 1435. Samma egenheter i kostymen antecknar Gold- 
schmidt1 för sandstensfigurerna samt ett par helgonbilder av trä 
från Katarinakyrkans kor från tiden 1400— 40, och härtill kunna 
ytterligare läggas högaltaret i Marienkirche (1415— 25), de kloka och 
fåvitska jungfrurna, från Burgkirche (mitten av 1400-talet), samt

1 G oldschm idt: L übecker M alerei p. 11 m. fl., Taf. 7, 10, 11.
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en madonna av sandsten å västportalen till Marienkirche (1450). 
De ha även, liksom våra finska madonnor, håret något bucklat 
kring öronen, dock ej så energiskt som 1800-talets bilder, och ej 
upprullat strax nedtill. Även detta nämner Goldschmidt flerstädes 
som egendomligt för bilder från mitten av 1400-talet. En sten- 
madonna från ett 1420 i Marienkirche upprättat altare håller Jesus 
i den karakteristiska ställningen 1. Dylika bilder saknas icke utom 
Lübeck; här må namnas en madonnabild i Kaiser-Friedrich-Mu- 
seum i Berlin, från en kyrka i Mark Brandenburg, daterad c. 
1400 2 och endast obetydligt skiljande sig från de nämnda 
—  Jesus hålles på ena armen, och manteln är hopfäst över bröstet 
med ett spänne; vidare bilder i München8 och Nürnberg från 
början av 1400-talet 4; en madonna i altarskåpet i Boeslunde 
(1420) s, där Jesus hålles i samma riktning, med huvudet till 
vänster. Omslagen mantel återfinnes å kalkmålningar, t. ex. 
i Kongsted i Danmark från c. 14306. Ingenstädes bär dock 
denna typ en sådan prägel av lokalkonst som i Lübeck. —  I 
Sverige finnas flere bilder av samma typ som de finska: ett par 
madonnor i Strängnäs kyrkomuseum, madonnor i Söderköping, 
Torpa m. fl. 7 Det svnes vara tämligen allmänt utbredda alster 
av den liibeckska konstverksamheten vi i de svenska såväl som 
i de finska madonnorna ha för oss; tiden för deras uppkomst 
kan sättas till de två decennierna omkring 1425.

Till samma riktning hör en sittande madonnabild från okänd 
kyrka, nu i Helsingfors. Jesus hålles i den karakteristiska ställ
ningen tvärs över famnen, och madonnans ansikte erinrar om 
en av de nämnda stående bilderna, isynnerhet genom den lång
sträckta, tunna näsan och vissa drag kring munnen. Här är 
madonnan dock avbildad leende, och ett dok faller i vågiga flikar

1 Lübecks Bau- u. K unstdenkm . II p. 305.
- Bode: Bildwerke n. 291, p. 87 och pl. xxii.
* G raf: G othische A lterthüm er Taf. ix n. 509.
* D aun: Veit Stoss p. 3 och Abb. 2.
5 Beckett: A ltertavler p. 24, pl. iv.
8 M agnus-Petersen: K alkm alerier, pl. xxii. 5.
7 En m adonna på altarskåpet i Segerstad i H elsingland (nu i Statens

H istoriska M useum  i Stockholm) hör ock hit, ehuru  den redan tillhör senare 
hälften av århundradet. Jesus , som hålles i halvliggande ställning, vänder sig 
om mot Maria. Baldakinerna ha kilbågar.
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över håret. Även denna bild har ett motstycke i Lübeck, nämligen 
madonnan å ett altarskåp i domkyrkan, från c. 1450 *. Formen 
på kronan skiljer sig i någon mån från de stående madonnor
nas: ringen är högre och arbetad i ett stycke med de låga liljorna, 
medan dessa i de nämnda bilderna äro stora och särskilt på
satta. En likadan kronform som å den sittande bilden förekommer 
t. ex. å altarskåpet från Neukircben (1420— 30 )2.

En pietåbild i B j e r n å  synes 
även härstamma från den lü,- 
beckska konstmarknaden. Utfö
randet är jämförelsevis fint, och 
madonnans ansikte saknar icke 
uttryck. Vecken äro tunna och 
täta och breda nedtill ut sig åt 
båda sidor liksom på de stående 
bilder vi påträffat. Detta dra
perimotiv, som i viss mån är 
karakteristiskt för de tunna relief
figurerna under 1400-talets förra 
hälft, återfinnes i några andra 
pietäbilder. I  N y s t a d  finnes en 
dylik; kompositionen är här stel, 
i det Kristus ligger utsträckt 
över madonnans knän och ej om
fattas av henne. Madonnan har 
det konventionella gotiska leen
det. Draperierna äro mäktiga. I 

K a r i s  finnes en pietåbild med samma stela uppfattning; Maria 
håller dock Kristus i sina armar. Draperierna i denna bild äro 
likadana som i en bild av S. Antonius eremiten, med klocka i 
handen, i samma kyrka, och de två bilderna ha sannolikt stått i ett 
och samma altarskåp 3. Nystads- och Karisbilderna synas vara från 
de första årtiondena av seklet, Bjernåbilden yngre, från inemot 1450 *.

1 G oldschm id t: L übecker M alerei Taf. 8.
2 M atthaei: H olzplastik Taf. xi.
3 D raperierna i de två bilderna erin ra om två stuckbilder av apostlar från 

c. 1420, i M ariakyrkan i Lübeck. Lübecks K unstdenkm äler II p. 306.
4 Jag  skall längre fram, i sam m anhang m ed frågan om 1400-talets k ru c i

fix och om V e s p e r b i l d e r  Irån senare  hälften av århundradet, närm are behandla



Några bilder visa så stora likheter i ett eller annat hän
seende med de nu beskrivna, att de kunna hänföras till samma 
period. I  utarbetandet av det energiska ansiktet samt behand
lingen av hår och skägg påminner en bild av S. Olof i I k a l i s  
kyrka rätt mycket om konungabilden i Virmo. Konungen sitter 
på en tronstol, flankerad av två höga fialer, och trampar under 
fötterna en människohövdad drake. Draperierna äro vida, men 
naturliga och måttfulla. Bilden är en högrelief, av björk, 0,eo m 
hög. —  Till dessa två ansluter sig i vissa avseenden en 
Olofsbild i U l f s  by  kyrka; även här återfinna vi det karakteris
tiska, yviga håret, och kronan är av samma ståtliga form som 
å de nyss nämnda madonnabilderna. Konungen sitter, med en 
långskaftad yxa i högra handen och ett runt relikviarium i den 
vänstra; han bär plåtbeslaget riddarbälte. Bilden är av ek och 
1,06 m hög, dess ålder kan möjligen bestämmas, då vi veta att 
Ulfsby nuvarande kyrka uppfördes omkring 1429 l . —  En bild 
av S. Olof i R e s o  kyrka har åtsittande kläder och lågt riddar
bälte; manteln är omslagen till en upprättstående krage. —  I 
S ä ä k s m ä k i  kyrka finnas två bilder, S. Nicolaus och S. Knut av 
Danmark 2. Den förre är en skäggig man i biskopsdräkt. Den 
senare är iklädd kunglig skrud, en fotsid kjortel, snäv kring liv 
och höfter, och med en rad knappar framtill, samt mantel 
och lågt sittande riddarbälte. Konungen är skäggig och har i 
högra handen hållit ett svärd 1. dyl., varav nu endast fästet är 
kvar, i den vänstra en uppslagen bok, på vars båda utåtvända 
blad man (två gånger) kan läsa: fancte tanut. Hårets anordning 
i en valk påminner om bilden av S. Olof i Virmo, men det 
minutiösa utförandet liksom ansiktets något robusta karakter till
hör en senare tid. — En S. Annabild i T ö  v s a l  a sitterunderen 
baldakin, med rundbågar8 och krönt av en krenelerad fris, lik-

pietåfram ställningarna. — U nder förra hälften av 1400-talet uppstodo naturligtvis 
krucifix, m en åtm instone tillsvidare kan m an ej skilja dem från de till en senare 
period hörande, och alla 1400-tals krucifix skola därför om talas på en gång.

1 R inne: Satakunnan kirkot p. 26—27.
8 Man bör skilja m ellan konung K nut och hertig Knut. Den förre av

bildades med svärd, den senare  med lans, svärd och en rosenkrans kring h u 
vudet. M agnus-P e tersen : K alkm alerier (lilla uppl.) p. 49 o. f.

8 Se avbildningen p. 121.
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nande dem som finnas på de nedan beskrivna helgonskåpen i 
Salo. Också draperibehandlingen samt ornamenten långs bildens 
ryggstycke äro likadana som där. Men för övrigt saknas håll
punkter för tidsbestämningen. —  En reliefbild av Marie kröning 
finnes i T e n a l a  kyrka: Kristi och Marias bröstbilder i stiliserade 
moln b Marias huvud och denhöga, upptill vidare kronranden på
minna om de nyssnämnda madonnorna i Helsingfors.

M adonnabilden i Nystad.

Omgiven av en strålgloria står Maria med Jesusbarnet i sina 
armar på ett stort, nedåtvänt ansikte; det är Johannes uppenbarelse 
om den heliga jungfrun som här avbildats (Joh. Upp. X II. 1: Och 
ett stort tecken syntes i himmelen: en kvinna, klädd med solen, och 
månen under hennes fötter). Madonnan bär krona och under den 
ett dok över det vågiga håret; hennes huvud är fint och vackert och 
böjer sig lätt åt sidan. Det nakna Jesusbarnet håller hon tvärs över 
famnen i liggande ställning. Draperierna samla sig i täta klungor 
under vardera armen, och nedtill breda de ut sig. Vid madon
nans fötter knäböja två små änglar. Under månen synes till 
vänster den tiburtinska sibyllan, som visar madonnan i skyn för 
kejsar Augustus, och till höger riddaren Gideon knäböjande fram
för ullskinnet. Den förra framställningen syftar på legenden om 
kejsaren, som en natt drömde sig stå ocb samtala med sibyllan. Han 
frågade: vem blir min efterträdare. Sibyllan svarade: det skall 
komma en hebräisk gosse, utan fläck ocb fientlig emot våra alta
ren. Då lämnade kejsaren platsen och upprättade på Capitoliuin 
ett altare där, varest kyrkan Ara Coeli står 2. Den senare bilden 
illustrerar Domareboken V I. 36— 40: Gideon sade till Gud: —  
si jag vill lägga klippt ull på logen; om daggen lägger sig alle
nast på ullen, och hela marken förbliver torr, så skall jag förstå, 
att du vill frälsa Israel. Gideon var under medeltiden en före
bild för den kristne riddaren; det var legenden om honom som

1 En likadan fram ställning finnes i en  initial i M issale A boense blad
xlvii, fram för en text om M arie him m elsfärd.

3 V enturi: Storia dell’ arte it. 1 p. 93. Jfr Schultz: Legende von Maria p. 59.
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gav upphov till riddare- 
orden » der goldene Vlies».
Bilden av Gideon är en 
symbol av Marias jung
frulighet 1, och den var 
hland de gammaltesta
mentliga framställningar, 
som, liksom sibyllorna, 
typ ologiskt sattes i sam
band med Marialegen- 
den 2.

Ny stadsbilden är ett av 
de få exemplen inom vår 
skulptur på detta för den 
medeltida religiösa kons
ten så karakteristiska ty- 
pologiska framställnings
sätt. Man uppfattade 
gamla testamentet som 
ett förebud till det nya, 
och sökte till alla hän
delser i Kristi liv —  
senare även i Marias 
—  motsvarigheter, typer, M adonnabild i Nystad,
i judarnes gamla histo
ria och profeternas liknelser. Allt mer utvidgade sig kretsen 
av dessa typer; också hedniska element upptogos, såsom sibyl
lorna och de hedniske filosoferne. Under 13. århundradet nådde 
denna systematiska typologi sin höjd. Därefter förbleknade 
minnet härav mer och mer, i den mån konsten övergick i lek- 
mannahänder och realismen vann insteg. En mer historisk upp
fattning av de framställda bilderna gjorde sig gällande. De gamla 
typologiska serierna funnos visserligen kvar, framförallt i de s. k. 
biblia pauperum, träsnittsverken från 1400-talet, vilka voro kring
spridda överallt och tjänade konstnärerna som förebilder8. Men

' Schultz: a. a. p. 50.
2 K raus: C hristi. K unst II. 1 p. 270 o. f. Jfr  p. 369.
8 Sylwan: K yrkom ålningar i Uppland p. 21 o. f.

10



man tog därifrån, ungefär på måfå, det ämne man särskilt intres
serade sig för, utan sinne för bildens typologiska innebörd.

I  vår medeltida konst finnas några dylika typologiska bilder 
bland kalkmålningarna, särskilt i Lojo och Hattula kyrkor h De 
äro dock fullkomligt historiskt uppfattade; intresset rör sig kring 
Kains, Isaks, Moses, Daniels historia som sådan, icke som före
bild till Kristi liv och död. Bildernas sammanhang med fram
ställningarna ur nya testamentet i samma kyrka betonas på intet 
vis. Att dock den typologiska uppfattningen icke var alldeles 
främmande hos oss, finna vi t. ex. av altarskåpet i Euraåminne, 
där bröstbilderna under huvudframställningen synas vara typo
logiska s, samt av den liturgiska litteraturen. I  sångerna till 
Marias ära i den s. k. Codex Cumoensis (sannolikt från början 
av 1500-talet) heter det sålunda bl. a.

Fecundata sine viro 
genuisti modo miro 
genitorem filia.
Fusa celi rore tellus 
fusum Gedeonis vellus 
deitatis pluvia.
Florens ortus austro flaute 
porta clausa post et ante 
via viris invia 3.

Denna sekvens kan gott gälla som text till bilden i Nystad. 
Gideon var den förnämsta typen till bebådelsen och symbolen av 
Marias jungfrulighet; andra framställningar slöto sig under tider
nas lopp härtill, så att också Hezekiel framför den slutna porten 
(Hez. X L IV . 2), Gud i en brinnande buske framför Moses, sibyl 
lan visande madonnan i skyn åt Augustus, blevo typer för Maria. 
Denna typologiska grupp synes ha bibehållit sig med seghet; den

1 N ervander: Lojo kyrka p. 72 m. fl. H uru föga den typologiska innebörden 
av bilderna gör sig gällande framgår bäst därav, att N. i sin  om sorgsfulla un d er
sökning alls icke berört den. N:s bok utkom före det näm nda arbetet av Syl- 
wan, där våra nordiska kyrkom ålningars beroende av biblia pauperum  och deras 
typologiska bildserier ådagalägges.

2 Se ovan p. 127 not 2; jfr E insle: Biblia pauperum  Tab. c ; som  typ för 
konungarnes hyllning finnes här en bröstbild med inskriften Reges tharsis  & c.

3 G ranit: Codex C um oensis p. 34—36.
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är den enda, som spelar någon roll i altarskåpsskulpturen (å kor- 
stolarne voro de typologiska framställningarna talrikax). Den 
förekommer å en mängd bilder av madonnan i skyn 2; möjligen 
har också det skåp, i vilket Nystadsbilden stått, ovantill haft de 
två framställningar, som nu saknas.

Bilden av Maria med sol och måne tillhör egentligen slutet 
av medeltiden, då den förekommer också annorstädes i vårt land 8. 
Men den möter oss redan tidigare, t. ex. å altarskåpet i Boes- 
lunde i Danmark, från omkring 1420 4, samt å en bild i Nürn
berg, från förra hälften av 1400-talet5. Det kan därför ej möta 
några betänkligheter att datera Nystadsbilden till den tid, varom 
alla detaljer, även de lågt sittande riddarbälteua på gestalterna 
nedtill, bära vittne, eller senast till c. 1450. —  Bilden, som i 
nyare tid målats blå ocb vit, är utarbetad i alldeles flack relief, 
av björk och 0,eo m hög. Solstrålarna ha överklätts med, delvis 
utskurits ur tjockt papper, varpå målningen anbragts.

Helgonskåpen i Salo.

Den lilla träkyrkan i Salo (nära Brahestad) med sina intressanta 
målningar från 1600-talet gömmer inom sina väggar också ett 
par dyrbara konstminnen från medeltiden — två helgonskåp, 
vilka kanske kunna sägas vara konstens förstlingar i hela Öster
botten. Endast en madonnabild i Storkyro företer drag, som 
kunde tyda på en högre ålder, men såsom det redan nämndes 6 
är det här sannolikt fråga om en efterbildning.

Det ena helgonskåpet har i mitten den snidade bilden av

1 En utredning av de talrika typologiska fram ställningarna i korstolsskulp- 
turen  tinnes hos Ö hm an: Korstolar p. 79 o. f. — I altarskåpen synas typolo 
giska bilder tidigare ha varit allm änna. Se t. ex. altarskåpen från 1300-talet i 
C isrnar i Holstein (M atthaei: Holzplastik Taf. vi), med bilder bl. a. av kors
fästelsen och kopparorm en i öknen, sam t i Doberan i M ecklenburg (Schlie : K unst- 
denkm äler III p. 592—605): huvudaltaret, helgekorsaltaret och ett sakram entshus.

5 T. ex. å bilder i Pribbenow  och Rosenow i M ecklenburg (S ch lie : 
K unstdenkm äler V p. 168, 201) sam t å ett altarskåp i Falsterbo i Skåne.

8 I Somero, Pälkäne och Pedersöre (A spegren: Pedersöre sokn p. 63).
4 B eckett: A ltertavler p. 24 och pl. iv
8 Daun : Veit Stoss p. 3.
8 Se sid. 60.
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S. Olof. Konungen, en smärt gestalt med kraftigt, allvarligt 
ansikte och tudelat skägg, står på en människohövdad drake och 
håller i vänstra handen ett runt relikviarium; den högra handen 
är bortfallen. Han är iklädd en åtsittande, framtill med en tät 
rad knappar hopknäppt vapenrock, åtsittande benkläder samt en 
kort, över axlarne kastad mantel, som fästhålles över bröstet med 
ett fyrkantigt spänne; nedanför höfterna sitter ett plåtbeslaget 
riddarbälte långs bården av rocken. Bilden står på en fyrkantig 
plint under en baldakin med rundbågar, ganska högt spjälverk 

och krenelerad kröning; den kan omslutas medels 
dubbelt vikbara dörrar.

De inre sidorna av dessa ha horisontalt
delats i tu och upptagas av målade bilder ur 
S. Olofs och S. Eriks legender. Ovan till vänster 
synes S. Olofs färd till trollen. Ett skepp med 
låg mast och svällande segel ilar fram över böl
jorna. Till vänster i aktern står konungen med 
ett spjut (eller skaftet av en yxa?) i handen, och 
bredvid honom en krigare, som skjuter med en 
båge. Flere andra män synas i mitten äv båten. 
Målningen är ställvis skadad och har kanske
mist väsentliga delar av framställningen, dock ej 
i så hög grad som de följande bilderna. —  Ovan 

O lofsbild i Salo *ill höger avbildas S. Olofs martyrdöd. Iklädd 
röd vapenrock och hosor samt grön mantel sitter 

konungen på en tronstol till vänster. Hans huvud är lutat mot 
högra handen, och han blickar dystert nedåt. I  vänstra handen 
håller han ett spjut 1. dyl. En krigare i rustuing framträder 
från höger och hugger honom med yxa i knäet. Golvet är
mönstrat i rutor. —  Nedan till vänster framställes S. Eriks sista
mässa. T ill vänster knäböjer konungen i sin röda dräkt, lutande 
huvudet mot. vänstra handen. Till höger synes ett altare med 
en kalk, och framför detta en i grått klädd andlig. En världslig 
man står i mitten, mellan konungen och prästen. —  Nedan till 
höger se vi S. Eriks martyrdöd. A v  de till större delen förstörda 
figurerna kan till höger urskiljas en krigare i rustning, ringbrynja, 
vapenrock, saladhjälm med visir samt lågt sittande riddarbälte; 
han håller en stridsyxa i högsta hugg, och vid hans fötter synes
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S. Olofs härfärd och martyrdöd. Salo.

det blödande huvudet av en krönt man. —  På yttre sidorna av 
dörrarnes yttre delar ha framställts: till vänster en biskop med 
skägg samt klädd i vit alba, brun dalmatika och grön kåpa, möj
ligen S. Nicolaus; till höger en skäggig konung med spira och runt 
relikviarium, bärande åtsittande röd vapenrock med lågt riddar- 
bälte, röda hosor och blå mantel. Under bilden står © ’ ericu» rep.

Helgonskåpet är av ek och 1,97 m högt; dörrarnes dimen
sioner äro 1,35  m höjd och (de yttre) 0,23 m bredd; den snidade 
bilden är 0,97 m hög.

Kostymerna äro sådana som förekomma i konstverken från
senare hälften av 1300-talet och början av 1400-
talet. V id  denna tid bars ännu ringbrynjan som
försvarsrustning, och över den var dragen den
snävt åtsittande vapenrocken med riddarbältet
lågt nere kring höfterna. Plåtar voro visserligen
fästa på rustningen för skyddet av ädlare delar,
och särskilt knäskålarne och armbågarne voro på
detta sätt skyddade redan under 1300-talet, men
det egentliga plåtharnesket uppstod först under
förra hälften av 1400-talet, och samtidigt som
det vann utbredning, försvann bl. a. riddarbältet1.
Såsom vi redan nämnt, ägde den sistnämnda „ „  „ ....a  S. E riks martyrdöd
förändringen rum i de stora kulturländerna c. Sa]o

1 Boeheim : W affenkunde p. 139.
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1400— 1420, men i norden bevarade sig riddarbältet längre. Det 
förekommer t. ex., i en alldeles likadan anordning som å Salo- 
bildema, å svenska rikssigillet från 1436 *; senare hade det sin 
plats högre upp, nästan kring midjan, såsom i den stora, av 
Sten Sture d. ä. 1489 till minne av slaget vid Brunkeberg 
bekostade Göransbilden i Stockholms Storkyrka 2. —  Saladhjälmen 
åter framträdde i Frankrike i fulländad form först i början av 
1400-talet. Den var en biform av den redan under 1200-talet 
brukade järnhatten, som vi se avbildad t. ex. på Gideon i den 
ovannämnda Nystadsbilden; men av hattens brätte var i salad- 
hjälmen kvar endast den del, som hade till uppgift att skydda 
nacken. Denna] hjälm trycktes så djupt ned över huvudet, att man 
behövde å framsidan anbringa hål över ögonen, men den kunde 
också skjutas tillbaka över hjässan8. Detaljerna i rustningarna 
å vårt altarskåp synas således giva vid handen, att detta här
stammar från förra hälften av 1400-talet4. Karakteristiska för 
samma tid äro rundbågsbaldakinerna och den krenelerade krö
ningen.

Det andra altarskåpet har som huvudbild den krönta ma
donnan, hållande det nakna Jesusbarnet i halvliggande ställning 
tvärs över famnen. Hon bär gyllne dräkt med blått foder. Bakom 
hennes huvud är en gloria med omskriften mater tntfertcorbie. 
Madonnan .står på en femkantig plint under en baldakin med 
spetsbågar, fyllda liksom hörnen däröver med massverk, samt 
med krenelerad kröning.

Flygeldörrarne kunna vikas dubbelt, och de fyra fälten visa 
i en rad fyra helgonbilder. Längst till vänster står S. Anna i 
grå klädning, grön mantel och vitt dok, bärande på vänstra armen 
Maria i röd klädning och blå mantel. Madonnan håller i sina 
armar det nakna Jesusbarnet, som sträcker sig upp emot henne.

1 H ildebrand: Sveriges m edeltid II p. 301.
II p. 313.

8 „ II p. 336—337.
* I b ilderna från Nystad och Salo kunna vi första gången studera rust

ningarna under vår m edeltid. Tidigare avbildades de ej, dels em edan vapen
rocken dolde dem , dels em edan bilderna i allm änhet visade m era ideella kosty
m er, utan synnerlig  förkärlek för det realistiska återgivandet av detaljerna,
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Så följer biskop Henrik i röd, 
rikt guldstickad mässkåpa över 
ljusblå dalmatica och vit alba; 
på framsidan av den sist
nämnda är nedtill en fyrkant 
av samma tyg som kåpan.
Under hans fötter ligger Lalli 
iklädd en kort röd jacka, gula 
hosor och svarta skor, samt 
lyftande mössan av sitt blo
diga huvud. Vidare avbildas 
S. Erik, skäggig, med krona 
på huvudet och bärande en 
vapenrock av rikt mönstrat 
brunt och gyllne tyg, röda 
hosor och grön mantel, fäst 
framtill med ett smycke. Rid- 
darbältet sitter lågt, vapen
rocken sluter ej tätt kring 
kroppen, utan är rätt vid.
Konungen håller ett svärd i
högra handen, en spira i den
vänstra. —  Sist till höger fö l
jer ett kvinnligt helgon i grå 
klädning och mörk mantel, H elgonskåp i Salo.
röd bok (?) i högra handen
och fyra fina blodstrålar utströmmande från midjan (S. Brigitta?). 
—  På yttre sidorna av de yttre dörrhalvorna synas fragment, 
som visa att bebådelsen (Maria och Gabriel) här varit framställd.

Detta helgonskåp är av ek och l,e i m högt. Dörrarnes 
dimensioner äro 1,3 m höjd och 0,3 m bredd. Huvudbilden är 
0,95 m hög.

Huvudbilden i skåpet tillhör den grupp av madonnor från 
förra hälften av århundradet, som vi nyss lärt känna. Det mest 
karakteristiska är Jesusbarnets ställning, tvärs över Marias famn.
Marias gestalt är bred och undersätsig, men har ännu något av
gotikens sneda hållning, och huvudet är ovanligt mycket lutat. 
Ansiktet är välbildat och visar intet leende, manteln är bakom
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halsen omslagen till en krage, draperierna äro vackra, men rik
liga och döljande kroppens former. De samla sig långs sidorna 
under armarne och äro nedtill böjda åt båda sidor. —  Också i 
detta helgonskåp hänvisa baldakinerna och kröningen över dem 
till en tidigare del av 1400-talet. Spetsbågarne i dessa baldakiner 
äro av den form, som förekommer tidigare än rundbågarne, men 
de äro här rätt fula, och massverket består ej av mindre bågar 
på inre sidan av de större, utan av cirklar, fiskblåsliknande figu
rer o. s. v. Helgonskåpet torde kunna dateras till omkring 1450.

Målningarne å Olofsskåpet visa kraftiga gestalter och ener
giska ansikten med ett något bistert uttryck; färgen är jämförelse
vis mörk, de svarta konturlinjerna fina, och gestalterna äro i viss 
mån modellerade genom skugglinjer. A  Mariaskåpet äro figurerna 
vekare, och isynnerhet ansiktena ej så energiska; färgen är lju
sare och mera omväxlande, modelleringen sker mera genom nyan
sering av lokalfärgerna. Ehuru de två helgonskåpen tydligen ej 
äro alster av en och samma konstnär, stå de varandra dock 
mycket nära genom tidskarakteren i framställningarne, genom 
tekniken samt anordning, orneriug o. s. v. Bakgrunden såväl 
för skulpturen som på tavlorna är röd med svarta stjärnor och 
en bred, med enkla förgyllda ornament prydd bård.

I  Mariaskåpet kunna vi bättre uppskatta stilen än i Olofs
skåpet med dess till övervägande del historiska framställningar, 
vilka icke kunna jämföras med tidigare arbeten. I  figurerna i det 
förstnämnda helgonskåpet återfinnes intet av 1300-talets uianie- 
rism. De lugna, något uttryckslösa ansiktena, och de raka, ännu 
rätt styva gestalterna visa en avgjort realistisk uppfattning. Figu
rerna äro långsträckta, och huvudena ovanligt små. Åtbörderna 
bliva ej rätt tydliga under de tunga dräkterna. Men vilken fri
het, vilken naturlighet och individualitet finnes här ej i utarbe
tandet av ansiktena, vilken färgrik prakt i kostymerna! Med ett 
slag träder måleriet fram i vår konst1 i ett så fulländat skick, 
som det överhuvud uppnådde hos oss under medeltiden.

V i få dock ej tänka oss, att den konst som här möter oss

1 Av de m ålningar som  bevarats i vårt land, är endast bilden å ett litet 
altarskåp i U rdiala (se ovan p. 59) äldre. 1 Sverige finnas, utom de gottländska 
målade altarbilderna, t. ex. de sm å altarskåpen i Eds, Tjällm o, Järstad  och 
G renna , med m ålningar, som påm inna om den kölnska m ålarskolans alster,
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är inhemsk. Icke heller den svenska konsten från denna tid kan, 
såvitt man nu känner den, uppvisa något med Salomålningarna 
jämförligt. Utan tvivel ha dessa kommit från Lübeck. Och lik
väl höra de oss till mer än nästan allt annat som vi ha kvar av 
dylika konstverk. Det är nordiska personer och ämnen, som 
här blivit avbildade.

V i skola närmare uppehålla oss vid ett par av dessa fram
ställningar, vilkas mening kräver en utredning. Det är först och 
främst bilden med det seglande skeppet å Olofsskåpet.

Tydningen av de tre övriga bilderna är klar. Olofs mar
tyrdöd framställes i enlighet med legenden så, att han dräpes 
med en yxa, och i enlighet med brukét i dessa framställningar 1 
träffar det dödande hugget honom i knäet. Den andra bilden 
måste då avbilda Eriks martyrdöd, och även till denna bild finnas 
motsvarigheter, t. ex. å (den nu förstörda) Erikstavlan i Uppsala, 
där konungen var avbildad liggande på marken med avslaget 
huvud 2. En likadan bild finnes å ett altarskåp från Länna 
kyrka i Uppland. Salobilden företer dock den ovanligheten, att 
det dödsbringande vapnet är en yxa, ej ett svärd. Den tredje 
bilden åter ansluter sig nära till Erikslegenden, där det förtäljes, 
hurusom konungen bevistade mässan, då han fick underrättelse 
om att fienden var i annalkande 3. I  Olofslegenden nämnes intet, 
som passar in på denna framställning. En alldeles likadan bild 
som i Salo finnes å  ett helgonskåp från Over-Enhörna i Söder
manland 4, och samma komposition av ämnet förekom å en vägg
målning i Gamla Uppsala kyrka 5.

1 Jfr  D aae: N orges H elgener, b ilderna i slutet.
8 Peringskiöld : M onum. U lleraker. p. 49 o. Tab. iv.
8 Fornsvenskt Legendarium  II! p. 347.
4 H elgonskåpet från Ö ver-E nhörna har i m itten S. O lof med yxa, på

flyglarne: till vänster ovan Eriks segelfärd till Finland, nedan Eriks sista m ässa; 
till höger Olofs segelfärd till trollen sam t Olofs martyrdöd, avbildad liksom  i 
Salo. I bilden med Olofs härfärd står konungen på land; ute på havet synes 
ett tom t skepp; djävlarne ha spjut, liksom  flnnarne på E riksbilden. — H elgon
skåpet är från senare hälften av 1400-talet. I det torra utförandet med tem pera- 
färger, med tjocka konturer, grova ansikten och få färger med blanka glansdagrar, 
stå de svenska m ålningarna betydligt efter Salobilderna.

6 Peringskiöld: M onum. Upl. per Thiundiam  p. 205. M ålningen var från 
Karl K nutssons och Jö n s  B engtssons tid, således äldre än 1468.



Den fjärde bilden däremot hör till de framställningar, i 
vilka en sammanblandning av Olofs- och Erikslegenderna kan 
iakttagas. Det är huvudsakligen några väggmålningar i svenska 
kyrkor, vilka förete denna tvetydiga karakter till dem ansluter 
sig en målning i Nykyrko i Finland 2. Vanligtvis uppgivas dessa 
bilder föreställa S. Eriks korståg till Finland; en av dem (i Floda) 
skall till och med ha burit en härpå syftande inskrift. Men å 
andra sidan uppvisa de detaljer, som tvinga oss att uppfatta dem 
som framställningar ur Olofslegenden. Konungen håller en yxa, 
skeppets förstäv är prydd med ett oxhuvud (»Oxen» var namnet 
på Olofs krigsskepp), och vanskapliga figurer ha avbildats på 
stranden (dock avbildas stundom även »de djävlar liknande» 
finnarne i striden mot Erik på detta sätt).

Andra bilder kunna däremot endast tydas som scener ur 
Erikslegenden, emedan de höra till hela serier av dylika fram
ställningar. H it höra bilder såväl å den nämnda Erikstavlan i 
Uppsala domkyrka som på väggarue i Gamla Uppsala kyrka; 
härtill kan läggas en bild å S. Henriks kenotafium i Nousis8, 
där två skepp avbildats, det ena med Erik, det andra med Hen
rik ombord. I  Osmo kyrka i Uppland synas sida vid sida de 
varandra liknande bilderna av Olofs och Eriks härfärder1. Slut
ligen förekomma två nästan likadana bilder å det redan nämnda 
altarskåpet med S. Eriks och S. Olofs snidade statyer från Länna 
kyrka i Uppland 8. Den ena bilden avser S. Erik. Den uppvisar 
en detalj, som förekommer å de tre övriga nämnda bilderna: 
biskop Henrik är avbildad vid konungens sida. Ännu en likhet 
består däri, att ingen bågskytt i dessa framställningar är avbildad 
på skeppet (utom på Nousisbilden), vilket däremot ofta är fallet 
med Olofsbilderna.

1 Sylw an: K yrkom ålningar p. 63. Daae: N orges H elgener p. 129.
2 E. N ervander, Kyrklig konst II p. 41. Den i fråga varande m ålningen, 

vilken genom  en i vår tid anbragt inskrift uppges avbilda S. E riks färd, visar 
ett skepp med fram stam m en utsnidad till ett oxhuvud, och i bakstam m en står 
bl. a. en upprätt yxa. K onungen är avbildad utan skägg. På stranden synes 
en djävul.

* N ervander: S. H enriks sarkofag, pl. iv.
4 Sylwan: K yrkom ålningar p. 72—73.
6 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 303. A ltarskåpet har rundbågs-

baldakiner och ålderdomliga skulpturer. — Erik är tydligen från ett äldre skåp.
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Salobilden företer intet annat av dessa kännetecken på, 
vilken av de två helgonens legender man avsett att avbilda, än 
att en bågskytt framställts vid konungens sida. Men det är 
osannolikt, att man i en serie bilder skulle velat framställa tre 
scener ur Eriks liv och blott en ur Olofs, vilken dock är huvud
bild i helgonskåpet. Förhållandet här är alldeles likadant som i 
Over-Enhörna, där även mittbilden utgöres av Olof, och målnin- 
garne delats mellan honom och Erik. V i böra därför tyda den 
fjärde framställningen som S. Olofs härfärd.

S. Henriksbilden i Mariaskåpet är densamma som otaliga 
gånger möter oss i kyrkor i vårt land och Sverige. Helgonet 
avbildas trampande på Lalli, vilken från sitt blodiga huvud av
tager biskopsmössan, som han rövat. Då det är första gången 
vi påträffa S. Henrik i vår konst, är det här på sin plats att 
beröra framställningarne av honom samt överhuvud hans dyrkan b

S. Henriksdagen omnämnes redan 1256 och 1268, och när 
Abo domkyrka år 1300 invegs bl. a. till hans ära, var han all
mänt dyrkad även i Sverige. Hans namn förekommer såväl i 
Ostgötalagen (c. 1290) som i Upplandslagen (1296), och i en 
runkalender från 1328 finnes hans tecken 2. Han är även upp
tagen i Uppsalakalendariet av år 13448. V id dateringen av 
medeltida handlingar nämnes han i Finland tidigast 1353, i Sve
rige 1357. Också söderom Finska viken var han tidigt känd; 
år 1320 skänkte en borgare i Reval, Johan av Kalmar, arvet 
efter sin hustru Margareta till byggnadshjälp åt S. Henriks tem
pel i Åbo b Från 1400-talets början växte hans dyrkan snabbt 
på båda sidor om Bottenhavet. I  Uppsala domkyrka funnos icke 
mindre än fem altaren, som gömde reliker av honom 5, däribland 
det 1400 av rådmannen i Stockholm Peder Åländing grundlagda, 
1410 invigda S. Henriks- och S. Erikskoret. Å r 1435 invegs 
Erntuna kapell och altare i Uppland, och därvid nedlades reliker

1 Jfr  m in uppsats i Finskt M useum  1899 p. 45. Jag  har ej funnit till
fälle att kom plettera denna delvis på handskriftstudier i K öpenham n och Stock
holm vilande undersökning.

2 N eovius: Chronographia p. XIII.
8 * „ P. b
4 Svartb. p. 18.
6 Peringskiöld: M onum. U lleraker p. 25 o. f.
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av de 11,000 jungfrur och S. H en rik1. Ungefär vid samma tid 
lät också biskop Magnus Olai Tavast (1412—50) utföra det dyr
bara kenotafiet i Nousis kyrka med helgonets bild och framställ
ningar ur hans legend2, och det är först nu, som även avbild- 
ningarne av honom börja vittna om den utbredning hans dyrkan 
vunnit8. 1438 instiftades av domherren i Uppsala Jolian Andreae 
och borgaren i Stockholm Kort Rogge ett altare med S. Henriks 
bild samt reliker av honom i karmeliternas klosterkyrka i Dan
zig * Mot slutet av medeltiden var han bekant även i Norge, 
där han finns upptagen i det trondhjemska missalet 5. Ja, t. o. m. 
i England var han känd; också där var det i ett karmeliterkloster 
hans minne levde 8.

En undersökning av, i vilken mån S. Henrik var dyrkad 
inom och utom landet, försvåras väsentligen av att man ej med 
säkerhet kan säga, vilka bilder som avse honom. A  ett altarskåp 
från H ille kyrka i Gestrikland (nu i Stockholm) finnes en biskop 
utan Lalli under fötterna, men en inskrift upplyser oss om, att 
det är © ’ l)inricf. Helgonet avbildades således även på detta sätt, 
utan Lalli, och det är klart, att de många biskopsbilder utan 
särskilt attribut, vilka förekomma i våra kyrkor, företrädesvis 
måste räknas som Henriksbilder. Endast S. Nicolaus kan där
jämte komma i fråga, då det gäller tydningen av dylika bilder. 
Han är, med upplysande inskrift, avbildad å våra kyrkomålningar, 
t. ex. i Tövsala; han är också upptagen i Abomissalet (som tot. 
duplex, således ivrigt dyrkad). Hans namn var rätt allmänt som 
förnamn (Nils). Ingå kyrka var invigd åt honom7. Nicolaus

1 Uppl. Fornm innesför. Tidskrift I p. 16.
2 N ervander: S. H enriks sarkofag.
8 Bland avbildningar av helgonet med Lalli m å näm nas en kalkm ålning 

i D anm arks kyrka i Uppland. Sylwan: K yrkom ålningar p. 141.
4 Peringskiöld: M onum. U lleraker p. 2 9 8 .— Jfr  nedan, N ådendalsskåpet.
5 Breviarium  N idrosiense 1519 och M issale pro usu  totius regni Nor- 

vegiae sec. ritum  sancte m etropolitane n idrosiensis ecclesie. — S. H enrik  före
kom m er ej i danska kalendarier (t. ex. M issale Lundense).

6 Jam es: S. H enry of Finland p. 221. W essely (Iconographie p. 216) 
om näm ner en avbildning av H enrik, utförd i kopparstick av J .  B. de Cavalleriis 
efter N. C ircignano och ingående i ett arbete Ecclesiae anglicanae trophaea (tryckt

Rom 1584).
7 H ausen : Västra Nyland p. 28.
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avbildas i regeln som en biskop med kort skägg l . Henrik 
förekommer däremot på nästan alla säkra bilder utan skägg. 
Undantag finnas visserligen i fråga om såväl den ene som den 
andre. Så är t. ex. Nicolaus å målningen i Tövsala samt å en sni
dad bild i Storkyro skägglös, och i Storkyro finnes en snidad bild 
av S. Henrik med Lalli, där biskopen bär skägg. Men i stort 
sett torde man kunna säga, att S. Henrik avbildas utan skägg, 
och de flesta biskopsbilder av detta slag i vårt land kunna tydas 
som framställningar av honotn.

Altarskåpet i Nykyrko.

Den förnämsta prydnaden i det år 1470 med valv och vägg
målningar smyckade templet i Nykyrko var det altarskåp, vilket 
i gott skick bevarats ända till våra dagar. Det är utan tvivel 
utfört under förra hälften av 1400-talet; måhända hämtades det 
dock först senare, samtidigt med kyrkans målande och korstolarnes 
förfärdigande, till kyrkan. Det är svårt att tänka sig detta konst
verk i en torftig m iljö; rent konstnärligt sett såväl som ur histo
risk och ikonografisk synpunkt är det ett av våra mest betydande 
konstminnen.

De snidade bilderna i mitten samt på inre sidorna av flygel
dörrarne framställa scener ur Marias levnad, målningarna på dör- 
rarnes yttre sidor hänföra sig till S. Barbaras legend. De senare 
hava tilldragit sig den största uppmärksamheten och, egentligen 
oriktigt, givit konstverket dess namn: Barbaraaltaret.

Huvudgruppen i mitten visar oss jungfru Marias död i 
kretsen av Kristi lärjungar, samt däröver Marie kröning. Legen
den berättar härom: Då Maria var sextiotre år gammal, fick hon 
av Kristus uppenbarelsen, att hon skulle dö. Hon ville då ännu 
en gång se apostlarne samlade omkring sig, och ehuru de hade 
spritt sig kring hela världen för att förkunna ordet, kommo de 
svävande på moln till hennes dödsläger. Där tände de på ljus 
samt greto och klagade. Då sade den yngste av dem, Johannes, 
till de övriga: gråten icke, på det ej folket må säga, att vi frukta

1 Detzel: C hristi. Ikonographie II p. 549.
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döden, vi, som predika uppståndelsen. Och Kristus samlade om
kring sig alla änglar och heliga i himmelen och upptog Maria till 
sin tron.

På vår bild ligger Maria utsträckt på sin bädd, med dok 
på huvudet och ett täcke över kroppen. Ögonen äro slutna. 
Bakom dödslägret böjer sig Johannes ned över den avsomnade 
och tillsluter med ena handen hennes ögon; med den andra lyfter 
han lätt upp hennes ena arm. Bakom honom hjälpas två apostlar 
åt att tända ett ljus; till vänster vid ena ändan av bädden synas 
två andra, av vilka den ene höjer ett rökelsekarl , på vars glöd 
han blåser, och vrd den motsatta ändan till höger står ett annat 
par, den ene hållande en foliant, ur vilken den andre sjunger. 
Nedtill framför sängen sitta fyra apostlar; längst till vänster en, 
som trött lutar sitt huvud mot handen; så en med djärvt utseende, 
som med händerna lyfter upp sin nakna fot och skrapar sig 
under fotbladet; så en vek, melankolisk figur med huvudet på 
sned, ögonen sänkta och händerna hopknäppta över en skrift- 
rulle, som han håller i famnen; sist till höger S. Jakob med pil
grimshatten, som glidit ned och hänger vid ett band över axlarne; 
också han lutar huvudet mot handen, med armbågen stödd mot 
sängens fotända. —  Upptill synes i mindre skala Marie kröning 
avbildad i moln. Madonnan sitter till höger, vänd emot Kristus, 
som lyfter en krona på hennes huvud. Några änglar ordnade i
ring och svävande i moln vända sig jublande mot de t v å ; på
sidorna sväva ytterligare två större änglar.

Ovan till höger framställes fortsättningen av legenden. Då 
apostlarne sedan, heter det, buro Maria till graven, sjöngo några 
av dem med så hög röst, att judarne vaknade och sade: låtom 
oss döda alla apostlarne och bränna Marias kropp. Under överste
prästens ledning skyndade de mot bärarene. Några av dem grepo 
tag i kistan. Men deras händer förstenades, och de blevo hän
gande vid kistans rand; andra åter blevo blinda. Då bådo do 
Petrus om förlåtelse, och han botade dem, som trodde på Kristus. 
—  Bilden visar apostlarne, med lugnt utseende bärande kistan

1 Den övre delen av detta rökelsekar saknas num era. B låsandet på
glöden i M arias dödsscen förekom m er redan i den byzantinska konsten, och
motivet användes särsk ilt av de nederländska konstnärerna un d er 15. och 16. 
årh. Exempel u r den italienska k o n sten : V enturi: La m adonna p. 423.
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på två bårstänger. Två som krigare klädde män ha skyndat 
fram och fattat tag i kistan, vid vars övre rand deras uppsträckta 
händer röra; den ene vänder ryggen åt oss, den andre vänder 
sig om och öppnar munnen till ett skrik.

- Ovan till vänster avbildas Kristi födelse. Madonnan böjer 
knä framför det på marken liggande Jesusbarnet (det är nu bort
fallet), och runt omkring knäböja änglar, några av dem hållande 
kläden utbredda såsom ett slags bakgrund för scenen. Bakom 
till höger synes krubban med oxen och åsnan. —  Under denna 
bild framställes Jesu omskärelse. Två präster syssla kring altaret 
med operationen; i bakgrunden stå Josef och Maria samt två 
kvinnor.

Den sista bilden, nederst till höger, är svår att tyda. Jung
fru Maria med Jesusbarnet i famnen sitter på en tronstol till 
vänster. Framför henne knäböjer en man i ovanlig dräkt, när
mast liknande en nutida regnkappa, uppskuren på sidorna och 
med vid krage. Bakom honom framräcker en hårbeväxt djävul 
med bockskägg och långa, spetsiga öron en tavla eller skrivelse.

Sannolikt har bär avbildats en episod ur Mariasagan, näm
ligen Teofilus’ räddning. Teofilus var en präst på Sicilien, och 
underverket med honom skedde år 537. Han skötte så väl 
biskopens göromål, att efter dennes död alla ville välja honom 
till biskop. Men han nöjde sig med sin förra ställning och lät 
en annan bliva vald. Denne fattade agg till Teofilus och berö
vade honom hans ämbete och inkomster. Teofilus fann då icke 
på bättre råd i sin harm än att han försvor sig åt djävulen. 
Han skrev med sitt blod ett brev, där han förnekade Hud, Guds 
moder och Kristus. Andra dagen lät biskopen också kalla Teo
filus ocb blev hans vän samt skänkte honom full upprättelse. 
D å : fick Teofilus häftiga samvetskval över, att han skrivit brevet. 
Men genom bön till Guds moder vart han frälst och återfick 
brevet b

1 Teofiluslegenden ingår i den i Fornsvenskt Legendarium  intagna M aria
sagan. Denna, som  icke förekom m er i Jacobus a Voragines Legenda aurea, utan 
blivit de svenske översättarne bekant u r andra källor (se S tephens uppgifter i 
Fornsv. Legend. II p. 1301), omfattar huvudsakligen berättelserna om M arias död 
och begravning sam t h ennes underverk, således sam m a serie  som delvis är av
bildad å Nykyrkoskåpet. Ungefär liknande fram ställningar finnas bland målnin-



Baldakinerna över dessa reliefer äro polygona, med tre 
sidor och kilbågar av tidig form, ännu nästan rundbågar, med 
enkelt mass- och spjälverk. Skåpets dimensioner med uppslagna 
dörrar äro 2 m höjd och 2,eo m bredd.

Målningarne med framställningar ur Barbaralegenden äro 
fördelade på tvenne par flygeldörrar, i det altarskåpet är en s. k. 
pentaptyk, med dubbla dörrar på var sida. Då det inre paret 
slås tillsammans, ses på yttre sidorna fyra målningar, vilka jämte 
fyra andra dylika på inre sidorna av det yttre flygelparet bilda 
en sammanhängande serie avbildningar till legenden. De yttre 
sidorna av det senare paret dörrar ha åtminstone nu inga bilder.

Den heliga Barbara levde i medlet av tredje århundradet i 
staden Nicomedia i Bitynieu. Hennes fader, Dioscorus, var en 
av hedendomens ivrigaste förkämpar och dessutom en grym och 
egensinnig man. Han älskade högt sin dotter och nekade henne 
intet, men höll henne instängd i ett torn, på det ingen man 
skulle få se henne. Likväl lyckades kyrkofadern Origenes komma 
till tals med henne och omvända henne till kristendomen. Hon 
begärde av sin fader lov att bygga ett badrum bredvid tornet,

garna i Lojo och Hattula kyrkor; den unge m annen i bilden med underverket 
är där klädd i världslig dräkt, djävulen griper honom i arm en och håller ej en 
bok utan fattar tag i en med vidjor sam m anbunden ställning av egendomlig 
form (i Lojo), medan gula trästycken flyga om kring honom. J fr  E. N ervander: 
Lojo kyrka p. 34, och handskriven berättelse om H attula kyrkas m ålningar, i 
H istoriska M useets arkiv. N. förmodar, att H attulabilden illustrerar legenden 
om judapilten i elden (Fornsv. Legend. I p. 22). Det är sannolikt, att både 
Nykyrkom ästaren och kyrkm ålaren öst u r en dylik litterär källa. — I be
arbetningen av Teofiluslegenden (m edeltidens Faustlegend som man kallat den; 
Jan itsch ek : M alerei p. 126) tävlade m edeltidens franska och tyska poesi, och i 
konsten avbildades den ofta (Springer: leonogr. Studien p. 128). I hym nerna 
näm nes Teofllusepisoden oftast först bland underverken, strax efter berättelsen 
om M arias död och begravning; den är ej sällan det enda som näm nes, och 
om något underverk över huvud upptages, är den med (medd. av dr Yrjö Hirn). 
Som exem pel på den förkärlek legenden åtnjöt må näm nas den stora sk u lp te 
rade Teofilusfram ställningen i N ötre-D am e i Paris och, bland m iniatyrer, en hand
skrift i M ünchen från 1200-talet med en hel serie  avbildningar u r legenden 
(Janitschek: a. a. p. 126). Från senare tid är: M iracles de Nötre-D am e, en bok 
skriven 1456 för hertig Filip den gode av B ourbon; Teofilusbilderna följa om edelbart 
efter M ariabilderna. Bland träsn iderier har jag påträffat dylika endast på ett altar
skåp av Veit Stoss, i Krakau (D aun: Veit Stoss p. 25). Här lägger M aria brevet 
på den döendes bröst.

K. K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 161
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och då byggnadsarbetet begynte, lät hon där göra ett litet kapell 
och försåg det med tre fönster, på det att hon alltid måtte hava inför 
sig en bild av treenigheten, ty andra bilder vågade hon icke ha.

Här börjar raden bilder ur helgonets legend. På första 
tavlan, överst till vänster, ses till vänster tornet, en mäktig bygg
nad i flere våningar med en kraftig gesims överst samt krönt av 
en kupol. Bredvid tornet synes en mindre byggnad med trapp
gavel och tre höga fönster alldeles invid varandra. Nedanför 
står Dioscorus, en kraftfull, skäggig man i gröna, guldstickade 
kläder samt med en röd mössa med uppslaget bräm ; från mössan 
nedhänger utmed ryggen en lång vit duk. Vid sidan bär han 
en kort kroksabel. Han pekar upp emot de tre fönstren och 
vänder sig frågande om mot Barbara, som står till höger i röda, 
guldstickade kläder. Ivrigt gestikulerande med händerna utlägger 
hon sin tro för honom.

Den andra tavlan visar Barbara, som flytt ut i skogen, för 
att ej hennes vredgade fader skall döda henne med sitt svärd. 
Långt borta mellan några träbevuxna kullar, över vilka tornet 
på avstånd höjer sig, synes Barbaras blonda huvud omgivet av 
en gloria. En hög mur stänger utsikten för Dioscorus, som sö
kande vandrar fram med dragen sabel och ena handen knuten. 
Bakom honom synas två tjänare med rått utseende nyfikna 
titta fram.

Den tredje tavlan visar Barbara alltjämt i sitt gömställe. 
Dioscorus är nu till häst, och de två tjänarno följa honom. Land
skapet är ett annat: i bakgrunden klippor, omväxlande med små 
trägrupper. På en gräsbevuxen plan i förgrunden stå två i tra
sor klädda herdar, av vilka den ene för Dioscorus utpekar Bar
baras tillflyktsort. Några får ocb en vallhund synas nedan till 
vänster; till höger är gräsmattan betäckt av gräshoppor, antydande 
det straff, som drabbade herdarne för deras förräderi.

Den fjärde tavlan visar Barbara, som föres i fängelse av 
sin fader. Dioscorus griper henne med ena handen om dot långa, 
löst hängande håret, och den andra höjer han knuten till slag. 
De båda tjänarne synas bakom till vänster. —  I  tornet, dit Bar
bara föres, synes ett fönster med galler, och bakom detta Barbara 
och Kristus, vilken uppenbarar sig för henne om natten och 
uppmanar henne till ståndaktighet i tron.
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Den femte tavlan visar Barbara, som anklagas av sin fader 
inför ståthållaren Marcianus. Helgonet föres fram från höger 
av två råa knektar, av vilka den ene med ett lystet uttryck när
mar sitt ansikte till hennes. Hon bär ej mer över axlarne den 
enkla röda manteln, liksom i de föregående bilderna, utan hen
nes präktiga klädning av röd guldbrokad synes i all sin glans. 
Hennes händer äro bundna, huvudet sänkt. Framför henne till 
vänster sitter ståthållaren på en tronstol, vars karm är prydd med 
bilden av ett lejon. Också han är iklädd en dräkt av röd guld
brokad med hermelinsbräm; på huvudet bär han en spetsig mössa 
med brunt bräm, framtill prydd med en agraff och två upp
stående fjädrar. Vid sidan av honom, längst i förgrunden till 
vänster, står . en i grönt klädd drabant. I  bakgrunden i mitten 
står Dioscorus, som anklagande visar på Barbara. De två tjänarne 
sticka fram sina huvud i var sitt hörn av tavlan.

Den sjätte tavlan visar Barbara bunden vid en påle; klä
derna ha tagits av henne, och endast ett vitt skynke hänger ned 
från hennes länder. Den ene knekten höjer en piske för att slå 
till, den andre avskär hennes brö.st med en kniv. T ill vänster 
stå Marcianus och Dioscorus, åskådande marterscenen, och bakom 
dem synas de två tjänarne.

Den sjunde tavlan visar Barbara, hängande vid de fastbundna 
armarna från en på två höga klykor vilande stång. De håda 
knektarne bränna hennes nakna kropp mod stora brinnande ris
knippen. Marcianus och Dioscorus stå till vänster; bakom dem 
de två tjänarne.

Den åttonde tavlan visar Barbara med bundna händer böjande 
knä. Bakom henne står Dioscorus, som höjer sitt svärd för att 
halshugga henne, och bakom honom Marcianus och de två tjänarne.

Bakgrunden i alla dessa bilder har varit förgylld. Endast 
på något enstaka ställe kan man under den nyare övermålningen 
se, att den fordom haft ett medels inslagna punkter gjort mönster 
av små blad o. d. Den som utförde restaurationen, hade förstånd 
nog att, utom nyförgyllningen, måla endast de förstörda ställena 
och lämna det övriga, däribland det mesta av ansiktena och de 
präktiga dräkterna, orört. Det nya är också lätt att igenkänna 
både med syn och känsel; det viktigaste är drabanten bredvid 
Marcianus i tavlan längst till vänster, Barbara i tavlan längst till
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höger, samt stora stycken mark m. m. i de undre delarna av 
tavlorna nertill. Barbaras händer på den sjätte tavlan bilda en 
intressaut motsats mot hennes händer på den sjunde: på den 
förra restaurerade, klumpiga, nästan liknande ett knippe korvar, 
på den senare utsökt fina. —  De snidade bilderna äro helt 
och hållet nymålade och förgyllda, och bakgrunden i de två 
nedre avdelningarne på flyglarne har bemålats med ett fult rött 
draperi. —  Tyvärr har målningen i de fyra yttersta tavlorna 
under senaste tid, efter flyttningen av altarskåpet från kyrkan 
till museet i Helsingfors, i hög grad skadats genom sönder- 
sprickning.

Frågan, varifrån detta altarskåp leder sitt ursprung, har 
genom några egendomliga omständigheter råkat på avvägar. En 
sägen berättar, att det anträffats kringflytande i havet såsom 
vrakgods från ett förlist ryskt fartyg, och traditionen har vunnit 
styrka genom det främmande tycket i detta skåp och genom en 
inskrift på den tavla, som djävulen i Teofilusbilden räcker fram 
mot madonnan. Inskriften har lytt:

F. X. I I I . N. q i.
A. BP. DA. q.
X . X. H. X. X.

Allt detta har föranlett en författare 1 att ifrågasätta, om ej arbetet 
vore österländskt, och en dylik förmodan uttalas ofta av personer, 
som se altarskåpet.

Den nämnda sägnen är en variant av en allmänt spridd 
tradition, ungefär av samma slag som berättelserna om krigsbyten 
från trettioåriga kriget.

Vad inskriften beträffar, så är meningslösheten i denna 
blandning av latinska och nyryska bokstäver — en och annan
typ tillhör intet av dessa alfabet —  uppenbar. V id en under
sökning fanns under denna inskrift en annan: det latinska alfa
betet A B C o. s. v., också det troligen senare anbragt.

Mera vägande kunde det tredje skälet förefalla. De snidade 
bilderna ha utan tvivel ett slaviskt tycke: de breda ansiktena 
med utstående kindkotor, det korta näspartiet och den låga pan-

1 N ervander: Kyrklig konst II p. 2§
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nan, ja även det åtliggande, liksom med olja fuktade håret, erinra 
om den ryska nationaltyp, som vi ännu dagligen ha för ögonen. 
Men de skilja sig mycket från de magra och nervösa gestalter, 
i vilka t. ex. Veit Stoss återgav sina polska samtida. I  varje fall 
ha vi ej att göra med ett ryskt-byzantinskt arbete. Skulpturen 
är över huvud främmande för den byzantinska konsten. Om 
skulpterade arbeten också icke alldeles saknas l , så höja de sig 
dock aldrig till den realism, som är egen för den västerländska 
konsten under slutet av medeltiden, och som i Nykyrkobilderna 
så starkt slår emot oss.

Ett par motsvarigheter i ikonografiskt hänseende till Barbara- 
tavlorna finnas i östra Tyskland, i de närmast de slaviska län
derna belägna provinserna. —  I  Schlesien var Barbaras dyrkan 
mycket allmän a, och det förnämsta alstret av den schlesiska kons
ten, ett altare från år 1447 från en kyrka i Breslau, uppvisar en 
omfattande serie av bilder ur helgonets legend 3. I Krakau, där 
Toofiluslegenden för övrigt också förekommer avbildad, finnes en 
åt Barbara invigd kyrka. I  Danzigs Marienkirche bevaras likaså 
ett altarskåp med framställningar ur Barbaralegenden. I hela det 
övriga Tyskland har jag icke påträffat dylika serier. En jämfö
relse mellan dessa altarskåp och Nykyrkoskåpet är därför av stort 
intresse. Den visar dock, att väsentliga olikheter förefinnas redan 
i valet av ämnen, i det att bilderna i de tre serierna ej motsvara 
varandra. Breglauskåpet har av 12 bilder endast 4 gemensamma 
med Nykyrkoskåpet. Något större överensstämmelse med detta 
visar Danzigskåpet, men i konstnärligt avseende är skillnaden 
mellan de obetydliga målningarna där och de präktiga Nykyrko- 
tavlorna mycket stor 4.

1 I det rika kyrkom useet i Novgorod finnas en m adonna av den vanliga 
byzantinska typen sam t en ikonostas m ed reliefer av bebådelsen och de fyra 
evangelisterna, allt sn idat i trä. Se även M iinoz: L’art byzantin p. 181 — 187.

2 M ünzenberger: A ltäre I p. 202.
s Schultz: B reslauer M aler-Innung p. 125. Jfr sam m e författares karakte

ristik av den sch lesiska konsten, med dess slaviska ansiktstyper, i Mitth. d. K. K. 
Central-K om m . VII (1862) p. 287.

4 B arbaraaltaret i B reslau har följande tolv fram ställningar ur leg en d en : 
1. M urare anbringa ett tredje fönster i tornet. Till höger Barbara och en grupp 
kvinnor. 2. D ioscorus drager sitt svärd mot Barbara. Flere personer i för
grunden . 3. Tem plet, där Dioscori gudabilder ligga sönderslagna. Till vänster



Lika litet i dessa två altarskåp, vilka torst tilldragit sig vår 
uppmärksamhet och, åtminstoDe delvis, äro representativa för 
sina orter, finna vi i andra arbeten i östra Tyskland avsevärda 
likheter med Ny kyrkobilderna. Däremot överensstämmer den
konstnärliga behandlingen av dessa i anmärkningsvärd grad med 
det år 1424 av Meister Francke i Hamburg utförda Tomasaltaret 
i Johanniskirche.

D ioscorus med följe. 4. En ängel räddar Barbara u r tem plet. 5. H erdarne 
visa B arbaras gömställe. Barbaras huvud bakom klipporna, de betande fåren och 
herdarnes dräkt erinra om Nykyrkobilden. 6. Landskap m ed gräshoppor här
jande herdarnes betesm ark. 7. Barbaras bröst ryckas ut. 8. Barbara brännes. 
Kom positionen påm inner i någon mån om Nykyrko. 9. Barbaras bröst avskä
ras. 10. Barbaras kropp släpas av en häst långs m arken; änglar täcka den med 
ett kläde. 11. Barbara knäböjer; D ioscorus höjer svärdet för att halshugga 
henne. En grupp kvinnor är närvarande. Dioscori österländska dräkt är ej 
olik N ykyrkobildens; isynnerhet det från turbanen nedhängande klädet sam t 
kroksabeln erin ra om densam m a. 12. D ioscorus och hans följe träffas av blixten.

Redan i valet av äm nen råder sålunda en rätt stor olikhet m ellan de båda 
serie rna i Breslau och Nykyrko. Endast fyra scen er äro gem ensam m a, och om 
kom positionen här uppvisar likheter, så är detta väl m era tillfälligt e ller beror 
på äm nets natur, som  ej tillstadde stor omväxling i fram ställningen. I konstnärligt 
hänseende är skillnaden också stor. G rupperingen i de något breda tavlorna i 
Breslau är tämligen lös, i m otsats till trängseln och bundenheten  i Nykyrko. 
Rörelsen i m era handlingsrika scen er är i B reslaubilderna m ycket orolig, ehuru  
lugna grupper ej saknas. Färgerna äro ganska blacka, m ed en angenäm ton, 
där isynnerhet ljusgrönt gör sig gällande — också detta en olikhet mot de i 
rött, guld och grönt stäm da N ykyrkobilderna med rätt mörk färgskala. A nsiktena 
äro bleka, runda och ej m arkerade hos m ännen såsom  i Nykyrko. Ö verarm arne 
äro korta, händer och underarm ar sm alare än i vårt altarskåp. D raperierna äro 
pösande. På det hela taget förefalla B reslaum ålningarne yngre.

Barbaraaltaret i Danzig har åtta m ålade b ilder: 1. Tornet m uras. 2. Bar
bara föres i fängelse. N ågorlunda lik N ykyrkobilden. 3. Barbara brännes. 
4. Barbara inför ståthållaren. 5. Barbara föres till avrättsplatsen. 6. Barbara 
halshugges. 7. D ioscorus träffas av en blixt. 8. Barbara gravlägges av änglar. 
Bakgrunden är förgylld i fyra av bilderna, i de fyra övriga utgöres den av en 
blå him mel.

Serien visar här något större likhet med den i Nykyrko förekomm ande, 
m en i övrigt står det obetydliga Danzigskåpet ännu längre från vårt än Breslau- 
skåpet. Kompositionen är livlig, men något torr. A nsiktena äro mycket realis
tiska, råa hos m ännen, fula, nästan påm innande om Lucas C ranachs typ; hos 
kvinnorna. G estalterna äro grova, lem m arne sm ala, med häftiga rörelser. D ra
perierna äro mäktigt svängda hos B arbara; m ännen bära åtsittande kostymer. 
G lansen och prakten i Nykyrkoskåpet återfinnes ej här.

K. K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 169
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Upptäckten av Meister Francke 1 är en av dessa sällsynta, 
lyckliga tillfälligheter, då konstforskningen icke blott bragt i dagen 
förut okända konstverk av epokgörande betydelse, utan även 
lyckats finna namnet på deras mästare. Ar 1862 uppköptes av 
en i Paris vistande dansk officer till museet i Schwerin nio tav
lor från ett större altarverk, vilket man lyckades identifiera som 
det, som smyckat Englandsfararnes år 1435 inköpta kapell i 
Johanniskirche i Hamburg. Då altarskåpet av de nye ägarne 
uppsattes i kapellet, ansågs med skäl, att det först sagda år blivit 
utfört, och dess mästare, som ej var känd, erhöll namnet Ham- 
burgmästaren från år 1435. Senare gjordes i ett arkiv ett fynd, 
som ådagalade, att Englandsfararne redan 1424 låtit Meister 
Francke utföra verket. På stilkritisk väg har man kunnat till
skriva mästaren åtminstone två andra, mindre arbeten.

Det första mäktiga intrycket av Meister Franckes konst beror 
på färgen. Den har en glöd, en prakt och en glans som i målade 
kyrkfönster, och den är likväl blid och harmonisk. Hans palett 
har alla färger. Blått, rött, grönt och vitt äro hans älsklings- 
färger, gult förekommer mera sällan, mest i en skiftning mot 
orange. De olika färgfläckarne äro alltid stämda i harmoni med 
grannfärgerna, och varje bild har en enhetlig färgstämning. Varje 
enskild tavla är ett koloristiskt individuum. Målaren upprepar sig 
aldrig. I  bilder med röd fond giver han enkla och starka färg
kombinationer, i bilder med gyllne fond sönderdelar han färgerna 
i små fläckar, som låta dem mindre göra sig gällande mot den 
enhetliga, milda färgharmonin. Han stämmer sina bilder i kalla 
och varma toner.

Också som tecknare är han en betydande konstnär. Hans 
föregångare tecknade utan anseende till naturen, ungefär så som 
man skriver. För allt, vad de hade att framställa, lågo uttrycks
medlen färdiga. Det egna arbetet hade intet spelrum. Med 
Meister Francke begynner naturstudiet. Proportionerna hos hans 
gestalter äro i början oriktiga, draperierna återgiva ej kroppens 
rörelser, händerna äro försummade. I  alla dessa avseenden kunna 
vi se, huru han går framåt under sin utveckling.

Meister Francke strävar också efter rumillusion. Marken i

1 Schlie: Der H am burger M eister v. J . 1435. — Lichtwark: M eister Francke.
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bilderna försummas ej, såsom hos föregångarne. Han insätter i 
förgrunden kulissartat överskärande partier: en kulle, en statist
figur o. s. v., uppenbarligen i avsikt att åstadkomma ett djup
perspektiv. I  fråga om perspektivet är han för övrigt icke lycklig, 
ehuru även det sysselsätter honom; han saknar en bestämd ögon-
punkt. —  Han söker även återgiva luft och ljus.

I uttrycket iakttar han en viss måtta hos de heliga gestal
terna; mera utvecklat är det hos världsliga personer, bödlar o. s. v., 
där också realismen i klädedräkt är starkare. Trots inskränkuingen 
i skildringen av själsliv är hans konst dock även i detta avseende 
rik på självständiga karakterer. Det är individer han återger, 
ej typer.

Men om ock Meister Francke i alla dessa avseenden är en
banbrytare, så finnas dock hos honom också reminiscenser av
den gotiska konsten h Han bör just till den romantiska riktning, 
som vi redan berört, och som bildar den gotiska konstens av
slutning och sista blomstring och i viss mån står i skarpaste 
motsats till den samtida naturalismens nyktra iakttagelse. De 
mjuka, vackert svängda draperierna och de vekt tecknade 
ansiktena i hans bilder sträva ännu efter den gotiska stilens 
linjeskönhet, och de harmoniskt sammanställda färgerna väcka 
mera en så att säga musikalisk stämning, en svärmisk känsla, 
än de tillfredsställa iakttagelsen, synsinnets fordran på verklig- 
hetsintryck. Meister Francke har nära beröringspunkter med 
grannländernas konst, den kölnska och den lübeckska, samt isyn
nerhet den vestfalisk-hannoverska. Hans realism står fjärran 
från bröderna van Evcks, som arbetade samtidigt med honom.

Men just därför, att han är självständig som realist, är han 
av så stor betydelse. Meister Francke hör till de största tyska 
konstnärerna under ungrenässansen, han överträffar i enskilda 
moment alla sina samtida yrkeskamrater. Så vitt man kan se 
har han varit underkastad inflytande varken från Nederländerna 
eller från Sydtyskland eller från Italien. Hans arbeten visa, huru 
tidigt realismen fick fast fot också i en avlägsen del av norden, 
och huru självständig och naturlig denna rörelse var även här.

1 K arakteristiken av M eister Francke som realist har jag hämtat (i utdrag) 
ur Lichtwarks arbete. På m ästarens egenskap av rom antiker har prof. J . J. 
T ikkanen gjort mig uppm ärksam ,
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Hans konst är ett äkta uttryck av den lågtyska stammens 
väsen och konstnärliga förmåga. Inom skulpturen motsvaras 
han i detta hänseende i någon mån av Neukirchen-altarskåpets 
mästare l .

Vad som främst springer i ögonen vid en jämförelse mel
lan altarskåpen i Hamburg och Nykyrko är en del likheter i 
kostymer och accessoarer. Dräkterna överensstämma i hög grad: 
de omväxlande huvudbonaderna, de vida rockarne utan ärmar 
och uppskurna på sidorna, och även vapnen. Mönstret i den 
rika dräkt Marcianus bär på våra tavlor, återfinnes i Ham- 
burgskåpet t. ex. å ärkebiskop Tomas’ mässhake i bilden med 
hans halshuggning (Schlie: Taf. II) samt å Josefs av Arimathia 
dräkt i framställningen av Kristi gravläggning (Taf. V II). Pilati 
tronstol i bilden med Kristi gissliug (Taf. V ) liknar Marciani stol 
(bild 5 i Nykyrko). I  framställningen av Kristi födelse (Taf. III) 
äro träna alldeles likadana som å landskapsbilden i Nykyrkoskå- 
pet: korta, tjocka stammar och yviga, runda kronor med prickiga 
glansdagrar, och klipporna likna tjocka, spjälkade skifferstycken. 
Herdarne med sina lamm påminna i hög grad om motsvarande 
gestalter i Nykyrko. Jämförelsen kan utsträckas till en mängd 
andra detaljer.

Utförandet i sin helhet visar lika stora överensstämmelser. 
Gestalterna äro desamma i de två konstverken, med sina långa, 
fina armar och nervöst rörliga fingrar samt de runda och robusta 
huvudena, isynnerhet hos de personer, som höra till det lägre 
folket, med den breda, något obestämt tecknade munnen. Strävan 
efter rumillusion sker med samma medel i de två konstverken; 
också i Nykyrko finnas de kulissartade klipporna och träna, de 
snett tecknade arkitekturstyckena, överskärandet av ansiktena 
medels en arm som rör sig framför dem o. s. v. En del figurer 
vända ryggen åt åskådaren. Färgskalan är i Nykyrkoskåpet djup 
och kraftig, vecken mjuka och målade med varma färger, med 
lätta, lasurartade glansdagrar.

I  jämförelse härmed äro olikheterna mindre vägande. Kom 
positionen är ledigare i Hamburg, och karakteristiken av de en
skilda figurerna bättre, dock icke så mycket hos det lägre folket,

1 M atthaei: H olzplastik p. 79—89 och Taf. x, xi.
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bödlarne och knektarne, 
som hos de höge. Hos 
männen äro ansiktena 
mera individuella, hos 
kvinnorna kraftigare och 
fylligare. Karakteristiken 
av ansiktena är i Ny- 
kyrkoskåpet föga utveck
lad: man kan skilja mel
lan en kraftfull, mörk 
manlig typ och en vek, 
ljus kvinnlig, och tjä- 
narne ha råa fysionomier, 
åt vilka en böjning av 
huvudet någon gång för
länar en prägel av vemod 
eller medlidande. Men över 
huvud äro anletena märk
värdigt oberörda av den livfullt upprörda handlingen; skillnaden 
mellan bödelsknektarnes ondska och Barbaras känslolösa blidhet 
är alldeles konventionell. Håret är i Hamburgskåpet med större 
omsorg utmålat i långa hårstrån och hos kvinnorna omväxlande 
behandlat, dels i lösa massor, liksom å Margaretabilden i Vemo 
och andra bilder från c. 1400, dels i skruvformiga lockar, dels i 
upplagda flätor, såsom hos Barbara i Nykyrko. Svårigheten att 
giva rumillusion är ännu mindre övervunnen i Nykyrko än i 
Hamburg, och särskilt i de båda landskapstavlorna har komposi
tionen alldeles söndersplittrats under försöket att ordna dem i 
flere plan. Över huvud saknar konstnären förmåga att placera 
sina flgurer i mer än ett plan. Men också här verkar komposi
tionen oroligare, mindre enhetlig än i Hamburgtavlorna. Färg
stämningen är i Nykyrko enformigare; rött, grönt och guld bilda 
de på alla tavlor återkommande, varmt stämda grundackorden; 
blått saknas alldeles, om man undantager ett par oväsentliga in
satser i ett av brokadmönstren. En jämförelse av de två verken 
i avseende å färgverkan är dock svår, emedan just de partier, 
som i Nykyrko så att säga behärskat färgstämningen, nämligen 
guldgrunden och de stora draperiytorna, övermålats.
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Det synes vara uppenbart, att Nykyrkoskåpet är utfört av 
en yngre konstnär än Meister Francke, vilken dock i hög grad 
påverkat detta arbete. Nykyrkomästaren har tillägnat sig en 
mängd motiv ur Meister Franckes tavlor, men det är som om vi 
skulle sakna enhetligheten och harmonin i dem. I  viss mån äro 
t. o. m. Nykyrkomålningarna mer realistiska; de två herdarne och 
bödeln med risknippen ha ett verklighetsvärde, som ingen av Meister 
Franckes figurer äger. —  I  tyska museer och kyrkor, isynnerhet 
i Nordtyskland, finnas talrika arbeten, vilka nära ansluta sig till 
Hamburgskåpet, utan att dock härröra från dess mästare b Men 
även om detsamma är fallet med Nykyrkoskåpet, så är det dock 
av stor betydelse, att vi här hava ett arbete, där man tydligt kan 
iakttaga Meister Franckes påverkan. Hans betydelse för den 
nordiska konsthistorien blir så mycket större, om det kan påvisas, 
att han bildat skola.

Realismens princip är den förhärskande också i Nykyrko
bilderna, om ock äldre reminiscenser finnas och strävan efter 
verklighet ännu har en alldeles naiv form. »Det är, säger en 
författare, som betraktat dessa bilder med en modern kritikers 
ögon ä, det historiska förloppet av den ifrågavarande händelsen, 
som under alla omständigheter på ett oförtydbart sätt måste fås 
fram. Därför dessa starka understrykningar, den chargerade 
mimiken och de talande gesterna, som ofta ge det hela en prä
gel nästan av pantomim. Rollfördelningen bör genast vara åskå
daren klar. Skurkarne ha gestalter med slaktarmuskler och råa 
och ondskefullt grinande anleten, medan åter helgonen, igenkänn
bara redan på den dem kringstrålande glorian, förete veka och 
resignerat blida drag. Händerna äro ständigt i rörelse; Dioscorus, 
som spanar efter sin dotter, håller näven hotfullt knuten —  som 
tecken på den vrede, vilken behärskar honom —  och när Barbara 
för fadern demonstrerar treenighetens mysterium, räknar hon för
numstigt på fingrarne: ett, tu, tre! Sålunda förklaras även andra 
naiva drag. En och samma person förekommer tvenne gånger 
på samma bild. I  scenen där Dioscorus skjuter sin motspänstiga 
dotter in genom fängelsedörren, ser man genom gallergluggen 
Barbara redan sittande i sin cell och framför henne Josus, upp

1 Schlie: a. a. p. 7.
‘J G. Strengell i Euterpe 1903 p. 109 — 110.
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manande proselyten till ståndaktighet i sin tro. Sammanförandet 
av tvenne till tiden olika händelser är påtagligen motiverat av 
tydlighetshänsyn. I  tydlighetens intresse är det även herdarne, 
vilka för Dioscorus avslöja Barbaras gömställe, äro målade helt 
små, vida mindre än den ridande konungen och hans följe: den 
olika skalan skall här strax utvisa rangskillnaden, de fattiga her- 
darue äro obetydligt småfolk, konungen en av denne världens 
store.» (Orsaken till den olika storleken var nog en annan: oför
måga att anordna kompositionen perspektiviskt rätt).

Och vilken kärlek till livet och verkligheten möter oss icke 
i dessa bilder! De rika dräkterna äro skildrade i minsta detalj, 
än siciliauska sidenstoffer, genomvävda av bilder av djur, växter 
o. s. v. i guld, än de något yngre norditalienska eller flandriska 
storblommiga vävnaderna av siden eller s a m m e t v a p n e n  erinra 
om österländska former, liksom huvudbonaderna. Den naiva 
glädjen över den nyupptäckta naturen finner ett hänförande 
vackert uttryck i landskapsbilden med herdarne visande Barbaras 
gömställe: det är som att löga sig i grönska efter instängningen 
under den långa vintern.

Samma andas barn äro de snidade bilderna. Ansiktena äro 
väl skurna och kraftiga, om ock ej synnerligen uttrycksfulla; 
gestalterna ha riktiga proportioner och äro återgivna i omväxlande 
attityder, vecken äro naturliga och måttfulla. Kompositionen är 
ledig, särskilt i framställningarna av Jesu födelse och Marias död. 
Den förra bilden är särdeles anslående genom det vackert behand
lade motivet med änglarnes hyllning a. I  den senare bilden fram

1 Tavlorna i m useet i Köln erbjuda gott m aterial till studiet av de olika 
vävnadernas förekomst. De „sicilianska“ tygerna, med m önster i m indre skala 
och i regeln med djur, ersattes av storblom m iga tyger i början av 1400-talet.

! Sylwan (Kyrkom ålningar p. 9 i)  uppger, att änglarne i födelsen äro 
ovanliga. I den nordiska skulpturen  förekomm a de dock ofta, t. ex. å altarskåpen
i Storkyro (se nedan), Lütjenburg och Aventoft i H olstein (M atthaei: Holzplastik 
Taf. xiii och xx) o. s. v. Den vackra bilden i Nykyrko kan jämföras med en 
tavla av M eister von Liesborn, i m useet i M ünster (Jan itschek: M alerei p. 242). 
Ä nglarne finnas för övrigt om näm nda i den liturgiska poesin från m edeltiden. 
Se t. ex. Piae C antiones (ed. Klemming) p. 30:

In natali Domini 
gaudent om nes angeli, 
cantantes cum iubilo:
G loria soli Deo.
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träder åter konstnärens strävan att genom gester liva upp och 
förklara framställningen, men därjämte en förkärlek för den själv
ständiga utbildningen av de många motiv han funnit. Tavlan 
upplöser sig i en mängd genremässiga småbilder. Kompositionen 
är ännu den gamla l, med gestalterna representativt fördelade på 
två rader, men det vilar över dem en anmärkningsvärd frihet 
och omväxling. Envar sköter sitt; vi få redan här se ett förebud 
till de livfulla bilder, i vilka Hugo van der Goes ( f  1482) och 
der Meister des Todes M ariae2 framställde ämnet, och i vilka 
den genremässiga karakteren i tidens konst kauske klarast fram
trädde. Alldeles samma realistiska drag återfinna vi i svenska 
kyrkomålningar 8.

De snidade bilderna ha nämligen märkliga motsvarigheter 
bland kalkmålningarna i svenska och finska kyrkor. I  Lojo och 
Hattula kyrkor finnas bland målningarna från början av 1500- 
talet både Marias död och begravning (den senare endast i Hat
tula) samt framställningar av madonnans underverk —  alla såsom 
sagt kanske inspirerade av det fornsvenska legendariet. I Ding- 
tuna och Kumia kyrkor i Uppland finnas bilder ur Marialegenden, 
återgivna med samma realism som Nykyrkobilderna, blott med 
den representativa stelhet i figurernas hållning, som alltid vid
lådde kyrkomålningarna. Isynnerhet är Marias död i Dingtuna 
värd att uppmärksammas; här återfinnes även aposteln, som kliar

1 den m ålande dikten Congaudeat turba fidelium (a. a. p. 17) och i den även i 
lu therska psalm boken upptagna Puer natus in Bethlehem  (p. 47j om näm nas 
dock inga änglar.

1 Äldre fram ställningar: antem ensalet från Liigum kloster, 1200-talet (Sin- 
ding: M ariae Tod &c pl. viii. a); altarbilden i G raudenz (W estpreussens K unst- 
denkm äler IX. Beil 4.); sam tida och senare t.“ex. i G adebusch i M ecklenburg (Schlie: 
M ecklenburgs K unstdenkm . II p. 469), K irche M aria zur W iese och W alpur- 
giskirche, båda i Soest (Ludorff: W estfalens K unstdenkm ., Kr. Soest. Taf. 105 
och 128), Kalkar fr. 1460, med många likadana detaljer som i Nykyrko, t. ex. 
aposteln som vill sova (C lem en: K unstd. d. Pr. Rheinland I, 4 Taf. v, p. 
66—67), tavla av M eister des M arienlebens i N ürnberg (Aldenhoven: Köln. 
M aler Taf. 65), K urt Borgentryks altarskåp från 1483 i B raunschw eig (M ünzen
berger: Altäre Bl. 57) m. fl.

2 M eister des Todes M ariae (verksam  åtm. 1515—30): tavlor i pinako-
teket i M ünchen sam t m useet i Köln (Aldenhoven : a. a. Taf. 105).

“ Sylwan: K yrkom ålningar p. 115 (Kum ia och Dingtuna). J fr  p. 60.
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sig under foten. Denna detalj har jag icke funnit annorstädes i 
denna framställningh I  Kumia förekommer även madonnans 
kröning. —  Dingtunainålningarna dateras till 1470-talet, Kumla- 
bilderna till 1482.

Frändskapen med Meister Franckes arbeten gör det sanno
likt, att Nykyrkomålningarne icke äro yngre än medlet av 1400-talet. 
Baldakinerna synas tillhöra tiden omkring 1450, och orneringen 
av guldgrunden i målningarna hänvisar på samma tid. Under 
förra hälften av 1400-talet var bakgrunden i de lvibeckska arbe
tena ännu enkelt förgylld 2, och aldrig påträffas före mitten av 
århundradet de senare så allmänna rika, prässade brokadmönstren. 
Endast småningom börjar en mönstring framträda i fina, med nål 
punkterade, knappt märkbara rankor —  ungefär som i Nykyrko. 
Guldet i brokaddräkterna på vårt altarskåp är schrafferat, vilket 
icke är fallet i Meister Franckes arbeten och, även det, tyder på 
att Nykyrkoskåpet är från en senare tid än dessa.

Altarskåpet härstammar sannolikt från Hamburg, därifrån 
det möjligen kommit till oss över den Itibeckska konstmarknaden. 
Från samma trakt ha skulpturer i mängd hämtats till norden, 
och även kyrkomålarne kunna därifrån ha mottagit befruktande 
ideer, så att ämneskretsen och gestaltningen av framställningarna 
ofta visar överensstämmelse i de två konstarterna8.

Sammanfattning.

En sammanfattande karakteristik av konsten i vårt land 
under 1400-talets förra hälft möter den svårigheten, att århundradets

' En dylik figur, påm innande om den antika konstens Törneutdragare, 
finnes i andra fram ställningar, t. ex. G iottos Fottvagningen, i S. M aria delPA rena 
i Padua, sam t Je su s  i en m adonnabild, målad av Barnaba da M odena 1367, i 
Städelsches Institut i Frankfurt a. M. (L’arte 1906 p. 462). — Nykyrkobilden 
uppvisar en annan ovanlig detalj: Maria håller intet ljus i händerna, vilket är 
regeln å övriga fram ställningar av äm net.

1 G oldschm idt: Lübecker M alerei p. 9. Jfr  M atthaei: Schnitzaltäre p. 138: 
Dass H intergrund und Gewand brokatartige M uster bekom m en . . sind allge
m eine E rscheinungen in der bildenden K unst jener Z eit (andra hälften av 
1400-talet).

8 1 Tövsala finnes bland väggmålningarna en fram ställning av Barbaras 
halshuggning, som påm inner om m otsvarande bild i Nykyrko.
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mitt icke markerar några större förändringar inom konsten. De 
skäl, på grund av vilka den senare delen av århundradet bör 
räknas som en skild epok, äro väsentligen av yttre natur. Men 
i de båda periodernas konstnärliga stil råder så liten skillnad, 
att det är svårt att dela de odaterade konstverken dem emellan. 
I  det stora hela kunna vi dock följa konstens utveckling.

Framförallt är olikbeten mot den föregående tidens konst
verk tydlig. Den gotiska manierismen föi’svinner småningom, 
den svängda hållningen hos figurerna rätar ut sig, draperierna 
bliva naturligare, och vågräta motiv förekomma ofta och bilda 
omväxling i det stela veckfallet. Utarbetandet av ansiktena är i 
viss mån försummat. De äro mera individuella, och det gotiska 
leendet är försvunnet. Men också den gotiska stilens skönhets- 
strävan är mindre framträdande, och uttrycket åtminstone i medel
måttiga arbeten är stelt. Över de bästa arbetena vilar dock lik
som ett skimmer av gotikens anda, förädlat och individualiserat 
av den frambrytande realismen. —  Arkitekturens inflytande på 
skulpturen lämnar plats för måleriets; de ståtliga altaruppsatserna 
med kröningar av spetsgavlar o. s. v., av vilka vi sett ett och 
annat prov även i Finland, ersättas av de lådformiga altarskåpen, 
oftast utan avslutning ovan x. Baldakinverket, vilket kan anses som 
arvtagare av den äldre dekorationen, är, till en början åtminstone, 
bos oss mycket enkelt. De stela representationsbilderna begynna 
giva vika för de historiska framställningarna, isynnerhet på altar
skåpens flygeldörrar. Måleriet, som påverkar relieferna där, får 
därjämte första gången betydelse som egen konstart.

I  allmänhet stå konstverken, trots bristen på uttryck i an
siktena, högt, icke blott i jämförelse med den föregående perio
den, utan, såsom vi skola finna, även med den följande. V i 
mötas av en målmedveten konst, som i mycket bevarade tradi
tionerna från äldre tid, men också med käckt mod beträdde egna 
vägar. Fabriksmässigheten i tillverkningen, som snart blev en 
följd av den starka utbredningen, gör sig ännu föga märkbar, 
kanske mest i altarskåpen i Virmo och Tyrvis samt madonna
bilderna i Helsingfors. I  dessa arbeten uttalar sig också tydligast

1 Detta gäller de nordtyska, skandinaviska o. s. v. altarskåpen. 1 Syd
tyskland utvecklade sig kröningarna över de lådformiga skåpen m ed ständigt 
tilltagande prakt.



påverkan av den Kibeckska konsten, ja de äro sannolikt alster av 
denna. Lübecks konst hade under förra hälften av 1400-talet sin 
blomstringstid, och inflytandet av densamma på länderna kring 
Östersjön blev nu så mycket större, som den ej längre hade en 
rival i den gottländska konsten. Denna senare hade så gott som 
dött ut under andra hälften av 1300-talet, och Visby handels
flottor syntes ej mera till; staden sjönk ned till ett sjörövarnäste.

Också de konstverk, till vilka icke numera några direkta 
motsvarigheter kunna påvisas i den lübeckska konsten, äro san
nolikt till större delen alster av denna. Från Hamburg här
stammar troligen Nykyrkoskåpet. I  Sverige synes konstverksam
heten vid denna tid icke ha varit av stor betydelse. Skall man 
hos oss söka ett svenskt inflytande, så är det väl i de arbeten, 
där representationsbilderna ännu äro de övervägande, såsom i 
altarskåpen med Marie kröning, vilka ju ock äro rätt allmänna 
i Sverige vid denna tid.

I  fråga om utbredningen av konsten göra sig nu ett par 
förändringar av äldre förhållanden gällande. De tavastländska 
kyrkorna synas ej i nämnvärd grad ha blivit riktade med konst
skatter. Däremot ha vi nu första gången påträffat dylika i Öster
botten, ehuru landskapets nordligaste delar —  kring Kemi —  
redan i början av 1300-talet omnämnas i medeltida urkunder. 
Det mesta finnes dock i västnyländska kyrkor —  Pojo, Karis
o. s. v. —  och i kyrkorna mellan Åbo och Raumo, oftast på 
något avstånd från kusten och tydligen uppförda vid denna tid 
allt efter som odlingen blev intensivare.

Utan tvivel var det det högre prästerskapet, som gick i 
spetsen för det ånyo vaknande konstintresse vi kunna skönja 
under denna tid. I  vårt land dominerar biskop Magnus Olai 
Tavasts (1412— 50) gestalt även på detta område; det var han, 
som i Flandern lät utföra de dyrbara kopparplåtarne å S. Henriks 
kenotafium i Nousis kyrka l, och till Åbo domkyrka gjorde han 
betydande donationer av konstverk 2. Virmo kyrka synes nu på

1 Själva kenotafiet hade biskop Jo hannes II Petri (1368—70) låtit göra. 
P o rth an : O pera Sel. I p. 298.

2 M onstrantiam  preciosam  valde, in sum m itate altaris positam superfecit, 
et ipsum  altare preciosis indum entis aliisque reliquiariis et clenodiis quam plu- 
rim is magnifice decoravit. — E jus tem pore, et eo cooperante, caput et brachia
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en gång ha erhållit en präktig utsmyckning: målningarne där 
tillhöra en tidigare epok än de flesta andra finska kyrkomålningar1, 
måhända just början av 1400-talet. Från denna tid härröra också 
rätt många daterade guldsmedsarbeten 2. Över huvud synes man 
ha varit mera intresserad av små, men dyrbara konstverk; de 
mera monumentala uppgifterna, om- och nybyggnad av kyrkor, 
samt dessas målande, tillhöra företrädesvis den följande epoken.

Men det var icke numera prästerskapet ensamt som uppbar 
konsten, utan intresset för den sträckte sig allt mer också till 
världsliga kretsar, till de ridderlige stormännen och till borger- 
skapets korporationer. Det anmärktes ovan, att ridderskapet och 
furstarne i de stora kulturländerna, främst Tyskland, ej mera 
visade stort intresse för konsten, som uppbars förnämligast av 
borgarne. I  norden var detta icke fallet; här synas riddarene 
ständigt bland donatorerne. Men också borgare nämnas, t. ex. 
Peder Åländing, en av de ledande männen i striden mot det 
tyska elementet i Stockholms borgerskap. Man tävlade med 
varandra i upprättandet av nya altaren i kyrkorna och utsmyckan
det av dem med altarbilder, vävnader o. s. v. Testamentena 
innehålla ofta bestämmelser om inrättandet av mässor vid namn
givna altaren och i sammanhang härmed naturligtvis anställandet 
av präster och sångare (chorales), varjämte en del av legaten an
vändes till utsmyckning. V i omtalade redan Greger Anderssons 
testamente till Margaretaaltaret i Vemo. I  kyrkoprästen i Ayräpää 
Henrik Makerlands testamente år 1445 är det fråga om en Johan
nesbild till kyrkan8. 1448 gåvo Bengt Lydiksson Djekn och
Henrik Bitz var sitt silverbeslagna horn till Helga tre konungars 
altaret i Åbo domkyrka 4. Lucia Olofsdotter Djekn bestämde 1451 
gåvor bl. a. åt Maria-, Katarina-, Laurentiusaltarena i Virmo,

beati H enrici argentea facta sun t (jfr ovan p. 94 not I), Calix, Patena et Monile 
ex auro purissim o, C rux illa magna et preciösa de argento, fabricatur, Evange
liare et Epistolare diligentissim e conscripta argento o rnantur &c. P o rth an : 
O pera sel. II p. 369, 372, 388, 439.

1 N ervänders berättelse om Virmo kyrka, handskrift i H istoriska M useets 
arkiv, H elsingfors

2 Se nedan. p. 186 not 3.
8 A rvidsson: H andlingar III p. 65.
4 Svartb. p. 571. Jfr Åbo Stads H istoriska M useum  p. 61 (J. Rinne).
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S. Henriks grav i Nousis o. s. v . 1 1455 testamenterade Hinrik
0 . ° 

Vrese (Frese), domprost i Abo, legater till fem olika altaren i A b o 8.
Denna förändring inom beställarnes krets påverkade natur

ligtvis konsten. Det var ej mera endast kyrkans allmänna san
ningar, som framställdes för hela menigheten i lätt begripliga 
verk eller i mer symbolisk uppfattning, med scener ur Marias 
och Kristi liv motsvarande det kyrkliga årets högtider o. s. v. 
Helgondyrkan tog ett stort uppsving; envar hade sitt särskilda 
helgon s, för vilket han intresserade sig både när det gällde an
dakt 4 och konst, och på grund därav utvidgades ämneskretsen 
för den kristna konsten i hög grad. Samtidigt trädde de religiösa 
bilderna åskådarne så att säga mänskligt närmare, och detta 
bidrog, såsom vi redan anmärkt, i väsentlig grad till att giva 
konsten en mera realistisk prägel.

Vad Finland beträffar, så måste likväl erkännas att helgon
kretsen under förra hälften av 1400-talet ännu icke var stor. 
Utom madonna-, konunga- och apostlabilderna finna vi S. Lars, 
S. Nils, S. Henrik, de fyra ständigt tillsammans avbildade S. Karin,
S. Barbro, S. Margareta och S. Dorotea eller S. Gertrud, samt en 
och annan ytterligare. Den mariologiska kretsen utvidgas med 
Anna- och pietäbilder. A v nordiska helgon synes t. ex. S. Brigitta 
ännu ej vara bekant. Likväl äro även de i Finland bevarade 
bildverken egnade att illustrera ovanstående sats.

1 A rvidsson: H andlingar VI p. 25.
’ B u n g e: U rkundenbuch XI p. 333—335.
8 Lucia O lofsdotters man, H enrik Klasson Djekn, talar om „m in helghe 

patron sanctum  h enricum “. A rvidsson: H andlingar VI p. 18. Som exem pel på, 
vilken om fattning helgondyrkan hade tagit vid m edeltidens slut, må näm nas, att 
Åbo domkyrka hade 18 altaren sam t därtill H em m ings grav (Svartb. Register
p. 665 —666; Åbo Stads H istoriska M useum  p. 66). I Viborgs dom kyrka funnos
utom högaltaret åtm instone fyra andra (Ruuth: Viborgs stads h istoria p. 23).

* Jag  kan ej neka mig nöjet att återgiva ett ställe u r en  dansk bönbok 
från 1497 i k. biblioteket i K öpenham n (Thottske saml. 4:o. 553): . .  . bedhr jek 
tek myn kae m oder frue s:ta anna ath tu otmyughr tek til ath bedhe for mek
til thin datter jomfru m aria ath hun bedhr for niek til syn signede son jhn xpm
ath han for btegge eders boner skyldh vaerdugess sig til ath bedhe for megh til 
syn hym elske fader ath han forlader m ek alle m yne synder oc ondskaph.



IV. Vår konsts blomstringstid. 1460—1500.
Konrad Bitz (1460— 89) och hans tid.

I  rent konstnärligt hänseende kan man icke draga någon 
bestämd gräns emellan den nordiska konsten under förra delen 
och samma konst under senare delen av 1400-talet. Omkring 
år 1400 uppträdde den nya, av måleriet avhängiga, realistiska 
riktningen, och under förra hälften av århundradet utvecklade 
den lübeckska konsten en betydande blomstring. För denna 
konstskola betecknade århundradets mitt måhända en börjande 
tillbakagång l . V i kunna ej undgå att finna detta bekräftat också 
i de lübeckska konstverk, som hamnat hos oss, och vilka efter 
1450 aldrig nå så högt, som de bästa under den föregående pe
rioden. Men någon väsentlig förändring i stil och uppfattning 
gör sig egentligen icke märkbar under senare hälften av århund
radet. Realismen vinner småningom mer terräng, utan att nya 
element i densamma göra sig gällande, och de sista resterna av 
1300-talets gotiska manierism försvinna efter hand.

Men andra omständigheter gåvo åt denna period en ny 
prägel och låta den framstå som en blomstringstid för den svenska 
konsten. De lyckligare politiska förhållandena utövade en åter
verkan på andra områden, och det stigande konstintresset beford
rade utvecklingen av en rent inhemsk konst. Vändpunkten får 
med hänsyn härtill sökas något längre fram än i medlet av år
hundradet, nämligen i slaget vid Brunkeberg 1471 och i fram

1 G oldschm idt: Lübecker M alerei p. 21, 22. Jfr M atthaei: Schnitzaltäre 
p. 136— 138, där det talas om den holsteinska konstens tillbakagång. Att en 
sådan kan konstateras också i Lübeck vill M. (p. 144) dock icke e rkänna; han 
påpekar m otsägelser hos G oldschm idt.
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trädandet av de konstälskande kyrkofurstarne i olika stift, hos 
oss Konrad Bitz, som år 1460 blev biskop i Åbo.

Slaget vid Brunkeberg utövade ett djupt inflytande på det 
kulturella området i Sverige. Sedan främlingarne, som så länge 
bragt oro i riket, förjagats genom segern, stärktes fosterlands
känslan i hög grad. Under Sten Stures regering åtnjöt landet 
ett länge saknat lugn, och idog verksamhet rådde på alla om
råden. »Ingalunda är det en tillfällighet, att målarkonsten just 
under de båda närmast följande årtiondena når sin blomstriug. 
Det går en vårkänsla genom landet, en fläkt av den nya tiden, 
som vaknat där ute, och som först senare skulle på allvar bryta 
in här uppe . . . Intresset för konsten visar sig i beställningar 
utomlands (S. Göran och draken, altarskåpen) eller i inkallande 
av utländske konstnärer till höjandet av skickligheten. Så spirar 
den medeltida odlingen än en gång upp i en svensk förrenässans.» 
Till dessa ord av en svensk konstforskare 1 bör tilläggas, att också 
den inhemska konsten i Sverige och Finland blomstrade upp. 
Redan under förra hälften av århundradet gjordes beställningar 
i utlandet (S. Henriks kenotafium). Men dessa konstverk, i vilka 
realismen tidigast gjorde sig gällande, vittna om kulturlivet där 
ute mer än om vårt eget. Det är först under seklets senare hälft 
man hos oss liksom i Sverige kan tala om en ny konstperiod i 
djupare mening.

En inskrift bland Kalmar kyrkas målningar från år 1485 s 
tyckes visa, att samtiden hade öppna ögon för den politiska ställ
ningens betydelse för konsten. Den på leontnska verser avfattade 
inskriften lyder:

Anno milleno e quatuor octuageno 
in quinto christi pictura loco datur isti 
discolor, alberte, subtiliter illita per te, 
cujus in his annis es rector, Petre Johannis; 
tunc viget ecclesia Jacobo archipraesule dia (diu?)
Pax Sueciae vernat dominus quia Steno gubernat.

1 Sylwan: K yrkom ålningar p. 188— 189. 
s Antiqv. T idskrift II p. 389.
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Det tillägges

Gentes scitote, vicine siue remote, 
quod claret Suecia plebeque m ilitia1.

Inskriften berör även en annan orsak till denna blomstring, 
nämligen den kyrkliga hierarkins konstintresse. Ärkebiskop Jakob 
Ulfsson (1469— 1514; död 1522) var i detta avseende ett barn av 
sin tid, och hans vapen med örnefoten, som återfinnes i så mänga 
av de svenska kyrkorna, vittnar om hans betydelse för konsten. 
Sverige hade i honom en likadan mecenat som Lübeck i biskop 
Albert Crummedyck. »Denne kyrkofurste», säger Goldschmidt2, 
»påminner oss i sin muntra, något lätta levnadsvandel, i sin 
byggnadskonst och konstkärlek, sin litterära verksamhet och sin 
böjelse för slösande utgifter om mången av den italienska renäs
sansens gestalter.»

De andra kyrkliga stormännen ville ej stå efter. I  Lund 
residerade (1472— 97) Jens Brostorp, »byggnadsälskande och oro
l ig »8 . Strängnäs stift styrdes av Konrad Rogge (1480— 1501). 
Han hade studerat i Leipzig och Perugia, där han sammaubragt 
en betydande handskriftssamling. 1471, då han var ärkedjäkne 
i Uppsala, hade han skänkt ett altarskåp till Bälinge kyrka 4. I  
Strängnäs finns hans vapen åtminstone på ett av de praktfulla 
altarskåpen i domkyrkan. 1487 ombesörjde han tryckningen i 
Lübeck av Missale Strengnense5.

Fullkomligt liknande uppgifter ha v i fått om biskop Kourad 
Bitz i Åbo (1460— 89). Han studerade vid universiteten i Leipzig 
och Bologna; vid det förra blev han magister. Domprost sanno
likt 1450, blev han 1460 vald till biskop och begaf sig till Italien 
för att vinna stadfästelse samt blev vigd i Siena. Han var bland 
Karl Knutssons motståndare, men tillhörde efter slaget vid Brun- 
keberg det fosterländska partiet 6. Han var sålunda en lärd och

I V ersen synes vara en formel för inledande av dylika inskrifter. Jfr 
inskriptionen i Viborgs kyrka om dess invigning 1494: G en tes scitote propinqvae 
sive remotae. R uuth : Viborgs stads historia p. 23.

* G oldschm idt: L übecker M alerei p. 18.
II Rydbeck: K alkm ålningar p. 81.
4 U pplands Fornm innesförenings T idskrift II p. 225.
6 Bidrag till Söderm anlands äldre kulturhistoria III p. 24 och VI p. 24—27,
0 H ausen i C arpelans Biografiska H andbok.
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berest man, och hans förbindelser med utlandet och kännedom 
om förhållandena där —  bl. a. i Italien —  kommo också konsten 
i hans hemland till godo. En inskrift från senare t id 1 i Sjundeå 
kyrka meddelar:

Thå Biscop Conrad Bidze then Finska kyrkan styrde 
Och kyrkor öfver alt i Finland bygga lät,
Thå blef jag byggder och jag Petri Namnet ärfde.

1460.

och samma upplysning om Konrad Bitz som kyrkobyggare läm
nar Paul Juusten i sin biskopskrönika2. Många av Våra ståtli
gaste kyrkor äro från denna tid. —  Det var på hans föranstal
tande, som den första tryckta boken 1488 anskaffades för Finlands 
kyrkor: Missale Aboense, på vars titelblad vi se det Bitz’ska 
vapnet och kanske även ett porträtt av biskopen s jä lv3. Hans 
vapen förekommer också å några korstolar och intar förnämsta 
platsen bland kalkmålningarna i Nykyrko och Tövsala kyrkor. 
Säkerligen fattades han ej bland dem, som bekostade prydandet 
av flere andra tempel samt anskaffade den dyrbara inredning, 
vilken ännu delvis finnes i behåll t. ex. i Nykyrko —  utom kalk- 
målningarne korstolar, det dyrbara altarskåpet, en samling mäss
kläder o. s. v. —  och vittnar om den gedigna och storartade 
prakt, med vilken biskopen under sina resor älskade att omgiva 
sig också i landskyrkorna. Denna och andra dylika samlingar 
återgiva oss i någon mån den bild, som Åbo domkyrka efter alla 
plundringar och brandolyckor icke numera kan erbjuda.

Det var framförallt det dekorativa kyrkomåleriet som nu 
jämsides med det svenska tog ett betydande uppsving hos oss. 
Mer än något annat gav det åt konstlivet en mera storartad och 
monumental prägel än det haft under Magnus Olai Tavasts tid. 
De få och anspråkslösa målningarna från föregående tid : enstaka 
bilder å den yttre arkitekturen i Hattula och Pälkäne, ornament
målerier i Hattula, de primitiva måluingarne i Nousis och kanske

1 H ausen : Vestra Nyland p. 8. Inskriften är nu försvunnen.
a Porthan: O pera sel. II p. 489: quam plurim ae ecclesiae lapideae per 

totam dioecesin eriguntur.
* N ervander: F inskt M useum  1900 p. 11. K lem m ing: Sveriges liturgiska 

literatur p. 14— 15,
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Virmo, figurmålningar i Tövsala 1, efterträddes och till och med 
övermålades av dessa över alla valv och väggar i kyrkan spridda 
bilder och ornament, som, där de kunnat fås fram under vitlim
ningen, ännu giva en så glansfull prägel åt våra medeltida tem
pel. A r 1470 målades sålunda Nykyrko av Petrus Henriksson, 
och till målningarna där ansluta sig, isynnerhet genom orneriu- 
gen, nära några andra säkerligen av samme mästare utförda 
målningar i Tövsala, Bjernå, kanske också Pargas och Saguä. 
En så rik alstring kan knappast ha varit utan påverkan på rent 
inhemska artister; att sådana funnos visar t. ex. en grupp av pri
mitiva ornameutmålningar i nyländska kyrkor (Karis, Sibbo, Borgå, 
Pernå). De stå genom sitt betonande av det ornamentala Ny- 
kyrkogruppen närmare än t. ex. Lojo-Hattula gruppen från 1510- 
talet, och man kan väl tänka sig, att de voro förelöpare till de 
enklare figurmålningar, som mot slutet av medeltiden utfördes, 
sannolikt också av inhemske mästare (Rimito, Ingå, Pyttis m. fl.).

Om guldsmederna, av vilka redan under föregående period 
representanter äro kända8, ha vi likaledes flere uppgifter från 
denna tid. Bland dylika i Åbo nämnas: Knut guldsmed 1472 4, 
Sven guldsmed 1443— 80 5, Johannes Aurifaber eller Hans guld
smed 1480— 15046. Jöns Buddes bekanta patén i Nådendal7

1 N ervander: uppsatser i Finskt M useum , sam t berättelser i Arkeologiska 
K om m issionens arkiv.

2 Enligt m eddelande av C. F rankenhaeuser vid ett föredrag i F inska Forn
m innesföreningen. En närm are utredning av de finska kyrkom ålerierna, av 
vilka årligen nya framkomma, saknas ännu och vore i hög grad önsklig.

8 Från äldre tid om näm nas Lauris gulsm edh (1422) och Laurentz gwl- 
sm edh (1441), kanske sam m a person. Arvidsson: H andlingar VII p. 5, 9. Vidare 
Jo n is  gulsm idh 1424 (Svartb. p. 316) och C ristofer gulsm edh 1427 (Svartb. p. 322). 
— Från åren 1416 och 1450 äro nattvardskalkerna i H auho och Kemi kyrkor. 
A spelin : Suom alaisia kalkkeja II p. 200—203. — 1429 skänkte G eorgius M anch 
en kalk till Pedersöre kyrka. S tiernm an: M innesm ärken p. 143—145. — Från 
senare tid må om näm nas, att biskop Konrads efterträdare, M agnus S tjernkors 
(1489— 1500) skänkte till ärkedjäknebordet i Åbo ett silverstop, som  m agister 
Paul Skeel kort tid därpå lät omgöra. Svartb. p. 567.

4 G rönblad: Källor p. 66. — Svartboken p. 510.
6 Svartboken p. 407, 435, 438, 456, 542.
* „ p. 542, 551, 555.
’ A sp e lin : Suom alaisia Kalkkeja II p. 203, 204. Jö n s  Budde var m unk

j N ådendal 1469— 1500.
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är gjord i Stockholm, och den praktfulla, med donatorernas vapen 
prydda kalk, som år 1509 rövades från Åbo domkyrka och 
sedan hamnade i Eiby kyrka i Danmark *, var sannolikt även 
importerad2. I  Hollola kyrka finnes en kalk, som noga över
ensstämmer med Eiby-kalken —  endast vapnen saknas —  och 
där det betydligt råare arbetet tyckes visa, att en mindre förfaren 
mästare här hemma efterbildat den sistnämnda.

Rikare än någon annan gren av konsten blomstrade träsni
deriet. Också här följde infödde artister i de utländske mästar- 
nes spår. Främst fästes vår uppmärksamhet vid en mängd kor
stolar o. d., vilka bilda en sluten grupp, tydande på en inhemsk 
konstverksamhet. De kunna därjämte med stor säkerhet dateras.

Korstolarne i Sagu.

I  Sagu ståtliga, på konstminnen rika gråstenstempel ledas 
besökarens blickar till två vackra korstolar på var sin sida om 
altaret. Den ena, hög och icke litet påminnande om en nutida 
katolsk biktstol, kallas å orten »biskopsbänken», den andra, som 
är lägre och utan tak, »prästbänken».

Betrakta vi nogare biskopsbänken8, så finna vi, att vi ej 
ha framför oss ett arbete i dess ursprungliga skick, utan en se
nare gjord hoplappning av äldre fragment. På den främre sido- 
gaveln till höger synes tydligt, att den blivit styckad, och det 
icke blott i höjdriktningen, utan även på tvären. Det vackra 
ornamentet fyller ej ytan organiskt, såsom medeltidens fina konst
sinne fordrade det, utan bladrankan är i ena ändan tvärt avsku
ren. Den har ursprungligen växt upp från en rot nederst och 
upptill slutat med två kottar eller klasar. Dessa kunna vi ännu 
se, men de ha vänts nedåt. Liknande stympningar i ändarne 
visa de övriga gavlarne. Den vänstra framtill, med de två vap

1 Finskt M useum  1902 p. 12 o. f. K alken är troligen från 1471—89.
2 H är kan det vara på sin plats att erin ra om ett av våra dyrbaraste k onst

m innen, nattvardskalken i Borgå, vilken likväl först i nyare tid hitkommit.
A spelin : a. a. I p. 94. T ikkanen: i A teneum  1902. H ildebrand (Sveriges
M edeltid 111 p. 655) tror, att kalken redan under m edeltiden häm tats till landet.

* Avb. i F inskt M useum  1902 p. 34; H au sen : Egentliga Finland och
Åland, titelblad; Ö hm an: Korstolar pl. xv. 26,
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nen över varandra, är även senare hoptimrad; vapnen ha varit 
anordnade vart för sig, sannolikt som mindre sidogavlar liknande 
dem, vilka bevarats å prästbänken. Mariabilden över korstolen 
har tidigare ingenting haft att göra med denna. Den har utgjort 
ett helgonskåp med baldakin och målade dörrar, och de genom
brutna gavelstyckena äro likaledes fragment från korstolen, vilka 
hänsynslöst sönderstyckats för att bliva inpassade på sitt nya 
ställe. Aven den tornlika kröningen överst har här kommit på 
orätt plats; den utgjorde i tiden övre delen av ett sakramentshus 
eller tabernakel, vars fot ännu återfinnes som stöd under predik
stolen h

Också den s. k. prästbänken utgör en modernisering, som 
dock mera liknar den äldre formen, och likaså de 17 ornerade 
fält, som nu ha sin plats framtill å kyrkans främsta bänkrader. 
Aven på några andra ställen i kyrkan påträffas mindre rester av 
korstolarne.

Den ursprungliga anordningen av korstolarne kan i huvud
sak rekonstrueras med tillhjälp av de delar, som finnas i behåll. 
Korstolarne påminte om långa bänkar, vilka närmast den kalla 
stenväggen voro försedda med mycket höga ryggstöd. Dessa 
ryggstycken begränsades av två höga sidogavlar och voro inde
lade i rikt utsnidade fält, som svarade mot sittplatserna. Framför 
stolraderna funnos framdelar, på sidorna begränsade av två låga 
gavlar och framtill indelade i likadana fält som ryggstycket. 
Genom infällda lutande skivor ovantill fingo dessa framdelar 
karakteren av pulpeter, på vilka mässböckerna kunde läggas.

A v  de bakre sidogavlarne finnas åtminstone fyra stycken, 
utvisande att korstolarne varit ordnade i två rader, sannolikt på 
ömse sidor i koret. Dimensionerna äro 1,80 m höjd (i deras

1 Sakram entshuset i Sagu var i sin  helhet knappt 2 m högt och bestod 
av en sexkantig fot med flere band och däröver själva sakram entariet, med två 
bredare och två sm alare sidor, alla genom brutna med fönsterarkitektur och 
krönta av raksidiga spetsgavlar. Ö verst höjde sig en spetsig, krabbprydd pyramid. 
— I N ådendals kyrka har bevarats ett sakram enthus, 1869 fördärvat vid en restau
ration (avb. i Finskt M useum  1902 p. 35 och Forsström : K eskiajan historia p. 
714). Sakram entariets sidor ha ett galler av varandra korsande järn ribbor; krö
ningen utgöres av tre avsatser, upptill allt sm alare och prydda med rosetter i 
genom brutet arbete, ett K ristushuvud i relief o. s. v.; överst ett spetsigt pyram id
tak. H öjden är 6 å 7 m.
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stympade skick) och 0,40 m bredd. En av gavlarne är på ena 
sidan utsnidad i ett enkelt mönster, en vågformigt uppväxande 
ranka, i vars slingor treflikiga blad och stiliserade vindruvsklasar 
fått rum. De övriga tre ha ett liknande mönster, där dock bla
den utbytts mot stora blommor av fantastisk form.

Av de främre, lägre sidogavlarne finnas likaså fyra stycken, 
två av dem ännu hela och använda som framgavlar å präst
bänken. De äro nedtill utskurna till en likadan ranka som å de 
större gavlarne, samt upptill krönta av en stor rundel med fyra 
på yttre sidan fästa knoppar, som giva åt kröningen en nästan 
kvadratisk form. Baksidan av denna rundel är på ena gaveln 
prydd med en vapensköld, vars emblem numera förstörts, på 
den andra med massverk. Därunder ses på vardera gaveln en 
snett inskuren’  ränna, som upptagit ett tvärbräde mellan gavlarne 
—  den nämnda sluttande skivan för mässböcker. Dessa korstolar 
hava således icke, såsom det vanligen var fallet, varit ordnade i 
två rader bakom varandra, utan någon pulpet framför den främre 
raden, utan i en enda rad, vars sittplatser framifrån dolts av 
framstycket 1. —  Dimensionerna av de två nämnda gavlarne äro 
1,44 m höjd och 0,4i m bredd. De två övriga lägre sidogavlarne 
bilda nu, delvis stympade, ett av fälten framtill å biskopsbänken 2. 
Deras bredd är 0,39 m. Det ena fragmentet, som här avbildats, 
visar ett vapen (Bitz), krönt av en hjälm, samt däröver en rundel 
med fyra knoppar; det andra fragmentet ett vapen (Sture), krönt 
av en hjälm.

Sittplatserna bildade ej, såsom riktiga bänkar, sammanhän
gande stycken. De åtskildes av armstöd eller mellanbalkar. Av 
dylika ha tre stycken bevarats; två äro nu använda å prästbän
ken, det tredje som fot under en modern bänk i sakristian. H öj
den av de förra är 1 m. Balkarne höja sig i tre avsatser, den 
nedersta och översta med en liten kolonn framtill. Den mittersta 
liar framtill konturen av en kvartcirkel, och sidorna äro insänkta, 
med utstående kanter. Mot dessa kanter stöddes sitsen, som var 
klaffartad och dels kunde fällas ned, dels slås upp mot rygg

1 Liknande fram stycken finnas bl. a. å korstolarne i Barbarakyrkan i 
Kuttenberg, m useet i Innsbruck  (Ö hm an: a. a. pl. xiii, xiv), V eckholm s kyrka i 
Uppland (H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 362) o. a.

2 Fältet till vänster i ö h m a n s  avb.: a. a. pl. xv. 26.
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stycket, då den sittande steg upp.
Dylika sitser ha tyvärr icke bevarats 
i Sagu, lika litet som i någon annan 
av våra kyrkor. De höra eljes till de 
intressantaste delarne av korstolarne.
På det man icke skulle bli alltför trött 
genom att stå, fanns på sitsens under
sida ett konsolartat utsprång, vilket, 
när sitsen var uppslagen, fick en ver
tikal ställning. Mot detta kunde den 
stående stödja den del av kroppen,
som annars vilade på den nerfällda
sitsen. Dessa utsprång, vilka kallades 
misericordiae, voro utsnidade i former, 
vilka äro av stort intresse främst på grund av de ämnen, som 
sålunda avbildats *.

A v  de fält, vilka bildade fram stycket och det egentliga 
ryggstycket, ha bevarats 20, inberäknat dem, som använts vid 
hoptimrandet av de nya korstolarne. De äro av två slag, dels 
med rikt massverksmönster, dels med vapensköldar. Deras dimen
sioner äro omkring 0,9o m böjd och 0,40—0,6o m bredd. Att
döma härav skulle, om vårt antagande är riktigt, att de varit
både rygg- ocb framstycken, korstolarne haft en sammanlagd 
längd av högst 5 m. Ha de endast begagnats som ryggstycken, 
bleve längden 10 m. —  De i massverk utskurna fälten visa 
som vanligt under medeltiden en synnerligen rik omväxling 
av mönstren: rundlar, spetsbågar o. s. v. Till de fem vapen
sköldarna skola vi strax återkomma.

Ovantill har ryggstycket avslutats med en baldakin, ett tak, 
som på framsidan begränsats av de långa rektangulära fält, vilka 
ännu finnas kvar till ett antal av fyra st}Tcken, ett av dem an
vänt å prästbänken, ett annat å Mariabilden över biskopsbänken. 
Fälten äro prydda av massverk i genombrutet arbete. Höjden 
är c. 0,2i m, sammanlagda längden c. 6 m. Antagligen har 
denna list ytterligare krönts av en bladfris, varav fragment äro 
i behåll, med en sammanlagd längd av c. 11 m. De rektangu-

1 H ildebrand: Sveriges medeltid III p. 349. Ö hm an: a. a. pl. xxii—xxiv.

Delar av korstolarne i Sagu.
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lfira kantlisterna visa på en långsida små inskärningar med regel
bundna avstånd emellan, troligen reminiscenser av en krenelerad 
kröning överst.

Vapensköldarne, sju till antalet, vartill komma de två å 
sidogavlarne, giva oss de värdefulla uppgifterna, när och på vems 
föranstaltande korstolarne förfärdigats. Det är i synnerhet en av 
dem, som genom sitt ovanliga utseende ådrager sig uppmärksam
heten. Den visar i mitten en kalk samt däröver en nyckel och 
nederst en fisk; på ömse sidor om kalken stå bokstäverna p p. 
Detta vapen återfinnes på det sigill, som begagnades av Peder 
Pedersson, kyrkopräst i Sagu och omnämnd i denna egenskap 
under åren 1464— 71; samtidigt var han kanik i A b o 1. Nu 
kunna vi också tyda några andra vapensköldar, vilka tillhöra 
personer från samma tid. Vapnet med en bock i språng 
kan ej gärna beteckna någon annan än biskop Konrad B itz2, 
och vapnet med ett kors och en stjärna är säkert dom
prostens, Magnus Nilsson Stjernkors. Vidare finna vi Garpska 
vapnet, med två rader trappgavlar. Det är icke numera inordnat 
bland de nämnda andliga vapnen, men saknar liksom dessa 
hjälm och lövverk. Sannolikt avses med detsamma ärkedjäknen, 
Arvid Japsson Garp (1464— 79), broder till den mäktige lagman
nen i Norrfinne lagsaga, Hartvig Japsson Garp, som både i Töv- 
sala och Nykyrko deltog i bekostandet av de vid denna tid ut
förda tak- och väggmålningarne. Domkapitlets tre främste leda
möter hade sålunda envar sin givna plats i kyrkan. Slutligen 
förekommer domkapitlets vapen, ett likarmat kors, samt ett vapen 
med ett ankare, vilket icke återfinnes annorstädes under medel
tiden, men senare bars av ätten Skalm. De två sistnämnda vap
nen äro infattade i en enkel omramning, bildad av en »rosen
krans» av tolv små rundlar, de övriga andliga vapnen äro om
givna av enkla rundlar.

En präktigare omramning ha riddarvapueu med sina hjälm
prydnader och lövverk. Där är först och främst Sture vapnet i två 
exemplar. Vapenbilden utgöres av tre sjöblad i rad. Det ena

1 H au sen : M edeltidssigill n. 72.
2 Jfr C avander: Sagu Sochn p. 3 : D enna bänck skal Biskopen i Åbo 

Conrad Bitze låtit upsätta.
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vapnet har en hjälmprydnad, från vars horn likaledes tre sjöblad 
utgå åt båda sidorna. Då Sturevapnet så ofta förekommer i våra 
kyrkor, utan att någon av ättens medlemmar veterligen haft något 
att göra med dem, måste vi förutsätta, att vapnet åsyftar riks
föreståndaren Sten Sture d. ä. Den världsliga makten lika väl 
som den kyrkliga hade sin hedersplats i kyrkan1. Vems det 
tredje riddarevapnet var, det Bitzska med en bock i språng, kan 
däremot icke ens gissningsvis uppgivas.

Korstolarne voro, såsom det nämndes, sannolikt uppställda 
på ömse sidor i koret, mot östra eller mot norra och södra mu- 
rarne. De traditionella benämningarne biskops- och prästbänk 
motsvara väl det faktum, att biskopen i regeln hade sin plats 
på norra eller evangeliisidan, de övrige högre prästerne på södra 
eller epistelsidan 2. Men av en verklig biskopsstol, med plats för 
endast en person, eller en »levitstol»,' med plats för tre, finna vi 
egentligen inga spår å Sagustolverket, vilket som sagt synes ha 
haft en om långa bänkar påminnande form.

Korstolarne i Korpo

A v korstolarne i Korpo kyrka ha bevarats 17 fält eller 
speglar, vilka fyllt fram- och ryggstyckena, och vilkas ornering 
i massverk är av samma slag som Sagustolarnes, ehuru mönstren 
äro enformigare. Numera pryda de bröstvärnet å en läktare i
kyrkan. Det kan också ifrågasättas, om icke detta är den ur
sprungliga anordningen. V i få längre fram tillfälle att uttala 
oss om förekomsten av läktare i de medeltida kyrkorna. Likheten 
med korstolarne i Sagu är dock så stor, att det snarare förefaller 
som om även Korposniderierna vore fragment av korstolar; med 
läktarskranken i Tövsala och Virmo ha de ingen likhet.

Vidare finnes i behåll ett längre gavelstycke, nu använt som 
sittbräde i en bänk, med den utskurna delen vänd nedåt. Orna

1 För biskop H em m ings skrinläggning i Åbo dom kyrka föreskrevs bl. a. 
att biskopens och riksföreståndarens vapen skulle finnas upphängda i kyrkan. 
Porthan: O pera sel. I p. 286.

2 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 347, 349.
8 K orstolarne i Korpo äro avbildade hos Fagerlund: Korpo och H outskär

pl. iii.
13
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mentet är här alldeles likadant som ett dylikt i Sagu: en ranka, 
vars blad äro delade i tre flikar, icke olika ekblad, och utskurna 
med en yta, som bildar vågor på tvären av bladet. Från rankan 
utgå strängt stiliserade druvklasar, med druvorna ordnade i pa
rallella rader.

Detta gavelstycke gör det än sannolikare, att även speglarne 
hört till ett korstolsverk. Det kan ej råda något tvivel om, att 
dessa korstolar äro samtida med de i Sagu bevarade ocb till ocb 
med härstamma från samme mästare eller verkstad.

Korstolarne i Nykyrko.

Ar 1470 utfördes, såsom redan omtalats, de praktfulla vägg- 
ocb takmålningarna i Nykyrko av Petrus Henriksson, den ende 
uamngivne medeltida konstnär, vars verk vi känna. De bekosta
des av flere av landets världslige och andlige stormän, vilkas 
vapen också finnas bland dem 1. Ungefär samtidigt erhöll kyrkan 
en dyrbar inredning, om vars prakt resterna av korstolarne bära 
vittne, liksom kanske också det dyrbara altarskåpet, vilket vi 
redan lärt känna, och som måhända först nu hämtades till kyrkan.

Då vi här tala om korstolar, använda vi en vedertagen, 
generell benämning 2, som i detta fall kanske icke är alldeles rik
tig, ty dessa stolar voro tydligen anordnade på ett annat sätt, 
än det under medeltiden vanliga, och mera i likhet med de nu
tida kyrkbänkarne. Det var icke ensamt prästerskapet uppe i 
koret, som använde dylika stolar, utan även lekmännen nere i 
kyrkan, såsom man ännu kan se i några nordtyska städer med 
deras borgmästarstolar, bänkar för de skilda skråna ocb handels
föreningarna o. s. v . 8 Det stora antalet bevarade ändbalkar synes 
göra det föga troligt, att alla korstolar i Nykyrko haft sin plats

1 N ervander i F inskt M useum  1901 p. 9.
2 Ö hm an: K orstolar p. 6.
s Ö hm an (a. a. p. 10) fram håller med rätta, att dessa stolverk i regeln

äro från protestantisk tid. M en sannolikt hade de katolsk tradition att tacka för
sitt upphov, och t. ex. Skånefarar- (från 1506) och Bergenfararstolarne (1518),
j* även N ovgorodfararstolarne (1523), i M arienkirche i Lübeck äro ju från
katolsk tid.



K. K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 195

i högkoretl . Men frånsett denna olikhet i anord
ningen, visa de en nära frändskap med korstolarne i 
Sagu och Korpo.

Den enda bevarade gaveln från ett ryggstycke, 
2,20 m hög, är på framsidan utsnidad till en ranka av 
samma slag som i de nämnda kyrkorna, med treflikiga 
blad och strängt stiliserade druvklasar. Rankornamen
ten på de mindre gavlarne visa en stor rikdom på 
olika former, men många av dem återfinnas även i 
Sagu. Utan tvivel ha vi här att göra med en konst
när, som synes ha varit mycket anlitad i sydvästra 
Finland på 1470-talet. Det förtjänar att anmärkas, att 
medan Sagustolarne, så vitt man under den nya över
målningen kan se, i likhet med Korpostolarne äro av 

ttärmm ok och till en mindre del av björk, så äro stolarne i
r j fe p  Nykyrko helt och hållet av furu, vilket ofta synes ha

blivit använt för dylika enklare arbeten 2. —  En krö
ning av blad, likadan som i Sagu, har bevarats från
ryggstyckets baldakin; dess längd är c. 6,so m.

Icke utan intresse är det att jämföra ornamenten 
å dessa stolar med målningarne i kyrkan. Rankorna- 
montet påminner om de fylliga rankor, som betäcka 
valvkappor och skiljobågar, och de stora, fantastiska 
gotiska blommorna på en del av de lägre gavlarne 
motsvaras av dylika i valvet i sakristian. Nykyrko- 
målningarna och de andra till samma grupp hörande 8 
stå ju i vårt land närmast just de målningar i Sve
rige, för vilka de nämnda ornamenten, rankan och
den stora gotiska blomman, äro karakteristiska, näm- 

Korstolsgavel. ligen de till den s. k. Kumlagruppen hörande. Kumia 
Nykyrko. kyrka målades 1482 av mäster Albert, vars verkstad 

dock sannolikt hade sin högsta blomstring något tidigare4.

1 K orstolarne i dom kyrkan i C onstanz ha endast 2 högre och 18 lägre 
gavlar (Ö hm an: Korstolar p. 41 och pl. vii). Föga nog torde anordningen i den 
lilla finska landsortskyrkan ha varit likadan som  där.

2 Av furu äro också de längre fram omtalade H ollolastolarne sam t stolar
från Färöarne, nu i K öpenham n (se om dem längre fram). Ö hm an (a. a. p. 31)
om näm ner flere dylika stolverk i Tyskland.

* Se ovan p. 186.
* Sylwan: K yrkom ålningar p. 14, 15.
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—  Också i andra finska kyrkor förekomma visserligen de nämnda 
ornamenten: rankan t. ex. i Lojo, i något förkrympt form; den 
stora gotiska blomman i Rimito, Pyttis o. s. v. Ett direkt sam
manhang mellan målning och skulptur i Nykyrko betyder denna 
likhet icke; det var de för tiden karakteristiska ornamentformerna, 
som vardera konstarten tog till användning oberoende av den 
andra; fullt identiska äro ornamenten icke.

Den märkligaste delen av dessa korstolar utgöra de till ett 
antal av 18 uppgående lägre sidobalkarne, eller »ståndarne», som 
det heter i äldre beskrivningar De äro, i sin nuvarande stym
pade form, icke fullt 1 m höga och 0,32— 0,36 (ett par av dem 
0,4o) m breda. Upptill avslutas de av rundlar, vilka prydas av 
vapensköldar, tillhörande flere av våra mera bemärkta medeltida 
adelssläkter. Den ursprungliga färgen på kritgrund sitter ännu 
delvis kvar och visar i den symmetriska omväxlingen av grönt 
och rött eller purpur i bladverk, lister och knoppar den egen
domliga rytmiken i medeltidens färgbehandling, medan vapen- 
sköldarne äro målade i heraldiska färger på svart grund. Fär
gerna överensstämma icke alltid med de målade vapnen annor
städes i våra kyrkor; denna del av heraldiken var ännu ej så 
bestämt utbildad. På bakre sidorna äro rundlarne utskurna i 
massverksmönster.

Vilka personer, som åsyftas med dessa vapensköldar, är 
icke lika lätt att uppgiva som i Sagu. Vapnen äro:

1. Ille. Högervänd väpnad arm med lilja i handen. Utan 
färgspår.

2. Stjernkors? Ett likarmat kors, vars nedersta arm sak
nas, över en sexuddig stjärna. Utan färgspår.

3. Stålarm (eller Tavast *). I  svart fält en röd, vänstervänd 
väpnad arm med alla fingrarne utsträckta.

4. Stjernkors. I  svart fält ett rött likarmat kors över en 
röd stjärna.

5. I  grönt fält en vänstervänd, röd, bepansrad arm, hållande 
ett med törne omkransat purpur kors. Detta vapen begagnades

1 I Finskt M useum  1902 p. 13 har jag sökt påvisa, hurusom  de två vap
nen ha endast en genom gående o likhet: Stålarm ska vapnet har alla fingrarna å 
handen utsträckta, T avastska vapnet endast tre fingrar utsträckta. Se f. ö. 
Porthan: O pera sel. II p. 377.
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ej veterligen av andra än biskop Olaus Magni (1450— 60). Enligt 
Nervander 1 plägade biskopliga donatorer utom sina egna vapen 
låta måla även sina närmaste företrädares, och denna sed följdes 
också på målningarne i Nykyrko och Tövsala. Detta skulle giva 
en förklaring, varför vi även på korstolarne i Nykyrko påträffa 
Olai Magni samt kanske också Magnus Olai Tavasts (1412— 1450) 
vapen (n. 3); Konrad Ritz’ eget vapen har kanske funnits, men 
gått förlorat.

6. Två trappgavlar, ställda med baserna mot en smal balk. 
Detta vapen är obekant, och påminner endast i ringa grad om 
Possevapnet. Utan färgspår.

7. Hjul med tre ensidigt ställda ekrar, som uppbära mot
svarande del av hjulets omkrets. Obekant vapen (ett liknande 
innehade Margareta Hartvigsdotter, av okänd ätt, 1447 2). Utan 
färgspår.

8. Djekn. En knäböjande, bedjande gestalt med örne-
huvud. Färgspår saknas.

9. Tre sjöblad, av vilka två äro ställda över det tredje; 
de övre med spetsarne mot sköldens hörn. Obekant vapen. Färg- 
spår saknas.

10. Passionsredskap inom törnekrans.
11. Tott. Fyrdelad sköld, vars andra och tredje fält äro 

röda. Kanske åsyftande Erik Axelsson Tott, den av ätten, som 
haft mest med vårt land att göra. Hans vapen finnes även bland 
målningarne i Tövsala kyrka 8.

12. Frille. I  tredelat fält, ovan vitt och nedan rött, en
grön växt med tregrenad rot och två skaftade lindlöv.

13. Domkapitlet i Abo. Rött likarmat kors i gyllne fält.
14. Svea rike. I  blått fält tre gyllne kronor. Här finna

vi ytterligare bekräftat, att den världsliga överheten hade sin 
givna plats i kyrkan. Det svenska riksvapnet förekommer ej 
sällan på korstolar i Sverige, ofta på samma gång som riksföre
ståndarens vapen *.

1 N ervander i Finskt M useum  1901 p. 12.
2 H ausen : M edeltidssigill n. 177.
3 „ Egentl. Finland och Åland p. 29.
4 I Vaksala kyrka i Uppland finnas Svea och Sturevapnen sam t ärkebiskop

Jakob  U lfssons vapen (H ildebrand: Sveriges medeltid III p. 370), i V ästerås



15. Sture. Tre sjöblad i rad. Inga färgspår. Se ovann. 14.

16. Bonde (eller Bååt). I  gyllne fält en röd båt.

De två övriga rundlarne prydas också på framsidan av 
inassverk.
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Korstolarne i Hollola.

På den långa vägen mellan Tavastehus och Olofsborg låg 
Hollola som det förnämsta raststället. Redan under medeltiden 
utmärkte sig kyrkan därstädes i storlek och prakt framför de 
flesta andra i det inre av landet. Folksägnen berättar till och 
med, att den var en »katedralkyrka». Denna sägen vinner bok
stavlig sanning, om vi tänka på, att namnet var en härledning 
från »cathedra», biskopsstol, varmed endast de förnämligare 
kyrkorna voro utrustade.

Korstolarne i Hollola äro i denna konstart de praktfullaste, 
som bevarats i vårt land. De ha visserligen lika litet som andra 
stolverk kommit till oss i orört skick. Det är dock tydligt, att 
anordningen av dem i huvudsak var densamma som i Sagn: ett 
högt ryggstycke, begränsat av sidogavlar, ett lägre framstycke 
likaså mellan gavlar, och snidade fält på båda dessa stycken. 
Olika voro framförallt baldakinerna över ryggstycket. En säker 
rekonstruktion av Hollolastolarne synes icke numera vara möjlig 2.

dom kyrka Svea- och V asavapnen, i Strängnäs domkyrka ärkebiskop Jakob 
U lfssons och Svea rikes. Jfr  Peringskiöld: M onum. Upl. per Thiundiam  p. 188: 
Sam m aledes finnes Sweriges W apn tre C roner, af någon bilthuggare v thskurne 
på then ena främre stolen i Kyrkian (Gamla U ppsala kyrka); och på then andra 
stolen . . . then första Ewangeliska A rchiebiskops Laurentii Petri N ericii K änne
m ärke. — Bland de näm nda m ålningarne i Kalm ar från år 1485, med inskrift 
om Sveriges blom string under Sten Sture, finnes också en avbildning av Svea 
rikes vapen. Ant. Tidskr. 11 p. 390.

5 Jag har tidigare försökt göra en dylik. Se F inskt M useum  1902 p. 45 
och Katalog öfver Villa H agasunds Sam lingar p. 16. Sedan num era alla bevarade 
delar av korstolarne kom m it till S tatens H istoriska M useum  i H elsingfors, har 
det varit möjligt att noggrannare undersöka stolarne och konstatera, att den före
slagna rekonstruktionen m åste vara oriktig. O riktig är också den anordning 
Ö hm an (Korstolar p. 9) om talar: bänkradernas ändbalkar sam m anförda med
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A v sidogavlarne ha i Hollola bevarats två högre och två 
lägre. De förra ha baktill två varandra motsvarande inskärningar, 
vilka visa, att de hört tillsammans och förbundits med två tvär
plankor. Ornamentet på] deras utsida är av samma slag som i 
Sagu, men rikare och strävande att fullkomligt utfylla ytan. De 
små druvklasarne äro ej så strängt stiliserade. På insidan finnas 
spår av målade stjärnor. Dimensionerna på dessa ändbalkar äro 
3,22 m höjd och 0,45 m bredd.

Över bakstycket har höjt sig en långt framskjutande balda
kin, vars två sidor ännu äro fästa vid balkarne på ett sätt, som 
visar, att de verkligen ursprungligen skjutit rakt ut från dessa. 
De ha formen av i rektangulära ramar inspända tryckta kilbågar 
med massverk. Bredden av dem är 0,95 m, höjden 0,42 m. En 
tredje dylik båge finnes ytterligare i behåll; dess bredd är 1,27 m. 
Över alla bågarne finnes en krönande bladfris, över mitten av 
den tredje dessutom en yvig  bladstängel. Den sistnämnda bågen 
är inspänd mellan två fialliknande fyrkantiga spiror, vilka på en 
numera frigjord sida ha rännor, som tydligen upptagit de två 
första bågarne. Den tredje utgör sålunda framsidan i baldakinen. 
Dess hörnspiror fortsättas nedtill c. 1 m i form av två stavar; 
huru denna del av baldakinen varit förenad med korstolarnes 
framstycke är icke längre tydligt.

Framstvckets sidobalkar äro omkring 1,76 m höga och 0,42 m 
breda; den ena prydes av ett vapen, visande en sexuddig stjärna 
över en halvmåne och tillhörande ätten Slatte. Överst har utsni- 
dats en drakfigur. På den andra gaveln ses S. Olof i kunglig 
skrud med stridsyxa och trampande på en människohövdad drake; 
på rundeln upptill finnes ätten Stjernkors’ bekanta vapen, och 
det hela har krönts av ett stående lejon (?), av vilket endast 
fragment återstå.

De bevarade fälten från rygg- och framstycket —  placerin
gen å bilden är fullkomligt godtycklig —  äro 16 till antalet, och

korskranket till ett arkitektoniskt helt, som avskilde koret från långhuset. 
— K orskranket är från senare tid, troligen från restaureringen av kyrkans in 
redning år 1655, och består nedtill av oornerade fält, upptill av ett galler av 
svarvade stolpar. Om korstolarne säger B ucht: Hollola socken p. 4: I Kyrkan 
är en  halftäkt Bänk, med Bildhuggerie arbeten prydd, som kallas Kungs Bänken, 
tivilken föregifves vara upbygd för Glorvördig i åm innelse Konung Carl IX:de,
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deras dimensioner c. l,io  m höjd och 0,45— 0,47 m bredd. De 
äro av olika slag. Några av dem äro fyllda med massverk i 
genombrutet arbete. De enkla kombinationerna av cirkelseg
ment, som vi funno t. ex. å Sagustolarue, ha här utvecklats till 
konstfullt hopflätade, över och under varandra gående slingor, 
vilkas utförande förråder en långt hunnen virtuositet. An prakt
fullare äro de fält, där ornamentet utgöres av naturalistiska ran- 
kor, isynnerhet två, där de av vinrankor bildade mellanrummen 
fyllas av stora blad på ena sidan och musicerande änglar på den 
andra. På några av dessa fält förekomma vapensköldar. På ett 
fält synas sålunda vapnen för ätterna Sture, med tre sjöblad, 
och Posse, med två trappgavlar med baserna vända mot var
andra. Det senare åsyftar säkerligen Knut Posse, Viborgs för
svarare ocb den ende i Finland kände medlemmen av denna ätt. 
Han stadfästes år 1483 av Sten Sture som fogde i Tavastehus, 
och hans vapen förekommer även å sakristiegaveln i Tuulois 
kyrka; i denna socken ägde han på 1480-talet Sairiala gård h På 
ett annat fält är vapen bilden utplånad, och årtalet 1655 2 har i 
stället ditmålats, men hjälmprydnaden med sina sjöblad visar, 
att även detta vapen tillhört ätten Sture. På ett tredje fält ses 
en vapensköld med bokstäverna t i, på ett fjärde fyra vapen
sköldar, envar med monogram av bokstäverna o n. Vilka perso
ner, som härmed åsyftats, kan jag icke säga. —  Också ett par 
figurbilder förekommer på dessa fält; den ena föreställer S. Jakob 
d. ä. med stav och pilgrimsmössa, den andra fyra änglar hållande 
en monstrans; på sidorna av sistnämnda bild ses sex helgon, 
ordnade tre och tre över varandra.

A v dessa fält kunna endast 6 ha funnit användning i den 
korstol, över vilken den beskrivna baldakinen höjde sig, och som 
var så bred som baldakinens framsida. Två av fälten täckte 
framdelen, de övriga, i två rader över varandra, ryggstycket8.

1 H eikel: H auhon kihlakunta p. 118.
2 En inskrift å en tavla i kyrkan m eddelar: D enne tafflan jämwäl siellfwa 

p . . dikstolen, Chorbalcken Spelbencken (orgeln?), sam pt beleten  på vägg . . n. 
äro m ålade igenom Andreas Jonae Orraei P. & P. H ollolensis beställningh och 
flijtige tillskijndan. Anno Domini. 1655.

3 Att en sådan användning av flere rader fält över varandra på ett mycket
högt ryggstycke kunde förekomma, visa t. ex. N ovgorodfararstolarne i M arien
kirche i Lübeck, från 1523. Lübecks K unstdenkm . II p. 280.
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De övriga 10 fälten ha således tillhört stolar, vilkas ändbalkar 
nu saknas. Sannolikt bildade någon av dessa stolar ett hörn. 
En av de smala lister med uppåtväxande ranka, vilka åtskilja 
fälten, är nämligen upptill bredare, och detta kan ej förklaras 
annorlunda, än så att ryggstyckena lutat något bakåt och mötts i 
ett hörn ', antingen i en knut av kyrkan eller så, att en korstol 
skjutit ut från väggen och åtskilt kor och långhus 2.

Utom den nämnda, upptill bredare listen, har ytterligare till 
korstolarne hört ett antal lister, vilka åtskilt fälten. De ha dels 
formen av spiror med inskurna fialliknande avsatser, dels av 
uppväxande rankor. Antalet bevarade lister är 10.

Ehuru dessa korstolar äro rätt olika de i Sagu, Nykyrko
o. s. v. bevarade, så torde de dock kunna betraktas som alster 
av samma konstskola, på en mera utvecklad ståndpunkt. Detta 
är till och med mycket sannolikt; må man betänka, huru mång
skiftande formerna på medeltidens korstolar voro, och huru lika 
varandra de nu nämnda äro i anordningen (så vitt man numera 
kan bedöma denna), valet av ornamentmotiv o. s. v. Det är i 
den större virtuositeten i utförandet samt i växtorna men tets 
övervikt över det geometriska ornamentet, som Hollolastolver- 
ket främst skiljer sig från do andra. Figurbilderna äro ännu 
lika otympliga som bilden av S. Paulus i Virmo. Också 
vapnen hänvisa dessa korstolar till en senare tid, sannolikt 1480- 
talet, då samfärdseln redan var livlig med det i medlet av 1470- 
talet uppförda Olofsborg.

Korstolarne och läktarskranket i Tövsala.

A v korstolarne i Tövsala ha bevarats två 1 m höga och 
resp. 0,4i och 0,29 m breda sidobalkar, båda bestående av alldeles 
slätbilade plankor, endast med ett vapen utskuret i en fördjupning 
överst. Det ena vapnet är det Bitzska, en bock i språng, med 
en biskopsmössa överst, och sålunda åsyftande biskop Konrad 
Bitz. Det andra visar 7 trappgavlar i två rader över varandra:

1 Jfr korstolarne i L,unds domkyrka, där något liknande förekom mer.
a J fr  korstolarne i D alhem s kyrka på G ottland. H ildebrand: Sveriges 

medeltid III p. 361.
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det Garpska vapnet. Korstolarne äro således ungefär samtida 
med de korstolar i andra kyrkor, som vi redan lärt känna, men 
det är tydligt, att de icke äro av samme mästare. T ill dessa 
korstolar har sannolikt hört en lång list, nedtill med en rad mass
verk, bildat av rundbågar, upptill med höga, plymlika, tätt sittande 
blad. Sammanlagda längden av delarna av denna list är 6,eo m.

Måhända samtida med dessa korstolar och de ävenledes 
under Konrad Bitz’ episkopat utförda kalkmålningarna är den 
långa panel av utsnidade fält och lister, som fanns i kyrkan och 
ännu före senaste omfattande restaurering (år 1890) utgjorde 
bröstvärn i en läktare utmed norra väggen närmast koret. Hau
sen 1 förmodar, att läktaren senare hade hopfogats av äldre ma- 
terialier.

Det är dock för ingen del uteslutet, att den ursprungliga 
anordningen av dessa sniderier varit sådan den bevarats nästan 
ända till vår tid. Tövsalaläktaren var visserligen icke typisk för 
en medeltida läktare. En dylik utgjorde egentligen en hög, tvärs 
över kyrkan gående byggnad av trä eller sten. Denna byggnad, 
som åtskilde kor och skepp, vilade på öppna bågar eller hade 
i den undre delen tvenne genomgångar. Spiraltrappor ledde dit 
upp från koret. Från läktaren lästes evangeliet; därav kom nam
net (lectorium 2). Exempel på dylika läktare finnas t. ex. i de 
sachsiska kyrkorna från 1‘200-talet8 och i Marienkirche i Lübeck 4. 
Men också läktare utmed kyrkans väggar funnos, i Lübeck t. ex. 
i Heiligen-Geist-Hospital, från början av 1400-talet5, och i dom
kyrkan B. En sådan läktare i modern mening kan därför mycket 
väl förskriva sig ända från medeltiden. —  Tövsalaläktaren upp
bars av enkla stående träbjälkar, på samma sätt som ännu i våra 
dagar läktaren i Korpo kyrka. Men medan fälten å bröstvärnet

1 H ausen: Egentl. Finland och Åland p. 31.
2 Hildebrand: Sveriges m edeltid III p. 335.
3 Hasak: Bildhauerkunst.
4 Underbyggnaden fanns redan 1377, de på pelare stående bilderna äro 

från början av 1400-talet, målningarna å västsidan från början av 1500-talet, de 
övriga målningarna senare. Lübecks Kunstdenkm. II p. 184 o. f.

5 Lübecks Kunstdenkm . II p. 469 o. f. H olm : Lübeck p. 135.
6 Holm (a. a. p. 67) daterar denna läktare till m edlet av 1500-talet. Den

har dock gotiska former, bildpelare o. s. v., a lldeles som  läktarne i H eiligen-
G eist-H ospital och Marienkirche.



i Korpo livligt påminna om korstolsfyllningar, så att man kan 
förutsätta, att de tidigare varit använda som sådana, är en dylik 
användning av Tövsalasniderierna högst osannolik. I)e ha tro
ligen från första hörjan utgjort en panel på framsidan av en 
medeltida läktare.

Panelen bildas av 21 stycken, 0,83 m höga och 0,29 m breda 
fält med bladornament; härtill kommer ett 0,47 m brett fält med 
en särdeles vacker, i genombrutet arbete utsnidad mångbladig 
rosett, samt ytterligare ett antal strävpelarliknaude lister, vilka 
åtskilt fälten. T ill dessa sniderier hör ock en 1,70 m hög och 
0,i7 m bred list med en stängel utsändande dubbla blad, i genom
brutet arbete. Huru denna list varit anordnad kan jag icke säga.

Den i genombrutet arbete utförda orneringen å 3 av de mindre 
fälten 1 utgöres av en inom en fyrkantig ram sluten stängel med 
parvis sittande stora, nedhängande, enkelt nerviga blad, som om
växla med rosetter på ett underlag av tre strängar eller snarare 
höga, smala fönsterlister, upptill uppbärande spetsbågar. På de 
övriga 18 fälten är orneringen liknande, men bladen äro smalare 
och rosetter saknas (de tre strängarne på ömse sidor om stängeln 
finnas).

Detta naturliga växtornament vittnar om en längre fram
skriden period än det övervägande massverksmönstret och de 
stiliserade rankorna å arbetena i Sagu o. s. v. Också bearbet
ningen av bladytorna går i Tövsala mera i detalj och är mera konst
full. En jämförelse med sniderierna i Virmo, vilka möjligen äro 
från biskop Magnus Nilsson Stjernkors’ tid (1489— 1500), gör det 
även sannolikt, att Tövsalapanelen är från slutet av århundradet, 
måhända kort före 1489, då Konrad Bitz ännu levde och lät utföra 
korstolarne; Virmosniderierna kunde då vara några år yngre.

Korstolarne och läktarskranket i V irm o.

Bland de i Virmo kyrka bevarade lämningarna av medeltida 
träskulptur finnes ett enstaka fragment av en korstolsgavel, 0,88 
m högt och 0,i9 m brett. Det är på ena sidan utsnidat till ett 
likadant rankverk som på Sagustolarnes gavlar. Den andra sidan
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1 Ett dylikt fält är avbildat bland V irm osniderierna här nedan.
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är utskuren till en bild av S. Paulus ined svärdet, en tämligen 
klumpigt utförd relief.

Om de nu försvunna korstolarne giver N. R. Broocman 
följande upplysningar i sin dagbok från 1754 k I Virmo körka
finner m an----------- på en Choralstol et Stålarme vapn, armen
blå oeh hansken hvit, och öfver et Sturevapn 3 gula hiertan i 
rödt fält. Ä fven på en stol uthugget Biskop Stålarms vapn med 
pedum el. biskopskrykkan i banden och på andra upståndarn 
et vapn med en 6 uddig stierna under et kors af denna figur + 
som äfven skal vara en biskops vapn.

Tyda vi liksom i Nykyrko dessa vapen så, att de tillhörde 
biskoparne Magnus Olai Tavast (ej Stålarm), Olaus Magni och 
Magnus Nilsson Stjernkors samt Sten Sture d. ä., så ha vi ju en 
god ledtråd för dateringen av dessa stolar. Elias Brenners vapen
teckningar 2 upplysa, att bland vapnen i Virmo fanns också det 
Bitzska (biskop Konrad?) samt tre gånger monogrammet av bok
stäverna m och ii (Magnus Nilsson?). Vapnen kunna visserligen 
ha varit målade, ehuru de ej återfunnits bland kyrkans för en 
tid sedan avtäckta kalkmålningar. Men monogrammet fanns 
sannolikt på en korstol. Sådana anbragtes ofta nog på mindre 
betydande konstverk, t. ex. upprepade gånger, nästan ornamentalt, 
på korstolarne i Hollola; men på de mera representativa kalkmål
ningarna finna vi i regeln vapenbilder8. Här skulle vi sålunda 
ha en antydan om, att Magnus Nilsson Stjernkors var den för
nämste av dem, som bekostade korstolarne.

Av helt annat slag än det nämnda fragmentet äro några 
andra sniderier i Virmo kyrka. V i lägga först märke till ett fyr
kantigt fält, utsnidat liksom i Tövsala: en stängel med blad, mellan 
vilka tre strängar på ömse sidor uppbära små rosetter. Dimen
sionerna av detta fält äro 0,95 m höjd och 0,29 nr bredd. Alldeles 
lika höga, och med likadana ramar, äro några fält med bildliga 
framställningar, omkring 0,45 m breda, en del dock stympade 
på längden och därför smalare. Utan tvivel ha alla dessa fält 
hört till samma panel.

En beskrivning från 1700-talet av Virmo kyrka omnämner

1 Leinberg: Bidrag IV p. 53.
5 H ausen : V apensköldar.
8 I B jernå kyrka finnes bland kalkm ålningarna en sköld med ett bom ärke.
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ett korskrank samt biskops- och prästbänkar, utan att närmare 
göra redo för dem l . V i veta ej, vad av allt detta härrörde från 
den katolska tiden. Var korskranket däribland, så är det sanno
likt att våra reliefer utgjort panel å detsamma; troligare förefaller 
det dock, att de liksom sniderierna i Tövsala varit anbragta å 
bröstningen av en läktare. På ett korskrank, vars övre del måste 
lämna fri utsikt från skeppet till koret, skulle relieferna kommit 
att stå synnerligen lågt. De romanska korskranken i Liebfrauen
kirche i Halberstadt2 visa nedtill slutna fält med bilder av apost
lar under rundbågar, och däröver en öppen rundbågsarkad. Från 
slutet av medeltiden kan jag som prov på en dylik utsmyckning 
av korskranken nämna endast en mängd paneler i vissa traktor 
av England (Devonshire, Norfolk, Suffolk 3), med nedre delarne med 
målade helgonbilder, övre delarne med genombrutet massverk 4.

V i vända oss emellertid till bilderna. De visa:
1 . Jungfru Maria förhärligas. Den heliga jungfrun sitter

på en tronstol med en praktfull, tornliknande baldakin. Nedtill 
och på båda sidor sitta, vända mot henne och orduade över var
andra utan perspektivisk illusion, tretton män med uppslagna 
böcker. En av dem bär konungakrona 8.

2. Erik den helige i kunglig skrud, trampande på en liten
man. Konungen är skägglös och bär svärd och riksäpple. Over

1 H allen ius: Virmo p. 21: Cancelli, queis chorus cingitur, supra nomi- 
natorum  virorum  opera et diligentia (koret sm yckades 1625 med m ålningar m. m. 
på bekostnad av Martin Rungius, H enrik Hoffman m. fl.) extructi. Intra septa 
sua Episcopi cathedram habent, non vulgari opere caelatam , ne quid de ceteris 
presbyterii exedris dicam, aliis atqve aliis em blem atum  caelaturis artificiose, 
olim magis quam hodie condecoratis.

8 H asak: B ildhauerkunst p. 17 o. f. Jfr  korskranken i S. M ikaelskyrkan 
i H ildesheim  och dom kyrkan i Bamberg (a. a. p. 44 o. f.).

8 K eyser: Panel Paintings, i Archaeologia LVI p. 183 o. f. sam t pl. ix och x.
4 Relieferna, hörande till G öransbilden i Stockholm, torde också ha bildat

ett skrank, ej en sockel, såsom  J . Roosval tidigare (Storkyrkans S. Jöransgrupp,
p. 215) förmodat. Jfr  Svenska Dagbladet för den 12 jan. 1908 (upps. om 
Storkyrkans restaurering) sam t ? nov. 1907, vilket senare num m er jag ej varit i
tillfälle att se (medd. av dr R.) Dessa bilder voro dock transparenta, utan bak
grund, och kunde i m otsats mot V irm orelieferna ha bildat övre delen av ett skrank.

8 Kompositionen liknar den, som användes t. ex. i fram ställningar av den 
helige andes utgjutelse (pingsten). Jfr  t. ex. ett flygelaltare i dom kyrkan i Lü
beck (M ünzenberger: A ltäre I p. 126 och pl. 30).
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honom är utskuret Svea rikes vapen (tre kronor). Denna bild är 
endast hälften) så bred som flertalet av de övriga och utgör ett 
fragment (mitt) av en större bild.

3. S. Henrik i biskopsdräkt, trampande på Lalli. Biskopen 
är skägglös.

4. T ill vänster en konung, sittande på en tron; över honom 
svävar en djävul ned. Framför honom, till höger, står en man 
i diakondräkt med helgongloria kring huvudet och omgiven av

Reliefer i Virmo.

tre andra män. En av dem, på vilka han pekar, är on krymp
ling på kryckor. Överst synes i ett moln bröstbilden av 
Kristus med korsgloria. Han utsträcker högra handen till väl
signelse.

5. En bild, visande ett helgon upphängt inom en rektan
gulär ram. Tvenne bödlar martera helgonet med glödande tänger.
I  skyn ovan synes ett huvud med gloria ’ .

6 . En bild, som varit delad av en fristående pelare med
brett trappformigt kapitäl. Högra hälften av bilden är nu för

1 D enna relief har jag tyvärr ej kunnat återfinna under m ina besök i 
Virmo. Den är beskriven av N ervander (Hist. M useets arkiv).
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svunnen. På vänstra hälften har avbildats en vid pelaren fast- 
gjord, naken och skägglös yngling med helgongloria. Han liknar 
den å fältet 4 avbildade. Bakom honom står en liten man, som 
gisslar honom med ett långt spöknippe. Från den försvunna 
delen av bilden skjuter in ett gissel med tre kulor i ändarne. 
Överst synes Kristus med korsgloria i ett moln.

7. En bild, delad likt föregående, av en fristående pelare 
med trappformig bas och likadant kapitäl. På ena sidan står en

Reliefer i Virmo.

konung, pekande på sitt bröst; i bakgrunden stå två män, och 
överst synes en djävul, svävande ned över konungen. På andra 
sidan står en drottning och bakom henne två män; överst synes 
en ängel i en sky.

8 . En bild, vars vänstra hälft är bortfallen. På den kvar
varande hälften synes en av två män ledd drottning med en 
uppslagen bok. Överst en ängel i en sky.

De fem sistnämnda bilderna illustrera sannolikt S. Görans- 
legenden, nämligen den del, vilken icke är så väl bekant som 
kampen med draken, men dock återgivits i den svenska medeltida

14
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litteraturen 1 och även i konsten (relieferna å S. Görausbilden i 
Stockholma). Virmobilderna överensstämma dock icke med de 
sistnämnda, och följa icke heller troget vare sig de svenska legen
derna eller några andra kända källor; vi måste därför ur olika 
versioner söka ihop det, som kan belysa framställningarna i fråga.

Kejsar Dacianus 3, säger legenden, var en mäktig härskare, 
som lade hela världen under sig och kallade alla riddare i sin 
tjänst. Men han var också grym och hednisk, och med våld och 
plågor tvang han folket att dyrka de djävlar, som voro hans 
avgudar. Då riddaren Göran, som begivit sig till hans hov för 
att med dyrbara gåvor vinna hans gunst, såg detta, utdelade 
han sina skatter bland de fattige och förebrådde kejsaren, att 
han icke trodde på den sanne Guden (reliefen n. 4).

»Tba wardh then keysaren swa grym oc wredh 
hans gryma giseld war marghom ledh 
tha bödh han ther sina drseugia 
then sedhla herra oc första haengia 4 
oc rsekkia wt hans lidha moot r
badhe hsender hoffwdh oc swa foot
oc bödh them sidhan fram at bsera
isern kroka the fulhwasse aere
oc ther mz aff hans liffwe ryckia
hans köt oc sener alt sunder i stykke» (reliefen n. 5).

Än flere marter fick riddaren undergå, då han ej lät beveka sig 
att avsvärja sin tro. Bl. a. gisslades han och piskades med rem

1 Fornsvenskt Legendarium I p. 493 o. f. (Legendariet är till sto r del 
en fri översättning av Jacobus a Voragines Legenda au rea ; jfr G raesses  edition 
av detta arbete). S. H eurlin  (praes. E. S. Bring): Legenda St. G eorgii: en svensk
visa, ingående i handskriften D. 4. G am bia aewentyyr Cod. Reg. IV i k. biblio
teket i Stockholm .

2 Roosval: S torkyrkans Sankt Jöransgrupp.
8 Enligt den näm nda visan. Legendariet säger: D acianus, Diocletiani

fogde. En grekisk version, anförd i Acta sanctorum , A prilis II p. 119 o. f., 
säger: kejsar D iocletianus.

4 Legendariet säger utförligare: Tha laet han kaemba hans limi ok lif
maellan stulpa bunden & c. De järnkrokar, som  längre ner om näm nas, kallas i 
Legenda aurea (ed. G raesse p. 260) ungulae, vilket någorlunda torde m otsvara 
tänger.
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mar skurna av oxläder (reliefen n. 6 ) 1. Om natten uppenbarade 
sig Kristus för honom. Men Dacianus sade till sin gemål Ale
xandria ä: jag ville dö av harm, att jag ej kan besegra den man
nen. Alexandria svarade: jag har ofta sagt, att du ej skulle 
göra de kristna men, ty deras Gud är mäktigare än din. Nu vill 
även jag vara kristen. Dacianus ömkade sig däröver och lät hänga 
upp drottningen vid håret och länge hudstryka henne. Hon bad vår 
Herre om nåd, och under bönen gav hon upp sin anda. Dacianus 
lät sedan halshugga Göran. När han gick från avrättningen, 
kommo eldar från himmelen och brände honom. (Alexandria- 
episoden är avbildad i relieferna 7 och 8 ; i den förra synas 
djävulen och ängeln liksom för att antyda de olika lotter, som 
väntade kejsaren och hans gemål efter döden).

Det är icke synnerligen åskådligt som våra reliefer avbilda 
legenden. På någon annan av de mera kända legenderna låta 
de emellertid icke inpassa sig, och ännu mindre kunna vi tyda 
dessa framställningar såsom bilder av de godas och de ondas 
belöning efter döden 3; därtill bära de en alltför tydlig karakter 
av episk skildring. De många djävlarne, änglarne och Kristus
bilderna synas så att säga ornamentalt ha anbragts på alla bil
der 4, sedan de engång i enlighet med legenden funnos på några. 
Över huvud synas bilderna vara missförstådda efterbärmningar 
av andra arbeten; kompositionen är stel, figurerna klumpigt och 
okunnigt skurna, och blott en och annan lyckad åtbörd samt den 
ofta lediga hållningen synas visa, att förebilderna varit goda. 
Bäst tyckes Marias tronstol med den tornlika kröningen ådaga
lägga detta; hade vi haft ett originalarbete för oss, skulle åtmins
tone den varit omsorgsfullt gjord, men den är ytterst plump, 
och detaljerna äro missförstådda. Det synes därför vara uppen
bart, att dessa reliefer äro sena efterhildningar 5 —  samtida med

1 D enna episod om näm nes i ingendera av de svenska källorna, m en där
em ot i två grekiska m anuskript i V atikanen (Acta sanctorum , A prilis II p. 121: 
Deinde (Imperator) jussit, ut nervis bubulis tandiu vapularet dum caro e jus cum  
sanguine agglutinaretur; och p. 128: rursum  ad flagellum rediit).

2 A lexandria-episoden saknas i visan om S. Göran.
3 Jag har förgäves i blockböcker och träsnittsarbeten  sam t bland kyrko- 

m ålningarna sökt analogier av detta slag till V irm obilderna.
4 Jfr bilderna u r K atarinalegenden, i Lojo kyrka. N ervander: Lojo p. 52.
3 Jfr uttalandet ovan p. 116 om m edeltida arkaism .
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de först nämnda genombrutna ornamenten —  av arbeten från förra 
hälften av 1400-talet.

Kostymerna häntyda nämligen på denna tid. Kläderna 
med deras i flikar sönderskurna bårder —  man ville härmed 
efterbilda de ärofulla, i striderna söndertrasade krigardräkterna 1 
—  voro allmänna t. ex. i Frankrike redan i slutet av 1300 talet, 
ocb tillhöra i norden förra hälften av 1400-talet, ehnru de någon 
gång förekomma även senare 2. Bårdernas drapering i våglinjer 
påminner likaledes om arbeten från denna tid, och hjlden av 
S. Erik är ej olik motsvarande figur å ett altarskåp i Salo. —  
Men mera än dessa detaljer i kostymen, vilka senare kunna ha 
efterbildats, väger karakteren hos ornamentsniderierua, då det 
gäller att datera våra reliefer, vilka i likhet med läktarskranket 
i Tövsala synas vara från slutet av 1400-talet. Lät Magnus 
Stjernkors utföra korstolarne, så är det troligt, att även korskran
ket eller läktarbröstningen är från hans tid och sålunda nästan 
samtida med de kanske från Konrad Bitz’ sista år härrörande 
Tövsalasniderierna.

Försvunna korstolar. — Sammanfattning.
De korstolar, som ha bevarats till våra dagar, ha vi funnit 

i några kyrkor, vilka genom sin betydelse och sin prakt utmärkte 
sig framom flertalet. Men det kan ej råda tvivel om, att kor
stolar funnos också i många andra kyrkor, ehuru numera alla 
spår av dem försvunnit. Utom de ovannämnda korstolarne i 
Virmo omtalar Broocman sålunda ytterligare dylika i S. M a r i e  
kyrka: »Utom desse monumenter var äfven Biskop Stålarms vapn 
med en B.staf i handen (Magnus Olai Tavast3) på en stol ut
hugget.» Ännu före branden 1872 fanns i kyrkan ett par höga 
sidogavlar liknande dem, som bevarats i Sagu o. s. v., men med 
enklare rankornament4. Om korstolar i P o  jo  finnes följande

1 B oeheim : W affenkunde p. 32.
* H efner-A lteneck : T rachten V p. 7 och Taf. 302 fig. B, Taf. 337 m. fl. 

Bland m ålningarna i Tövsala kyrka finnas liknande kostym er.
s E ller O laus M agni? J fr  Nykyrko, vapnet n. 5.
* N ervänders beskrivning i H istoriska M useets arkiv.
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uppgift: » I  Gamla Prästbäncken äro frammantil 2 målade ståndare, 
med rundelar ofwantil, och i dem en utskuren Stenbock med 
twå wådig Påfwe myssa öfwer hufvudet (Konrad Bitz), samt 2 
målade Steenbockar med lika myssor.» 1 —  I  Åbo Stads Historiska 
Museum förvaras den gamla s. k. »biskopsstolen» från Bjernå 
kyrka. Det är en stol av vanlig, nu bruklig typ, med utskurna 
människohuvud och bladornament. De förra påminna om de 
människobuvud, som’ påträffas som prydnader i den medeltida 
arkitekturen, t. ex. i Jomala och Finströms kyrkor på Å land2; 
bladornamentet har en förvanskad romansk karakter. Men dylika 
sniderier påträffas på allmogearbeten från 1700-talet, och jag tvekar 
ej att sätta den ifrågavarande stolen till denna tid.

Slutligen funnos naturligtvis korstolar i Å b o  domkyrka. 
Om dem veta vi emellertid ingenting annat, än att, då det nya 
koret 1649 uppfördes och altaret flyttades, »thet gatnbla aff 
munckarna vpbygde och myckit påkostade Snickarevärcket medh 
the åthskillige beläten, sattes fram i thet nyia choret kringh om 
väggerna 8. »

Åtminstone i avseende å tiden anslöto sig korstolarne i 
S. Marie och Pojo till de korstolar, som ännu finnas kvar i andra 
av våra kyrkor.

Såsom en sammanfattning av vår undersökning kunna vi 
uttala, att antagligen i början av 1470-talet en mycket anlitad 
konstnär eller verkstad arbetade som korstolssnidare i sydvästra 
delen av vårt land. Materialet var ek, i mindre betydande delar 
björk, dock äro korstolarne i Nykyrko helt och hållet av furu. 
I den mån vi kunna bedöma konstnären som bildsnidare (Paulus
bilden i Virmo), visar han ingen förvantskap med altarskåpssni- 
darene, över vilka han, trots den relativa förträffligheten i det 
ornamentala arbetet, icke höjer sig. T ill dessa korstolar, i Sagu, 
Korpo, Nykyrko och Tövsala, ansluta sig de i Hollola bevarade, 
antagligen från 1480-talet och därför redan visande större färdighet 
hos konstnären och böjelse för det allt mer framträdande natu
ralistiska växtornamentet. En självständig grupp bilda sniderierna

1 Stiernm an: M innesm ärken p. 163.
2 J fr  ovan p. 41, not 1.
3 Diarium  G yllenianum  p. 144,
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i Virmo och Tövsala, vilka på stilistiska grunder kunna dateras 
något senare, till c. 1490.

Ar 1488 omtalas i Vånå en Olof Nikkarinpoika såsom 
snickare V Om hans arbeten känna vi intet.

Utan tvivel äro våra korstolar utförda av inhemske eller 
inom landet bosatte mästare. En annan fråga är, i vilken mån 
de äro påverkade av utländska förebilder. I  Sverige och Tysk
land kunna dylika i trängre mening icke påvisas 2, vilket skulle 
tyda på en rätt stor självständighet hos konstnärerne och ytter
ligare understryka, att de sannolikt voro inhemske. Men nu fin
nes i Norge en intressant grupp korstolar, som i hög grad erinra 
om våra.

Från Färöarne har en serie lägre sidogavlar kommit till 
Nationalmuseet i Köpenhamn. De påminna om motsvarande 
delar i Sagu och Nykyrko. Stilen förefaller dock äldre, figurerna 
visa ännu spår av 1300-talsgotiken i den något sneda hållningen, 
med vecken samlande sig långs kroppens sidor, och i den leende 
minen. Nedre delen av gavlarne är i regeln prydd med figurer, 
de tolv apostlarne och ett par framställningar ur Jesu barndomsliv, 
rundeln upptill med vapen eller massverk, eller med kyrkliga em
blem. Bland vapnen finnes unionsvapnet under Erik av Pom
mern. A  en hithörande bönepall har en gavel å yttre sidan en 
bild av S. Olof, å den inre Sveavapnet. Gavlarne anses vara 
från 1406— 30 8.

Också korstolsgavlarne i Märe kyrka i Sparbu * stå nära 
våra. De ha överst en av fyra knoppar prydd rundel. Mot de 
två nedersta knopparna svara två dylika på understycket. En 
liknande ornering, dock endast med ett par mot varandra svarande 
knoppar, visa några gavlar i Nykyrko.

Dr Harry Fett, som sett avbildningar av de finska korsto
larne, har meddelat mig, att fragment, som likna dem, finnas

1 N ervan d er: Kyrklig konst II p. 30. En Peder N ikkarinpoika om näm - 
nes 1411 som jordägare i Pem ar. Svartboken p. 244.

2 Jag  har ej lyckats få se  de av Ö hm an (Korstolar p. 31) om näm nda av- 
bildningarne, i K unstgew erbem useum  i B erlin , av rustika korstolsverk av furu. 
K orstolarne i norra Tyskland kunna ej (jfr a. a. p. 34) enligt min m ening anses 
som förebilder i trängre m ening till de finska.

8 B ruun : Gam m el bygningsskik paa Fasroerne p. 219—231.
4 N icolaysen: N orske Bygninger I pl. xix fig. 9 — 12.



yttermera i Veo, med ärkebiskop Olaf Engelbrektsons vapen 1, och 
i Horg. Också de nämnda korstolarna från Färöarne, där trä till 
mera omfattande arbeten saknades, torde vara utförda i Norge. 
Stolarne från Trondhjemstrakten äro utförda i slutet av 1400- 
talet, måhända av en snickare Peter Botolvson. Förebilder till 
dem finnas bland de äldre norska bondemöblerna 2. —  Dr Fett, 
som påpekar, att Nidaros under medeltiden hade en stor betydelse 
som kulturcentrum, och att allmogeornamentiken i svenska Norr
botten har en med den trondhjemska starkt besläktad karakter, 
framställer den intressanta hypotesen, att finske pilgrimer i N i
daros sett former, vilka påverkat den finska skulpturen.

Vi äro ej vana att söka kulturinflytelser från detta håll, 
men vi få ej heller sluta till ögonen för det, som kan tyda härpå. 
Redan birkarlarnes handel kan ha förmedlat en nordlig, eller 
rättare sagt västlig kulturström till vårt land, och Olofsdyrkan 
var här kanske av ännu större betydelse än i Sverige. A  andra 
sidan var S. Henrik dyrkad i Norge. Bekant är Abobiskopens 
brevväxling år 1493 med ärkebiskopen i Nidaros, då reliker av 
S. Henrik lovades i utbyte mot sådana av S. Olof. Det är okänt, 
om bytet kom till stånd, men i varje fall var S. Henrik upptagen 
i det trondhjemska kalendariet av år 1519 3.

Då konsten i det nordligaste Sverige blivit bättre känd, 
skall kanske denna fråga bringas till sin lösning.
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I  fråga om altarskåpen äro vi icke i samma lyckliga läge 
att kunna göra noggranna tidsbestämningar, som beträffande 
korstolarne. Det blir stilen hos de enskilda figurerna samt bal
dakinverket, som i främsta rummet få lämna oss en obestämd 
vägledning. Någonting väsentligen nytt företer perioden som 
sagt icke, utan utvecklas de egenskaper, som utmärka den före
gående tidens konstverk, ofta i en ensidig riktning. Den sneda 
gotiska hållningen och de energiskt utarbetade ansiktsdragen äro

1 Fett: Bsenk og Stol i Norge p. 26 och fig. 82.
1 Se Fett: G am le norske H jem  fig. 38 och 73.
8 Se ovan sid. 156,
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försvunna. Vecken, som förut varit mål snarare än medel för 
konstnären, och som hopat sig i rika, omotiverade massor, vilka 
dolde kroppens former, bliva enklare och uttrycksfullare. Denna 
förändring fuuno vi redan i de mera framstående konstverken 
från århundradets förra hälft, men först nu kan den iakttagas 
också hos mängden av efterbildningar och dussinarbeten, vilka 
vid stigande efterfrågan efterträda de banbrytande mästerverken 
och nu giva åt perioden dess karakter. De vittna ofta om fär
dighet och skönhetssinne hos konstnären, men föra ej konsten 
framåt på nya banor; tvärtom förlorar den kvalitativt vad den 
vinner kvantitativt. Hållningen hos de enskilda gestalterna blir 
styv och otymplig, ansiktet saknar ännu mera än förr uttryck och 
utarbetas i breda drag, och draperimotiven inskränka sig till 
några få, vilka med tröttande enformighet komma till använd
ning. —  Baldakinverkets utveckling berördes redan. Kilbågen 
blir nu allmän; den är ovantill krönt av ett tätt spjälverk, inne
slutet i baldakinens rektangulära omramning. I  början påminner 
denna båge ännu om en rundbåge med krönande fial; senare 
blir den mera tryckt och utdragen åt sidorna. Bland massverket 
uppträda nya ornamentmotiv: treögglan, fiskblåsau, våglinjen 
o. s. v.

Det finnes icke få altarskåp i vårt land, som uppvisa dessa 
egenheter och stå varandra rätt nära, utan att dock tyda på någon 
gemensam konstnär eller verkstad. Endast Aland utgör i viss 
mån ett undantag i detta hänseende. Ett ansenligt konstintresse 
synes, liksom redan under 1300-talet, ha rått i landskapet ungefär 
under perioden 1440— 80, och konstverken bära prägeln av en 
lokal konstskola. Det är riktigast att här i ett sammanhang tala 
om alla dessa altarskåp, även om ett par av dem är redan från 
förra hälften av århundradet.

Åländska altarskåp.
Altarskåpet i Su n d s  kyrka har mitten medels en nisch 

med sneda smygar delad i tre avdelningar. Den mellersta in
rymmer den stående bilden av madonnan med dok och krona 
samt bärande det nakna Jesusbarnet, som med båda händerna
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håller ett äpple. Under Mariabilden finnes en liteu avdelning 
med armlösa byster av två icke närmare karakteriserade kvinnliga 
krönta helgon. På de två sidoavdelningarna ha i två rader ord
nats åtta kvinnliga helgon, fyra i nunnedräkt och fyra i furste- 
drflkt, så att de förra alltid stå på yttre sidan. Nunnornas namn 
kan jag ej uppgiva; deras attribut äro: vågskål, stav, ulltott, 
kotte. De fyra krönta helgonen äro S. Margareta med drake, 
S. Dorotea med korg och blomsterkvast, S. Barbara med torn, 
09h ett obekant helgon med en fågel. —  Flygeldörrarne upptagas 
av de tolv apostlarne i två rader, envar med sitt attribut och ett 
språkband. På de senare har fördelats den apostoliska trosbe
kännelsen Credo &c, börjande som vanligt hos Petrus och slutande 
här hos Paulus. I  regeln avslutas de tolv med Matthias. Inskrif
terna äro nymålade i senare tid, men tydligen funnos de redan 
under medeltiden. Några bibelspråk äro anbragta å skåpets 
lister; också målningen å figurerna o. s. v. är från senare tid. 
En bok, som ett av helgonen håller, bär signaturen Jochim Langh 
picktor. Denne restaurerade skåpet 1662 ’ . Skåpets dimensioner 
(utom dörrarne) äro 2  m höjd och 1 ,8  m bredd.

Formen på detta altarskåp påminner liksom anordningen 
och valet av helgon om Rauinoskåpet. De krönta, kvinnliga 
helgonen äro på ett när desamma, och apostlarne återfiunas på 
flyglarne. Viktigare för tidsbestämningen äro de enkla, rund- 
bågiga baldakinerna, kanske den krenelerade kröningen, som ofta 
anträffas å arbeten från ungefär 1425— 50, samt stilen hos figu
rerna. Deras pose ocb draperier påminna om t. ex. de 8 kvinn
liga helgonen på Ludeke Lammeshoveds minnestavla av koppar 
i Petrikirche i Lübeck, från 1407— 25 2. De visa ännu den svängda 
gotiska hållningen ; draperierna äro onödigt rikliga och omotive
rade, och samla sig på sidorna i de bekanta hängande flikarna 
med bården i våglinjer; nedtill bryta de sig lätt åt båda sidor. 
Ansiktena äro däremot av en typ, som ofta möter oss under 
senare hälften av århundradet: runda, med ögonbrynen i en hög 
båge och halsen med två fettveck. Detta gäller figurerna i mit
ten. Apostlarne äro snidade av annan hand. Deras hållning är

1 A spelin : Taiteen historia p. 37.
s Lübecks K unstdenkm äler Ii p. 72.
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rak, veckfallet enklare, och de äro utarbetade mera i relief. An
siktena äro smala och långa, inre ögonvinkeln djupt indragen, 
musklerna på sidan om näsan starkt markerade, vilket ger åt 
ansiktena en nobel och allvarlig karakter. Underläppen skjuter 
starkt fram. —  Altarskåpet torde kunna dateras till perioden 
1425— 50.

I  . L e m l a n d s  Kyrka finnes ett litet altarskåp, som också 
har mitten delad genom en djup nisch. Här avbildas en pietk; 
Kristus nästan sitter på Marias högra knä. På sidorna stå Johan
nes evangelisten med kalk och Maria Magdalena med smörjelse- 
kärl; flyglarne upptages av S. Olof på en människohövdad drake,
S. Brigitta i sin ordensdräkt och med bok, S. Karin med hjul 
och S. Henrik i biskopsdräkt. Gestalterna äro raka och uudei- 
sätsiga, ansiktena plumpa, draperierna rikliga och parallellt ned
fallande, med bården i en våglinje, samt nedtill brutna. Balda
kinerna hava ännu rundbågar, med spjälverk; massverket utgöres 
av liggande, fiskblåsliknande figurer. Det plumpa utförandet 
synes visa, att vi här ha för oss ett alster av en lantlig konstnär, 
och draperierna ådagalägga, att han ännu stod under gotikens 
påverkan. Detta altarskåp torde kunna dateras till årtiondena 
omkring 1450.

Att vi i själva verket ha att göra med en träsnidare hemma 
från Aland eller någon närbelägen trakt i Sverige eller Finland, 
synes mig framgå av en jämförelse mellan Lemlandsbilderna och 
några träfigurer, som bevarats i J o m a l a  kyrka. Det är några 
gestalter från en korsfästelsebild: Johannes och Maria i de van
liga, sörjande attityderna, Maria Magdalena med smörjelsekärl, 
en man i munkdräkt med uppåtsträckta armar, troligen Josef av 
Arimathia, samt två krigare med egendomliga huvudbonader 
(gugel), korta rockar med riddarbälten ett stycke under livet, samt 
trånga benkläder. De tre förstnämnda vända sig mot åskådaren, 
de tre övriga äro återgivna i hel profil; kompositionen har således 
varit särdeles stel. A v  de två stora krucifix, som finnas i Jomala, 
passar intet till gruppen. Bilderna visa stor likhet med figurerna 
i Lemlandsskåpet. Samma grova ansikten med ett något slugt 
uttryck över den hopknipna munnen återkomma i de två grup
perna, och Johannesbilden är nästan densamma, med manteln
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draperad från den till kinden höjda handen i väldiga våglinjer 
ned till båda fötterna.

Ett liknande altarskåp, med Kristi korsfästelse i en ytterst 
stel komposition, har bevarats i S a l t v i k s  kyrka. Kristus hänger 
på korset mellan de två rövarene, och änglar upptaga i kalker blo
det ur hans sår. Nedtill stå några gestalter radade: den till marken 
dignande Maria, Johannes, som är vänd mot henne, två krigare 
samt två krönta kvinnliga helgon, det ena av dem genom tornet 
karakteriserat som S. Barbara.
De två sistnämnda, vilka äro 
skurna av samma hand som de 
övriga, härstamma troligen från 
flygeldörrarne, om vilka spår 
av gångjärn ännu bära vittne.
Detta altarskåp synes tillhöra en 
något mera framskriden period 
än de föregående; det till ytter
lighet grova arbetet gör det sanno
likt, att vi även här ha ett in
hemskt konstverk för oss.

I  N a g u kyrka, mellan Aland 
och fasta landet, finnes ett altar
skåp, där huvudbilden likaledes 
utgöres av Kristi korsfästelse.
Frälsaren hänger på ett kors, 
som har formen av ett grönt trä 
med avskurna grenar. Armarne 
äro horisontalt utsträckta, benen 
raka, och kroppen vilar nästan svävande lätt på korset. Huvudet 
är något böjt åt höger, ögonen slutna, uttrycket lugnt. Det är 
ej gotikens uppskakande bild av den lidande förlossaren, utan 
renässansens skildring av den i döden stilla insomnade. På ömse 
sidor hänga rövarene; en ängel svävar över den eues kors och 
en djävul över den andres. Nedtill synas två slutna grupper: 
till vänster Guds moder, som dignar ned i Johannes armar, samt 
de tre Mariorna; till höger fyra krigsknektar och en i vid, päls- 
fodrad kjortel klädd man med pälsmössa, kanske hövitsmannen.
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På flygeldörrarna stå snidade bilder av de tolv apostlarne med 
sina attribut, i två rader.

Yttre sidorna upptagas av målningar, två på envar av de 
horisontalt tudelade flyglarne. De äro nu till större delen för
störda; en beskrivning från år 1871 1 ger oss dock möjlighet att 
uppfatta de få resterna. Ovan till vänster synes Kristus inför 
Pilatus. Ståthållaren bar sin plats till höger på en tronstol under 
en enkel baldakin; han bär en hatt av mjukt kläde med något 
spetsig topp och den omslagua bården formad till en spetsig 
skärm framtill, samt över hatten en krona; vidare gyllne kjortel 
med pälsbräm, och gröna skor. En liten hund sitter vid hans 
fötter. Frälsaren, i grågrön kjortel, ledes fram till honom av två 
knektar, den ene i röd kjortel med uppdragen hätta, den andre 
i kört rock med röda ärmar, röda hosor, en spetsig luva samt 
svärd vid sidan. Bakom dem framskymta andra mön med vapen. 
—  Nedanom denna bild framställes nedtagningen från korset. 
En gråskäggig man i röd kjortel med bräm samt med grön, på 
sidorna uppfläckt mössa, mottager i sina armar Kristus; en annan 
man i röd kjortel och röd mössa håller till höger den mot korset 
resta stegen. T ill vänster sjunker Maria ned på knä; hon är 
iklädd vit dräkt och röd, över huvudet dragen mantel; bakom 
henne synes Johannes. —  Ovan till höger avbildas Judas’ förrä
deri. I  mitten synes Frälsaren, milt förebrående vändande sig 
mot Petrus, som med lyftat svärd står till vänster. Kristus bär 
en grågrön klädnad, Petrus pansarskjorta (?), och mellan dem 
står den rödhårige Judas i sin röda dräkt, omfamnande Frälsaren. 
Tjänaren, vars avhuggna öra Kristus håller i handen, ligger på 
marken, klädd i pansarskjorta och skyddande sig med sin sköld. 
Till höger synas tre knektar, till vänster en. —-  Nedan till höger 
framställes Kristus bärande sitt kors. Han är klädd i grågrön 
dräkt och dignar ned mot marken under bördan. Efter honom 
följa Maria ocb Johannes samt Simon av Kyrene, som synes fatta 
tag i korset. En knekt håller i ändan av det rep, som är bundet 
om Frälsarens midja. Bredvid gå de två rövarene, nakna och 
med var sitt kors, och bakom dem svänger en knekt en klubba. 
I  bakgrunden synas flere andre krigare med vapen.

1 Av E. N ervander i H istoriska M useets arkiv.
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Det snidade arbetet i detta altarskåp är mycket grovt, gestal
terna stela och klumpiga. I  grupperna äro alla personerna vända 
mot åskådaren. Baldakinerna äro enkla och plumpa, bland mass- 
verket uppträder fiskblåsan. Målerierna däremot visa sig i de 
få rester, som finnas kvar, mycket förtjänstfulla. Kompositionen 
synes ha varit densamma som i en mängd andra bilder av denna 
allmänt förekommande serie; i den bäst bevarade bilden, Kristus 
inför Pilatus, är den rätt god. Teckningen av gestalterna, med 
gråsvarta konturer, är säker, figurernas proportioner riktiga, ehuru 
gestalterna äro något undersätsiga, och färgen, en i grått gående 
ensemble av matta lokalfärger, verkar tilltalande.

Altarskåpet i Nagu restaurerades år 1642 på bekostnad av 
generalsekreteraren i Finland Jöns Rosenschmit; en lång inskrift 
på listerna bär vittne härom. Fonden bakom korsfästelsen må
lades till ett molnhöljt landskap med Jerusalem i bakgrunden. 
Från denna tid äro också målningarna å den predella, varpå 
altarskåpet står 1. De visa de fyra kyrkofäderna på ömse sidor 
om Rosenschmits och hans hustrus vapen. Antagligen voro 
samme personer redan under medeltiden avbildade å predellan, 
och i mitten fanns kanske en Veronikabild 1. dyl.

Som kröning över altarskåpet har anbragts en fris av stora 
fantastiska blomkalkar, med bladen dels slutna, dels utslagna.

Det är anmärkningsvärt, att korsfästelsen å de åländska 
altarskåpen påträffas icke mindre än tre gånger, därav två gånger 
i ett utförande, som synes tyda på inhemska konstnärer. I hela 
det övriga Finland finnas endast tre korsfästelsebilder från denna 
tid, som likväl ägnade ett stort intresse åt dessa framställningar. 
A v  de tre äro två nederländska arbeten och det tredje tyskt.

I  K o r p o  kyrka finnas på orgelläktarens bröstvärn uppsatta 
de söndertagna delarna av ett altarskåp, varav dock både figurer 
och baldakiner äro i behåll, så att vi kunna rekonstruera det. 
Mittpartiet utgöres av Kristi nedtagande från korset; en skäggig 
man, Josef av Aritmathia, mottager honom i sina armar, och de 
tre Mariorna samt en liten tjänare, som böjer knä, äro behjälpliga 
vid nedlyftandet. I  bakgrunden står ytterligare en gestalt, Niko

1 På sidorna om predellan finnas öppningar; den begagnades nämligen 
som  förvaringsplats för diverse kyrkliga förnödenheter.
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demus eller Johannes. T ill vänster om denna grupp står S. Erik, 
skäggig, med sexkantigt relikviarium och spira, till höger S. Göran 
i en riddares rustning, med en lans i vänstra handen och en kort, 
nästan fyrkantig, inåt buktad sköld i den högra. På flygeldör
rarne synas i två rader (i den ordning de senare uppställts):
S. Henrik i biskopsdräkt, en apostel med bok, S. Andreas med 
kors, en apostel med bok, S. Petrus med nyckel, S. Olof i kunglig 
dräkt med ett runt relikviarium, S. Johannes evangelisten med 
kalk, S. Barbara med torn, S. Brigitta med bok, ett krönt kvinn
ligt helgon, S. Lars i diakondräkt och S. Karin med hjul. Figu
rerna i mitten äro 0,7o— 0 ,7 5  m höga, på flyglarne omkring 0 ,4 0  m.

Altarskåp i Korpo.

Baldakinerna ha kilbågar av tidig form, inskrivna nästan i en 
kvadrat och påminnande om rundbågar; massverket på under
sidan visar rundlar, treblad, fiskblåsor o. s. v., och likaså mass
verket upptill i mittpartiets baldakiner; på ftyglarnes baldakiner 
har upptill i stället för massverk sannolikt funnits gallerverk.

Figurernas hållning är ytterst stel, något som isynnerhet 
gör sig gällande i mittgruppen, emedan de här tänkas försatta 
i handling. I  denna grupp är också personernas olika längd 
påfallande; konstnären önskade fylla hela ytau, men fann ej på 
något annat medel än att förlänga några gestalter. På flyglarna 
göra gestalterna med sina stora huvud och håret, vars ytterlinjer 
gå över i kroppens sidor nästan utan att axlarne synas, intrycket 
av svarvade klossar; kläderna falla lodrätt i stora, runda veck.



I  detta hänseende visar vårt altarskåp frändskap med några 
svenska altarskåp, vilka ha samma mittbild, nedtagningen från 
korset, med några få figurer av mera representativ än realistisk 
karakter. Icke blott veckbehandlingen, utan t. o. m. detaljer i 
kompositionen och klädedräkten äro desamma; så återfinnes å ett 
par av de svenska bilderna till vänster Josef av Aritmathia med 
sin hermelinsbrämade, på sidorna uppskurna överklädnad. Dessa 
skåp finnas i Njutånger i Helsingland samt Husby-Sjutolvt och 
Östra Ryd i Uppland; likheten inskränker sig till mittbilden, vars 
ämne synes ha varit omtyckt i dessa trakter1; baldakinerna äro 
mycket olika, och gestalterna på flygeldörrarne, 12 till antalet, 
äro visserligen anordnade på samma sätt, men synas åtminstone 
i de två sistnämnda skåpen vara av senare datum, i det att de 
redan ha 1500-talets tillkrånglade ställning och upprörda veckfall. 
Altarskåpet i Östra Ryd är gjort år 1488 av Johannes sculptor 2; 
altarskåpet i Korpo bör vara ett par årtionden äldre. I  anord
ningen, med två större figurer på ömse sidor om mittbilden, 
visar det för övrigt likhet också med andra svenska altarskåp 
från senare hälften av århundradet. Anmärkningsvärd är slutli
gen en detalj i draperingen av de två konungarnes kjortel: fram
till har den fem veck, vilka sammandraga sig mot midjan —  
ett motiv, som var allmänt i den nordsvenska skulpturen från 
denna tid.

Altarskåpet i F in s t r ö m s  kyrka är ovanligt väl bibehållet, 
icke minst vad polykromiu beträffar. Det är 1 ,2  m högt och 
med uppslagna dörrar 2,4 m brett. Huvudgruppen utgöres av 
en pietä, den döde Frälsaren i sin moders famn. Marias mantel 
är förgylld, med blått foder. I  bakgrunden stå på ömse sidor 
Josef av Aritmathia och Nikodemus, i blå mantlar. T ill vänster 
om denna mittbild står S. Mikael i vit kåpa och trampande på 
en drake, i vars gap han stöter en lans. Till höger synes rid
daren Göran, också på en drake, och med en likadan liten sköld 
som Göranbilden i Korpo. Envar av flyglarne upptages av två 
helgon. Längst till vänster står S. Henrik med biskopsmössa på
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1 Samma fram ställning påträffas i altarskåpet från Sollentuna i U ppland, 
gjort 1475. H ildebrand, Sveriges medeltid III p. 278.

5 Ant. Tidskr. II p. 395.
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A ltarskåp i Finström .

huvudet, gyllne mässhake över vit alba och grå dalmatika med 
röda ärmar; han trampar på den i rött klädde Lalli. Så följer 
S. Barbara med vitt dok över huvudet, gyllne blåfodrad dräkt, 
och bärande ett torn. På högra dörren synes först S. Brigitta 
med vitt dok, i gyllne mantel över blå dräkt, och hållande en 
bok. Längst till höger står S. Sigfrid i röd kåpa över vit alba 
och gyllne dalmatika, med biskopsmössa på huvudet samt hål
lande i vänsträ handen en spira, på högra armen en bytta med 
huvudena av sina tre systersöner, martyrerna Unaman, Sunaman 
och Vinaman1. Yttre sidorna av dörrarna visa ännu fragment 
av passionsscener, påminnande även i tekniken om Nagumåluin- 
garna2. Altarskåpet står på en predella, vars bilder, de visa 
och fåvitska jungfrurna, dock fallit offer för en senare över
målning.

Detta altarskåp visar en friare och oroligare behandling av 
vecken än de föregående. Men de äro ännu omotiverade, och 
sluta sig ej till kroppens former. Ansiktena äro grova och råa,

1 Då Sigfrid — Sm ålands apostel — sökte de tre m artyrerna, såg han 
på en sjö  vid Vexiö tre ljus. N är han kom fram, slocknade de, och ett kar 
f lö t  upp, vid vilket en sten  var fäst och i vilket de m ördades  huvud lågo oför
fa rn a . D essa tre underverk (man m ärke m otsättningen av de kursiverade 
orden) styrkte ytterm era hans tro. Fornsv. Legend. II p. 853.

2 Enligt m eddelande av C. Frankenhaeuser.
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och de erinra genom sin runda form och den plumpa näsan om 
Lemlandsbilderna, vilka ju också äro anordnade på samma sätt 
som här och hava samma mittbild. Men vecken äro ej böjda 
åt sidan nedtill, och baldakinerna ha kilbågar, visserligen icke 
ännu så tryckta som de senare blevo det. Om senare arbeten, 
t. ex. helgonskåpet i Ho utskär från 1508, påminner hårets 
anordning hos en och annan figur i Finströmsskåpet. Det 
är ovan slätt, men övergår nedtill, liksom under ett band över 
pannan, i yviga lockar. Också S. Görans lilla sköld erinrar om 
motsvarande bild i Houtskär. —  Finströmsskåpet torde kunna 
dateras till 1470- eller 1480-talet.

I  H am  m ar 1 a n d s kyrka ha bevarats några figurer och 
ornamentala delar av ett altarskåp, som i konstvärde övergår de 
andra åländska. Figurerna äro: Gud Fader, hållande den döde 
Kristus i sin famn, S. Brigitta med bok, S. Henrik i biskopsdräkt, 
trampande på Lalli, ett obekant kvinnligt helgon, Petrus med nyckel, 
madonnan med Jesusbarnet, S. Anna med Maria och Jesus, S. Jo
hannes evangelisten med 
kalk, S. Karin med svärd 
och hjul, S. Lars i diakon
dräkt, samt S. Erik eller 
S. Olof i kunglig skrud.
A v dessa figurer, vilka 1871 
funnos i behåll i kyrkan, 
ha några hamnat i Åbo 
Stads Historiska Museum, 
andra finnas kvar i Ham
marland, en del (Brigitta,
Henrik, Anna) är spårlöst 
försvunnen och möjligen 
förd utom landet av någon 
antikvitetshandlande. De 
11 figurerna ha att döma 
av påskrivna numror, vilka 
ännu 1871 kunde läsas, 
varit ordnade i en rad 
med den förstnämnda grup
pen av Gud och Kristus Bilder i Hammarland.



(numrerad 6) i mitten och de övriga bilderna i den ordning de 
här nämnts, S. Brigitta längst till vänster. På envar av flyglarne 
ha stått tre bilder. —  I  Hammarlands kyrka har ytterligare beva
rats en baldakinlist, en bladkröning och en avlång, rektangulär 
ram, fylld med massverk. Alla dessa delar, av vilka den sist
nämnda varit anbragt under figurerna, passa väl ihop med bil
derna och ha utan tvivel tillhört samma altarskåp.

Hållningen hos dessa bilder är stel, men ansiktena äro ädla 
och vackra om ock uttryckslösa, och profilen t. ex. hos de kvinn
liga gestalterna är av en sällsynt finhet, erinrande nästan om 
franska skulpturer från gotikens blomstringstid. Hårbehandlingen 
utmärker sig genom vågformigt gående inskärningar, och hår- 
testarne rulla ihop sig i ändarne. Reliefen är hög, nästan halv
rund, men väl utsnidad. Vecken äro få, uttrycksfulla och mycket 
mjukt skurna, och visa en rik omväxling av motiv: Petrus med 
manteln fallande i präktiga veck och täckande den arm, som 
häller boken, Karin med den fotsida kjorteln t vågrätt fallande 
veck, Barbara och madonnan med den över bröstet utan spänne 
fästa manteln hållen upp med ena handen, så att vecken ener
giskt äro åtdragna. En del av dessa motiv, t. ex. det i Petrus- 
bilden använda, förekommer på altarskåpen såväl i Lemland 
som i Korpo, men först här ser man, huru vackert de kunna be
handlas. Även baldakinerna äro förträffliga och skurna i få och 
kraftiga linjer, med kilbågen prydd med krabbor, och bladkrö
ningen ovanligt stor 1 och omsorgsfullt utarbetad. Baldakinernas 
form är för övrigt densamma som å de föregående altarskåpen, 
och figurerna kunna icke vara avsevärt yngre än bilderna på 
dessa. Men i varje händelse synes den åländska konsten i detta 
arbete ha nått höjden av sin utveckling —  de många likheterna 
av ett eller annat slag tala för att även Hammarlandsskåpet 
tillhör den lokala skolan.

I  draperiernas stil, uttrycket o. s. v. visar Hammarlandsskå
pet, liksom de strax nedan nämnda bilderna från Hollola o. s. v., 
frändskap med svenska arbeten. Likheten är dock ej så stor, 
att man kunde antaga en gemensam konstnär.

1 En dylik hög bladkröning, vilken saknas å våra övriga altarskåp, har 
också m itten av altarskåpet i Nagu.
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A ltarskåpet i Rimito.
Från början av den här behandlade perioden torde altar

skåpet i Rimito härstamma. Det visar i mitten den s. k. Nåda
stolen, Gud Fader, som i sina utsträckta armar håller den kors
fäste Kristus (nu bortfallen), och på sidorna till vänster Maria 
med Jesusbarnet, till höger S. Jakob med pilgrimshatt och stav. 
Baldakinerna äro ännu nästan rundbågar, med en knappt märk
bar utböjning upptill, och ovan dem synes ett spjälverk. Marias 
hållning är gotiskt sned, och kronan på hennes huvud påminner 
om de madonnor från mitten av århundradet vi lärt känna. 
Också draperierna äro gotiska, såväl i Mariabilden som i bilden 
av Gud Fader. I  den sistnämnda ordna de sig i mäktiga veck 
under knäna. Men den på en gång breda och mjuka behand
lingen påminner, liksom även ansiktena, om arbeten från senare 
hälften av århundradet. Altarskåpet torde kunna dateras till 
c. 1460. Dess dimensioner äro 1 m höjd och 1,35 m bredd. 
Dörrarne äro ej kvar.

Bilderna i Hollola.
I  konstnärligt hänseende nära bilderna i Hammarland stå 

några bilder, vilka bevarats i Hollola kyrka. De äro åtta till 
antalet, omkring 0,eo m höga och i senare tid ställda envar på 
en liten konsol. De framställa: Johannes döparen i djurskinn 
och med lamm; S. Lars med bok, i förgylld diakondräkt; Maria 
Magdalena med smörjelsekärl, i rödfodrad gyllene mantel över 
silverfärgad kjortel; S. Dionysius i röd dräkt med gyllene mäss
hake och biskopsmössa samt bärande sitt eget huvud; S. Barbara, 
krönt, med torn, iklädd förgylld, blåfodrad mantel; S. Henrik, i 
biskopsskrud med förgylld mässhake över grön alba, och trampande 
på Lalli; S. Karin med hjul, i förgylld dräkt; och S. Brigitta, i 
förgylld nunnedräkt, med en bok.

I  hållningen visa dessa figurer mindre stelhet än Hammar- 
landsbilderna, och ansiktenas något kyligare skönhet hos de senare
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motsvaras här av en robustare, men kanske mera uttrycksfull 
och omväxlande, vänligare typ. Draperierna visa enformigare 
motiv, bland dem dock ett av präktig verkan, vilket även före
kommer i Hammarland: Barbara och Maria Magdalena uppbära 
med ena handen en ledigt fallande flik av manteln. I  utarbe
tandet äro dessa veck något plumpt avrundade och visa ej de 
fina kanter och brytningar som i Hammarland göra så god effekt.

De åtta bilderna ha sannolikt stått ordnade i två rader på 
inre sidorna av flygeldörrarna till ett altarskåp. Bland de många

Altarskåp i Ackas.

i Hollola kyrka bevarade större bilderna finnas inga, som utan 
invändningar kunde antagas ha varit mittbilder i detta altarskåp. 
Men då åtminstone ett par av dem äro samtida med de mindre 
bilderna och även eljes visa likheter med dem, må de här om
nämnas. En bild av Maria Magdalena med smörjelsekärl visar 
ett huvud av samma typ —  kort näsparti, leende mun —  och 
samma uttryck som hos de nyss beskrivna, och draperiernas form 
oeh utarbetande stämmer också överens —  liksom detaljer i
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kostymen —  men helgonet finnes redan bland de små bilderna, 
och bilden kan därför knappt ha hört tillsammans med dem. 
Också hos en bild av Johannes evangelisten erinrar huvudet om 
de mindre statyerna, men draperierna tillhöra snarare förra hälften 
av århundradet; vecken äro hopade på högra sidan. Båda dessa 
bilder äro 1 in höga. Slutligen finnes i kyrkan en baldakin med 
kilbåge av tidig form ; den kan hava tillhört såväl en av de 
nämnda, större bilderna, som ock mittbilden i altarskåpet med 
de mindre figurerna.

A ltarskåpet i Ackas.
I  Ackas kyrka finnes ett altarskåp, som 

i mitten visar de snidade bilderna av Johan
nes evangelisten med kalk och S. Lars, 
i diakondräkt, med uppslagen bok. De vackra 
baldakinerna, som ej ha krabbor på kilbågarne, 
äro väl bibehållna och förhöja det behagliga 
intrycket av detta konstverk, vilket utmärkes 
av mjukt arbetade, lediga och naturliga dra
perier samt individuella ansikten. Karakteren 
i de senare är dock något kvinnlig, och uttrycket 
i de åldrade dragen bekymrat, nästan vre
sigt; huvudena äro mycket små, blicken 
sänkt. Vecken visa redan den begynnande 
förkärleken för stora ytor och skarpa kanter, 
vilka äro så betecknande för den nordiska

....................   , konsten under medeltidens sista skede. —Jungfru Maria. Ackas. .
Målningarne pa flygeldörrarne framställa pa

inre sidan S. Karin med svärd och hjul, huvudet obetäckt; S.
Dorotea med blommor (till stor del förstörd b ild ); S. Hedvig eller
S. Gertrud 1 som abbedissa med en kyrka'; samt S. Brigitta som

1 Jag  har ej i för mig tillgängliga ikonograflska handböcker påträffat någon 
uppgift om att S. G ertrud sku lle  avbildats med kyrka. I H ille i G estrikland 
finnes ett altarskåp, där g’ta  gfjerbrut är avbildad på detta sätt. En liknande 
bild, med inskrift 3’ta gertrubté, finnes bland kalkm ålningarne i Nykyrko. Jfr 
även en triptyk från 1499 i M arienkirche i L übeck: lattte gerbrbt, med kapell. 
Lübecks Kunstd. II p. 219.
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abbedissa, skrivande i en bok. På yttre sidorna avbildas bebådelsen; 
till vänster Maria, läsande i en bok, till höger Gabriel, vars bild 
dock nu är nästan helt och hållet förstörd. Altarskåpets dimensio
ner äro 1,40 m höjd och 0,9o m bredd, flyglarne ej medräknade.

De målade figurerna (på insidorna av dörrarne) äro under- 
sätsiga, breda gestalter med något styv hållning. Åtbörderna 
visa bekantskap med gängse former och äro omväxlande, men 
händerna äro ej rätt med i handlingen, utan breda stelt ut sig 
över de föremål de hålla. Uttrycket i ansiktena är lugnt, dragen 
grova. Figurerna äro snarare tecknade än målade, med några 
få kraftiga konturer, som framhålla det väsentliga i ansiktenas 
former och veckfallet. Endast brokadmönstret å S. Karins dräkt 
visar en mera detaljerad teckning. Konturerna äro utfyllda med 
tämligen matta, i ringa grad förtonande lokalfärger. Dessa mål
ningar påminna i någon om målningarne på altarskåpet från 
Salems kyrka (nu i Statens Historiska Museum i Stockholm), ut
förda på 1480-talet av lübeckaren Hermen R od e1.

A r 1483 begärde invånarne i Ackas, att de skulle avskiljas 
som egen församling från Sääksmäki och få egen präst; detta 
beviljades av biskop Konrad2. Det kan tagas för avgjort, att 
altarskåpet är från tiden omedelbart därefter, när kyrkan blivit 
uppförd 8. Det var i detta skåp, som ett intressant pilgrimsmärke 
från Vadstena tillvaratogs4 —  ett minne av den dyrkan, som 
kom helgonen till del och vilken prästerskapet sökte främja genom 
att bevilja syndaförlåtelse för dem, som på vissa dagar infunno sig 
för att bedja framför särskilt angivna altaren.

I

H elgonskåpet i Urdiala.
Ett helgonskåp i Urdiala har som huvudbild S. Olof, sit

tande på en tronstol och trampande under sina fötter ett männi-

1 G oldschm idt i Z eitschr. f. bild. K unst 1901 p. 37.
1 Svartboken p. 545—546.
8 Jag  kan icke dela den åsik t J . Ailio (Tavastehus p. 45) uttalar, att den 

lilla sakristian i Ackas vore från rom ansk tid. Jag  tror att den är från 1400- 
talet. J fr  R inne: K eskiaikaiset kirkkom m e p. 316.

4 Finskt M useum  1898 p. 23. J f r  H ildebrand: Sveriges m edeltid III p.
809; E rslev: D anm arks H istorie II p. 662.
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skohövdat vidunder. Figuren visar, såsom ofta de sittande ge
stalterna, reminiscenser av den äldre stilen: hållningen är stel, 
vecken kring knäna starkt betonade, och manteln draperar sig 
i en kraftig svängning från högra axeln över båda knäna. Men 
draperingen är ej schematisk, utan mjuk och naturlig. Kostymen 
visar några för senare hälften av århundradet karakteristiska 
detaljer, såsom manteln, av vilken två hörn förenas framtill över 
bröstet utan något spänne 1. dyl., samt underklädnadens veckning

H elgonskåp i Urdiala.

framtill i några mot midjan trängre, nästan parallella veck. Håret 
erinrar om konungabilderna i Virmo, Ikalis och Ulfsby från 
förra hälften av 1400-talet. —  Bilden är ställd på en fyrsidig 
plint; baldakinen är försvunnen, men skåpets höjd kan dock 
bestämmas till l,so m.

På flygeldörrarne, som kunna hopvikas kring plinten, ha 
på inre sidorna målats bilder av fyra helgon. Längst till vänster 
står S. Henrik, trampande på Lalli. Helgonet bär biskopsmössa 
och stav, vit alba, röd guldstickad dalmatika och grön mässhake; 
Lalli, som håller en yxa i ena handen och med den andra tager 
mössan av sitt huvud, är iklädd grön jadca och röda hosor. Så
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följer madonnan med Jesusbarnet; hon bär gyllene dräkt med 
brokadmönster samt blå, rödfodrad mantel med gyllne bård upp
till. På högra dörren synes först S. Hemming i vit alba, gyllne 
dalmatika med brokadmöuster och blå mantel med gyllne bård, 
sammanhållen över bröstet med ett runt spänne. Biskopen höjer 
välsignande liögra handen och håller i den vänstra en stav; en 
ängel lyfter en mitra på hans huvud. Vid hans fötter knäböjer 
en i brunt klädd pilgrim med stav. Längst till höger står S. 
Brigitta, i vit och mörkgrå nunnedräkt, skrivande i en bok. —  
Yttersidorna av de yttre dörrhalvorna upptagas som vanligt av 
bebådelsen. T ill vänster står jungfru Maria i guldstickad kläd- 
ning och blå rödfodrad mantel. Hon böjer sitt huvud och gör 
en avvärjande rörelse med ena handen. Ett språkband över 
hennes huvud bär inskriften ecce aneilla bni fiat nu)cf)i fecubu ölm 
tuu. Till höger synes ärkeängeln Gabriel, höjande sin högra 
hand; i den vänstra håller han en spira (1. blomstängel?). Han 
är iklädd röd mantel med gyllne bård över fotsid vit kjortel. 
Ett språkband bär inskriften aöe gracia plena btt8 tecum. Bak
grunden i alla dessa bilder, samt också bakom den snidade huvud
bilden, är röd med svarta stjärnor.

I  konstnärligt hänseende stå dessa bilder framom Ackasmål- 
ningarne. Ansiktena äro icke så grova som där, gestalterna smärtare, 
draperingen mjukare och rikare. Tekniken är ungefär densamma: 
svarta konturer och föga nyanserade lokalfärger; färgskalan är 
dock rikare och djupare. En del bilder, främst de båda Maria- 
figurerna, ha onaturligt smala armar, och Jesusbarnet i den ena 
bilden är en ynkligt liten, vanskaplig varelse. Hos alla bilderna 
äro fingrarne, där de tecknats utsträckta, onaturligt långa. I  det 
lugna, nästan slutna uttrycket stämma bilderna överens med de 
i Ackas bevarade.

Den förmodan, vilken ovan gjordes, att biskop Hemming 
här vore avbildad, stöder sig på, att intet annat helgon veter
ligen blivit återgivet på detta sätt. I  domen i Paderborn finnes 
en bild på gravstenen över en biskop, där två englar hålla en 
mitra över den avlidnes huvud 1, men det är här fråga om ett 
porträtt, ej om en helgonbild. Hemming var däremot verkligen

1 Ludorff: Westfalens^- K unstdenkm äler, Kr. Paderborn, Taf, 50. 4.



0 t
ett helgon. Han beatificerades 1514 i Abo domkyrka och var 
redan därförinnan föremål för dyrkan. Hans grav i högkoret i 
Åbo domkyrka hedrades med samma vördnadsbetygelser som de 
förnämsta altarena, S. Henriks högaltare och det s. k. sockne- 
eller Vårfru-altaretl . 1512 testamenterade Clemet Howenskel 
till »helge hemmingh x marc» 2. Intet är därför naturli
gare, än att vi finna även denne i vår kyrko- och politiska 
historia så bemärkte man avbildad bland våra helgon, och det 
låg nära till hands att det skulle ske just så som här; ty Hem
ming inlade stora förtjänster om ökandet av prakten vid guds
tjänsten, och särskilt är det bekant, att han skänkte en dyrbar 
mitra till Åbo domkyrka. Bland målningarne i Lojo kyrka finnes 
ett i biskopsskrud klätt helgon, med krumstav, men utan mössa. 
I  handen synes han dock hålla en mitra. E. Nervander förmodar 
att denna bild föreställer S. Hem m ing8.

H elgonskåpet i Jäm sä.
I  Jämsä kyrka finnes ett litet helgonskåp, vars målningar 

ansluta sig till de nyss beskrivna. Den snidade mittbilden utgöres 
av den på en tron sittande madonnan med Jesusbarnet; pådörrarne 
ha i målning avbildats S. Barbara med torn, S. Karin med hjul, S. 
Margareta med drake och S. Dorotea med korg, samt på yttre si
dorna bebådelsen. Tekniken är densamma som i de föregående 
tavlorna, med konturteckning och matta färger; de kännspaka, 
ovanligt långa fingrarna förekomma även här. Klädedräkten visar 
isynnerhet hos figurerna i bebådelsen det oroliga, brutna veck
fallet från århundradets slut. Skåpets dimensioner äro 0,68 m 
höjd och 0,48 m bredd.

Altarskåpet i Tövsala.
Ett altarskåp i Tövsala visar i mitten de snidade statyerna 

av S. Erik och S. Henrik. S. Erik är skägglös och bär en riddares

1 Stadge för klockaren vid Åbo dom kyrka 1480. J fr  H ildebrand: Sveriges
medeltid III p. 1(58— 169.

a A rw idsson: H andlingar VI p. 122.
8 N ervander, Lojo kyrka p. 37 och 95—96. O ckså U rdialabilden anser 

N. föreställa Hem m ing. A teneum  1900 p. 256—257 (plansch).
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rustning, med gyllne mantel över axlarne; på huvudet en krona 
och i vänstra handen ett klot. Han trampar under fötterna en 
liten skäggig man med röd mössa och röd- och vitrandiga kläder. 
S. Henrik bär biskopsdräkt, gyllne blåfodrad mässhake över vit 
alba, och trampar på Lalli, som har svarta kläder och röd mössa. 
Baldakinerna äro rätt vackra, med kilbågen redan tryckt och 
massverket fint. På inre sidorna av dörrarne, vilka genom lister 
horisontalt tudelats, ha målats S. Karin med svärd och hjul, 
S. Johannes döparen i djurskinn och med ett lamm på en bok, 
S. Stefan i diakondräkt, med bok och tre stenar, och S. Lars i 
diakoudräkt, med bok och halster. Bakgrunden i dessa bilder 
utgöres av en låg mur, och bakom denna ett landskap med över 
varandra uppstigande träbevuxna kullar samt blå himmel. På 
yttre sidorna ha på samma sätt målats S. Andreas med snett 
kors, S. Petrus med bok och nyckel samt kort vitt skägg och 
en vit hårkrans kring tonsuren, S. Gertrud med kyrka och S. Bar
bara med torn. Bakgrunden såväl på dessa senare bilder som i 
mitten visar mönster av granatblommor i rött och vitt (i mitten 
också blått), med en rad fransar nedtill. Detta, liksom baldaki
nernas form, hänvisar altarskåpet till inemot år 1500. Skåpets 
dimensioner äro 1,84 m höjd och 0,87 m bredd.

De två mittbilderna äro av rätt medelmåttigt arbete. Håll
ningen är stel och ansiktet något schematiskt. Näsan är spet
sig och framskjutande, hakan (på Eriksbilden) tillbakadragen, 
uttrycket enfaldigt och vänligt. Vissa detaljer i kostymerna —  
t. ex. det av två varandra överskjutande leder bestående bröst
harnesket —  och hårbehandlingen tyda även de på att altar
skåpet är från århundradets slut. Håret bildar i Eriksbilden lik
som en platt och till axlarnes ytterkanter utdragen fond bakom 
huvudet, och kronan är nedtill omgiven av en vriden ring. 
—  Målningarne visa alldeles samma ansiktstyp som de snidade 
bilderna; det är tydligt, att de utförts i samma verkstad. I 
tekniskt hänseende ansluta de sig till de nyss förut beskrivna 
målningarna från andra kyrkor: det är mera teckning än målning 
i bilderna, och färgskalan inskränker sig egentligen till tre färger: 
en brunröd, varmed konturerna av ansiktet, händer och en del 
draperier tecknats, med en svag fördrivning för att angiva skugg
ningen; en blå, använd på samma sätt för en del draperier, och



K. K Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 235
en mörkgrön, förekommande i några draperier som lokalfärg 
med sparsamma ljusare glansdagrar, samt i landskapen. Denna 
teknik har här drivits till yttersta enkelhet, vilket än mer fram
står genom det tunna påläggandet av färgen och den matta tonen. 
Mer än i de andra bilderna visar sig här likheten med det mo-

Altarskåp i Tövsala.

numentala måleriet på kyrkornas valv och väggar l . Tövsala- 
bilderna kunna också direkt jämföras med dessa kalkmålningar, 
av vilka en ansenlig mängd bevarats i kyrkan2. Det finnes

1 Se Sylwan: K yrkom ålningar p. 18 not 1. Om  altarskåpet i Ö stra Ryds 
kyrka, från 1488, och kalkm ålningarna i sam m a kyrka se Uppl. Fornm innesför. 
Tidskr. II p. 58.

2 Tövsalam ålningarna äro num era restaurerade. Jäm förelsen är gjord 
m ellan altarskåpets b ilder och de färglagda kalker, som förvaras å H istoriska 
M useet i H elsingfors.
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visserligen skiljaktigheter: kalkmålningarna ha mera undersätsiga 
figurer med större huvud och grövre ansikten, och linjerna äro 
ofta något omotiverade och verka oroligt, i det de ej återge 
väsentliga delar av dräkten eller ansiktet. En fördrivning av 
färgen, så att denna skulle modellera ut figuren, kommer ej i 
fråga; lokalfärgerna stå oförmedlade bredvid varandra. Men detta 
är så att säga praktiskt nödvändigt uppe i de höga valven och på 
de ojämna murytorna, där arbetet är svårt. Denna teknik har å 
Tövsala altarskåpet använts på tavlorna. Även om det kan råda 
tvivel om, att samme mästare utfört kyrkans och altarskåpets 
målning, så är det dock tydligt, att en kyrkomålare lagt hand 
även vid detta senare. Man återfinner här hela tekniken, ja nära 
nog den rätt breda penseln, och även färgskalan med brunrött och 
grönt som huvudfärger är densamma som på kyrkomålarens palett.

I  fråga om likheten mellan altarskåpsbilder och kalkmål
ningar torde det för övrigt vara riktigast att tillskriva de förra 
prioriteten. Man kan lätt tänka sig att kyrkmålaren kopierade 
de från utlandet hämtade sniderierna eller tavlorna; motsatsen 
är osannolikare. En snidad bild av S. Mikael på draken har i 
Finströms kyrka kopierats bland väggmålningarne 1. Båda dessa 
bilder äro från den nu behandlade perioden.

Å  andra sidan stå Tövsalabilderna icke utan motsvarigheter
på skulpturens och tavlemåleriets område. Sådana äro bland
svenska sniderier altarskåpet i Tortuna i Västmanland, med två 
bilder av Erik och Henrik, som mycket erinra om Tövsalabil
derna, samt isynnerhet en Olofsbild i Yttergran i Uppland, 
vilken ej blott i avseende å dräkten samt hållningen utan även 
eljes liknar vår Eriksbild. Ansiktet är magert och näsan spetsig, 
håret anordnat alldeles som hos den sistnämnde, kronan 
med virad ring har samma form, baldakinerna och den efter 
textila förebilder tecknade bakgrunden äro likadana i de två 
konstverken. De målade bilderna i Tövsala erinra om några tavlor i 
Lübecks museum 2, vilka i tekniskt hänseende äro mera konstfullt

1 Enligt C . F rankenhaeuser.
2 Jag  m enar: T re lösa tavlor med bilder av M aria Magdalena, Dorotea 

och G ertrud ; en tavla med tre figurer över varandra: Sebastian, A ntonius, 
G öran ; en tavla i nio avdelningar, ordnade 3. 3. 3, m ed bebådelsen, Barbara, 
M aria Salome, Karin (?), Jakob, A ndreas, Franciscus, Jo h an n es ev., Maria Jacobi.
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utförda än våra, men dock tillhöra andra rangens konstverk i denna 
stad. Det är närmast kompositionen som är densamma: enstaka 
gestalter mot fonden av en låg mur med landskap av över var
andra uppstigande träbevuxna höjder i bakgrunden. Överst en 
blekblå himmel. Draperimotiven äro likadana: lugna, parallella, 
mest lodräta. Ansiktena äro mest olika: hos kvinnorna å de 
lübeckska målningarne’ äro de oftast vända en face, runda och 
regelbundna, med mandelformiga ögon, vidöppna med välvda 
bryn, bred näsrot, breda tinningar. Hos männen äro ansiktena 
allvarsamma och slutna, samt mest sedda från sidan. Om dessa 
och andra liknande tavlor säger Goldschmidt1, att de härstamma 
från sista fjärdedelen av århundradet och från en mängd olika 
verkstäder, och att de uppvisa det för tidens konst karakteristiska: 
upptagandet av landskapet, en naturligare färgskala och fördelning 
av skuggor och dagrar, rikare drapering, och därvid alltjämt 
betonande av det behagliga och måttfulla. I  de flesta avseenden 

minst i fråga om färgerna —  kan detta sägas gälla också om 
de finska arbetena, om de ock kvalitativt stå efter de tyska2. 
Det är tydligt, att de konstnärer, som gjorde dem, icke stodo 
främmande för strömningarne i utlandet. Kan en frändskap 
påvisas mellan deras arbeten och kyrkomålerierna, så ådagalägger 
den icke allenast att de senare utövade ett modifierande, förenk
lande inflytande på tavlemåleriet, utan vittnar säkerligen även 
om en beröring mellan utlandets konst och den monumentala 
konsten i norden. Denna står eljes något isolerad, emedan en 
därmed jämförlig konst under 1400-talet knappt nog fanns söderut3.

Altarskåpet i Vörå.
I Vörå kyrka förvaras ett väl bibehållet altarskåp, vilket i 

viss mån, genom de hos oss ovanliga framställningarna och de

1 G oldschm idt: Lübecker M alerei p. 15.
2 Om  de finska m ålerierna påm inner i Sverige närm ast ett altarskåp från 

G räsm arks kyrka i V ärm land: i bakgrunden ett i kullar sig höjande, glest trä- 
bevuxet landskap, konturm ålning med blacka lokalfärger, främ st rött och grönt, 
o. s. v. Andra exem pel känner jag ej.

8 Borrm ann (W andm alereien) avbildar t. ex. till större delen rom anska 
och unggotiska kyrkom ålningar; från senare tid m est ornam ent.



2 3 8 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

i konstnärligt avseende värdefulla målningarna, bildar ett mot
stycke till Nykyrkoskåpet. Vöråskåpets dimensioner äro med 
uppslagna dörrar 1,75 m höjd och 2,40 m bredd, materialet är 
helt och hållet ek.

De snidade bilderna i mitten framställa S. Anna och hennes 
släkt: hennes tre män, tre döttrar, tre mågar och sju barnbarn. 
På en bänk med massivt ryggstöd sitter i mitten jungfru Maria, 
krönt och med Jesusbarnet stående i famnen. Bakom henne står 
S. Anna med dok på huvudet och hållande sina båda händer på 
Marias axlar. T ill vänster på bänken sitter Maria Kleophe med 
sina fyra små, Jacobus d. y., Barnabas, Simon och Juda, och till 
höger Maria Salome med Johannes evangelisten och Jacobus d. ä. 
De båda kvinnorna ha som vanligt turbaner på huvudet. Småt
tingarna ägna sig med all iver åt näringsomsorger av olika slag. 
I  bakgrunden på båda sidor stå slutligen uppradade S. Annas 
tre män, Joakim, Kleophas och Salomas, och hennes tre mågar, 
Zebedeus, Alpheus och Josef, den sistnämnde sannolikt den bar- 
huvade man, som räcker fram sin slutna hand mot jungfru 
Maria. De andra männen bära vida kläder och huvudbonader 
av olika slag, däribland en turban. —  Bilderna äro förgyllda, med 
röda, blå och någon gång gröna uppslag; grönt och vitt före
kommer i barnens dräkter och i huvudbonaderna. Hår och hud 
ha målats i naturliga färger. —  Bakgrunden är förgylld, och den 
insänkta glorian bakom S. Annas huvud bär inskriften s’anna 
ora pro nobis. —  På sidorna om denna grupp ha stått två små 
helgonbilder på smäckra kolonnetter med brett kapitäl samt 
krönta av höga fialer. Baldakinerna äro väl bibehållna, polygona, 
med vackert gotiskt fönsterverk i två avsatser, fialkrönta sträv
pelare och (bortfallna) vimperger; avslutniugen nertill bildas av 
rundbågar med näsor. Denna tidiga form är dock uppblandad 
mod senare ornament: en fris av uppåtvända ruudbågar, ett 
gallerverk, vars stavar utgå från kilbågar nedtill o. s. v.

På sidorna synas reliefbilder med framställningar ur S. Annas 
legend. Ovan till vänster: Joakims offer försmås, och han visas 
ut ur templet, emedan han är barnlös. Joakim, i gyllne dräkt 
med rött foder, synes till höger, hållande ett offerlamm. Mot honom 
träder en överstepräst i gyllne, blåfodrad dräkt och med biskops
mössa på huvudet, och skuffar honom bort. Bakom till vänster



Det inre av altarskåpet i Vörå.
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stå tre män sysselsatta kring ett altare med offerlamm; den vita 
altarduken har fransar i rött, blått och vitt. Ovan i högra hör
net är framställd Joakims sorg i öknen, dit han begivit sig för 
att bedja och fasta. Han knäböjer framför en klippa; ett par 
får betar bredvid. Baldakinerna över denna bild liksom över de 
följande äro bortfallna; kvarsittande spår visa att de ha varit två 
och ganska låga.

Ovan till höger: Joakims och Annas möte utanför »gyllne 
porten», sedan Guds ängel uppenbarat sig för dem och lovat 
dem ett barn, som skulle komma att prisas över hela världen. 
Joakim, med en svart gördel om livet, träder emot Anna och 
omfamnar henne. Hon bär vitt dok och gyllne, blåkantad man
tel. T ill vänster står en gyllne port, i vars öppning bakom Joa
kim (sannolikt) en herde synes; bakom Anna står en kvinna.

Nedan till höger: Jungfru Marias födelse. S. Anna, med 
vitt dok, vilar på en bädd med vita lakan och gyllne täcke. Tre 
kvinnor och en man äro sysselsatta kring henne. En av kvin
norna knäböjer i förgrunden vid en liten bädd och pysslar om 
den nyssfödda; denna kvinna har vit duk och röd huva på 
huvudet samt röda skor; i övrigt äro dräkterna förgyllda.

Nedan till vänster: Jungfru Marie kyrkogång. Jungfru 
Maria går upp för de femton trappstegen, iklädd en blå guld
kantad klädning med rött foder, och med en väska hängande 
vid armen. Översteprästen, i gyllne klädning, rödfodrad gyllne 
mantel och vit guldkantad biskopsmössa, träder henne till mötes. 
Nedan till vänster stå Joakim i rödfodrad dräkt och Anna med 
blåfodrad klädning och vitt dok. I  en öppning under trappan 
synes en liten hund. På en avsats i bakgrunden avbildas överste
prästen bedjande tned Maria (vars figur är bortfallen); till väns
ter synas tre personer hålla en uppslagen bok; här har fram
ställts, hurusom Maria i templet ägnade sin dag åt ständiga böner.

Då flygeldörrarne tillslutas, visa sig de yttre sidorna hori
sontalt delade i tu genom en röd list. De sålunda uppkomna 
fyra tavlorna ha envar bilderna av två helgon.

Överst till vänster: Johannes döparen och S. Erik. Johannes 
är klädd i djurhud och en vit gördel kring livet; på vänstra 
armen håller han en röd bok, varpå ett lamm med en vit fana 
vilar. Han är en man med kraftiga drag och svart yvigt hår
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och skägg. S. Erik är skägglös, och uttrycket i hans något åt 
sidan böjda ansikte vemodigt. Han bär en röd, vitfodrad hatt 
med tillspetsat brätte och krona samt gyllne rustning och över 
axlarne en grön mantel; på fotterna röda halvstövlar. I  högra 
handen håller han ett runt, gyllne helgedomskärl, i den vänstra 
ett draget svärd, vars 
klinga han stöder mot 
axeln. V id vänstra sidan 
hänger på en gyllne ked 
en värja, vars fäste är 
rikt besatt med pärlor.
Bakgrund: en mur och 
en slingrande flod.

Överst till höger:
S. Olof och S. Barbara.
S. Olof är iklädd en blå 
stålrustning med för
gyllda fogar, knäskålar
o. s. v. samt en grön 
mantel ocb en blå vit- 
kantad spetshatt med 
krona. På rustningen 
finnes på högra sidan 
av bröstet en hake för 
stödande av lansen —  
liksom på Eriks rust
ning. Bröstharnesket är 
sammansatt av två fo
gar, som glida utmed 
varandra; den undre ut
sänder uppåt en spets. Skorna, som löpa ut i spetsar, äro röda. 
I  vänstra handen håller konungen en väldig stridsyxa, i den 
högra ett praktfullt helgedomskärl av samma form som Eriks, 
men med skaft och fot samt en tornlik kröning. Konungen, en 
man med yvigt skägg och kraftfulla drag, trampar under fot
terna en drake med krönt människohuvud samt hela kroppen 
täckt av människohud. —  S. Barbara bär röd, skinnbrämad 
klädniug, blå underklädning med bred vit bård, röda skor, grön

M ålningar på altarskåpet i Vörå.



huva med påsydda pärlor och fasthållen medels ett vitt, under 
hakan gående band. I  vänstra handen bär hon en hopslagen 
bok, med den högra omfattar hon ett kyrktorn. I  ingången till 
kyrkan, som står på marken bredvid henne, synes en förgylld 
dopfunt. —  Bakgrunden utgöres, liksom i de andra bilderna, 
av en låg mur, bakom vilken här framskymtar en stad med ett 
högt kyrktorn.

Nederst till vänster: S. Mauritius och S. Karin. S. Mauri
tius var anförare för legionen från Thebe i morernas land och 
led jämte sina soldater martyrdöden för sin kristna tro. Helgonet 
är avbildat som en neger, iklädd blånad rustning med gyllene 
fogar och däröver en brun, rödfodrad mantel, som framtill fast- 
hålles av gyllene spännen, i vilka ädelstenar infattats. Skorna 
äro gula. Kring huvudet bäres en vit bindel. En präktig guld
kedja hänger över bröstet. I  högra handen håller helgonet en 
gul fana med brunt kors; den vänstra stöder han på ett väldigt 
tvåhandssvärd. —  S. Karin bär krona på huvudet, röd klädning 
med vida, hängande, gula ärmar, blå mantel. Klädningen är 
nedtill kantad med en bred vit bård. Mot vänstra armen stödes 
ett bart tvåhandssvärd; i händerna håller S. Karin en uppslagen 
bok, vari hon läser. —  Bakgrund: mur och landskap med några 
trän samt ett slott.

Nederst till höger: S. Lars och S. Apollonia. S. Lars är en 
äldre man med tonsur samt iklädd vit alba och grön dalmatika 
med fransar och gulgrönt invävt mönster; kring halsen bäres ett 
framtill vitt, baktill rött humerale; skorna äro röda. I  ena han
den håller helgonet ett svart halster, i den andra en uppslagen 
röd bok. —  S. Apollonia bär blå klädning och röd mantel samt 
har över pannan ett runt smycke, fasthållet med ett pärlband 
kring huvudet. I  högra handen håller hon en tång med en ut
dragen tand —  hon blev för sin tros skull så häftigt slagen mot 
ansiktet, att alla tänder lossnade. —  Bakgrund: mur och ett brett 
vatten, i vars mitt ett bergsslott. Blå himmel, liksom på de 
övriga bilderna.

De snidade bilderna visa en stel komposition, och en repre
sentativ prägel vilar icke blott över huvudgruppen med de symmet
riskt uppradade figurerna, utan även över de mindre relieferna, 
isynnerhet de som framställa mötet i gyllene porten och Marie
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tempelgång. I  jämförelse härmed äro de realistiska dragen mindre 
framträdande, men konstnären visar sig dock väl förtrogen med 
de genreartade motiv, vilka ständigt återkomma i alstren av den 
nya konstriktningen. Det enformiga ämnet med de ätande barnen 
i mittbilden är rätt omväxlande behandlat, barnsängstavlan nere 
till höger är en rik framställning av kvinnliga bestyr, och i scenen 
med Marie tempelgång skrapar och vänder sig den lilla hunden 
under trappan med de femton stegen alldeles som på otaliga 
andra framställningar av detta ämne. —  Gestalterna äro klumpiga 
och ansiktena uttryckslösa: i mittbilden bättre, isynnerhet hos 
kvinnorna: en avlång, fin typ med ett vänligt uttryck. Draperierna 
verka oroligt; de äro tjocka och utarbetade i breda ytor, åtskilda 
av djupa, skarpt skuggade inskärningar, samt brutna, dock utan 
skarpa kanter. Detta manér, med en något brutal motsättning 
av dagrar och skuggor, och föga utmodellerande själva kroppen, 
tillhör redan slutet av medeltiden. Det förekommer t. ex. å 
Lukasaltaret i Katarinakyrkan i Lübeck, från 1484 l . —  Här och 
var se vi ett annat för denna tid karakteristiskt draperimotiv, en 
flik av dräkten fallande i en lång svängning, liksom upplyftad 
av blåsten; så t. ex. hos Maria Salome till höger å mittbilden.

Dessa detaljer i utarbetandet låta oss datera konstverket till 
slutet av 1400-talet. Baldakinerna hänvisa på samma tid. I  sin 
helhet göra de intryck av att vara tidigare, men detaljerna visa 
redan bristande förståelse för det konstruktiva och en konstfull 
lek med äldre ornamentformer.

Mera avgjort realistiska äro de målade bilderna. De upp
radade figurerna äro avbildade var för sig i en oberoende situa
tion —  utom att två och två stå vända mot varandra —  men 
hållningen verkar knappast poserande och representativt, trots de 
många attributen, så naturliga och omedvetna äro gestalterna. 
Erik blickar stilla och eftertänksamt åt sidan, Lars läser i sin 
hok liksom Karin, ’ och även Barbaras tankar tyckas dröja vid 
innehållet i den slutna boken. Ett tankfullt drag vilar också 
över Mauritii och Olofs energiska ansikten med den framåtriktade 
blicken; den förre är lugn och kraftfull, den senares något syd

1 G oldschm idt: Lübecker M alerei Taf. 23. „W ie aus B lech au sg e trieb en “ 
med dessa ord karak teriserar G . draperierna å altarskåpet.
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ländska drag förråda ett livligt temperament. —  Hos männen äro 
ansiktena mera karakteristiska och omväxlande, hos kvinnorna 
av en vekare, mera uttryckslös typ med hög panna, höga, svängda 
ögonhryn och en onaturligt lång hals med fettveck vid övergån
gen till bröstet. Männen äro i allmänhet skildrade med större 
intresse, och isynnerhet de praktfulla rustningarna äro utförda i 
minsta detalj, med lanshakar, små, fina gehäng för värjor o. s. v. 
Bröstharnesket är onaturligt trångt och kort. Draperierna äro 
isynnerhet hos kvinnorna mäktiga, men verka icke oroligt, tack 
vare den omsorgsfullt modellerande skuggningen i mörkare nyan
ser av lokalfärgerna och de vackra, harmoniska färgsammanställ
ningarna. Dessa senare isynnerhet giva åt målningarna en högst 
intagande prägel.

Den blå himmelen över dessa figurer har trätt i stället för 
den tidigare brukliga guldgrunden, och visar även den att mål
ningarna äro från medeltidens slut. Landskapen i bakgrunden 
äro hastigt och flyktigt målade, utan nederländarnes petighet. I 
kostymerna förtjäna skorna att uppmärksammas för dateringen; 
de äro ännu spetsiga och icke sådana »bjornfötter» (Bärenfüsse) 
med framtill bredare, avtrubbad form, vilka under början av 
1500-talet kommo i allmänt bruk och i enstaka fall uppträdde 
redan under 1480-talet. Altarskåpet torde sålunda böra dateras 
till något av de två sista årtiondena av 1400-talet.

Dess ursprung kan icke med samma säkerhet bestämmas; 
mest sannolikt är, att det kommit fråu Lübeck. De två bilderna 
av S. Olof och S. Erik göra det otvivelaktigt, att det utförts på 
ett ställe, där man kände till de två nordiska helgonen, i Sverige 
eller någon nordtysk stad. Men någon annan ort än Lübeck kan 
svårligen komma i fråga, om man avser de framstående målnin
garna; där lika förträffliga tavlor finnas i Sverige, visa de sig 
vanligen vara av lübeckskt ursprung. I  Lübeck finnas också 
konstverk, som stå Vöråskåpet nära. Strävpelare med fialer och 
små statyetter äro rätt vanliga i den lübeckska konsten från slutet 
av 1400-talet. Bilder med S. Annas släkt (»d ie heilige Sippe») 
förekomma t. ex. å ett altarskåp (1490— 1500) i Katarinakyrkans 
kor och å ett fragment sammastädes; å det senare liknar kompo
sitionen mycket Vöråskåpet h

1 G oldschm idt: a. a. Taf. 24, 25 och p. 18.
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En triptyk från 1499 i Marienkirche 1 har på flygeldörrarne 
målningar, vilka i ett och annat hänseende påminna om Vörå- 
bilderna. På yttre sidan synas 8 helgon, ordnade två och två, 
stående på schackrutat golv med ett bröstvärn bakom; i bakgrun
den synes landskap, delvis skymda av bakom figurerna hängande 
tapeter. Draperier och poser äro desamma som i Vörå; utföran
det enklare och stelare. Sist bland helgonen står S. Apollonia 
nederst till höger.

En sägen berättar, att altarskåpet skulle hämtats till kyrkan 
av soldater, som deltagit i pommerska kriget (1807). Tyvärr äro 
de äldre kyrkböckerna i Vörå kyrka ej i behåll, så att det icke 
kan utredas om altarskåpet tilläventyrs tidigare funnits i kyrkan.

Bilderna i Storkyro.
I  en äldre beskrivning över Storkyro kyrka 2 lämnas följande 

uppgifter om där förvarade helgonbilder: »Angående Bilderna an- 
märckes, at de ifrån Påvedömmets tid varit i denna kyrcka och 
som allmänt hålles före, blifvit hijt skänckte af någon Påve, och 
hitkomne alt ifrån Italien. Dessa alla hafwa härtilldag stått på 
hvardera sidan om altarefönstret uti 2:nne fyrkantiga ekskåp af 
ungefärligen 3 alnars (l,so m) högd och 5 å 6 alnars (3 å 3,so m) 
bredd, när dörrarne stått opslagna, som varit lika diupa med 
skåpet och innehållit bilder så väl som skåpet, alla uti sina med 
lister afskilda särskildta rum och alla med äckta guld förgylta; 
hvilcken förgyllning dock vid denna tiden begynt förfalla, hvar- 
före de nu blifvit ommålade och en del å nyo förgylte samt på 
Altaretaflan och predikostolen placerade i följande Bemärckelse:» 
Härpå följer en beskrivning av bilderna på deras nya platser 
samt utläggning av den sinnebildliga betydelse författaren till
skrev dem.

Söka vi att rekonstruera altarskåpen med tillhjälp av de 
bilder, som finnas i behåll —  det är alla de i den nämnda be
skrivningen uppräknade —  så blir det tydligt, att en del härvid

1 Lübecks K unstdenkm äler II p. 218.
2 B eskrivningen är gjord år 1752 av Joh . A eim elaeus och finnes i kyrko

arkivet sam t i avskrift i H istoriska M useets arkiv i Helsingfors.
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måste lämnas ur räkningen. De ha stått i särskilda helgonskåp 
eller varit fristående. De äro:

1 . En stor bild av S. Göran kämpande med draken. Rid
daren är till häst.

2 . En bild av madonnan med Jesusbarnet (se p. 60).
3. En bild av »Nådastolen», Gud Fader sittande på en tron. 

Bilden, en gammal man med långt skägg, har en ståtlig krona 
med byglar; i de framsträckta armarna har hållits ett kors med 
Frälsarens bild, och en duva har ävon hört 
till gruppen. Över densamma ha två små 
musicerande änglar haft plats. Allt detta fram
går även av Aeimelaei beskrivning, vilken dock 
ej låter oss veta, att gruppen haft sin plats i 
ett särskilt helgonskåp, vars plint ännu finues 
kvar. Denna visar i genomskärning hälften 
av en åttahörning med de sneda sidorna längre; 
helgonskåpet har således haft dubbelt hopvik
bara dörrar, eller ock ha de enkla dörrarne i 
sned riktning slutit sig mot varandra framför 
bilden. Bilden, vars höjd är 1,15 m, har hört 
till de mot slutet av medeltiden vanliga fram- 
ställningarne av det avbildade ämnet. A v  
svenska arbeten påminner isynnerhet mittfigu
ren i altarskåpet från Västra Ryd i Uppland 
om Storkyrobilden, såväl i komposition och 
hållning som i utarbetandet av de mjuka, S. H enrik. Storkyro.
isynnerhet över famnen ledigt hopade drape
rierna. —  I  stil avviker bilden ej mycket från de bilder, vilka
stått i de två altarskåpen i kyrkan.

4 . Två bilder av S. Stefan och S. Lars, vardera i diakon
dräkt. De båda helgonen ha senare utrustats med vingar. Deras 
höjd är 0,75 m. Arbetet är grovt. Aeimelaeus uppger, att de 
ej stått i något altarskåp, utan i var sitt hörn av koret. Sanno
likt hörde de dock ursprungligen båda tillsammans.

5 . En bild av S. Henrik, trampande på Lalli. I stil av
viker den från bilderna i de två altarskåpen och har, såsom längre 
fram skall visas, sannolikt tillhört ett alldeles annat altarskåp.

De återstående bilderna stå varandra så nära, att de måste
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anses hava tillhört ett och samma eller ock flere samtidigt ut
förda konstverk. Det är dem det gäller att placera i de två altar
skåpen. Bilderna äro:

6. Tre stycken omkring 1 m höga bilder av madonnan 
med Jesusbarnet, ett krönt kvinnligt helgon med bok samt S. Mar 
tin i biskopsskrud, räckande en klädnad åt en vid hans fötter 
knäböjande krympling (på benskenor).

7. Elva stycken omkring 0,45 m höga bilder av barfotade 
apostlar med böcker; bland dem är även Johannes med kalk. 
Vidare sju stycken lika höga bilder av S. Olof, skäggig, i kunglig 
skrud, med riksäpple; S. Nicolaus utan skägg, i biskopsskrud, 
med tre bröd; Maria Magdalena med smörjelsekärl; S. Karin 
med hjul och svärd; ett krönt kvinnligt helgon med bok (det 
andra attributet bortfallet); S. Brigitta i nunnedräkt; S. Barbara 
med ett litet torn, i vilket står en dopfunt —  ett tilläggsattribut, 
som finnes också på en bild i Vörå. Slutligen höra hit två bilder 
av jungfru Maria oeh evangelisten Johannes, båda med bok, samt, 
i motsats till de övriga, snidade som rundbilder, och troligen 
anbragta som sidofigurer till en bild av den korsfäste. Utarbe
tandet i övrigt tillåter dock intet tvivel om, att de äro gjorda 
samtidigt som de andra här nämnda bilderna.

8. Fyra reliefer med framställningar ur Jesu barndoms
historia. Höjden är 0,55— 0,58 m. Relieferna äro: a. Bebådelsen. 
Maria knäböjer framför en bönestol till höger och vänder sig om 
mot Gabriel, som knäböjande står framför henne med ena han
den höjd. Bakom Maria synes en hylla med böcker och dricks- 
kärl samt ett fråndraget förhänge. —  b. Jesu födelse. Jesus ligger 
i mitten, utsträckt på ett kläde; Maria knäböjer till vänster, och 
Josef sitter till höger, vänd mot Maria. Mellan de två knäböjer 
ett par små änglar. Bakom Maria reser sig en tegelmur med 
krubban samt oxens och åsnans huvud; i bakgrunden över Josef 
synes en herde med sin fårahjord. —  c. Konungarnes hyllning. 
Maria sitter framför samma byggnad som nyss, och håller i sin 
famn Jesus. Oxen och åsnan äro även här synliga. Den äldste 
av konungarne, en gråskäggig man i hermelinsbrämad mantel, 
räcker knäböjande fram sin gåva; kronan ligger på marken vid 
hans sida. Bakom honom stå de två andra, ungdomliga, i rid
daredräkt. Josef står vid krubban bakom Maria. En stjärna är
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fäst överst på tegelmuren. —  d. Jesu fram
bärande i templet. Maria, åtföljd av två kvin
nor mod österländska huvudbonader, träder 
från vänster fram till altaret och räcker Jesus 
åt den i biskopsskrud klädde översteprästen, 
bakom vilken Josef synes.

I  alla dessa bilder och reliefer är stilen 
densamma. Ansiktena äro långa och smala, 
och isynnerhet näspartiet är något utdraget; 
munnen är mycket liten, ögonbrynen böjda i 
långa bågar och håret väl utskuret i naturligt 
fallande lockar. Uttrycket, med de vidöppna 
ögonen, är något sömnigt och enformigt, men 
på samma gång liksom nervöst, genom utar
betandet av kindernas muskulatur. Draperierna 
äro enkla och naturliga samt falla i breda 
veck, vilka dock redan visa skarpa böjningar. 
Isynnerhet i bilden av bebådelsen kan iaktta
gas förkärleken för stora ytor, åtskilda av 
skarpa kanter, samt för långa och kraftigt 
svängda linjer; i de övriga bilderna kommer 
detta mindre till synes, i det vecken icke ens 
äro nämnvärt brutna mot marken. Motiven 
äro något enformiga: manteln uppburen under 
ena armen, så att dess bård går i en sned 
linje över framsidan, eller manteln draperad 
över en hand som håller ett föremål o. s. v. 
De större bilderna visa dock livligare och mera 
omväxlande draperier och närma sig därigenom 
relieferna.

I  dessa senare kunna vi studera konst
närens sätt att komponera. Realismen är star
kare än förut; det är ej så mycken represen
terande pose i gestalterna, som nästan full- 

Reliefer i Storkyro. komligt gå upp i handlingen. Den måleriska 
principen med rumfördjupning är genomförd, 

ehuru icke med skicklighet. Förkärleken för genreartade motiv 
är åter påfallande,' t. ex. hyllan med böcker och kärl bakom
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Maria i bebådelsen, eller lokalen där Jesu födelse och konungar- 
nes tillbedjan äro avbildade. De två sistnämnda scenerna ha 
länge erbjudit konstnären möjlighet till en rik och realistisk 
framställning; nu sluter sig bebådelsescenen till dem. Icke i en 
stel komposition som förut stå Maria och Gabriel emot varandra, 
scenen har ryckts in i det levande livet. Konstnärerna hämtade 
detta motiv ur apokryfernas berättelse om Marias liv i tem plet1. 
Där hängav hon sig åt bön från morgonväkten till tredje tim
men, åt handarbete från tredje till nionde timmen, och därefter 
fortsatte hon bönerna. Då Gabriel kom och böjde knä samt 
framförde hälsningen till henne, lade hon boken ifrån sig och 
uttryckte med den högra handen på bröstet sin underkastelse 
under Guds vilja.

Växlande i detalj, men med stigande förkärlek för utsmyck
ningen av denna scen med allehanda bisaker, har den tyska 
konsten framställt bebådelsen. Om reliefen i Storkyro påminner 
mycket ett träsnitt från år 14702; det var sannolikt dessa lätt 
kringspridda konstverk som mer än annat påverkade den nya 
stilens genombrott i den avlägsna norden3. Det förtjänar att 
anmärkas, att även konungarnes hyllning synes vara snidad efter 
ett träsnitt4; särskilt bör den gestalt, krubban här och i födelsen

1 V enturi: La m adonna p. 156.
2 U r „G eistliche Auslegung des Lebens Je su  C h ris ti“, Ulm 1470. Se 

M uther: B ücherillustration, Atlas Taf. 50.
3 Se rörande tyska konstverk bl. a. C lem en : K unsthist. A usstellung 1904 

p. xiv, sam t G oldschm idt: Lübecker M alerei Taf. 26 och 27: ett altarskåp från 
1496, gjort efter träsn itt i 1494 års Lübecksbibel. Isynnerhet voro D ürers trä
snitt populära; de efterbildades t. ex. i en nederländsk triptyk med bild av tre 
enigheten, från 1511 (G oldschm idt: a. a. p. 26), å M ichael Schwartz’ altarskåp i 
M ariakyrkan i Danzig från 1511 — 17 (Bode: Plastik p. 127), å H ans Brügge
m anns altare i Bordesholm  från 1521 (M atthaei: Schnitzaltäre p. 77 och 135, 
Holzplastik p. 139) m. fl. De svenska kyrkom ålningarne äro delvis kopierade 
efter träsnittsupplagor av Biblia pauperum  (Sylwan: Kyrkomålningar), och även 
inhem ska träsnitt efterbildades, t. ex. bilden av yttersta dom en i M issale Upsa- 
lense (bl. a. i Tövsala kyrka), sam t kanske Tenala reliefen (se ovan p. 144; 
reliefen är äldre än träsnittet i M issale A boense, m en båda två kanske kopie
rade efter ett annat träsnitt). Ännu 1560 utfördes väggm ålningarne i Storkyro 
efter 1480 års K ölnbibel och 1491 års Lübecksbibel. (N ervander: Storkyro kyrka).

4 Se t. ex. den näm nda Ulm boken (M uther: B ücherillustration  Taf. 54) och 
Joh. H ildesheim iensis Buch der heil, drei Könige, S trassburg  1480 (M uther1 
a. a. Taf. 132).



erhållit, uppmärksammas: det är en tegelmur och ej som vanligt 
i den nordiska konsten (även kyrkomålerierna) ett av ett par 
stolpar uppburet trätak (konstnären kom på denna tanke emedan 
Josef var timmerman).

De enskilda helgonbilderna erinra om svenska konstverk; i 
don tyska konsten voro mera omfattande scener redan allmännare 
än enstaka figurer. Men också relieferna ha i Sverige sin mot
svarighet i ett stort altarskåp från Västerljunga kyrka i Söder
manland (nu i Strängnäs kyrkomuseum), i vilket mittbilden ut- 
göres av en figurrik framställning av korsfästelsen, medan flygel- 
dörrarnes insidor äro försedda med reliefer, vilka fullkomligt 
överensstämma med Storkyrobilderna. Endast storleken är olika: 
bilderna från Västerljunga mäta i höjd 0,84 m; hela altarskåpet 
är 2,86 m högt och 2,38 m brett med uppslagna dörrar. Balda
kinerna visa ganska vackra (ej tryckta) kilbågar och massverk. 
Tyvärr saknas uppgifter om skåpets ålder och härkomst. Det 
är dock säkert, liksom Storkyrobilderna, från slutet av 1400- 
talot; härpå tyda såväl draperiernas stil isynnerhet i korsfästelsen, 
som detaljer i kostymen, såsom den trubbiga urringningen av 
kvinnornas klädningar, den mellersta konungens mantel, samman
hållen av ett ledigt knutet band med fritt hängande ändar, kri- 
garnes saladhjälmar med hakstycken, de spetsiga skorna o. s. v. 
Skrivaren, som på Pilati befallning textar Jesu namn på en tavla, 
förekommer även —  ett bevis på att arbetet är nordtyskt.

Fördelningen av alla dessa bilder i två altarskåp av den 
uppgivna storleken erbjuder svårigheter. En och annan figur 
har sannolikt gått förlorad. Så är t. ex. serien av apostlar ej 
fullständig. Däremot är det knappast troligt, att en hel grupp, 
avbildande korsfästelsen, funnits och försvunnit, och det ena skåpet 
skiljer sig således i avseende å mittgruppen från det nämnda 
svenska altarskåpet. Bland de många rekonstruktioner, som kunna 
försökas, torde kanske följande hava mest skäl för sig.

I det ena altarskåpet ha alla de mindre bilderna stått. 
Såväl mitten som flyglarna ha varit horisontalt tudelade, och i 
mitten av övre avdelningen ha två rum upptagits av ett litet 
krucifix med Maria och Johannes på sidorna. De övriga tio 
rummen i mitten samt tolv rum på flyglarne ha inrymt bilder 
av tolv apostlar och tio helgon; av dessa 22 figurer ha 4 nu
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gått förlorade. —  En dylik anordning av lika stora bilder, utan 
mittbild i större format, och utan historieframställningar —  över 
huvud utan särskild genom den arkitektoniska dekorationen mar
kerad mitt —  är icke sällsynt i svenska altarskåp. Den före
kommer redan i medlet av 1400-talet i de varandra nära stående 
altarskåpen i Medåker i Västmanland och Rönö i Östergötland1, 
det förra med en bild av Nådastolen och musicerande änglar i 
övre avdelningen i mitten samt i *nedre avdelningen fem helgon, 
den senare med sexton bilder av apostlar och helgon. Senare 
förekommer den här föreslagna anordningen, dock med mindre 
antal figurer, i altarskåpen i Skeppsås i Östergötland samt Hille 
i Gestrikland (hägge nu i Statens Historiska Museum i Stockholm), 
båda med korsfästelsen i mitten, och det förra dessutom, liksom 
i Storkyro, med Johannes evangelisten två gånger, dels med bok 
dels med kalk. —  I  Finland höra altarskåpen i Hammarland och 
Lundo till antalet av dem, som ha endast små fristående figu
rer. —  Med ett någorlunda frikostigt tillmätt utrymme för lister 
och baldakiner böra figurerna ungefär fylla ett altarskåp av det 
mått Aeimelaeus angivit2.

Det andra skåpet däremot har varit mindre, om det inne
hållit endast de figurer, som nu äro kvar; möjligen har Aeimelaeus 
misstagit sig i sina efter ungefärlig uppskattning uppgivna m ått8. 
Mitten har kanske upptagits av madonnan med Jesusbarnet samt 
på sidorna det kvinnliga helgonet och S. Martin; de horisontalt 
tudelade dörrarne visade fyra scener ur Jesu barndomsliv.

Det är tydligt, att Storkyro kyrka i slutet av 1400-talet ut
smyckades med särskild prakt. Utom de två nämnda altarskåpen 
höra åtminstone S. Göransbilden och Nådastolen, sannolikt också 
S. Stefan och S. Lars, till denna tid. Möjligen är kyrkan sam
tidig; det med oljefärg på utsidan av en fönsterpost med arabiska 
siffror målade årtalet 1304 har ingen beviskraft i fråga om kyr
kans tillkomsttid. Från en äldre kyrka är måhända den tidigare

1 Båda ha rundbågsbaldakiner; figurernas hållning är sned, och drape
rierna samla sig långs sidorna under armarne.

2 Förhållandet mellan reliefernas och hela skåpets höjd bleve då 1: 4;
i Västerljunga är det 1: 3,4.

8 Det är tydligt, att de fyra relieferna fyllt två flyglar. Men dessa kunna
näppeligen ha varit 0,75 m breda, såsom A:s uppgift giver vid handen, då relie
ferna ha en bredd av endast 0,40 m. A. måste ha missräknat sig.
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beskrivna madonnabilden, samt även den nämnda bilden av 
S. Henrik, vilken i stil avviker från de övriga bilderna.

Helgonet är avbildat med kort svart skägg, i biskopsskrud 
med stav, samt trampande på Lalli, som lutar huvudet mot ena 
handen och i den andra håller en yxa. S. Henriks ansikte är 
särdeles energiskt, pannan rynkad mot näsroten, uttrycket dystert

Bilder i Storkyro. Akvarell av Elias Brenner.

och frånstötande. Hållningen är något sned; draperierna samla 
sig på sidorna under armarne, och draga sig nere vid fötterna 
något åt sidan. Med sina reminiscenser av den gotiska stilen synes 
bilden böra dateras icke alltför långt efter 1450.

Denna bild är sannolikt densamma, som Elias Brenner av
bildat på en akvarell bland sina kopior av tinsxa fornminnen h

1 1 k. biblioteket i Stockholm. Akvarellen var avsedd att i färglagd lito
grafi ingå i Gottlunds Otava, men upplagan av denna plansch torde ha förstörts
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Även här är biskopen ovanligt nog skäggig, och kompositionen 
är densamma som å den bevarade bilden; olikheterna, den styva 
teckningen hos kopian samt Lallis läge med huvudet åt motsatt 
håll, kunna förklaras genom bristande noggrannhet vid avteck
nandet. —  Det är en stor förlust att icke det avbildade altar
skåpet bevarats i sin helhet, enär det i ikonografiskt hän
seende var av enastående intresse. Mitten visade sannolikt 
ytterligare en figur till utom S. Henrik, och den dörr, som av
bildats hos Brenner, motsvarades av en likadan på andra sidan, 
troligen också med framställningar ur helgonets legend 1. Ä  den 
bevarade flygeldörren framställes ovantill biskopens mord. S. Hen
rik har sjunkit ned på en gräsbeväxt kulle till höger. Han är 
iklädd vit alba, röd dalmatika oeh blå mässhake, och den röda 
biskopsmössan ligger på marken bakom honom. Han höjer av
värjande händerna mot Lalli, som rycker en brun mössa av 
honom och höjer sin yxa. Lalli bär kort blå rock, vita hosor 
och bruna skor. Stödd på sitt spjut, och klädd i blå rock och 
över huvudet dragen blå huva, åskådar en krigare mordet. —  
Nedtill synes Lallis hemkomst; med yxan i hand, och räckande 
fram den hruna mössan, träder han, åtföljd av krigaren, från 
vänster fram mot en byggnad, i vars dörr hustrun möter honom 
med en åtbörd av förvåning. Hon bär röd klädning och vitt dok.

Brenners avbildning ger ej med säkerhet vid handen, om 
dessa bilder på dörren voro snidade eller målade. Sannolikt var 
det senare fallet. Baldakinen över huvudhilden, mod kilbåge, till
hör senare hälften av 1400-talet.

Altarskåpet i Nådendal.

I  Nådendals klosterkyrka förvaras ett altarskåp, vilket 
ådragit sig ett stort intresse framförallt på den grund, att man 
förmodat att det möjligen 1511 eller 1512 förfärdigats i Danzig

genom eldsvåda, så att blott ett fåtal exemplar hunnit förses därmed. Före
liggande reproduktion är gjord efter en akvarellkopia av litografin. Se för övrigt 
Aspelin: Elias Brenner p. 32 och 35.

1 De framställningar ur S. Henriks legend, som i original eller avbildning 
bevarats till vår tid, äro: kyrkmålningar i Gamla Uppsala kyrka (Peringskiöld:
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på beställning av klostret. I  konstnärligt hänseende är dess 
betydelse icke stor. Det har bevarats ovanligt väl.

Mitten visar en framställning av madonnans kröning. Maria 
sitter med händerna hoplagda till bön, och på ömse sidor om 
henne sitta Gud Fader och Kristus, vilka lyfta en krona på 
hennes huvud. Över gruppen svävar en duva, och på vardera 
sidan om deuna synes en ängel i ett moln. På sidorna om mitt
bilden stå till höger S. Brigitta i sin ordens dräkt, med en bok 
i handen, till vänster hennes dotter S. Karin *, också som bri- 
gittinernunna, med en hind vid sina fötter. I  handen håller 
S. Karin ett föremål, som är svårt att bestämma. Bägge helgonen 
bära ett kors sytt på doket, och av de fem röda punkterna —  
tydande på Kristi fem sår —  vilka även hörde till ordensdräkten, 
synas ännu spår hos S. Karin. Inre sidorna av flygeldörrarne 
upptagas av 16 snidade bilder, de tolv apostlarne, barfota och 
hållande en bok, samt fŷ ra helgon: S. Olof, skäggig, med riks
äpple, och trampande på fragment av ett odjur; S. Göran, i en 
riddares dräkt, trampande på draken; S. Lars, i diakondräkt, 
med bok (och bortfallet halster?); Johannes döparen klädd i djur
hud. En del av apostlarne bär ännu sina särskilda attribut, 
men de flesta av dessa ha gått förlorade.

Baldakinerna hava kilbågar, i mitten av vacker, tidigare 
form, på sidorna något tryckta, men med högt förlängd spets. 
Massverket har fiskblåsor samt, i en av fyllningarna under bil
derna i mitten, en våglinje. —  Skåpet är av ek, dess dimensioner 
mod uppslagna dörrar l,eo m höjd, 4 m bredd. Polykromin är 
rätt väl bibehållen: gyllene (hos apostlarne delvis gröna) dräkter 
med omväxlande blått och rött foder. Doken äro vita.

Målningarne på dörrarnes yttre sidor äro nästan alldeles 
förstörda. T ill höger kan man urskilja Kristus på korset, mod 
Maria till vänster dignande ned i Johannes famn, och Maria 
Magdalena i turban; i bakgrunden en stad. Dessa rester visa oss

Monum. Upland. per Thiundiam p. 204), målningar å S. Eriks altare i Uppsala 
domkyrka (Peringskiöld: Monum. Ullerakerensia Tab. I); bilderna å Nousis- 
kenotafiet samt Storkyrobilderna; härtill kunna läggas några framställningar av 
S. Eriks härfärd (jfr ovan p. 154).

1 Detta helgon finnes även bland målningarna i Lojo kyrka. E. Nervander: 
Lojo kyrka p. 76.
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dock, att målningarna äro alster av en ganska framstående konst
när, med god teckning och angenäm, något mörk koloritl .

De snidade bilderna äro, som sagt, i konstnärligt hänseende 
obetydliga. Utförandet av de enskilda gestalterna är fabriks- 
mässigt i hög grad; ansiktena äro plumpa, uttryckslösa och visa 
ingen omväxling, håret läg
ger sig som en tung huva 
på huvudet, gestalterna äro 
stela, draperierna falla i 
hreda, klumpigt avrundade 
veck. Draperimotiven äro 
de vanliga. Endast figurerna 
i mitten äro behandlade med 
större omsorg och visa en 
individuell prägel.

Tidskarakteren i detta 
verk tillhör slutet av 1400- 
talet. Figurernas hållning, 
draperimotiven, de orna- 
mentala detaljerna äro de
samma som i otaliga andra 
arbeten från denna tid. På 
en jämförelsevis sen tid 
häntyder framställningen av 
Marie kröning, som tillhör 
den yngre typen av denna 
grupp8. Att datera altar
skåpet så sent som 1511 är _ „ . , ,.
_ ; . Detalj fran altarskapet i Nadendal.
dock oriktigt. Isynnerhet
den nordtyska konsten företedde vid denna tid en helt annan 
bild än den soin här möter oss. Altarskåpet kan således icke 
ha något sammanhang med den urkund man åberopat för dess 
datering.

Detta aktstycke är ett i Rigs-Archivet i Köpenhamn bevarat 
brev från en klosterförvant i Nådendal, som tyckes ha hetat Olof

1 Enligt en Föga trovärdig uppgift (Leinberg: Klosterhistoria p. 436) skulle 
bland de ,,på papper“ utförda målningarne ha funnits även syndafallets historia.

2 Jfr ovan p. 124.
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Persson, till klosterbrodern i Nådendal Mattis Olsson, vilken var 
stadd på en resa till Santiago de Coinpostella. I  brevet, som 
synes vara skrivet 1511 eller 1512, betor det: 1 »Jtem teckis eder 
ytermere wita, at jac talade til mester Michel j Gdansk om tafflen 
oc begerede the ij gyldeu jgen, medhan han hade fornempde 
tafflan salt, som mester 01 aff ther sama stadz mic tilstaar. Han 
svarade mic skarpt nog etc. Oc fornempde mester Olaff war 
begerendis at göra sama taffl met myndre summa peninga som 
han giorde. Jac kunde honom jngen swar giffua terwppa for fin 
jac war (til) taals met eder.»

Det är således icke ens sagt, att överhuvudtaget något 
altarskåp kommit från Danzig till Nådendal; det var endast 
fråga om att beställa ett sådant av mäster Olof, sedan mäster 
Michel försummat att utföra det, ehuru han redan erhållit 
handpenningar därpå. Det ringa belopp, varom det är fråga, 
gör det också osannolikt, att det stora altarskåp, vi nu ha 
för oss, avsetts; troligen var det fråga om någon mindre bild, 
ett helgonskåp eller en tavla 2. Nådendals klosterkyrka hade flere

1 Grönblad: Nya källor p. 537. Jfr Antiqv. Tidskr. III p. 162— 163, där
en annan läsart förekommer. I st. f. mäster Olaff then sama stadz står M. O.
biscop s. s. I stället för ij gylden står 1 1 g .  En utredning av vilkendera läs
arten som är den riktiga är f. n. icke möjlig, enär aktstycket vid omordnande
av arkivet förlagts.

5 Här må anföras några prisuppgifter på altarskåp och tavlor i Lübeck
o. s. v. År 1397 betalades för altartavlan på Skånefararaltaret 40 lybska mark
(Lübecks Kunstdenkm. II p. 215). 1447 testamenterade Vilm vame Schede i
Reval „hundert mk. to hulpe to ener tafflen tome hogen altare“ (Bunge: Ur
kundenbuch X p. 229). År 1455 betalades 4 lybska mark för en i Lübeck till 
Jönköping köpt tavla. Altaret i Stockholms storkyrka kostade 1468 200 mark 
(Ant. Tidskr. III p. 159). År 1456 skulle Hans Backmester göra en tavla 20 
fot x  3 aln för Naestveds kyrka på Seeland. Han fick i förskott 75 mark och 
senare ytterligare 160 mk. År 1506 fick Carsten Burmester för „eine Heilige 
Leichnamstafel mit einer Krone“ 223 mark, vartill kom 36 mark för förgyllning. 
Johan van Collen erhöll 1522 för målningar på flygeldörrarne till Antoniusaltaret 
i Burgkirche i Lübeck 150 mark. Sniderierna å detta skåp voro av Benedict 
Dreyer och kostade 80 mark. Bertoldus van Stenvorde fick 1436 40 mark för 
en tavla till Trondhjem (Goldschmidt: Lübecker Malerei p. 31— 36). För Meister 
Franckes altarskåp i Hamburg betalades 100 mark (Lichtwark: Meister Francke 
p. 38). För altaret i Lütjenburg betalades 1467 110 mark och för en bild av
S. Blasius sammastädes 1 mark (Matthaei: Holzplastik p. 102). C . 1500 skrevs
i ett testamente: noch geve ick to Lemesell (i Liffland) to hulpe to eynetn
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altaren \ och det nya skåpet kan hava varit avsett för ett annat 
än högaltaret, vilket sannolikt smyckades av det nu bevarade 
altarskåpet.

Danzig hade utan tvivel betydelse som konstort med för
bindelser med norden, särskilt Finland. Redan på 1300-talet gav 
Mariakyrkan i Danzig måhända förebilden till de tillbyggnader, 
som då’ utfördes till Åbo domkyrka a. Å r 1458 utfördes från 
Danzig till Sverige en målad Mariebild 8. Och tidigare påträffa 
vi de märkliga uppgifterna om altarskåp med bilder av S. Henrik, 
det ena antagligen utfört i staden på beställning av svenske män, 
det andra hämtat från Danmark. Om det senare meddelar den 
danske reformatorn Christian Pedersen i sin krönika följande, 
sedan han beklagat sig över att klostren under Eriks av Pommern 
tid lågo i händerna på tyskarne, vilka sände till sitt land gåvor 
m. m., som gjordes till klostren:4 »Det lode de wp paa kende, 
som war i Landzkrone kloster, thi ath en ridder som hede her 
Andris aff Tyfftofft gaff en deiligh wdskaren taffle med mange 
skönne forgylte billeder, blant hvilcke der wor ij stuore billede 
mit i tafflen, som wor Sancti Erick Kongis aff Swerige, i huilcked 
der waar samme sancti Erickis arm, och det andet wor sancti 
Honrickiss bispis och martyris billede aff Aaho, huilcked hans 
heilige hoffwid waar vdi. Strax de liagde fanget samme taffle,

Agustinus beide, dat ick to Lubecke maken laten hebbe, vyff unde twyntych (26) 
mc. Ryg. (Bunge: Urkundenbuch, 2. Folge 1 p. 682). År 1444 erlades för 
högaltaret i Kiel (ej det nuvarande från 1460!) 40 mark. Ett bidrag 4 gulden 
till ett Antoniusaltare gavs 1488 (Matthaei: Schnitzaltäre p. 33—35). För en tavla 
i Slesvigs Marienkirche erlades 1485 16 mark, för Marietavlan i Gettorf 1487 
80 mark, för bilden av S. Lars i Rendsburg 58 mark o. s. v. (Matthaei: Holz
plastik p. 234). Det stora altarskåpet i Nicolaikyrkan i Reval betalades år 1482 
med 1,250 mark (Neumann: Holzplastik p. 7). En troligen i Lübeck utförd 
tavla för Birgittaaltaret i Vadstena kostade 600 lybska mark (Hildebrand: Sveri
ges medeltid 111 p. 1035). —  En rhensk eller svensk gyllen motsvarade i me
deltal 4 ‘/a stockholmska mark (Hildebrand: Sveriges medeltid I p. 858). —  
Rikhaltiga upplysningar om pris lämna räkningarne för kyrkan i Gettorf, från 
1485 — 1525 (Matthaei: Holzplastik p. 215— 216).

1 Om altarena i en brigittinerkyrka se Hildebrand: Sveriges medeltid 
III p. 1031.

2 Aspelin m. fl.: Betänkande ang. Åbo domkyrka, 1901 p. 5.
8 Hildebrand: Sveriges medeltid 1 p. 661.
* Chr. Pedersen: Danske Skrifter V p. 486— 487 (22 bog).
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da sende de hinse till Danskeun till eth deris closter aff samme 
orden (wor frue orden, karmeliterorden), den saa doctor Andris 
Christensson aff Helsingiör, den tidt kong Hans hagde sent han- 
nom och her Jens Andersson, som nu er biscop i Fyn, till kon- 
gen aff Rytzland. Hand saa siden det breff wdi Landzkrone 
closter som er screffuen paa pennen och lydde paa samme taffle, 
med hvad vilkor och forord samme ridder gaff den taffle till 
Landzkrone closter.»

Den andra uppgiften gäller ett altarskåp, som år 1438 
skänktes just till karmelitklostret i Danzig av domherren i Upp
sala Johannes Andrea? och borgaren i Stockholm Kort Rogge. 
Peringskiöld1 meddelar det intressanta, härom handlande akt
stycket, däri brödrakonventet bl. a. förbinder sig att åt det av 
de nämnda personerna instiftade altaret upplåta »eyne steede 
bynnen vnsere kerken vor vnserem hoghen kore vp der zuder 
zyde gelegen twüsschen den vier pyleren, dar de vorbenomden 
erewerdighen Hern vnd de erharen coepmanne eyne Capellen vp 
buwen willen in de ere des hilghen Heren Sincte Erikes de eyn
Konyngk in Sweden is gewesen vnd eyn inerterer. Desse
vorbenomden ersamen vnd erbaren manne hebben to desser vor- 
geschreuenn Capellen Sincte Erikes gegheuen de Tafele de in der 
vorgeschreuenn Capellen vp dem altare steit, mit Sincte Erikes 
vnd Sincte Henrikes biide.» Slutligen lova klosterbröderna att 
alla dagar föranstalta cn mässa i kapellet, att alltid hålla en 
svensk kapellan samt giva fri begravning åt alla svenska sjö
farande och köpmän, som dogo i Danzig.

Dessa uppgifter äro så bestämda och så olika, att det måste 
vara fråga om två altarskåp. Tvetydigt är namnet Landskrone; 
det förekommer såväl i Skåne som å en ort (Landskron) nära 
Danzig. I varje fall vittnar det senare nämnda aktstycket om 
förbindelser, där även konsten spelade en roll, mellan Danzig 
och Finland, för vars sjöfarande uationalhelgouet tydligen fått 
en så bemärkt plats på ett altarskåp.

Detta altarskåp finnes icke numera i behåll på ort och 
ställe. Det är icke heller, åtminstone för närvarande, möjligt att 
bilda sig en föreställning om den konst, som vid denna tid

1 Peringskiöld: Monum. Ulleraker. p. 297— 298.



blomstrade i Danzig. Det bevarade materialet i de västpreus- 
siska kyrkorna1 är så fåtaligt och olikartat, att man icke kan 
urskilja en lokal konstskola, och detsamma är fallet med de i 
Danzigs kyrkor befintliga konstverken. Tvärtom synes rätt mycket 
vara utfört på andra orter och hit inhämtat, främst från Neder
länderna, men också från södra Tyskland. Den Meister Michel, 
som omnämndes i brevet till Mattis Olsson, var måhända Melchior 
oller Michael Schwartz. Han kom från Augsburg till Danzig, 
där lian 1510 bosatte sig och 1511— 17 utförde högaltaret2, sist- 
sagda år kanske också ett stort krucifix3, i Marienkirche. Mitt
bilden i altarskåpet utgöres av Marie kröning i en likadan 
komposition som i Nådendal. Men det står likväl icke altarskåpet 
i Nådendal så nära, som t. ex. ett litet skåp i Warnemünde i 
Mecklenburg, vilket är utfört av en Danzigkonstnär år 1475 4. 
Baldakinerna och figurerna på flygeldörrarne i detta skåp erinra 
livligt om Nådendalsbilderna.

Aven med hänsyn till danzigska förebilder —  att söka sådana 
synes likväl ingen särskild anledning finnas —  bör vårt altarskåp 
snarare dateras till omkring 1475 än till 1511, och det nämnda 
aktstycket kan ej avse detta altarskåp. Jag anser det dock sanno
likare, att Nådendalsskåpet är från 1480- eller 1490-talet och, att 
döma av sniderierna, svenskt arbete.

Enstaka b ilder och grupper.

Till de ovan beskrivna större altarskåpen ansluter sig en 
mängd enstaka bilder och grupper, av vilka flertalet liksom dessa 
synes vara av utländskt ursprung.

I  H a l i k k o  kyrka finnas tvenne omkring 0,75 m höga sit
tande bilder av madonnan med Jesusbarnet samt Maria Salome 
eller Maria Kleophe med ett barn i famnen; den sistnämnda 
bär turban, såsom vanligen Marias två systrar. Bilderna äro 
rester av en nu förlorad grupp av S. Annas släkt. Arbetet är 
sannolikt utländskt.

1 Westpreussens Kunstdenkmäler.
2 Brausewetter: St. Marien zu Danzig p. 11, text p. 4 och 14.
* Bode: Deutsche Plastik p. 128. Avbildat hos Brausewetter: a, a. p. 15.
* Schlie: Mecklenburgs Kunstdenkm. 1 p. 290.
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Detta är även fallet med två varandra fullkomligt lika, c. 0,82 m 
höga sittande bilder av S. Anna, i H o l l o l a  och L a m p i s  kyr
kor. Det låge här nära till hands att tänka på en inhemsk 
verkstad, men det utmärkta arbetet, ansiktet med dess lugna 
och tankfulla uttryck, och de mjuka och rika, men naturliga 
draperierna, tyckas häntyda på en utländsk konstnär. Maria är

avbildad stående vid S. Annas 
fötter samt hållande Jesusbarnet 
på sin arm. —  Ännu ett par 
Annabilder, i N y k y r k o  och 
K a r k k u  kyrkor, uppvisa en 
rätt god behandliug av vecken, 
men i övrigt äro bilderna av 
detta helgon bland det sämsta 
vår konst bar att uppvisa. De 
äro särdeles talrika just i slutet 
av 1400- och början av 1500- 
talet. S. Anna hade sedan bör
jan av 1400-talet blivit ett av de 
mest dyrkade helgonen i norden1. 
På biskop Magnus Olai Tavasts 
tillskyndan inrättades i Åbo dom
kyrka S. Annas altare 2, och un
der samme biskops tid stiftades

„ , , ett av våra finska gillen: S. An-
S. Anna. Lampis. „

nas brödraskap 8.
I  U l f s b y  kyrka finnes en väl bibehållen, 1,32 m hög bild av 

S. Anna. Uppfattningen är stel. De nedtill på ett egendomligt sätt 
hopade vecken erinra om en del svenska bilder (se längre fram).

En motsats till de rått och klumpigt utförda Annabilderna 
utgöra bilderna av S. Brigitta. De äro över huvud väl snidade, 
med vackra draperier och ett vänligt, tilltalande uttryck. En bild 
i P a d a s j o k i  visar en avrundad och vek behandling isynnerhet 
av draperierna, men är dock förträffligt uppfattad; S. Brigitta

1 Leinberg: Klosterhistoria p. 65.
2 Lagus (Finska adelns gods och ätter p. 51) förmodar det ha varit redan

1328. Jfr Leinberg: a. a.
s Lagus: a. a. p. 14, 53, 297. Porthan: Opera sel. 1 p. 371.
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sitter och läser i en bok, på vars blad hon pekar. Bilden är av ek, 0,57 
m hög. En fastare karakteristik, men därjämte ålderdomliga drag 
visa Brigittabilderna i P a r g a s ,  H a t t u l a  och Salo.  I L e m l a n d s  
kyrka finnes en bild av helgonet, sittande på en ståtlig tronstol, flan
kerad av två fialer. Arbetet är något plumpt, men det vänliga ansik
tet, som med ett vekt uttryck vänder sig mot åskådaren, ger bilden 
ett stort behag. Mera mediterande 
var en fint utförd, år 1872 upp
brunnen bild i S. Marie kyrka b

Den mjuka draperingen och 
de runda, behagliga ansiktena i 
dessa arbeten återfinnas i några 
madonnabilder, vilka ansluta sig 
till de lübeckska madonnorna från 
mitten av århundradet. Det inner
liga i barnets och moderns inbördes 
förhållande betonas här med kraft; 
med förkärlek har konstnären 
arbetat på det livliga, knubbiga 
Jesusbarnet. Två madonnor i 
A c k a s  kyrka höra hit, den ena 
av dem en härlig, högrest gestalt 
med särdeles rika draperier och 
det långa, mjuka håret bildande 
en utbuckling kring öronen. Båda 
madonnorna äro från början av 

den nu behandlade perioden. Något g Brjgitta Padasjoki
yngre äro två madonnor i N y 
k y r k o  och Me s s u b y ,  båda liksom Ackasbilden bärande Jesus 
på högra armen, och till slutet av århundradet höra tre madon
nor, stående på månen, i K i s k o ,  P e d e r s ö r e  och P ä l kä n e .  
Isynnerhet den sistnämnda visar redan en orolig drapering i 
långa linjer och därjämte några för tiden karakteristiska detaljer 
i klädedräkten. En förträffligt snidad madonna i S. M å r t e n s  
är från samma tid ; hon trampar under fotterna en drake.

I  P o  jo  kyrka finnes ett fragment av en relief, framställande

1 Avb. hos Forsström: Keskiajan historia p. 652.
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Jesu födelse. Maria knäböjer framför Jesus, vars fötter synas å 
fragmentet; i bakgrunden synes krubban med oxen och åsnan 
samt Josef, och däröver två i vinkel hopstötande sadeltak, med 
ett hörn uppburet av en stolpe. Bilden påminner i komposition 
bl. a. om Marias och Josefs bilder på en relief å altarskåpet i 
Lütjenburg i S lesvigx, avbildande konungarnes hyllning, från 
tredje kvartalet av 1400-talet, kanske 1467, och ett alster av den 
lübeckska konsten. Pojobilden är dock yngre; vecken på Marias 
klädning lägga sig redan i stora, våldsamt brutna massor.

En grupp av bebådelsen, i B j e r n å  kyrka, erinrar genom 
ansiktstyperna i någon mån om Storkyrobilderna. Maria böjer 
knä vid ett altare, på vilket en uppslagen bok ligger, och vänder 
sig om mot Gabriel, som likaledes böjer knä. De två figurerna 
ha samma ausiktsform, som Storkyrobilderna, med höga bågiga 
ögonbryn, långt näsparti och liten mun, och även hårbehandlingen 
är likadan. Bjernåbilderna ha dock en lugnare drapering, som 
icke i nämnvärd grad visar den för slutet av århundradet karak
teristiska växlingen av ytor och skarpa linjer. Polykromin är 
särdeles väl bibehållen.

Om Tövsala bilderna (se ovan p. 235) påminner ett par d3dika 
i P o  jo  kyrka, vilka båda troligen stått i samma skåp. De äro 
S. Olof, i kunglig skrud, trampande på en människohövdad drake, 
och ett krönt kvinnligt helgon, vars attribut förlorats. V i finna 
bär samma långsträckta gestalter som i Tövsala, samma magra 
ansikte med spetsig näsa, och håret breder även här ut sig i 
en fiat yta till axlarne —  i Olofsbilden med långa, vågformiga, 
parallella inskärningar, i den andra likaså, men i två jämsides 
löpande band, där vågdalarna i det ena tangera höjderna i det 
andra. Detaljer i konungens kostym överensstämma med Eriks- 
bilden i Tövsala: det virade bandet kring kronan, den flätade 
snodden, som sammanhåller manteln över bröstet, samt det två
delade bröstharnesket, vars nedre del sänder upp en spets, slutande 
i ett liljeliknande ornament. Bilderna kunna dateras till inemot 
1500. Draperierna äro dock enklare, ocb hela behandlingen 
stelare och torrare än i Tövsalabilderna.

Några mindre Olofsbilder visa liknande, för tiden karakte

1 Matthaei: Holzplastik pl. xiii.
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ristiska detaljer i kostymen; så t. ex. bilderna i J a n ak k a l a ,  
L a p p f j ä r d ,  P ä l k ä n e .  En synnerligen ståtlig Olofsbild, med 
vackert, energiskt huvud, finnes i H o l l o l a  kyrka. Helgonet bär 
en rikt veckad, lång sorkot, nedtill med en bred, ännu rikare 
veckad bård. Strax nedanom midjan bäres ett vitt sittande bälte. 
En mantel sammanhålles över högra axeln 
med tre knappar. Den väl bibehållna, nu 
vitmålade bilden är av ek, l,os m hög, 
och tillhör sannolikt början av den nu 
behandlade perioden. Från samma tid 
är troligen en stor, sittande Olofsbild i 
V ö r å  kyrka; arbetet är något plumpt, 
draperierna flacka och avrundade.

I K a r i s  kyrka förvaras bl. a. två 
bilder, vilka äro av intresse främst tack 
vare de å dem befintliga vapensköldarne.
Den ena framställer S. Brigitta i nunne- 
dräkt, med böjt huvud, såsom om hon 
varit sysselsatt att skriva, och sittande pä 
en tronstol, flankerad av två höga fialer.
Bilden ansluter sig till de nyss nämnda 
hilderna av detta helgon. Draperingen 
är ledig, ansiktet tilltalande. På det fy r
kantiga fotstycket ha fordom funnits 
målningar, vilka numera äro utplånade, 
så när som på en, föreställande en galop
perande häst med ett från pannan utstående 
horn; på ryggbrädet finnas fragment av 
gångjärn. Det nämnda vapnet avser möj
ligen Karin Eriksdotter Nipertz, gift med 
Lars Axelsson Tott, som i början av Sten Sture den äldres regering 
var hövitsman på Raseborgs slottx. —  Den andra bilden fram
ställer S. Lars i diakondräkt. På det fyrkantiga fotstycket finnas 
fragment av två vapen, enligt vad det vill synas Tott- och Bonde
vapnen, och i så fall avseende Karl Knutssons dotter Magdalena 
samt Ivar Axelsson Tott. I  konstnärligt hänseende ansluter sig 
hiiden till de strax nedan omtalade diakonframställningarne.

S. Olof. Hollola.

1 Hausen: Vestra Nyland p. 33.
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Liksom S. Annabilderna uppträda två 
andra helgon, S. Lars och S. Stefan, i större 
antal under denna period. Bilderna äro 
svåra att datera, ty klädedräkten, diakoner
nas enkla dalmatika, uppvisar inga för tidens 
mod utmärkande kännetecken, och drape
rierna falla alltid ned i enkla, parallella 
veck; men flertalet av dem har den lugna 
hållning och i de välbildade ansiktena det 
värdiga uttryck, som i viss mån är karak
teristiskt för perioden.

De två helgonen, Stefan med tre ste
nar, Lars med bok (och försvunnet halster), Manshuvud. Åbo.
förekomma tillsammans i H o l l o l a  kyrka;
de äro av ek och 0,85 m höga. Hållningen är stel, uttrycket vekt 
och något obestämt, draperierna bryta sig svagt nere vid marken. 
Samma egenskaper företer ett par lika höga bilder i J a n a k k a l a ;  
minen hos S. Lars är dock här leende. Karakteren hos ansiktena 
är likväl så olika i de två paren bilder, att det ej torde kunna 
antagas, att de gjorts av samme mästare. Båda paren tillhöra 
troligen början av den nu behandlade perioden. Från dess slut 
äro två rätt goda bilder, den ena av S. Stefan i H e l s i n g e ,  
den andra av S. Lars i S. Må r t e ns .  I den senare är draperingen 
livligare, i det dalmatikan dragits något upp under ena armen.

I  K a r k k u  kyrka finnes tvenne stora, 1,2« m höga statyer 
av Johannes döparen, klädd i djurhud med huvud, och Johannes 
evangelisten med kalk. Draperierna äro rikliga, men rätt plumpa; 
uppmärksamhet förtjänar den lediga omkastningen vid halsen av 
Johannes evangelistens mantel. Ansiktena äro karaktersfulla och 
individuella; håret sirligt utskuret i små vågiga strimmor. Ett 
gott arbete är också en 0,9o m hög bild av S. Mikael i samma kyrka. 
Helgonet här en i rika, lodräta veck fallande alba med över bröstet 
korslagd stola, samt över axlarne en mantel; högra armen har 
varit höjd för att hålla gärningarnas vågskål på yttersta dagen. 
—  Dessa bilder äro från inemot 1500.

Ett manshuvud från okänd kyrka, i Abo museum, synes 
vara en världslig bild. Ansiktet är realistiskt, långlagt, med 
energiska drag och ett synnerligen levande uttryck; endast ögonen
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äro misslyckade; i det de liksom vilja tränga ut ur huvudet. 
Mannen bär en mössa med uppvikta brätten. V i kunde gott 
tänka oss, att vi hade för oss bilden av en Aboborgare under 
medeltiden.

Slutligen böra omnämnas en bild av Jacobus d. ä. i H o l 
l o l a 1 och en annan av Johannes döparen i Å bo ,  båda med 
klädedräkten lagd i präktiga, uttrycksfulla veck. Den förra bilden 
visar aposteln som vanligt i pilgrimsdräkt, den senare helgonet 
ej i djurhud, utan i munkdräkt med mantel och skapulier samt 
en tunn, över axlarne gående hätta; han håller i vänstra handen 
en uppslagen bok, och vid hans fötter synes ett lam.

I  H a t t u l a  kyrka förvaras en målning av stort intresse. 
Det är en långsmal tavla, som fyller det långa fotstycket (ej 
predella) i ett altarskåp, där såväl figurer som baldakiner nu 
saknas. Försök att placera dit någon av de många bilder, vilka 
bevarats i kyrkan, ha ej lyckats, enär inga av dem svara mot 
de spår av de ursprungliga snideriernas konturer, som finnas kvar 
å bakgrunden. —  Tavlan visar sju bröstbilder, i mitten madon
nan med Jesusbarnet, och på ömse sidor S. Karin med hjul 
och svärd, S. Margareta med drake, S. Ursula med pil, S. Barbara 
med torn, S. Dorotea med blomsterkorg och S. Agata med tång. 
Bilderna äro rätt goda, ansiktet litet, pannan hög ocb rund, håret 
åtsittande. Arbetet förefaller att vara ej mycket yngre än 1450.

Sydfinska arbeten.

Under den nu behandlade perioden existerade otvivelaktigt 
en inhemsk konstverksamhet. Såväl under 1300-talet som under 
förra hälften av 1400-talet kunna grupper av arbeten påvisas, vilka 
med all sannolikhet äro gjorda inom landet, ocb under Konrad Bitz’ 
tid var antalet av inhemska konstnärer säkert statt i tillväxt under 
de för konsten gynnsamma förhållandena. De talrika korstolarne 
vittna om, att den inhemska konstverksamheten hade en betydande 
omfattning.

Men i övrigt bära alstren av densamma icke ännu en så 
bestämd prägel, att de läte sig ordnas i lokala grupper och över
huvud såsom inhemska avskiljas från den stora mängden av

1 Avb. i Suomen Museo 1896 p. 63.
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konstverk. Endast altarskåpen på Åland bilda i detta avseende 
ett undantag, men de äro möjligen utförda på det närmaste 
svenska fastlandet. V i kunna således icke omedelbart påvisa, 
vad som under denna period är av inhemskt ursprung.

Först i början av 1500-talet framträda så omfattande och 
på samma gång så lokalt begränsade grupper, att vi med ledning 
av dem kunna fatta bestämda slutsatser rörande arten av vår 
inhemska konst. Med den sålunda vunna kunskapen kunna vi 
gå något tillbaka i tiden och skifta mellan främmande ocb in
hemskt. Det är därför lämpligt att i ett sammanhang behandla 
de inom landet under denna och nästföljande period utförda 
konstverken. Den kronologiska indelningen av vår undersökning 
blir visserligen härigenom rubbad. Men det är fråga om en 
förskjutning av endast ett par årtionden. Flertalet av de äldre 
inhemska konstverken synes tillhöra en framskriden del av den 
nu behandlade perioden, och de yngre skilja sig icke mycket 
från dem i konstnärligt och stilistiskt hänseende. Alla stå de 
1400-talets utländska konst närmare än 1500-talets; stilen är enkel, 
och endast oväsentliga detaljer betinga dateringen av en del av 
dem till det senare århundradet.

Typiska för en stor grupp inhemska helgonbilder äro två 
statyer i S ä ä k s m ä k i  kyrka, båda av björk. Den ena visar 
madonnan med Jesusbarnet; dess höjd är 1,35 m. Den andra 
framställer S. Stefan i diakondräkt samt hållande en bok med 
tre stenar på; den är l,so m hög. De två bilderna ha stått i var 
sitt helgouskåp, men äro varandra så lika, att de måste vara 
samtidigt utförda av en och samme mästare. De tunga drape
rierna, som falla ned i några få breda, avrundade veck och ned
till brytas schematiskt, äro likadana i de båda bilderna. Likaså 
ansiktena med den kraftiga, nästan kantiga käken, de energiskt 
nedåt dragna mungiporna, som giva åt ansiktet ett så buttert 
uttryck, de utstående kinderna och de tunga, oskickligt arbetade 
ögonen, vilka liksom vilja tränga ut ur huvudet, och vilka vid 
näsroten äro djupt insänkta. Marias hår är långt och faller i 
våglinjer, Stefans hår ligger över huvudet som en tätt åtsittande 
peruk med stelt ordnade lockar. Hos Maria är manteln uppdragen 
under ena armen, så att den framtill bildar några snett gående 
veck; hos Stefan är det lodräta förhärskande i draperierna, såsom
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fallet vanligen är i diakondräkter. Skåpet, i vilket den senare bil
den bar sin plats, finnes kvar; det är ett börnskåp med inåt sneda 
sidor. Baldakinen visar rundbågar fyllda med torftigt rankverk; en 
strängt stiliserad bladfris bildar kröningen. Baldakinen uppbäres av 
två långs skåpets sidor löpande vridna stavar. Alla dessa ornamen- 
tala detaljer hänvisa på början av 
1500-talet, då det geometriska mass- 
verket i baldakinerna begynte avlösas 
av naturalistiska växtornament. Detal
jer i kostymerna bekräfta denna da
tering: så t. ex. det snodda bandet 
under madonnans krona och den i väx
lande färger målade fransen å Stefans 
dalmatika.

En liknande helgonbild finnes i 
R e s o  kyrka: S. Anna med Maria och 
Jesusbarnet i ett hörnskåp med helt 
korta, sneda sidor samt en baldakin, 
som ännu har en tryckt kilbåge med 
mass- och spjälverk. Fonden är målad 
i granatblomsmönster. Samma ansikts- 
typ som i Sääksmäki, med de på en 
gång livlösa och stirrande ögonen, 
träder oss här till mötes. Anna bär 
dok, Maria långt, vågigt bår, Jesus 
en oformlig peruk. Draperierna äro 
tunga och stela. Bilden är av björk,
0,80 m  h ö g .

En annan bild av S. Anna för
varas i S y s m ä  kyrka. Här förekom
mer det kända draperimotivet med 
mantelns nedre bård i en stel linje gående över framsidan. Fot
stycket till detta helgonskåp har i hörnen vridna stavar.

I  dessa bilder, som något så när kunna dateras —  till kort 
efter 1500 —  framträder det typiska hos de till denna grupp
hörande konstverken. Karakteristiska äro ansiktena med deras
ovan angivna detaljer, den ytterst klumpiga konturen och det 
vid ytan dröjande, föga markerade utarbetandet; vidare håret,

S. Stefan. Sääksmäki.
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som lägger sig över huvudskålen som en tung huva eller peruk, 
ofta utarbetat medels små halvmånformiga inskärningar, som ej 
beröra varandra; slutligen de tunga draperierna, där det nästan 
ständigt återkommande motivet —  utom i diakonernas dräkter —  
utgöres av mantelns dragning över framsidan, så att dess nedre 
bård bildar en sned linje, medan oftast en bredare yta bildas 
uppe under midjan.

Till denna grupp kunna ytterligare hänföras följande bilder i :
I k a l i s :  en apostel med bok.
L a m p i s :  en konung, skäggig, trampande på en liten man 

samt hållande ett riksäpple.
L u n d  o: en apostel med bok, och S. Lars i diakondräkt 

med bok. Apostelns bår är behandlat lika som Stefansbildens i 
Sääksmäki; hos S. Lars är det ej utskuret, utan liknar en huva.

N o u s i s : S. Lars i diakondräkt. De lodrätt fallande vecken 
visa i knätrakten på ena sidan en sned skåra, som markerar 
knäets framskjutande — ett enformigt draperimotiv, som åter
kommer på de flesta av dessa diakongestalter. Bilden är av 
björk och 0,9o m hög. Vidare en bild av S. Sebastian, naken 
bunden vid ett trä. Flertalet bilder av detta helgon i vårt land 
tillhör gruppen; en bättre hårbehandling, men för övrigt samma 
primitiva anatomi som Nousisbilden visa bilderna i S. B e r t i l s ,  
N y k y r k o  och L u n d o ;  särdeles rå är en bild i Uske l a .  Nou
sisbilden är av björk och 0,90 m hög.

P a r  gas :  S. Johannes i djurhud med huvud. Helgonet 
bär en bok med därpå liggande lamm. Bilden är av al (?), l,os m 
hög. Vidare två apostlar med bart huvud, den ena med bok. 
Av al, 1,05 och 0,95 m höga. En bild av S. Karin, l,os m hög, 
också av al, visar en något olika stil: mera utvecklade draperier 
och uttrycksfullare ansikte.

R e s  o (utom den nämnda bilden av S. Anna): S. Lars i 
diakondräkt, i särskilt skåp. De ovanligt plumpa vecken bryta 
sig vid marken. Av björk, 1 m hög. —  En apostel, av björk, 
1 m hög. —  S. Stefan, i diakondräkt, med bok och stenar. Av 
björk, 0,7o m hög. —  S. Brigitta, en 0,so m hög bild, med bok 
och ett långt veck å doket.

R u s k o: en apostel med bok, samt S. Sebastian, av björk, 
0,7o m hög. Från denna kyrka är antagligen också en i Åbo
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museum förvarad bild av Petrus, med föga ingående modellering, 
blå och röd mantel, ögonen utmålade med svarta konturer.

S. B e r t i l s :  S. Brigitta med bok och huvudet betäckt av 
ett dok med från pannan bakåt gående veckränder. —  En apostel 
med bok. —  S. Johannes döparens huvud på ett fat; denna bild 
har utgjort lock på en dopfunt. —  S. Sebastian (ett aunat exemplar 
än det ovannämnda).

S. K a r i n s :  en sittande bild av madonnan med Jesusbarnet, 
0,95 m hög. —  En konung sittande på en tron ; bilden är skäggig 
och saknar varje attribut; höjd 0,6o m. —
En apostel, 0,eo m hög. —  Två samhöriga 
bilder, 0,45 m höga, av en skäggig konung med 
kalklikt relikviarium samt en apostel med bok.
Alla dessa bilder äro av björk.

S. M å r t e n s :  en skäggig konung med 
bok (?) —  En apostel, troligen Johannes. —
S. Sebastian.

U l f  sby :  S. Brigitta. Rätt livliga dra
perier.

V i r m o :  madonnan med Jesusbarnet.
V å n å :  S. Anna med Maria och Jesus

barnet. —  En apostel; draperierna markerade 
och dju]3t inskurna. —  S. Sebastian.

I  Åbo stads Historiska Museum förvaras 
några till gruppen hörande bilder från okända s. Anna. Vånå.

kyrkor, sannolikt i närheten av Åbo. Först 
och främst bilder av S. Martin och S. Göran, båda i tidskostym, 
med manteln sammanhållen över bröstet med ett band. Vidare 
S. Lars med typiskt ansikte; håret är ej utarbetat i lockar 
utan bildar en huva, manteln är röd med svarta schablonorna
ment. —  S. Sebastian, håret likt föregående. —  Två små bilder 
av S. Barbara med torn och S. Sigfrid, den senare börande tre 
huvud i en bytta.

Den lokala begränsningen av denna grupp faller genast i 
ögonen. Dess utbredning inskränker sig till de gamla kultur
trakterna i landet, Åbo och dess omnäjd och de tavastländska 
sjösocknarna, där konstintresset vid denna tid synes ha stått 
högt. Det kan ej råda något tvivel om, att vi här ha att göra



272 Finsk» Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

med alster av en huvudsakligen i Åbo verksam och troligen 
därstädes bosatt konstnär, tydligen inhemsk, ty i utlandet tinnas 
ej några liknande arbeten. De halvmånformiga inskärningarna, 
vilka förekomma på flertalet av dessa bilder, återfinnas på några 
mindre bilder i museerna i Uppsala och Stockholm, och Matthaei 
omnämner dylika bland holsteinska arbeten. Men troligen är 
håret i dessa, liksom i de svenska bilderna, format på ett 
ledigare sätt än på de ytterst klumpiga finska perukerna.

Denne konstnär står på en mycket primitiv ståndpunkt. Icke 
blott gestalterna äro stela och klumpiga; även deras formmotiv, 
att icke tala om handlingen, äro föga omväxlande, och det är 
huvudsakligen fråga om tre slags bilder: de nakna Sebastianfigu- 
rerna, diakonerna i prästerlig dräkt, och apostlarne i den traditio
nella idealdräkten; till dessa sistnämnda ansluta sig de övriga 
bilderna. Kretsen av helgon, som konstnären valt att framställa, 
är begränsad; utom Sebastian, Lars, Stefan och apostlarne finna 
vi Maria, Brigitta, Anna, Barbara, Olof (eller Erik? Helgonet är 
aldrig närmare karakteriserat). Henrik saknas egendomligt nog. Det 
tekniska utförandet är enkelt; mäjsel och kniv tränga sällan djupt in 
i trästocken, vars form åter, liksom i den primitiva konsten, gör 
sig gällande som ett tvång på figuren. Kalkgrundering, väv 
oeh förgyllning ha ej använts. Undantag äro endast de för
gyllda bilderna i Sääksmäki, åt vilka konstnären synes ha ägnat 
större omsorg. De övriga bära spår av vanliga färger.

En rätt omfattande grupp av helgonbilder i södra Finland 
kan ytterligare påvisas. Den står på en ännu lägre konstnärlig stånd
punkt än den nyss behandlade, men tidskarakteren är densamma. 
Det är återigen i ansiktet vi finna de typiska dragen: de vidöppna, 
svullna ögonen, som dock ej i så hög grad som i den föregående 
gruppens bilder äro insänkta närmast näsan; den stora, spetsiga 
och framskjutande näsan, de tjocka, tillspetsade läpparna, och 
det i smala, vågiga strimmor utarbetade håret. Draperierna visa 
något större omväxling i motiven, men äro särdeles flacka, i det 
kniven ej skurit djupt in. Till denna grupp höra följande bilder i:

J a n a k k a l a :  S. Jakob med snäcka i baudein samt bok. 
Om draperier är det knappt fråga; bilden är nästan en svarvad, 
nedtill utvidgad kloss.
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Ru sk o :  Nådastolen, Gud Fader, som 
framför sig hållit ett numera bortfallet krucifix.

S. B e r t i l s :  tre bilder inom var sitt 
skåp: S. Henrik i biskopsskrud, S. Jakob med 
snäcka i mössan, ocb en annan apostel med 
obestämbart attribut, möjligen Petrus; huvu
det, med tonsur och hakskägg, påminner om 
honom. Skåpen ha den för våra hörnskåp 
vanliga formen: ett ryggstycke med två inåt 
sneda sidor, och därtill på plint och balda
kin ytterligare två sidor framtill, utmed vilka 
dörrarne slutit till.

Some ro :  S. Jakob i pilgrimsdräkt med 
stav och snäcka på hatten.

T u u l o i s :  ett fyrkantigt skåp (med si
dorna i rät vinkel mot ryggstycket) med två 
bilder av S. Andreas och S. Sebastian, korsfäste S. Jakob. Somero, 

på var sitt sneda kors.
K o r p o :  Kristi döda kropp, vilande i en kista. Denna bild 

föreställer Kristi grav och smordes på påskmorgonen till åmin
nelse av de tre kvinnorna vid graven l .

Liksom den föregående är denna grupp lokalt begränsad, 
ehuru de hithörande bilderna äro spridda över ett stort område. 
Utom vårt land förekomma inga dylika. —  Också här är den 
krets av helgon, ur vilken konstnären valt ämnen för sin fram
ställning, inskränkt. Med förkärlek framställes S. Jakob. De 
till gruppen hörande bilderna uppvisa själva inga bestämda 
hållpunkter för dateringen. De äro dock utan tvivel, att döma 
av stilen, samtida med de nyss förut beskrivna och med talrika 
andra arbeten av ringa konstvärde, i vilka en och annan detalj 
tyder på slutet av 1400- eller början av 1500-talet. V i ha således 
här ytterligare en möjlighet att bilda oss en föreställning om 
arten och värdet av vår inhemska konst under denna tid, och 
de två grupperna giva oss medel i handen att särskilja en mängd 
konstverk, vilka på grund av stilen kunna anses vara utförda 
inom landet.

' Jfr Hildebrand: Sveriges medeltid III p. 647. Ett dylikt arbete fanns 
åtminstone ännu 1874 i Letala kyrka. 18
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Den konstnärliga ståndpunkten hos alla dessa arbeten är 
mycket låg; de bära de egenskaper som utmärka en primitiv 
konst. Materialets form utövar ännu sitt tvåpg på framställ
ningen. Att försätta figurerna i handling, att giva dem ett 
uttryck står utom konstnärens förmåga. De äro i sin oformlighet 
föga mer än symboler, vilkas mening blir fattbar först genom de 
attribut de äga. Endast i ansiktstypen, som stundom kan kallas 
nationell, visar sig en fläkt av realism. Draperierna äro schema
tiska efterhärmningar av de motiv, som voro gängse i bättre 
arbeten mot slutet av medeltiden, och de utgöra ofta den enda 
hållpunkten för dateringen av bilderna. Det ornamentala biverket 
är liksom målningen —  förgyllning förekommer sällan -— av 
enklaste slag. Genom allt detta låta bilderna med bestämdhet 
skilja sig från de mera konstnärliga arbeten, vilka synas vara 
av utländskt ursprung. Dessa senare kunna vi särskilja fram
förallt på grund av en jämförelse med svenska och tyska arbeten, 
men även emedan de ej stå varandra så nära, att två eller flere 
dylika läte förena sig som arbeten från samma verkstad, i vilket 
fall artisten kunde sökas i vårt land.

Antalet av dylika inhemska arbeten är mycket stort, och 
sinsemellan visa de, trots likheten i konstvärde, så stora skiljak
tigheter, att de tydligen äro från olika verkstäder. Rätt många 
sådana funnos sålunda i landet, ehuru ingen enda konstnär är 
oss bekant till namnet. —  Ur det omfattande materialet skola vi 
ägna närmare uppmärksamhet åt några få arbeten, vilka äro av 
intresse dels emedan de närmelsevis kunna dateras, dels emedan 
de avbilda hos oss ovanliga helgon. Resten måste få sin plats i 
en summarisk översikt.

I  O r i pää,  P ä l k ä n e  och N y k y r k o  finnas några bilder, v il
kas skrala utarbetande, med långsträckta ansikten med en nästan lika 
tjock hals, möjligen, men ej med säkerhet, tyder på en gemensam 
verkstad. I  Oripää avbildas S. Henrik trampande på Lalli samt 
ett krönt kvinnligt helgon med bok. Vidare finnes här en bild 
av madonnan med Jesusbarnet, i ett femkantigt hörnskåp. I  Päl
käne förekomma tre bilder: S. Henrik med Lalli, madonnan och 
S. Jakob med pilgrimshatt. I  Nykyrko finnes ett litet femkantigt 
hörnskåp med två bilder, av ett krönt kvinnligt helgon och en 
apostel.
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I  S ä ä k s m ä k i  och P a r  gas  firmas två varandra fullkomligt 
liknande bilder av S. Anna med Maria; Jesusbarnet är i vardera 
gruppen bortfallet. De äro något bättre än de föregående bilderna. 
Ansiktet har ett nästan fryntligt uttryck, och draperierna äro rätt 
omsorgsfullt behandlade. Maria är iklädd en lång, över fotterna 
gående kjortel och bär långt hår och krona. —  Sääksmäkibilden, 
liksom den andra 0,95 m hög och av björk, är ställd i ett fyr
kantigt skåp; Pargasbilden saknar nu ett dylikt.

En annan konstnär lära vi känna i ett par bilder, madonnan 
med Jesusbarnet samt S. Brigitta med uppslagen, utåtvänd bok, 
i var sitt skåp i T u u l o i s  kyrka. V i återfinna här den stela 
hållningen, men gestalternas proportioner äro anmärkningsvärt rik
tiga, ansiktena ädla, och de lugna, naturliga draperierna giva 
bilderna en nästan monumental karakter. Och likväl har konst
nären ej haft andra medel till sitt förfogande än hans inhemska 
yrkeskamrater; tekniken är lika enkel och formmotiven desamma. 
En baldakin med tryckta kilbågar och spjälverk kröner ettvart 
av de femkantiga hörnskåpen; bilderna äro av björk och 0,90 
m höga.

De talrika S. Annabilderna, av vilka många äro inhemska, 
omnämndes redan. Här må ytterligare framhållas en dylik i 
L u n d  o kyrka, emedan den egendomligt veka och avrundade 
behandlingen såväl av ansiktet som av draperierna återfinnes i 
några andra arbeten, nämligen i en S. Annabild i Åbo ,  ett obe
kant helgon i L u n d o  (stående i ett skåp med mönstrad bakgrund 
och fransar i olika färger), stående bilder av S. Brigitta och 
S. Henrik i H o l l o l a .  Alla dessa bilder synas vara inhemska 
arbeten, men detta kan knappast vara fallet med den förstnämnda 
Lundobilden, vilken är betydligt bättre utarbetad än de övriga. 
Den har en baldakin med tryckta kilbågar och rätt högt spjäl
verk samt är krönt av en massverksfris, påminnande om de blad- 
eller blomsterfriser, som då och då påträffas å altarskåpen. Det 
fyrkantiga fotstycket är på sidorna ornerat med massverk, däi 
våglinjen förekommer. Bilden är från slutet av 1400-talet.

I  L u n d o  kyrka finnes ett stort altarskåp, vilket möjligen 
är av inhemskt arbete. Figurerna visa alla de egenheter, vilka 
angåvos karakterisera den inhemska konsten. Den runda ansikts- 
typen och det mjuka, över axlarne nedfallande håret erinra i någon
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mån om Nådendalsbilderna.’  Skåpet, som varit försett med flygel
dörrar, är horisontalt tudelat och visar tio helgon, ordnade i två 
rader: ovan i mitten S. Gregorius (?) i påvlig dräkt, med tre
dubbel krona och bokpåse; de övriga figurerna äro apostlar. Bal
dakinerna ha tryckta kilbågar och spjälverk.

Också i L e m o  kyrka finnes ett helt altarskåp, vilket sanno
likt är utfört inom landet. I mitten står madonnan med Jesus 
på sin högra arm och i vänstra handen hållande ett äpple, som 
hon räcker åt barnet. Till höger står ett krönt kvinnligt helgon 
med bok -och ett annat, obestämbart attribut, till vänster S. Olof, 
skäggig, med yxa och riksäpple. Draperierna äro de vanliga i 
de inhemska arbetena från denna tid, behandlingen något vekare 
och oroligare än i flertalet av dem. Ansiktstypen hos Olof på
minner om bilderna i den största inhemska gruppen, men är 
något smalare, nästan som å bilderna i Tövsalaskåpet, om vilka 
också det nedtill vidare håret erinrar. Baldakinerna ha tryckta 
kilbågar med fyllning av massverk, där bl. a. treögglan före
kommer. Aven detta altarskåp är från slutet av 1400-talet.

Ett altarskåp i S ä ä k s m ä k i 1 inrymmer bilderna av en i 
diakondräkt klädd andlig med bok i vänstra handen och attribu
tet i högra handen försvunnet, samt en skäggig konung, tram
pande på en liten man. Sannolikt ha avsetts S. Lars och S. Olof. 
Utförandet visar en något större omsorg och prakt än vad som 
är vanligt i de inhemska arbetena; konungens mantel är närmast 
halsen försedd med en bred gyllne bård och sammanhållen av 
två knappar över högra axeln. De stela, otympliga gestalterna 
äro dock otvivelaktigt av inhemsk tillverkning.

Den realism, som träder emot oss i många av dessa bilder 
med den utpräglade finska rastypen, får en anmärkningsvärd 
styrka i bilden av en madonna med Jesusbarnet i S y s m ä  kyrka. 
Det är en sannskyldig finsk bondgumma; till och med dräkten 
är märkvärdig: kjorteln med det korta sprundet upptill samt 
linningen av en underklädnad stickande fram vid halsen. Man 
vore frästad att antaga, att en allmogedräkt från slutet av medel
tiden här vore avbildad, men detta torde ej vara fallet; åtmins
tone uppgives, att dräkten ej har likhet med senare dylika. I 
varje händelse är den olik den halft andliga idealkostym, vilken

1 Avb. i H elsingin Kaiku 1907 p. 210.
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våra inhemska konstnärer synas så gott som uteslutande ha an
vänt för sina bilder.

Några enstaka bilder utvidga kretsen av de helgon, vilka 
finnas avbildade i våra kyrkor. Den mot slutet av medeltiden 
så populäre S. Martin, som avbildas skärande en flik av sin 
mantel åt en på träskenor sig rörande krympling, förekommer i 
U l f s  by,  S. K a r i n s 1 och N o u s i s  kyrkor, samt till häst i 
R e s o  ocb R u s k o kyrkor 2. En motsvarighet till dessa bilder 
äro de talrika S. Göransbilder, som finnas i våra kyrkor. 
Många av dem visa i kompositionen likhet med den stora, 1489 
utförda S. Göransbilden i Stockholms storkyrka, vilken bild synes 
hava i hög grad vunnit anklang och lockat till efterbildningar 3. 
Två bilder, i K o r p o 4 och R u s k o  kyrkor, visa riddaren iklädd 
en mycket utförligt framställd rustning. De böra måhända be
tecknas som utländskt arbete. —  I U l f s b y ,  E c k e r ö  och N o u 
s i s  kyrkor finnas bilder av S. Vitus, klädd i biskopsskrud och 
stående i en kittel. Den sistnämnda bilden hör tillsammans med 
S. Martinsbilden i samma kyrka. I U l f s b y  kyrka finnes också 
bilden av S. Erasmus, likaså med biskopsmössa, men stående 
naken i en kittel; buken är uppristad kring naveln. Samma 
helgon är avbildat i K a r  is  kyrka, i helfigur, utan kittel, med 
biskopsmössa, naken och med uppristad buk. —  S. Dionysius, 
hållande sitt eget huvud, fanns före branden 1872  i S. M a r i e  
kyrka6. —  En bild av S. Agnes, krönt, med ett lamm på en 
bok, finnes i L a m p i s  kyrka; en annan bild av samma helgon 
förvaras i S. B e r t i l s  kyrka. —  I P o  jo  kyrka finnes S. Sigfrid, 
bärande huvudena av sina tre systersöner. —  De stora munk
ordnarnas stiftare finnas också avbildade i våra kyrkor: S. Domi- 
nicus, skäggig, isvart  och vit munkdräkt, i S ä ä k s m ä k i  kyrka;

1 Avb. i Suom en M useo 1896 p. 67.
2 En glasm ålning, avbildande S. M artin till häst, har från Reso kyrka 

kom m it till H istoriska M useet i Helsingfors.
8 S. G eorg till häst förekom m er dock redan tidigare m ycket ofta i den 

m edeltida konsten i en likadan kom position som i Stockholm , t. ex. å den 
1373 för kejsar Karl IV utförda bronsbilden på dom kyrkoplatsen i Prag. S. G öran 
var tidigare dyrkad i Sverige, och i slaget vid B runkeberg  sjöngs hans visa 
(G eijer & A fzelius: Svenska Folkvisor II p. 400).

4 Avb. hos F orsström : K eskiajan hist. p. 382.
Jfr Leinberg: Bidrag IV p. 50 (Broocm ans dagbok 1754): „S. H indrik“ .
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S. Franciscus, med tärt utseende och visande de stigmatiserade 
händerna, i V å  nå kyr ka1; S. Bernhard av Clairvaux, en om 
den sistnämnda bilden erinrande munkgestalt med tre biskops
mössor vid sina fötter, i T y r v i s  kyrka. —  Av S. Mikael finnas 
rätt många bilder, de flesta visande helgonet i andlig dräkt: alba, 
den fotsida underdräkten' med dess gördel (cingulum) samt den 
långa, smala, från axlarne till knäna nedhängande stolan, vars 
båda hälfter korsas över bröstet. Det är domens ängel, som här 
framställts, i regeln med ena armen höjd för att hålla fgskålen. 
En annan uppfattning framträder i en bild i F i n s t r ö m s  kyrka, 
där S. Mikael avbildats kämpande med draken; helgonet bär 
här dalmatika över alban 2.

Ö sterbottniska helgonbilder.
Vid sidan av den inhemska konsten i södra delen av landet 

gör sig den österbottniska gällande med en överraskande hög 
grad av förträfflighet. Det råder här samma förhållande som i 
Helsingland på svenska sidan. På avstånd från kulturens härdar 
och i en landsända, där det icke ens finnes en stad, uppblomstrar 
en självständig konst. Något inflytande från andra sidan Botten
havet är dock ej märkbart3; de grupper av bilder, vilka påträffas 
i Österbotten, skilja sig såväl från svenska som från sydfinska 
arbeten. Dessa bilder äro således sannolikt av inhemskt ursprung 
eller åtminstone av en inflyttad konstnär, vilken arbetade ute
slutande här. Att ett betydande konstintresse rådde i Österbotten, 
sedan landskapet under senare delen av medeltiden blivit mera 
kultiverat, hava vi redan haft tillfälle att övertyga oss om

1 Avb. hos Forsström : K eskiajan historia p. 657.
2 I Eds kyrka i Sm åland fanns en  nu i Stockholm  förvarad bild av 

„S. M icael“, i rustning, m ed svärd i den höjda arm en, och tram pande på en  drake.
8 D ärem ot om näm nes en finsk konstnär i Sverige, näm ligen broder 

Josephus, som uppförde Indals (1480), Liden, Ljustorp, Selånger och Sköns 
kyrkor i M edelpad sam t Fors i Jäm tland, nästan alla num era i ru iner eller i 
hög grad förändrade. P lanen för kyrkan i Skön, med torn i väster och sakristia 
i no rr (längst åt öster) om koret sam t vapenhus i söder (längst åt väster) på
m inner ej om finska kyrkor. J fr  H iilphers: N orrland I p. 70 sam t Pelle M olin: 
Finska spår i Å ngerm anland, Finsk T idskrift 1895 II p. 17 o. f.
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av de från utlandet hämtade altarskåpen i Salo, Vörå och 
Storkyro h

I L a  i h e l a kyrka finnas några helgonbilder, vilka kunna 
kallas typiska för denna österbottniska konst. De äro: en apostel 
med bok, Johannes döparen med bok och lamm samt Maria 
Magdalena med turban och salvedosa. Huvudena äro mycket 
långsträckta, med hög, smal panna, ögonbrynen böjda i höga 
bågar, näsan vid ögonen smal men nedtill utvidgande sig rätt 
energiskt, munnen liten, håret vackert, utarbetat i långa strimmor. 
Uttrycket är öppet och vänligt. Gestalterna äro långa och smala. 
Draperierna visa manteln fallande över axlarne långs sidorna i 
några få, lodräta veck, men dessutom ett annat motiv: manteln 
dragen tvärs framöver under ena armen. Det lodräta är över
huvudtaget betonat, och andra veckmotiv göra sig ej gällande; 
mot marken brytas vecken lätt. De äro för övrigt få, breda och 
mjukt avrundade. Polykromin på kalkgrund visar rik använd
ning av förgyllning och är på Laihelabilderna väl bibehållen. 
Dessa äro av björk och 0,67 m höga samt ha tydligen stått i 
ett och samma altarskåp.

Av samma typ är ett par 1 m höga bilder av S. Paulus 
och S. Petrus i S a l o  kyrka. Den förre har som vanligt långt 
skägg och hög, kal panna, Petrus har kort hakskägg och tonsur; 
båda bära en bok. Manteln hålles samman över bröstet med ett 
band, som är fäst vid två sexbladiga spännen av bly —  ett bruk 
som återfinnes på andra bilder från början av 1500-talet. De 
två bilderna stå i ett och samma skåp, vartill en flygeldörr ännu 
finnes i behåll, visande en målad bild av S. Barbara med torn, 
i röd dräkt. Denna med ljusa, tunna temperafärger utförda mål
ning ansluter sig i stilistiskt avseende till skulpturerna; hållning 
och uttryck äro lugna, teckningen av konturerna något orolig. (Dör
ren är fastspikad på korväggen, så att baksidan icke kunnat under
sökas). —  I Salo finnes ytterligare ett annat par till denna grupp 
hörande bilder, 0,80 m höga. De visa en skägglös apostel, sanno
likt Johannes, samt Johannes döparen i djurhud, med bok och 
lamm.

I K o r s n ä s  kyrka anträffas en likadan bild av Johannes

1 H är må även erin ras om det nu  försvunna, tidigare om näm nda altar 
skåpet i Pedersöre.
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döparen, l,oe m hög. Mindre utpräglad framträder typen i några 
andra österbottniska sniderier, vilka dock alla visa de långa ges
talterna och de smala ansiktena med öppet, vänligt uttryck, 
samt den lodräta draperingen. Hit höra två madonnor i Kor s -  
n ä s, den ena med Jesusbarnet påklätt; ett kvinnligt helgon i dok 
i L a  i h e l a; en bild av S. Lars i diakondräkt i K a r l ö ,  bilder 
av S. Henrik och ett annat, obestämt helgon i L i l l k y r o  (den 
senare mycket skadad); S. Olof trampande på draken samt ett 
krönt kvinnligt helgon i K e m i .  Här, likasom på så många 
andra ställen, där det är fråga om blott en konstnär eller en 
strängt begränsad skola, kunna vi konstatera den inskränkta 
krets av personer och formmotiv, konstnären använde; med för
kärlek har han hållit sig till apostlarna och ett par kvinnliga 
helgon, men därjämte upptagit de nordiska helgonen Olof och 
Henrik.

En annan typ, mera undersätsig, med yvigt hår och livliga, 
pösande draperier, är företrädd av ett antal 0,6o in höga bilder 
av björk i I l m o l a :  S. Auna med Maria och Jesus, S. Barbara 
med torn, S. Jakob i pilgrimsdräkt, Johannes evangelisten i den 
sörjande attityd, vari han plägar avbildas vid korsfästelsen, och 
ännu en annan apostel. Likadana bilder finnas i K a r l ö  kyrka: 
S. Brigitta skrivande sina Uppenbarelser (0,75 m hög), och ma
donnan med Jesusbarnet (0,82 m hög).

Utom de nämnda bilderna förvaras i Karlö kyrka ytterligare 
en följd av 11 stycken, 0,so m höga apostlar, sannolikt bilder på 
flyglarne till ett altarskåp med en eller flere av de större sta
tyerna. Vilken av dessa som bör ifrågakomma är ej säkert. De 
små bilderna äro stela och klumpiga, med satta gestalter och 
huveliknande hår.

Den lokala prägel, som vilar över den österbottniska kons
ten, förstärkes ytterligare av några små bilder, vilkas korta, 
stela gestalter med livlösa ansikten och plumpa draperier stå på 
samma konstnärliga ståndpunkt som de sydfinska bilderna, men 
likväl bilda en särskild grupp. Hit höra: bilder av S. Gertrud 
med kyrka i I l m o l a  (0,3o m hög), L i l l k y r o  (0,68 m) och 
V ö r å  (0,65 m), den sistnämnda i skilt helgonskåp, samt en bild 
av ett obekant helgon, nu försett med vingar och stående i ett 
helgonskåp, likaledes i Vörå kyrka,



De nämnda bilderna utgöra nästan allt, som utom de stora 
altarskåpen bevarats i de österbottniska kyrkorna. De österbott
niska krucifixen skola beskrivas här nedan.

K K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier 281

Kristusbilder.
Det nämndes redan \ att en stor del av krucifixen i våra 

kyrkor kan hänföras till 1300-talet. Det utmärkande för denna 
tids framställningar av ämnet är det starka betonandet av lidan
det, både i uttrycket och i kroppens hållning.

Under 1400-talet blir en annan typ förhärskande. Vi ha 
ej längre för oss gotikens uppskakande skildring av den lidande 
förlossaren, med de snett hängande armarne, de utåtböjda knäna, 
den av levrat blod betäckta kroppen och de av smärta förvridna 
anletsdragen, utan en bild av den i döden stilla insomnade Fräl
saren, det oskyldiga offret för världens synder. Kristus bar lidit 
ut, och huvudet sjunker ned, men uttrycket i ansiktet är lugnt. 
Lemmarne äro rakt sträckta, armarne nästan parallellt med kor
sets tvärarmar. Kroppen hänger på korset utan att dess tyngd 
markeras genom hållningen. På detta sätt avbildas den korsfäste 
Frälsaren likaväl i den nordiska, tyska och nederländska, konsten, 
som i den italienska renässansen a. Någon bestämd orsak, någon 
ny uppfattning av Kristi död, vilken uppfattning då borde göra 
sig gällande också i litteraturen, torde icke kunna påvisas. Snarare 
bidrogo rent konstnärliga synpunkter till förändringen. Fram
ställningen av korsfästelsen blev, liksom andra historiebilder, 
rikare; vid sidan av Kristus uppträdde de båda rövarene, och i 
Kristi ädla hållning ville man skaffa sig en motsats mot deras

1 Se ovan p. 80.
2 T ikkanen (Uttrycken för sm ärta och sorg p. 428) fram håller, att den 

tidigare, agitatoriska typen ännu  under 1400-talet bibehöll sig i den nordiska 
konsten. — Det är visserligen sant, att dram atiskt anlagda konstnärer, sådana 
som Rogier van der W eyden och isynnerhet Veit Stoss (D aun: Veit Stoss p. 
78—81 m. fl.), i högre grad betonade det lidande, m en även hos dem kan iakt
tagas en lindring av skärpan i uttrycket hos de ren t gotiska krucifixen. (Jfr 
H asse : Roger van der W eyden Taf iii, i v, v i; Roger van Brügge Taf. i). Fram 
förallt äro arm ar och ben nästan rakt sträckta, så att gestalten fårT -form  i m ot
sats mot gotikens Y-form.



vridna ställningar. Det dramatiska i Kristi offerdöd finner också 
nu ett uttryck i de inånga bipersonerna i framställningen, fram
förallt Maria: hon avbildas ej längre stående i stilla sorg vid 
korset, utan i hennes gestalt samlar sig lidandet, hennes drag för
vridas av smärta, och medvetslös dignar hon ned i armarne på 
Johannes och andra kringstående.

Denna nya typ framträder icke blott i historiebilderna, utan 
även i de rena andaktsbilderna, krucifixen.

I  vårt land förekommer den nya typen allmänt i Öster
botten. Någon inom landskapet begränsad grupp kan dock icke 
påvisas; däremot likna några av krucifixen dylika i sydligare 
delar av landet. Så finnes t. ex. i L i l l  ky  ro ett krucifix med 
en väl utarbetad, proportionerlig, nästan fetlagd bild av Frälsaren; 
föga varierad påträffas denna typ i några andra kyrkor: Jämsä,
S. Ber t i l s ,  S. Mår t ens ,  kanske också L a p p f j ä r d .  Besläktade 
bilder finnas i Sal o kyrka nära Brahestad, i Sa g u  (mycket stort), 
O r i p ä ä ,  P e d e r s ö r e ,  L a i h e l a  o. s. v. Synnerligen fint ut
arbetade i avseende å ansiktet äro två varandra rätt mycket lik
nande stora krucifix i H o l l o l a  och Sagu,  det senare med bort
fallna armar.

Den återhållsamhet i framställandet av lidandet, vilken ut
märker dessa krucifix, visar sig på ett typiskt sätt i en bild av 
Kristi huvud i N å d e n d a l s  på 1440 talet uppförda klosterkyrka. 
Huvudet härstammar möjligen från ett krucifix, men kan även 
ha varit ett ensamt för sig utfört konstverk. Ett dylikt huvud 
finnes i nationalmuseet i München1; som initialfyllning förekom
mer ett sådant t. ex. i ett exemplar av svenska stadslagen från 
senare hälften av 1300-talet2. Några spår, som skulle visa, att 
bilden i Nådendal utskurits ur ett större arbete, finnas icke. —  
Kristi huvud är krönt av en omsorgsfullt utsnidad törnekrona; 
en korsgloria bildar bakgrund. Ansiktets mittlinje går i lodrät 
riktning; huvudet har således ej varit böjt åt sidan, såsom det 
i regeln är fallet å krucifixen. Bildens höjd är 0,30 m; materialet 
är ek. Framför andra Kristusbilder i vårt land utmärker sig 
denna genom den ädla uppfattningen. Över Frälsarens anlete

1 G raf: G othische A lterthiim er Taf. x n. 656. Bilden är frankiskt arbete 
från c. 1500.

s Schiick & W arburg: Litteraturhistoria I p. 164.
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vilar ett uttrvck av på engång 
resignation och segervisshet. Det 
är ett konstverk, vars oförgäng
liga skönhet icke förvanskats av 
tidens tand.

Vid sidan av krucifixen fram
träda isynnerhet under senare 
hälften av 1400-talet också andra 
ur de större historiebilderna ut
brutna passionsframställningar 
såsom rena andaktsbilder. De 
mest betydande av dem äro pietå- 
bilderua.

Idén till denna framställ
ning, madonnans klagan vid sin 
sons lik, kan påvisas rätt tidigt 
i några bilder, där Kristus ligger 
utsträckt vid graven och Maria omfamnar honom *. I  Giottos 
bekanta bild i Arenakapellet i Padua (1304— 1300) förekommer 
scenen i sin mest karakteristiska gestaltning, med Kristus vilande 
i Marias famn 2. Osäkert är dock, huruvida denna framställning 
får likställas med de senare bilder av händelsen, vilka låta ma
donnans klagan framstå som någonting alldeles skilt från grav
läggningen, som en episod emellan denna och nedtagningen från 
korset. I  evangelierna omnämnes icke alls någon dylik episod, 
och det var franciskanerna, som riktade den kristna konsten med 
denna scen. Bonaventura är den förste, som, i sin Contemplatio 
vitae Christi, säger oss, att Maria efter nedtagningen tog sin sons lik 
i sin famn och länge betraktade d e t3. Kanske var Giotto inspirerad 
av honom; säkert är, att pietäbilderna blevo allmänna först mot slu
tet av 1300-talet, huvudsakligen genom inflytande av mysterierna 4.

1 E xem pel: m iniatyr i en grekisk evangeliihandskrift från 1000-talet i 
Bibi. palat, i Parm a (fot. hos J . J . T ikkanen); en  elfenbensrelief från 1100 talet 
i M useo N azionale i Ravenna (V entu ri: La m adonna p. 360).

! Ä nnu äldre är en italiensk m iniatyrbild från 1200-talet, B ritish M useum  
Add. 34,309 (J. J . T ikkanens anteckn.).

8 M åle: L’art franp. p. 669. Jfr D etzel: C hrist. Ikonographie I p. 433.
* M åle- a. a. p. 669; Le renouvellem ent de 1’art p. 93, 103, 224; Joseph  i : 

Holzplastik p. 122. En pietå från 1384 har från E lisabetskyrkan i Breslau
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Ett närmare studium av de olika detaljerna i denna intres
santa och betydelsefulla framställning skall väl med tiden möj
liggöra bestämningar i avseende å de olika typernas utbredning 
och datering. Nu är endast början gjord till ett grundligare 
ikonografiskt studium av ämnet. Här må ett och annat påpekas 
i fråga om de finska bilderna, av vilka en del på stilistiska grun
der hänförts till den föregående perioden b

I  en del pietäbilder överraskar den klena gestaltningen av 
Kristi kropp. V i få intrycket av, att konstnären ej behärskat 
sitt ämne, »förhuggit sig», och i själva verket omfattar typen 
främst äldre och mindre konstnärliga arbeten *. Framställningen 
bar dock motsvarigheter även i litteraturen. Maria drömmer, 
säger Bernardino da Siena ( f  1444), att Jesus åter är barn. Hon 
tror, att dagarna i Betlehem återkommit, att Jesus sover i hennes 
famn, hon vaggar honom i sitt sköte, och svepduken, vari hon 
höljer honom, tror hon vara lindor8. En likadan parallellism 
med födelsen uppdrager S. Brigitta; i sin djupa sorg känner 
Maria samma glädje som då, ty hon vet, att hennes son skall 
ej mera dö, utan evärdeligen leva b

I  Finland höra hit pietäbilder i L a m p i s  och L a p p i  samt 
även i F i n s t r ö m  (‘2 stycken) och N å d e n d a l 5. Isynnerhet i 
de två förstnämnda är bilden av Kristus onaturligt liten; i sil
huett rakt framifrån framträder den ej alls, och man får ett 
intryck, att det är tvånget av blocket, som lagt band på konst
nären. De två bilderna äro utan tvivel inhemskt arbete.

kom m it till m useet sam m astädes. Sem rau: Der G oldschm iede-A ltar p. 75. Från 
1300-talet äro också några bayerska pietäbilder. R iehl: Plastik in O ber-Bayern 
p. 52; jfr G raf: G othische A lterthiim er Taf. ix n. 519, 520. — Av de cykliska 
fram ställningarna av passionen upptar en del m adonnans klagan som  en skild 
episod m ellan nedtagningen från korset och gravläggningen; se t. ex. M atthaei: 
Holzplastik Taf. viii. 30 (Landkirchen) och xxix. 96 (Bordesholm). I andra fall 
u teläm nas den. För S. Brigitta synes den icke ha varit bekant; se de åskådliga 
skildringarna i U ppenbarelser I p. 268 och IV p. 141, 154, där episoden ej 
om näm nes.

1 Se ovan p. 142.
2 R iehl: a. a. p. 52. — Våra hithörande bilder äro alla m ycket primitiva.
8 M åle: L’art frang. p. 670.
4 Brigittas U ppenbarelser I p. 269.
5 I Sverige kunna näm nas bl. a. m ittbilden i Ö sseby-G arns altarskåp, nu 

i Statens H istoriska M useum , sam t en pietå i Skara m useum .
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Man har sökt göra gällande, att två olika grundtyper av 
pietäframställningarna kunna särskiljas, den ena kanske utgående 
från den karliniska konsten i Böhmen i slutet av 1300-talet och 
spridd huvudsakligen i södra och östra Tyskland, den andra 
nederländsk och nordtysk l . Ehuru de båda typerna ej äro strängt 
åtskilda i fråga om den geografiska utbredningen2, torde iakt
tagelsen likväl i huvudsak vara riktig. Den väsentligaste skill
naden består i det olika förhållandet mellan Maria och Kristus; 
i den förra typen är det mera passivt: Kristus ligger rak och 
styv utsträckt över Marias knän, med båda armarne långs krop
pens sidor, och Maria stöder honom blott med högra armen, 
medan hon trycker den vänstra mot sitt bröst. I den andra 
typen omfattar Maria med båda armarne Kristus, som ofta nästan 
halvsitter i hennes famn; hans högra arm hänger slappt ner.

I vårt land höra de flesta bilderna till den nederländsk-west- 
falska typen. Ett undantag utgör blott den ena av de två bil
derna i Finström s, där Maria lägger vänstra handen på sitt bröst.

Det huvudsakliga intresset för pietäbilderna måste dock 
bero, icke på detaljerna, utan på bildernas rent konstnärliga ver
kan. I  dem framförallt utvecklar sig den psykologiska skildrin
gen, uttrycket, vilket under 1400-talet i högre grad börjar syssel
sätta konstnärerna. Rogier van der Weyden, vars dramatiska 
och lidelsefulla konst utövade ett stort inflytande på hans sam
tida, har till ett av sina älsklingsämnen valt nedtagningen från 
korset med madonnans klagan. Överallt fattade konstnärerna 
tag i de nya uppgifter, som här mötte dem. De anspråkslösa

1 Sem rau: D er B reslauer G oldschm iede-Altar p. 79, not 1.
2 I Bayern t. ex. finnas flere pietåbilder, vilka egentligen m åste hänföras

till den i norden förhärskande typen. Se G raf: G othische A lterthiim er Taf.
ix. 519, 520, 553. Riehl (a. a. p. 71) hävdar starkt de bayerska arbetenas själv
ständighet och svårigheten att fastställa begränsade typer. På det andra om rådet
förekom m er den stelare gruppen t. ex. i M inden och H orstm ar i W estfalen (Lu-
dorff: W estfalens K unstdenkm . K reis M inden Taf. 27 och K reis Steinfurt 
Taf. 35. 2). — Måle (L’art franp. p. 672) lokaliserar den stelare gruppen i
Frankrike till Cham pagne.

8 Se ovan p. 224. I Sverige hör hit pietåbilden i Askeby kyrka i Ö ster
götland; se Jan se : M edeltidsm innen fig. 24. I ett helgonskåp i H usby-Skederids 
kyrka i Uppland lyfter m adonnan med vänstra handen en flik av sin  m antel 
upp em ot skuldran. I ett altarskåp i Söderköping utgöres m ittbilden av en 
pietå, där Maria på .sam m a sätt lyfter högra handen.
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träsnidarene i norden nådde ej långt i själsskildringen; men även 
för dem existerade problemet. Kanske mindre genom uttrycket, 
än genom hållningen i hela kompositionen, väcka våra pietäbilder 
ofta en djup stämning, så främmande för övrigt för de realistiska, 
livfulla skildringarna av Jesu barndomsliv och passion.

I  V i r m o  finnes en pietä, med Kristi kropp nu stympad. 
Den har legat rakt utsträckt i Marias famn, med armarne långs 
sidorna. Madonnans gestalt är ädel; 
hon böjer sitt av sorgen upprörda 
ansikte ned mot sonen. Genom ena 
fotens tillbakadragande och knäets 
sänkning få vecken ett mera indivi
duellt fall än i våra övriga, rätt kon
ventionella bilder. —  En annan pietä 
förvaras på P o  jo  kyrkas vind. Den 
är utförd i övernaturlig storlek. Arbe
tet är gott, isynnerhet behandlingen 
av ytorna, men det har ej varit möj
ligt alt för övrigt närmare undersöka 
eller avbilda konstverket på de mörka 
valven l .

En pietä i Åbo ,  troligen från 
domkyrkan, utmäi’ker sig genom den 
sirliga veckbehandlingen, vilken lik
som låter oss se det tunna tyget —  
målat med ett fint blad mönster —  Pietåbild Åbo
och det ytterligt forcerade uttrycket.
Frälsarens anlete har stelnat i dödens smärta, och Maria går helt 
och hållet upp i det sorgsna betraktandet av sonen. Kompositio
nen är intim och stämningsfull. —  Håret är på hjässan utsnidat 
med långa, parallella, tätt liggande skåror, ungefär som å Kristus
huvudet i Nådendal. Bakgrunden i det i ett hörn stående skåpet 
visar samma slags målning i granatblomsmönster som altarskåpet 
i Tövsala och därjämte en bård av nedhängande fransar i väx
lande färger, ett ornament, som leder sitt ursprung från den 
flandriska konsten och hänvisar bilden tidigast till slutet av 
1400-talet.

1 Avb. (efter blyertsskiss) hos Forsström : K eskiajan historia p. 621.
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Ett motstycke till pietåbilderna är framställningne av Gud 
Fader med den döde Frälsaren i sin famn; till gruppen hör 
också den i skulpturerna ofta bortfallna duvan, som fullständigar 
denna bild av treenigheten. Idén härtill är mycket åldrig. Redan 
från 1100-talet, kanske t. o. m. tid igare1, kunna påvisas treenig- 
hetsbilder, där Gud Fader med utsträckta armar håller korset, på 
vilket Sonen är fäst. Denna mera symboliska typ blev under 
hela medeltiden den allmännare; först under 1400-talet framträdde 
därjämte en mera realistisk uppfattning, och Kristus, i samma stor
lek som Gud Fader, avbildas vilande i dennes famn. Otvivelaktigt 
uppstod denna framställning under påverkan av pietåbilderna. Det 
finnes t. o. m. ett slags övergångsbilder, i vilka Kristus hålles 
av Gud Fader och Maria, t. ex. en tavla i Louvren av Jean 
Malouel från inemot 1400 2.

De viktigaste av dessa framställningar (också kallade »Nåda
stolen») i vårt land ha vi redan omnämnt. Kristus vilande i 
Faderns sköte förekommer i H a m m a r l a n d s  kyrka; de övriga 
bilderna ( Lu nd  o, R i m i  to, Ru s  k o, So me ro ,  S t o r k y r o  
o. s. v.) visa Gud Fader hållande ett krucifix.

I  en stor mängd bilder i våra kyrkor framställes Kristus 
ensam efter döden, stående upprätt, avklädd, med ansiktet präg
lat av lidandet. Vanligen benämnas de Ecce-homo-bilder, men 
detta är oriktigt. Ecce homo är bilden av Kristus, krönt med 
törnekrona, med en mantel över axlarne, visad för judarne såsom 
världens konung. Någon dylik bild från medeltiden har icke 
bevarats hos oss. De nu i fråga varande bilderna visa alla 
Kristus efter döden, oftast med slutna ögon samt sår på händer 
och fötter och i sidan 8. De kunna delas i tre grupper.

1 D etzel: C hristi. Ikonographie I p. 62.
a Bouchot: Les prim itifs frantjais pl. ix. En ungefär liknande tavla, av 

H ans Baidung G rien, finnes i Londons Nat. G allery ; här synes även Johannes. 
(D eh io : K unstgeschichte in B ildern IV Taf. 41). O ckså andra variationer av 
pietåidén förekomma, t. ex. Anna och M aria med K ristus, en träsku lp tur i 
Burgwaldniel i Rheinland (C lem en: K unstdenkm . d. Rheinprov. I. 1 p. 29).

3 O ckså m ellan m isericordie- och trinitasfram ställningarna kunna över
gångsbilder påvisas. I Rapsted i Slesvig finnes en bild av G ud Fader och vid
sidan av honom K ristus alldeles i den hållning han har å m isericordiebilderna.
(M atthaei: Holzplastik Taf. xviii. 51). I G agnev kyrka i D alarne visar m ittbilden
i altarskåpet G ud Fader hållande den döde Sonen något till höger, så att två
änglar med passionsredskap få plats bakom K ristus.
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De flesta äro s. k. misericordiebilder (»der Schmerzensmann»); 
de framställa icke någon bestämd situation, utan visa oss snarare 
en sammanfattning, en symbol av hela passionshistorien. Kristus 
är krönt av törnekrona och iklädd blott ett skynke kring höften; 
händerna äro lagda den ena på den andra över underkroppen; 
ögonen äro slutna. I  våra enkla bilder] ha passionsredskapen, 
som i regeln åtfölja dessa framställningar, utelämnats, ifall de ej 
såsom å bilden av Kristus i graven i Letala 1 avbildats å dörrarne 
till ett tillhörande altarskåp 1. dyl. —  Till denna grupp höra 
bilder i K a r k k u ,  K e m i ,  L a m p i  s, N o u s i  s, S. Ber t i l s ,  
S. Mar i e ,  A b o  o. s. v.

Några andra bilder visa Kristus som uppstånden; också de 
äro rena andaktsbilder, utan avseende på någon bestämd händelse, 
såsom uppstigandet ur graven, uppenbarelsen för Tomas, Mag
dalena 1. dyl. Typen är dock alldeles densamma som i dessa 
historiebilder: Kristus bär utom skynket över höften en över 
vänstra axeln draperad mantel, törnekronan saknas, Frälsarens 
ögon äro öppna och uttrycket ej lidande, men dock allvarligt. 
En dylik bild finnes i K a r  is kyrka; också några statyer från 
slutet av 1300-talet synas höra hit, nämligen de bilder i Nous i s ,  
R e s o  och T ö v s a l a  kyrkor, vilka jag ovan2 kallat Johannes
bilder. Trots den obestämda karakteren torde de dock böra anses 
vara Kristusbilder, ty de ha genomstungen sida.

En mera bestämd betydelse ha ett par bilder i Y l ä n e  
kyrka och Helsingfors, den senare från en okänd kyrka (sign. X. 1). 
Den förra framställer Kristus stående upprätt, med törnekrona 
och öppna ögon, samt iklädd blott ett skynke kring höften. 
Högra handen höjes för att visa på såret i sidan; den vänstra 
hålles uppsträckt, med flatsidan utåt, så att såret synes. V id 
fotterna står en kalk. Denna bild har samband med legenden 
om S. Gregorii mässa, enligt vilken Kristus visade sig för att 
övertyga en klentrogen kvinna om att det verkligen var hans 
lekamen som förvandlades till hostian. Framställningen härav 
står för övrigt misericordiebilderna nära8; och även Ylänebilden 
bör snarare uppfattas som en fristående andaktsbild; den är för

1 Se ovan p. 273.
2 Se ovan p. 76.
* D etzel: C hristi. Ikonographie I p. 456.



stor (1,30 m) för att ha hört till eu grupp av nu i fråga varande 
slag. —  Bilden i Helsingfors liknar mycket den nyss beskrivna; 
av armarne finnes likväl endast övre delen kvar, varför kompo
sitionen icke är alldeles klar.

En egendomlig framställning möter oss i tre bilder, en i 
L u n d o  kyrka och två i H e l s i n g e  kyrka1: en man, sittande 
på ett klippstycke, framåtlutad, med huvudet stött mot 
vänstra handen, samt iklädd blott ett skynke kring höften. Bil
derna påminna om utländska sittande misericordiebilder2, men 
torde ej vara sådana. I  stället för Kristi fem sår synas talrika 
bölder, som betäcka hela kroppen. Sannolikt har här framställts 
Job, vars lidande ju också ansågs som en förebild (typ) till 
Kristi gissling8.

Slutligen finnes i H a t t u l a  två fristående figurer ur en 
framställning av Kristus bärande sitt kors. Bilderna äro mycket 
stora, 1,40 in höga. Kristus har törnekrona, och uttrycket i an
siktet är präglat av lidandet. Den andra bilden 4 utgöres av en 
bödelsknekt i världslig dräkt: lång rock, uppknäppt framtill och 
fasthållen av ett bälte kring midjan, hosor och skor. Rocken 
har korta ärmar, och under den bäres en underklädnad med 
långa ärmar. Handskar på händerna och en spetsig mössa full
borda den mycket detaljerade beklädnaden. Vid bältet bäres en 
väska med hammare och kniptång. Mannen höjer med sin högra 
arm en klubba till slag. —  En betydligt mindre man, med eu 
tjock knölpåk, och gående i motsatt riktning mot den förra, kunde 
möjligen ha hört till gruppen; den detaljerade dräkten och det 
grova uttrycket återfinnas även här. Bildens höjd är dock ondast 
l,io  m. Vilken anordning denna grupp haft, är omöjligt att säga; 
kanske har den varit en »stationsbild» i det fria.
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' H au sen : Ö stra Nyland p. 265.
2 Måle (L’art fran?. p. 665) söker göia gällande, att denna bild fram ställer 

K ristus, sittande på Golgatas högsta punkt och väntande, m edan bödlarne upp
resa korset. Em ellertid visar bilden ofta såren på händer och fötter, och fram 
stä ller således K ristus efter korsfästelsen, är blott och bart en sam m anfattande 
andaktsbild. J f r  D ürers båda träsnitt i början av Die grosse och Die kleine Passion.

8 Detzel: C hristi. Ikonographie II p. 431.
4 Avb. hos Forsström : Keskiajan historia p. 651, och där oriktigt benäm nd

S. Egidius, sm edernas skyddshelgon.
19
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Sammanfattning.

De mest framstående konstverken synas under denna period 
liksom under den närmast föregående ha hämtats från Lübeck. 
Men därjämte gör sig ett starkt inflytande från Sverige gällande, 
och åtminstone mot slutet av århundradet äro de rent inhemska 
arbetena synnerligen talrika. Det gäller att undersöka, i vilken 
omfattning alla dessa olika skolor bidrogo till konstalstringen i 
vårt land.

Danzig har också nämnts i detta sammanhang, men i ett 
fall, där det påvisats, att det i fråga varande konstverket (altar
skåpet i Nådendal) ej gärna kan hava haft sammanhang med 
den urkund, vilken åberopats som bevis på konstnärlig förbin
delse mellan staden och vårt land. Aven om vi antaga, att en 
del av våra träsniderier härstammar från Danzig, så synes det 
dock omöjligt att bringa någon säker utredning i frågan. Den 
danzigska konsten, dess alster, dess konstnärliga halt och dess 
utbredning, äro alldeles obekanta; såsom det nämndes, giva konst
minnena i kyrkor och museer åtminstone icke åt främlingen 
någon fast uppfattning om en inhemsk konst, utan vittna snarare 
om att den rika borgarstaden helst tillgodosåg sitt behov av konst 
genom import från andra orter.

En del av korstolarne i vårt land synes vara påverkad av 
norska förebilder. I  fråga om altarskåpen ha vi däremot att 
välja mellan Lübeck och Sverige, närmast Stockholm, Mälarland
skapen och Helsingland.

Lübecks konst bibehöll under senare hälften av århundradet 
sitt gamla anseende. Om man ock, frånsett ett par konstnärer, 
kan tala om en tillbakagång i kvalitativt hänseende 1, i det att 
mästerverken från den föregående perioden efterträddes av mass
produktionens mera hantverksmässigt utförda alster, så kan man 
däremot förvisso icke säga, att denna konst genom det avtagande 
antalet av sina verk visade böjelse att dö ut. I  den skarpa kon
kurrensen med de överallt uppstående lokala konstskolorna stodo 
sig lübeckarne väl, och de uppgifter om konstverkens ursprungsort,

1 M atthaei: Holzplastik p. 212, 233.



som vi ännu kunna erhålla, visa t. ex. i Sverige lika ofta hän på 
Lübeck som på inhemska verkstäder. Ar 1455 betalade borgaren i 
Jönköping Björn Gunnesson 4 lybska mark för en i Lübeck köpt 
tavla, vilken han skänkte till stadskyrkan l . A r 1460 anskaffades en 
säkerligen i Lübeck utförd altartavla för Brigittaaltaret i Vadstena 2. 
1471 utförde borgaren i Lübeck Johannes Stenrat på beställning 
av dåvarande ärkedjäknen i Uppsala Konrad Rogge ett altare för 
Bälinge kyrka i Uppland 3. De viktigaste uppgifterna röra dock 
de två förnämste konstnärerna i Lübeck under senare hälften av 
århundradet, Hermen Rode och Bernt Notke. Den förre var det 
sannolikt som utförde det stora altarskåpet från 1468 i Stock
holms Storkyrka samt senare åtminstone målningarna på altar
skåpet i Salems kyrka i . Bland Hermen Rodes övriga arbeten 
må nämnas det s. k. Lukasaltaret från 1484 i Katharinenkirche i 
Lübeck5 samt högaltaret i Nicolaikyrkan i Reval, från 14826. 
Bernt Notke åter, som 1483 utförde högaltaret i Helgeandskyrkan 
i R eva l7, vistades sannolikt från följande år en lång tid framåt i 
Stockholm och skapade där bl. a. Storkyrkans S. Göransgrupp, vilken 
blev färdig 1489, samt bilden av Karl Knutsson å Gripsbolm 8. 
Bland de artister, som voro honom behjälpliga vid hans arbete, 
nämnes Henrick Wylsynck 9. —  Från något senare tid kan näm
nas altarskåpet i Linde på Gottland, vilket, att döma av en in
skrift, är gjort av tyske mästare 10.

Men också svenske konstnärer äro bekanta från denna tid. 
A r 1491 fulländade Lars Germundsson altarskåpet i Lena u . 1500 
snidade Lars Nilsson korstolarne i Skuttunge, ocb kanske voro
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I Antiqv. Tidskrift III p. 159.
s H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 1035.
s U pplands Fornm innesförenings T idskrift II p. 225.
4 G oldschm idt: L übecker M alerei p. 29; Lübecks M aler p. 20, 21.

„ L übecker M alerei Taf. 23.
“ N eum ann: H olzplastik p. 7 och Taf. v i—xii.

„ „ p. 8 och 9 och Taf. xiii—xiv.
* Roosval: Hvem har skulpterat S. G öran och draken, p. 177 m. fl.
* „ a. a. p. 169.

111 B runius: G otlands konsthistoria III p. 265. Skåpet gjordes 1521 enligt 
en inskrift, där ock nam nen Botel M eorink och Jo n  H ellelbin förekomma.

II Antiqv. TidskrTft II p. 407. Inskriften å Lenaskåpet lyder (Uppl. Forn- 
m innesf. Tidskrift I: V p. 28): Cum  consilio domini G iorderi inceptum  et per
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även korstolarne i Weckholm (utförda 1468— 1503) och En
köping av hans hand. 1514 gjorde Lars Snickare ett helgon
skåp i Värmdö kyrka l. Någon av de nämnda tre avsåg Hem 
ming Gad säkerligen, då han 1499 skrev till Åbo domkapitel 
rådet att anlita, »en ganss kostelig Lass Snickare» för förfär
digandet av biskop Hemmings skrin2. Som mästare till en 
mängd snidade och målade bilder i Helsingland nämnes Håkan 
Gullesson8. Måhända få vi som svensk konstnär räkna även 
den Johannes sculptor, vilken 1488 gjorde altarskåpet i Östra
R y d 4. Det är rätt enkelt, och visar stor likhet med ett skåp 
från en obekant kyrka i Statens Historiska Museum i Stockholm 
(n. 71 i Montelii katalog)5.

En bestämd uppfattning om halten av den lübeckska och 
den svenska konsten få vi dock icke ens med ledning av dessa 
uppgifter. Hermen Rode och Bernt Notke stodo högt över mäng
den, men vid sidan av dem verkade mindre betydande artister
från Lübeck. Altarskåpet i Bälinge är ett rätt skralt arbete.
Jämförelsen mellan svenska arbeten låter oss dock avgränsa 
smärre grupper, vilka ej äro företrädda i den lübeckska konsten 
å dess hemort och därför kunna giva oss en ungefärlig föreställ
ning om den inhemska svenska konsten. Oantastligt kan resul
tatet av en dylik undersökning aldrig bliva; därtill stod nog den 
svenska konsten i alltför intimt samband med den lübeckska, 
som var dess läromästare 6. Men vi få dock någon belysning av

L aurencium  G erm undi com pletum . En Jordanus, av okänd nation, gjorde 1475 
altarskåpet i Sollentuna, som  dock ej liknar Lenaskåpet.

1 U pplands Fornm innesförenings T idskrift II p. 257.
2 P orthan : O pera sel. I p. 291.
8 Enligt ett uttalande av den svenske fornforskaren N. M. M andelgren 

(anfört i N ervänders beskrivning i F inska Fornm innesföreningens arkiv) skulle 
m ittbilden i det rom anska altarskåpet i Kum linge påm inna om arbeten av Håkan 
G ullesson. Jag  har ej kunnat finna någon avsevärd likhet m ellan den och de 
par bilder jag sett (i fotografi) av m äster H åkans.

4 Antiqv. T idskrift II p. 395.
5 Bland senare svenske konstnärer må ytterligare näm nas M agnus Svens

son, som  1523 snidade och m ålade ett altarskåp i E rntuna. År 1531 förfärdigade
N ils A ndersson pictor en predikstol. Antiqv. Tidskr. II p. 407.

8 Det torde därför i regeln vara riktigt att bestäm m a m era fram stående 
konstverk som Liibeckarbeten. Bland dylika må näm nas: altartavlan från 
Ju rsdala  kyrka i Sm åland, med endast målade bilder (Janse: M edeltidsm innen
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konstförhållandena. Ur det ringa material som stått till mitt 
förfogande skall jag därför upprepa några fall, som ha särskilt 
intresse för Finland.

Altarskåpen i Västerij unga och Storkyro visa en serie med 
varandra fullkomligt överensstämmande reliefer ur Kristi barn
domshistoria. I  fråga om dessa konstverk bör det dock anmär
kas, att historiebilder ej påträffas annorstädes i svensk konst. 
Om Storkyrorelieferna påminner i viss mån gruppen med Marie 
bebådelse i Bjernå. —  En rätt ansenlig grupp kan samlas kring 
altarskåpen i Tortuna 1 och Tövsala; hit hör Olofsbilden i Ytter- 
gran samt bland finska arbeten ett par bilder i Tövsala och två 
biskopsstatyer i Somero och Nousis, vilka påminna om motsva
rande bild i Tortuna. Ett mera framstående konstverk, där dock 
dräkterna, hållningen och de långsträckta proportionerna hos 
figurerna m. m. erinra om de nämnda arbetena, är altarskåpet i 
Knivsta med bilder bl. a. av S. Erik, hållande Sveriges fana 
med tre kronor, och S. Henrik, trampande på Lalli. —  A v svenske 
mästare äro troligen också altarskåpen i Medåker, Rönö, Skeppsås, 
Hille o. s. v. ä, med långa rader enskilda helgon och utan domi
nerande mittframställning, något som vid denna tid var främmande 
för den lübeckska konstens. T ill dem ansluta sig i avseende å 
den nämnda anordningen, delvis även genom stil m. m., i Fin
land altarskåpen i Hammarland, Hollola, Storkyro o. a. samt det 
inom landet utförda skåpet i Lundo. —  I  Helsingland ger oss 
det ypperliga kyrkomuseet i Enånger tillfälle att göra bekantskap 
med eu omfattande lokal konstskola. Karakteristiska äro de stela 
gestalterna, i vilka dock kroppens proportioner äro riktiga och 
uttrycket behagligt, samt vidare det schematiska betonandet i 
dräkten av vecken närmast livet —  ett motiv, som återfinnes

fig. 38), sam t fram förallt det praktfulla altarskåpet från Bollnäs i H elsingland, 
vilket dock redan tillhör 1500-talet. J f r  H ildebrand: Sveriges m edeltid III 
p. 288—290.

1 H ildebrand: Sveriges m edeltid III p. 279—280.
2 Se ovan p. 252.
8 Hit bör m åhända också räknas ett altarskåp i Söderköping — ej det å

std. 285 not 3 näm nda — med en trinitasbild och fjorton andra helgonbilder,
alla i en rad. Figurerna äro dock jäm förelsevis väl snidade, och baldakinerna
praktfulla.
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överallt l , men ingenstädes upptagits så konsekvent som här. 
Vecken äro överhuvud stela och tjocka, med det lodräta starkt 
framträdande. En del av dessa bilder har vecken nedtill på ett 
egendomligt sätt hopade och liksom uppblåsta i små avlångt runda 
veck. Detta motiv, som även förekommer åtminstone å mittbilden 
(S. Anna) i Lars Germundssons altarskåp från 1491 i Lena, finna 
vi på en madonnabild i Trönö samt Birgittabilder i Bollnäs och 
Njutånger, kanske också Norrala, och det synes knappt kunna 
råda något tvivel om, att de alla äro av samme mästare. —  Och 
slutligen vittna framförallt de åländska altarskåpen om en lokal 
konstskola, troligen i Stockholm eller Uppland.

Den stil, som är gemensam för alla dessa arbeten, förkär
leken för representativ anordning, stela gestalter och ett över 
huvud taget enkelt veckfall, påträffas även i altarskåpet i Nådendal 
samt större delen av de enskilda helgonbilderna. De flesta av 
dessa kunna väl, därest de ej höra till alstren av vår inhemska 
koustverksamhet, anses som svenska arbeten. Emot dem kontras
tera några få konstverk, vilka med säkerhet härröra från Lübeck 
eller norra Tyskland. Hit hör främst altarskåpet i Vörå, vars 
målningar knappast stå efter för Hermen Kodes —  de äro dock 
utförda i en mörkare och brokigare färgskala än hans arbeten. 
Också de snidade bilderna; å altarskåpet i Ackas, med det force
rade uttrycket och den oroliga draperingen, böra väl betraktas 
som tyska arbeten —  målningarne erinra i rent) yttre avseende 
om Hermen Rodes målningar å Salems kyrkas altarskåp —  samt 
likaså altarskåpet i Jämsä, relieffragmentet i Po jo, Annabilderna 
i Hollola och Lampis, de nämnda bilderna i Karkku och ett 
par andra.

Hermen Rode och Bernt Notke måste på sina resor mellan 
Reval och Stockholm ha passerat vår skärgård. Hava de besökt 
Abo och där utfört några konstverk ? Det kan ingen numera 
säga. Konstminnena i Abo domkyrka hava förstörts, och av det 
som finnes i landskyrkorna är, med undantag av Vöråskåpet, 
intet av den halt, att det kunde tillskrivas någon av de två 
mästarne. Men åtminstone Bernt Notke hade under sin verk

1 Se t. ex. H efner-A lteneck: T rachten Taf. 305, 347, 395, alla från 
1440— 1500.
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samhet i Stockholm tydligen omkring sig en hel verkstad, och 
hans medhjälpare arbetade även självständigt. Henrick Wylsynck 
utförde sålunda på beställning en S. Barbarabild. Och det indi
rekta inflytande de två mästarne utövade var säkert ej ringa; de 
talrika Göransbilderna i våra kyrkor äro utan tvivel inspirerade 
av den store Örjanen i Stockholm. Men arten av denna påver
kan är ännu ej klar, lika litet som de två konstnärernas person
ligheter fullt framträda i den samtida konsten. Så mycket är 
säkert, att den hänförde sig mera till det yttre, till ikonografin, 
anordningen o. s. v., än till den konstnärliga halten. Skall också 
den senare komma i betraktande, bör det sägas, att de finska 
konstverken liksom de svenska anslöto sig till den riktning inom 
Lübecks konst, vars främste representant var Hermen Rode.

Hermen Rode hör till den romantiska riktning inom 1400- 
talets konst, som ännu i stort sett är en efterklang av gotiken. 
Trots stora framsteg i realism, trots ett sannare återgivande av 
uttrycket och en naturtrognare utbildning av gestalterna, strä
var denna riktning ej så mycket efter verklighetsskildring som 
efter väckandet av stämning, av känslor, som vi i regeln ej mot
taga genom synsinnet. Det vilar över dess gestalter något obestämt, 
linjerna äro vackert svängda, färgerna fördrivna och valda så, 
att de bilda harmoniska sammanställningar. Intrycket blir poe
tiskt, musikaliskt, någonting ljuvt och översinnligt. Det är också 
främst genom färgerna denna konst verkar; den är företrädesvis 
målerisk.

Bernt Notke är representant för en mera realistisk riktning; 
i honom kan man säga att den lübeckska konsten gör ett fram
steg utöver den kölnska, till vilken Hermen Rode i viss mån 
sluter sig. Notke söker i motsats till Rode att gestalta allting 
mera plastiskt; hans figurer äro mera utmodellerade och deras 
anatomi är riktigare. Valet av färger förråder ständig uppmärk
samhet på naturen. Kompositionen är omsorgsfull; figurerna 
bilda inom sig slutna grupper och äro ej representativt uppradade 
som i den äldre konsten.

Till denna realism når icke den inhemska konsten i 
Sverige och Finland. Den upptager av sina förebilder de allra 
primitivaste formerna, och när den når högst, är dess största 
förtjänst det veka och drömmande, i viss mån översinnliga uttryck
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den förmår meddela sina gestalter. Helgonen äro stilla och blida, 
de röra sig ej, och gärna är blicken sänkt. Den realism, som 
gav en sådan vårlig glans åt konsten i början av 1400-talet, 
riktas ej under senare hälften av århundradet genom några nya 
drag; man lever på det gamla, och den kolossala, fabriksmässiga 
tillverkningen, som framkallas av den stora efterfrågan, förråar 
de äldre konstformerna. Därför sakna arbetena under denna 
period, trots den relativa förträffligheten hos en del, egentligen 
konstnärligt intresse för oss.

Endast draperierna undergå väsentliga förändringar. Gold- 
schmidt1 säger om stilen i Lübecks konst efter 1450, att några 
fasta normer för veckfallet ej låta sig uppställas. Likväl kan 
veckbehandlingen lätt skiljas från den föregående tidens drape
ring. Man ser en strävan att iakttaga omväxling och mångfald: 
figurerna bredvid varandra äro olika klädda eller ha åtminstone 
skilda draperimotiv, och man kan tydligt se, att konstnären hade 
ett förråd av dylika, som han sökte att anbringa på ett passande 
sätt. Gentemot den följande tiden märkes ännu en viss måtta; 
kläderna fladdra ej, släpa icke långs marken, och visa ej omväx
lingen av stora, glatta ytor och korta, skarpa veck.

Detta stämmer i huvudsak in också på de svenska och 
finska träsniderierna. Men några skiljaktigheter falla dock i 
ögonen. Frånsett redan det mer primitiva utarbetandet, äro dra
perierna hos oss i regeln lugnare, knappare och visa oftare lod
räta motiv —  i stockens längdriktning —  än de lübeckska med 
deras i jämförelse härmed redan överdrivna och liksom uppblåsta 
(ej fladdrande, utan »wie aus Blech ausgetrieben») veckning. 
Ofta, isynnerhet i målerierna, ha vecken i våra bilder en plumpt 
avrundad form, och nedtill bryta de sig i ett enkelt veck svagt 
inåt eller utåt.

Också baldakinerna i våra altarskåp ha en enkel och täm
ligen regelbundet återkommande form, som skiljer dem från de 
tyska arbetena, vilka i detta hänseende visa en stor mångfald av 
former. I  allmänhet äro baldakinerna i de senaie mera tryckta, 
med bågarne liksom utdragna på bredden, och visa mer inveck
lade mönster.

* G oldschm idt: Lübecker M alerei p. 18.
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Vi ha således att skilja mellan några få bättre, från Lübeck 
importerade eller av tyske konstnärer här utförda arbeten, en rik 
invasion av svenska konstverk och en mot slutet av århundradet 
alltjämt svällaude, i konstnärligt hänseende mycket underhaltig 
inhemsk produktion.

De svenska altarskåpen äro talrikast på Åland. Såsom det 
nämnts, erhöllo de åländska kyrkorna synbarligen redan på 1300- 
talet en god del av sin konstnärliga utsmyckning. Under den 
närmast följande perioden trädde de i viss mån tillbaka. Att nu 
ett nytt intresse för konsten visade sig, som inom kort tillförde 
många av dem rätt dyrbara konstskatter, berodde på en stark 
påverkan från det närbelägna svenska fastlandet. Som en våg 
utbredde sig detta inflytande, med avtagande intensitet, till 
avlägsnare delar av vårt land. Många av de tavastländska skå
pen visa en rätt nära förvantskap med de åländska —  mera i 
avseende å det allmänna intrycket än i fråga om detaljer. Också 
i Tavastland var en avmattning märkbar under föregående period; 
nu bli konstverken åter talrika. Synbarligen pågick en expansion 
av kulturen också åt detta håll; nya vinningar markeras av bil
derna i Jämsä, Sysmä, Hollola m. fl. Olofsborgs fäste uppfördes 
på 1470-talet. —  Det är för övrigt, i fråga om svenska konst
verk, anmärkningsvärt, att även arkitekturen i Satakunta och 
Tavastlands kyrkor visa ett större beroende av svenska förebilder 
än i de fnera självständiga sydfinska kyrkorna 1.

Också i Nyland kan en dylik, av bildkonstens alster mar
kerad utbredning av kulturen iakttagas. Det är dock egentligen 
först efter 1500 som mera betydande konstverk i östra Nylands 
kyrkor påträffas (Pernå, Pyttis). Längre österut finnas nästan inga 
spår av medeltida bildkonst, och ej heller mycket av byggnadskonst.

Synnerligen rik var konstalstringen i Österbotten, där en 
lokal träsnidarskola tydligen arbetade. Den hade medtävlare 
endast i de stora verkstäderna i södra Finland, troligen Abo, 
vilka i rikt mått fyllde den stigande efterfrågan på konst
verk. Det var i de två landskapen ytterst i norr och söder som 
den rent inhemska konsten framförallt blomstrade.

A v  de mera haltfulla konstverk, vilka utan tvivel prydde

1 R in n e : Satakunnan kirkot p. 25, 38.



298 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

Åbo domkyrka, har icke mycket bevarats. Några skrala helgon
bilder och S. Hemmings skrin ha hamnat i Åbo Stads Historiska 
Museum. Att templet förr var mycket rikare, intygas dock av 
flere gamla beskrivningar. I  S. Göranskapellet fuunos under 
medeltiden två tav lor1, i S. Laurentii kapell en bild av den 
heliga jungfrun 2, och för övrigt hade naturligtvis ettvart av de 
18 skilda altarena sin utsmyckning®. Ar 1649 flyttades, såsom 
redan nämnts, de gamla korstolarne, och »fram vidh Choretz 
begynnelse vphängdes högt vppå väggen vnder taaket, thet stoora 
och ganska väl arbetade Christi Crucifix» 4. Vid domkyrkans 
brand på trefaldighetssöndagen 1681 förstördes också det dyrbara 
högaltaret med bilder bl. a. av S. Erik och S. H enrik5. Ännu 
före 1827 års brand hängde över sakristiedörren ett helgonskåp 
med S. Henriks bild 6.

I  ikonografiskt hänseende är att märka, att antalet helgon, 
vilkas bilder förekomma, alltjämt växer. Särskilt bör national
känslans inflytande på detta område beaktas. Måhända kan man 
icke säga, att Olof och Erik voro oftare framställda än förut, ty 
t. ex. Olof var ju sedan den kristna periodens början näst Maria 
den mest dyrkade i hela den nordiska helgonkretseu, och Eriks 
dyrkan synes redan under förra hälften av 1300-talet ha fått stor 
betydelse. Men biskop Henriks bild förekommer oftare under 
den nu i fråga varande perioden, och likaså Brigittas. I  den ofta 
anträffade sammanställningen av fyra kvinnliga helgon*— Karin, 
Barbara, Margareta, Gertrud eller Dorotea —  utelämnas nu ofta en,

1 Svartb. p. 579: ij tabule.
2 Svartb. p. 584.
8 En in tressan t redogörelse för k lockarens göromål vid de förnämsta 

altarena läm nar stadgen av år 1480. Se H ildebrand: Sveriges m edeltid III 
p. 168— 169.

4 Diarium G yllenianum  p. 144. Jfr ovan p. 213 och 77, not 1.
5 (Ad m em oriam  — — H enrici — — varia m onum enta:) Sie quoque, 

ante nunquam  satis lam entabile ac funestum  incendium  1681. 29. Maji, Dom. 
Trin. Tabella, antiquissim o labore ac egregia forma, nec s ine  m axim is sum ptibus 
sculpta et pieta, in ter alia ornam enta quoque S. E ricum , Scatelerunr, et S. H en- 
ricum , Lallum sub pedibus conculcantes ostentans, hic Aboa sum um  altare 
et totum tem plum condecoravit tam cum  ornam entis re liqu is in einem  redueta, 
eheu! evanuit! H asse lqu ist: Rosa orbis aretoi (opaginerad).

“ L indm an: Åbo dom kyrka p. 13.



vanligen någondera av de sistnämnda, och ersättes av S. Brigitta. Av 
övriga helgon må nämnas framförallt S. Anna och S. Göran, samt 
mot slutet av perioden S. Sebastian, vars av dramatiskt liv präg
lade bild synes ha tilltalat allmänheten. —  Jämsides med fram- 
ställningarne ur Jesu barndomshistoria göra sig passionsbilderna 
i hög grad gällande. Isynnerhet rena andaktsbilder, pietä-, mise- 
ricordie- och treenighetsbilder, äro talrika, liksom ock krucifixen.

Konstens gynnare \ beställarene, äro onämnda liksom konst-
o # t

närerne. A  korstolarne ha dock tidens stormän efterlämnat sina 
vapen, liksom å kyrkornas tak- och valvmålningar. Klosterbrö
derna i Nådendal tänkte också på prydandet av sin kyrka. Om 
systrarnas flit vittna bevarade rester av enkla vävnader. Över
huvud fingo rätt många kyrkor nu en praktfull utstyrsel; man 
synes på sätt och vis ha koncentrerat sitt intresse på några få 
kyrkor. Även detta talar för, att stormännen, ej de små i sam
hället, gynnade konsten. Bland dessa kyrkor må framförallt 
nämnas Nykyrko, Tövsala, Hollola, Sagu, Storkyro, Nådendal. I 
dem alla förenade sig måleri, snideri och lägre konstindustri av 
olika slag att pryda de ståtliga templen.

De allmänna kulturella och politiska förutsättningarna för 
konsten under denna period berördes redan i inledningen. Det 
uppsving, som konsten nu erhöll, avmattades visserligen ej under 
den närmast följande tiden, men det intryck av en nyvaknad, 
åtminstone i fråga om omfattningen mäktigt framåtgående konst
rörelse vi trots ofullkomligheten i konstverken mottaga, tillhör 
Konrad Bitz’ tid.
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1 U nder följande period, år 1508, nam ngives O lof A ndersson, troligen 
borgare i Åbo. Se nedan p. 306.



V. Den sengotiska konsten. 1500—1525.
De olika konstskolorna.

Den lübeckska konsten visade mot slutet av 1400-talet an
satser till en förnyad utveckling i realistisk riktning. Tidigare 
hade realismen gjort sig gällande framförallt i några enskilda 
moment; kroppens proportioner blevo riktigare och gestalternas 
hållning mera otvungen än i 1300-talets konst; ansiktena blevo 
mera individuella och uttrycket ej så konventionellt. Förkärle
ken för folkrika scener med livlig handling tillväxte. I  de må
lade bilderna gjorde sig rummet gällande, ocb guldgrunden er
sattes av landskap och blå himmel. Men i andra avseenden 
stannade man på gotikens ståndpunkt; kompositionen av de en
skilda framställningarna var alltjämt ofri och hävdbunden, och 
isynnerhet i draperierna var traditionen ännu mäktig, om den 
ock hänförde sig till en senare stil än den höggotiska. I  upp
fattningen härskade även hos de främste konstnärerne, såsom 
Hermen Rode, den romantiska riktning, vilken anslöt sig till 
gotiken och mera strävade efter veka linjer, harmoniska färger 
och livlig skildring än efter verklighetsintryck.

V id sidan av denna idealistiska och måleriska riktning fram
trädde nu en mera realistisk och plastisk. Dess främste repre
sentant var, såsom det nämndes, Bernt Notke. Hos denna nya 
riktning berodde naturalismen ej så mycket på lusten att allt 
rikare och mera detaljerat skildra personer och händelser, som 
på en vaknad känsla för naturen i stort. Dess alster vittna om 
en ständig iakttagelse av verkligheten och ha fått en mera sta- 
tuarisk prägel; kompositionen är också självständigare.

Det har ännu icke blivit till fullo klargjort, i vilken mån 
isynnerhet Bernt Notke mottagit inflytelser utifrån. Sannolikt
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var han rätt självständig. Men den lübeckska konsten efter ho
nom —  han dog 1516 eller 1517, men hans verksamhet faller 
nästan helt och hållet inom 1400-talet —  rönte en stark påverkan 
av sydtysk och nederländsk konst, och ett liknande inflytande kan 
konstateras även annorstädes i norden under början av 1500-talet.

Vidpass ett halft århundrade tidigare hade realismen fått 
större betydelse i södra Tyskland, där ett livligt konstintresse 
vaknat isynnerhet i de rika handelsstäderna Augsburg och Nürn
berg samt i Ulm. Många av de sydtyska konstnärerna hämtade 
på resor i Nederländerna och västra Tyskland intryck och lär
domar. Det var dock ej Olaus Sluter eller bröderna van Eyck, 
realismens första betydande representanter utom Italien, vilka på
verkade den nu uppblomstrande sydtyska konsten, utan Rogier 
van der Weyden ( f  1464)x. I  hans konst träder oss en annan 
anda till mötes än i Eyckarnes lugna och mera objektivt upp
fattade arbeten. Han är mera dramatiskt livfull i sin komposi
tion, lidelsefull i själsuttrycket, och i valet av ämnen håller han 
sig med förkärlek till passionshistorien. I  utarbetandet har han 
en mera plastisk, mera liksom tecknad och säker karakter än de 
övriga samtida nederländarene. De hårda linjerna i hans mål
ningar verka oroligt, och hans färg är bjärt. Han saknar Eyc
karnes sinne för klärobskyr och luft.

I  samma riktning utvecklade sig den sydtyska konsten, icke 
blott måleriet, utan framförallt skulpturen, vilken under hela 
1400-talet hade den ledande rollen. Gestalterna blevo mera liv
fulla och manligt kraftiga, utarbetandet hårdare och kantigare än 
i norden. De skönt svängda, mjuka gotiska linjerna efterträddes 
av raka, skarpt brutna linjer med vecken liksom bildande vassa 
ryggar. Även i måleriet blevo konturerna skarpare. Man har 
velat förklara detta som en följd av att träsnideriet nu fick ökad

1 Icke blott talrika nederländare, utan även tyskar från olika trakter näm 
nas som  direkta eller indirekta lärjungar av Rogier van der W eyden ; så t. ex. 
m ainzaren H ans M emling ( f  1495), av vars förnäm sta arbeten  tvenne finnas i 
Lübeck och Danzig; M artin Schongauer ( f  1491) från C olm ar; nürnbergaren 
H ans Pleydenw urff ( f  1472) som i sin  tu r påverkade sin  produktive landsm an 
M ichael W ohlgemuth ( f  1519). — Uppgiften, att Rogier van der W eyden skulle 
m ålat dörrarne å ett av de praktfulla, av biskop Konrad Rogge anskaffade altar
skåpen i Strängnäs dom kyrka, torde vara oriktig. M adsen: Studier fra Sverig p. 17.
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betydelse, och att tekniken måste rätta sig efter materialet, som 
fordrade dylika brutna, snett gående linjer, för att ej spjälkas 
sönder1. I  själva verket framträder ju maneret starkare hos 
träsnidaren Veit Stoss än hos stenhuggaren Adam Krafft. Men 
förklaringen låter dock konstlad, efter det vi genom två århund
raden följt en rik utveckling av träsnideriet, utan att denna 
egenhet tidigare framträtt. Snarare låg orsaken i begäret efter 
en mera virtuosmässig behandling, i moderna —  det är fram
förallt i de tunga klädernas nere vid marken hopade veck, som 
det nya maneret kommer till synes —  och över huvud i en 
reaktion mot den äldre stilen, det mjukt böljande i gotikens lin
jer. Måhända bidrogo till förändringen också träsnitten och 
kopparsticken, vilka ju formade sina gestalter med dylika oroliga 
linjer, skarpt och utan förtoning begränsande de mellanliggande 
ytorna. Just i södra Tyskland voro de grafiska konsterna av 
stor betydelse, och det var isynnerhet genom dem den sydtyska 
konsten utövade ett så kraftigt inflytande i norden.

Realismen i den sydtyska konsten bestod framförallt i ett 
skarpt utpräglande av det individuella och karakteristiska i for
mer och uttryck. I  veckbehandlingen hänförde den sig mera till 
detaljerna än till helhetsuppfattningen. I  avseende å den senare 
har den ännu beröringspunkter med gotiken. Så vitt skilda de 
två stilarne äro, den ena naturalistisk, den andra stiliserande, 
stämma de dock överens i den betydelse de giva åt draperierna: 
dessa äro i viss mån huvudsak i framställningen, och under dem 
döljas och vanställas kroppens former. Aven hållningen är till
krånglad i den sydtyska konsten liksom i gotiken. Veit Stoss, 
den hänsynslösaste realisten bland de sydtyske konstnärerne, var 
på samma gång genom sin förkärlek för det livliga, våldsamma 
linjespelet i draperierna den, som bragte den gotiska formalis
men till sin spets. Så få vi mot slutet av medeltiden i viss mån 
se den gotiska principen åter vakna till liv, efter det den åtmins
tone i norden under hela 1400-talet allt mer trätt tillbaka för 
den mera målerisk-realistiska uppfattningen.

Denna sydtyska stil, med den livliga, svängda, ofta nästan 
dansande hållningen hos gestalterna, och den egendomliga dra

1 Se t. ex. K nackfuss: K unstgeschichte II p. 430.



peringen, de starkt hopade och utbuktade vecken, de breda om
slagen och de många små hörnen och öglorna, påträffas i en 
mängd arbeten i Lübeck, vilka därigenom visa sig vara av syd
tyskt ursprung1. Men också de rent inhemska arbetena, såväl i 
Lübeck som annorstädes i norden, rönte en stark påverkan från 
södra Tyskland. Förändringen inträffade jämförelsevis sent. Ännu 
i Hermen Rodes stora, år 1468 färdiggjorda altarskåp i Stock
holm samt det s. k. Lukasaltarot från 1484 i Lübeck kan den ej 
spåras; draperierna äro icke omslagua, dräkterna släpa ej långs 
marken, växlingen av skarpa linjer och vida ytor har ännu icke 
inträtt2. Först i början av 1500-talet kom Lübeck, liksom hela 
norra Tyskland, i tätare beröring med de sydtyska städerna. År 
1501 övertog huset Fugger i Augsburg i stället för huset Medici 
i Florens förmedlingen av Lübecks affärer i södern. 1511— 17 
var Michael Schwarz från Augsburg verksam som konstnär i 
Danzig8, och 1514— 21 förfärdigade nordtysken Hans Brüggemann 
det stora altarskåpet i Slesvigs domkyrka *, delvis begaguande sig 
av Dürers träsnitt som förebilder, och krönande altartavlan med 
en praktfull gotisk dekoration, som livligt påminner om syd
tyska arbeten.

Men jämte det sydtyska inflytandet växte vid denna tid 
även det nederländska. Handelsförbindelserna blevo också på detta 
håll livligare. Omkring 1500 flyttades Hansans stapelplats från 
Brügge till Antwerpen, närmare den flandriska konstens för
nämsta härdarB. Samtidigt begynte nederländska konstverk över
svämma de nordiska länderna. Tidigare hade importen omfattat 
endast metallarbeten (t. ex. Nousiskenotafiet6) och vävnader; nu 
blev den mångsidigare. Efter 1480 förmedlade Lübeck den ne

K. K. Meinander: Medeltida altarskåp och träsniderier. 303

1 G oldschm idt: Lübecker Malerei p. 23.
1 „ P- 18-
8 Se ovan p. 261.
4 M atthaei: Holzplastik p. 136— 160 och Taf. xxvi—xxxiv; Schnitzaltäre 

p. 71—94.
5 G oldschm idt: a. a. p. 21.
6 Möjligen har N ousiskenotafiet im porterats över Lübeck, i vars omnäjd

(M ecklenburg o. s. v.) dylika m etallarbeten ej äro sällsynta. N ousiskenotafiets
bronsplattor anskaffades av biskop M agnus Olai Tavast (1412—50).
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derländska konsthandeln åtminstone till Danzig och R eva l l . 1504 
uppställdes i domkyrkan i Lübeck det 1491 av familjen Greve- 
rade stiftade altarskåpet av Memling, och senare uppställdes i 
Mariakyrkan altarskåp av Jan Mostaert, från 1518, och av Ber- 
naerd van Orley, från 15222.

Denna nederländska konst var redan i avseende å draperi
behandlingen olik den sydtyska8. I  de arbeten, som kommit 
från Nederländerna till Lübeck, sitter klädedräkten mera tätt åt 
kring kroppen, draperierna göra ej så inånga utbuktningar, och 
vecken äro ej avbrutna av talrika små oregelbundenheter. En 
viktigare och mera påtaglig skillnad från de sydtyska konstverken 
är dock, att de nederländska träsnidarene, i anslutning till det 
äldre måleriets utveckling, företrädesvis giva sina bilder en måle
risk karakter och ett rikhaltigt berättande innehåll, medan syd- 
tyskarne mera hålla sig till enskilda gestalter och giva sina alster 
en statuarisk prägel. Emellan den sydtyska och den nederländska 
konsten är det på sätt och vis samma skillnad som mellan goti
ken och 1400-talets realism; den sydtyska konsten är mera repre
sentativ och plastisk, den nederländska mera berättande och 
målerisk.

I  fråga om de mera framstående konstverk, vilka under bör
jan av 1500-talet anträffas i vårt land, måste vi räkna med syd
tysk och nederländsk import eller inflytande. Sannolikt var 
Lübeck en förmedlare åtminstone från södra Tyskland. De 
arbeten, i vilka en påverkan därifrån kan iakttagas, äro troligen 
utförda i Lübeck. Stadens betydelse för vår konstmarknad var 
visserligen ej mera så stor som förr 4, men det kan ifrågasättas, 
huruvida detta sydtyska inflytande över huvud kan ha kommit 
någon annan väg. Ingenting vittnar om en direkt export till 
länderna norr om Östersjön.

I  fråga om det nederländska inflytandet är förhållandet nog 
ett annat. Från nederländska verkstäder har ett mycket stort antal 
konstverk införts till de nordiska länderna. Möjligen förmedlade

/1 G oldschm idt: a. a. p. 13.
* „ Lübecks M aler p. 30.
s Om den nederländska skulpturen  i jäm förelse med den sydtyska se 

t. ex. Bode: D eutsche Plastik p. 113, 215; M atthaei: Schnitzaltäre p. 92 o. f-
4 Roosval: A ltarskåp p. 7.



Lübeck tidigare handeln; redan under senare hälften av 1400- 
talet förekomma nederländska arbeten i Sverige. Osäkert är 
däremot, om vi icke senare få räkna med en direkt import. 
Förhållandena äro något dunkla. Mot slutet av medeltiden synes 
man i Sverige ha varit synnerligen benägen för handel med 
Nederländerna. 1525 och 1527 avslöt Gustaf I  traktater med 
några städer, i syfte att slippa beroendet av Lübeck *, men tidi
gare hade han icke kunnat följa denna politik, enär stöd måste 
sökas hos Lübeck mot Kristian II, som åter stod Nederländerna 
nära. Trots detta synes dock, åtminstone tidigare, inom konsten 
ett motsatt förhållande ha ägt rum: i Danmark inflytande från 
Tyskland (och Holland); i Sverige från Nederländerna (Flandern)3. 
Antalet flandriska skåp är också i Sverige jämförelsevis större 
än i Lübeck ocb Danmark.

Vid undersökningen av de enskilda konstverken få vi ytter
ligare ingå på hithörande frågor.

Helgonskåpet i Houtskär.

Den nya, från södra Tyskland påverkade riktningen har 
hos oss en typisk representant i helgonskåpet i Houtskär.

Den snidade huvudbilden i det fyrkantiga, lådformiga skåpet 
framställer ett krönt kvinnligt helgon, vars attribut nu gått för
lorade. Helgonet är iklätt en gyllne kjortel med rödbrunt möns
ter av granatblommor, och över axlarne en gyllne, blåfodrad man
tel, som sammanhålles över bröstet med ett snott band. Bak
grunden i skåpet är upptill förgylld med insänkt granatblomraigt 
mönster, lägre ner röd med mörkare rött mönster, och nederst 
en målad bård av grönt snörmakeri; närmast golvet är en bred 
brunmålad rand. Över bilden uppbäres av två vridna stavar 
långs altarskåpets kanter en baldakinbåge, bildad av rankverk. 
Skåpets höjd är 1 , bo m, bredden 0,so m, och bildens höjd l,io  m. 
Allt är av ek.

De målade bilderna på altarskåpets flygeldörrar framställa på 
inre sidorna, från vänster och uppifrån börjat: S. Ursula med

1 H ildebrand: S. G öran p. 71.
* M adsen: Studier fra Sverig. p. 18
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krona och pil, i gyllne klädning och grön mantel, under vilken 
åtta jungfrur funnit skydd; ett skepp, från vilket lasten lossas 
i små båtar; ärkeängeln Mikael, i vit dräkt, samt vägande män
niskans goda och onda gärningar; S. Henrik, i vit alba, brun dal- 
matika, röd och guldstickad, blåfodrad mantel och biskopsmössa, 
samt trampande under fötterna 
Lalli med mordyxan. Lalli är 
skäggig och iklädd en brun rock 
med ljusare uppslag kring halsen, 
samt bär kring huvudet en mörk 
huva, omlindad med en turbanlik 
vit duk med agraff framtill. Mar
ken i de tre bilderna med hel
gon är grå, och bakgrunden ut
göres av en brunmålad låg mur 
samt däröver en gyllne fond. I 
bilden med skeppet välver sig 
dock en blå himmel över de blå 
vågorna; överst till vänster å 
denna tavla har funnits inskrif
ten otoff onberjon in forpe fofcn '.
Denna bild är tyvärr nästan helt 
ocb hållet utplånad.

På yttre sidorna av dör
rarna framställas: madonnan med 
Jesusbarnet; Maria bär röd kläd
ning ocb blå mantel samt har 
en strålmandorla kring sin ge
stalt ; S. Gertrud, med krona ocb 
kyrka, samt klädd i grön kläd
ning och röd mantel; S. Lars, med 
halster, i vit alba ocb grön dalmatika; S. Göran, i järnrust
ning, med sköld prydd av ett rött kors, samt höjande högra 
armen med ett svärd mot en drake, som han trampar under 
fötterna. Marken i dessa bilder är brun, och bakom figurerna 
stå gråmålade låga murar; fonden däröver är blå. På den röda

1 N ervander: Kyrklig konst II p. 23. Tavlan förstördes vid ett på 1880- 
talet gjort försök att överföra den på väv.
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listen mellan madonnan och Gertrud står årtalet jtGöiit (1508).
Hållningen hos den snidade bilden är svängd och orolig, 

nästan dansande, med överkroppen böjd åt sidan och högra 
knäet framträdande. Gestalten är yppig, händerna långa och 
fina, ansiktet vänligt leende, men kanske något ansträngt känslo

fullt, kinderna fylliga och pan
nan hög. Kroppens proportioner 
äro icke riktiga; huvudet och 
överkroppen äro för små. Håret 
böljar ned i rika, konstfullt ut
skurna lockar. Vecken äro oroliga 
och uppvisa skarpa kanter, som 
i långa, svängda linjer begränsa 
de stora ytorna. —  De målade 
bilderna på dörrarne visa hos 
draperierna samma stil: de ofta 
i långa, mäktigt svängda veck 
fallande kläderna hopa sig, isyn
nerhet nere vid marken, i pompösa 
massor och äro ställvis omslagna. 
De små och, främst i näspar
tiet, långsträckta ansiktena äro 
torrt och uttryckslöst behandlade. 
Målningen är ytterst hastigt ut
förd, och de med några få, breda 
penseldrag i skarpt brutna kon
turer målade dräkterna verka 
skissartat enkelt och kraftigt, på

.... . . , , .. . . .  ... samma gång de visa en rutin, somM alnm gar a helgonskapet i H outskar. ,
aldrig tvekar vid arbetet. Verkan

av växlingen mellan ljus och skuggor höjes i rikligt mått genom 
glansdagrar och även genom schraffering medels svarta linjer.

Ett sådant arbete kan näppeligen vara utfört inom landet, 
utan måste härstamma från en ort, där en livlig och uppövad 
konstverksamhet rådde. De nämnda inskrifterna giva oss upp
lysningar om när och var altarskåpet utförts; den halvtyska av
fattningen av inskriften på bilden med skeppet antyder att konst
nären var tysk —  vi få väl åter tänka närmast på Lübeck. Det
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är således icke konstnären, som namnet Olof Andersson i Korpo 
socken avser, utan donatorn —  ovanligt nog, då namnet före
kommer utan något tillägg eller utan synbar anslutning till 
bilden, och sålunda rätteligen vore att betrakta som en signatur l . 
En man med namnet Olof Andersson är verkligen känd från 
denna tid; han var en rätt betydande borgare i Åbo, dit han 
kanske flyttat från Korpo, grannsocken till Houtskär. Han näm
nes år 1504 bland dem, som hade slottsloven i Åbo, och åtnjöt 
under de närmast följande åren stort förtroende hos Sten Stures 
slottsfogde Josef Pedersson, vilken än ville sända pengar med 
honom till riksföreståndaren, än anlitade honom som vittne, då 
en bonde i Korpo tingade om ett skepp åt fogden för Sten-Stures 
rökning, än föreslog honom till världslig medlem i en beskickning 
till Ryssland ä. Han var således troligen en sjöfarande, som ofta rörde 
sig i Åbo skärgård. En sådan kan väl hava önskat få en bild med 
sitt namn och sitt fartyg målad på den altartavla, som han skänkte 
till kyrkan i sin hemsocken och som sedan hamnade i Houtskär.

I  och för sig behövde uppgiften, att Olof Andersson var 
från Korpo socken och sålunda icke hemmahörande i Åbo med 
dess hantverkarskråu, ingalunda utesluta tanken på, att en inhemsk 
konstnär här hade nämnt sig. V i ha andra exempel på, att 
konstnärer eller låt oss säga hantverkare levat ute på landsbygden, 
troligen utom stadens skrån. Sålunda talas år 1466 om Petrus 
murator de K ym itto3, som hämtades till Åbo för att göra tak 
till domkyrkan. Ovan omnämndes redån Olof Nikkarinpoika från 
Vånå (1488). —  Det är målningarnas konstnärliga karakter, som 
föranleder oss att betrakta Houtskärsskåpet som utländskt arbete.

Egendomligt nog finna vi just i K o r p o  kyrka en snidad 
bild 4, som troligen är utförd av samme mästare, vilken sålunda

1 Ett liknande fall må näm nas från Lye kyrka på G ottland. A ltarskåpet 
bär här in skriften : Jon . M angarde, anno Dni M. C C C C . XCVI. (1496) tunc est 
com pletum  hoc opus (B run ius: G otlands konsth istoria III p. 75). Avfattningen 
låter oss förmoda, att konstnären här näm nt sig, m en det är tydligen fråga om 
ägaren till den i socknen belägna M annagården som donator. I fråga om stiftare
nam n, se G oldschm idt om H erm en Rodes nam n å L ukasaltaret från 1484. 
K unsthist. K ongress zu Lübeck 1900 p. 18.

! G rönblad: Källor p. 180, 236, 317, 411.
8 Svartboken p. 459.
4 Avb. i Suom en M useo 1896 p. 64.
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mer än en gång varit verksam för vårt land. Det är en bild av 
S. Karin med hjul och bok samt trampande på en liten man. 
Likheten med Houtskärsbilden är slående: samma fylliga gestalt, 
samma ansikte med den höga pannan, de runda kinderna och 
den väl markerade näsan, det åt alla sidor böljande håret. T ill 
och med draperimotiven äro desamma, såsom den ungefär vid 
knäet kraftigt omslagna manteln, eller den i jämförelse med de 
målade bilderna måttfulla brytningen av vecken mot marken. —  
Bilden är av björk och 0,90 m hög.

Fristående bilder.

Några andra helgonbilder i vårt land tillhöra samma rikt
ning som de två åländska, karakteriserad mest genom det oroliga, 
svängda veckfallet och det forcerade uttrycket. De visa, att dessa 
arbeten hade en rätt stor spridning inom landet. I konstnärligt 
hänseende överträffa endast ett par av dem Houtskärsbilden. De flesta 
av dem äro sannolikt utförda i Lübeck; de visa så att säga en genom 
sydtysk påverkan modifierad äldre lybsk stil (Hermen Rode o. a.).

I  K a l v o l a  finnes en bild av ett krönt kvinnligt helgon 
utan bestämmande attribut. Hållningen är svängd; livet sitter 
mycket högt uppe, så att bröstet är helt kort; och draperierna 
falla i långa mäktiga linjer från axlar och armar ned till marken. 
Liksom i Houtskärsbilden äro kroppens proportioner oriktiga; 
strävandet att bilda långa, svängda linjer kring höfter och ben 
har vållat att just dessa kroppsdelar gjorts för långa, för att 
giva konstnären tillfälle att utarbeta de så omtyckta draperi
motiven. Bilden är för övrigt synnerligen grovt skuren, av ek 
och l,io  m hög.

I  Historiska Museet i Helsingfors förvaras en bild från okänd 
kyrka, framställande ett obekant kvinnligt helgon. Stilen är den
samma som i föregående bild; draperierna äro ganska måttfullt 
behandlade. Bilden är av björk och l,is  m hög.

En grupp i L a p p  i kyrka, Marias och Elisabets möte, visar 
de karakteristiska draperimotiven, långa veck, som nedtill brytas 
och hopa sig. Fodret av klädningen vänder sig här och där 
utåt. Motsättningen mellan ytor och skarpa veck saknas e j ; det 
hela är dock något mjukt och flackt behandlat, Elisabet bär en
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väldig turban; på Marias sköte har målats hennes livsfrukt, om
given av en strålgloria l .

I  H a u h o  framstå två bilder, av Johannes evangelisten med 
kalk och S. Stefan med bok och tre stenar, genom de kraftfullt 
skurna huvudena, med lockig, yvig  peruk och liksom av välmåga 
uppsvällt ansikte. Draperierna visa hos den ena de bekanta långa 
linjerna och de omsvängda bårderna, hos den andra de djupa, 
starkt markerade vecken, påminnande om linnetyg, som börjar 
sjunka i vatten. S. Stefans dräkt är kantad med fransar, ett 
för tiden karakteristiskt mod. De två bilderna äro av björk och 
0,85 m höga; de ha i nyare tid blivit starkt förgyllda.

Liknande detaljer i klädedräkten och en likadan behandling 
av vecken visar en bild av S. Lars i diakondräkt, i V em  o 
kyrka. Draperierna äro dock måttfulla; huvudet är vackert och 
uttrycksfullt. Bilden är av ek och 0,87 m hög.

Mera genom dräkten än genom den oroliga stilen i veck- 
givningen visa sig två bilder i P y t t i s  kyrka tillhöra 1500-talet: 
S. Henrik i biskopsskrud, med Lalli vid sina fötter, samt ärke
ängeln Mikael, trampande på en drake och hållande gärningarnes 
vågskål (nu bortfallen). Det är ett gott arbete som möter oss i 
dessa i senare tid med oljefärg övermålade bilder; ansiktena äro 
väl skurna och ha ett behagligt uttryck, hos Mikael leende, hos 
Henrik något sorgset. Draperierna äro måttfulla och naturliga 
och isynnerhet hos Mikael särde'es mjuka och lediga. S. Henriks 
mantel har en bård av fransar; S. Mikael bär över bröstet den 
långa i kors gående stolan. Vardera bilden bär på bröstet ett 
spänne. —  I  Pyttis finnes också en grupp, föreställande Marie 
kröning; den kan dateras till början av 1500-talet, mera genom 
typen för framställningen än genom detaljerna. Madonnan av
bildas här knäböjande i mitten; på ömse sidor sitta Gud Fader 
och Kristus, hållande en krona över henne 2.

1 Dylika fram ställningar från m itten av 1300-talet i Schwaben om näm nas 
av Josephi (H olzskulptur, jfr Taf. vi). I O stpreussen  finnas S. A nnagrupper, 
som  i anordningen likna gruppen i Lappi, i M edenau, Frauenburg  och Schalm ey 
B ötticher: O stp reussens K unstdenkm äler I p. 107, IV pl. v och p. 229).

2 B ilderna från Pyttis äro avbildade hos Schulm an: Borgå m useum  p. 120 
(ech 122, den sistnäm nda oriktigt angiven som  härstam m ande från Sibbo. Jfr 
H au sen : Ö stra Nyland p. 215 och pl. vi.
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En bild av en sittande apostel1, bladande i en bok, i 
S y s m ä  kyrka, har särdeles rika draperier, genom de långa, 
oroligt verkande linjerna anslutande sig till övriga här behandlade 
bilder. Kanterna äro dock ej skarpa och ytorna ej ovanligt 
stora, och draperingen visar snarare likhet med Vöråskåpet och 
andra nordtyska arbeten före 1500 än med sydtyska konstverk. 
Dräktens bårder äro rikt smyckade med pålagda stenar, som 
framträda i upphöjt arbete, 
utfört på kalkgrunderingen.
Huvudet med det väl skurna 
håret och skägget, och fram
förallt den makalösa gesten 
hos handen som vänder bo
kens blad, gör denna bild till 
ett av de bästa konstverken 
från medeltiden i vårt land ä.
Det vilar stämning och lugn 
över den. Tronstolen, på 
vilken aposteln sitter, flanke
ras av två mäktiga stolkar
mar, överst uppbärande var 
sin på luta spelande ängel.
En baldakin med kilbågar 
och stavverk upptill. —  Hel
gonskåpets höjd är 1,05 m.

Slutligen bar E. Ner
vander 8 fäst uppmärksamhe- Helgonskåp i Sysmä.
ten vid en grupp bilder av 
framstående konstvärde, vilka höra till denna riktning. De äro:

1 T iccander: Sysm ä socken p. 30, säger bilden vara „K yrkans Patron, 
som heter Olof, och var honom  til heder och m inne St. Olai dag, årligen förut 
firad m ed en högtid af A llmogen.“

s I komposition och behandling påm inner bilden om en A ndreasbild i 
Veilo kyrka i D anm ark från andra årtiondet av 1500-talet. Beckett: A ltartavler 
T. xxxv och text p. 91.

* N ervander: Kyrklig konst II p. 16: Figurerna utm ärka sig genom  en 
ädel och kraftig hållning, vari en viss karakteristisk käckhet uppenbarar sig, 
jäm te det att ansiktsuttrycket äger ett skickligt återgivet personligt tycke.
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två Henriksbilder i S ä ä k s m ä k i 1 och A  c k a s, en bild av ett 
helgon i ridderlig rustning i V  e s i 1 a k s, samt en bild av S. Olof 
i H a t t u l a 2. De två bilderna i Ackas och Vesilaks äro lika 
stora och även i andra avseenden så lika, att de tyckas ha stått 
i samma altarskåp. De markerade ansiktena, med ett individuellt, 
nästan nervöst drag, de pompösa vecken, vilka dock genom den 
mjuka fakturen göra ett lugnt intryck, och den omsorgsfullt

utförda, väl bevarade po- 
lykromin i de båda bilderna 
äro likadana. Riddarens 
rustning är den vid denna 
tid brukliga; bröstharnesket 
består av två leder, den
undre med uppåt riktad 
spets, och huvudet betäckes 
av saladhjälm med bart- 
haube till skydd för hakan. 
Manteln är sammanhållen 
över bröstet med ett knu
tet band, och en flik av 
den hålles ledigt kastad 
över ena armen. —  I
Ackasbilden är framställ
ningen av Lalli med hans 
blodiga huvud särdeles 
drastisk. De båda bilderna 
äro av massiv björk och 
0,85 m höga.

Också Sääksmäkibilden, S. Henrik sittande och trampande 
Lalli under fötterna, kunde tillhöra denna grupp; isynnerhet an
siktet med dess maricerade drag och den skarpa betoningen av
musklerna kring munnen, som gör uttrycket så sorgset, erinrar 
om Ackasbilden. Draperierna äro dock olika, tätare och djupare, 
och visa förkärlek för lodräta motiv. De stora ytorna, som före
komma t. ex. å Ackasbilden, saknas här. Överst har detta

1 Forsström : K eskiajan historia p. 45 
„ a. a. p. 388.

S. Erik f?) och S. H enrik. V esilaks och Ackas.



helgonskåp en baldakin med kilbåge och spjälverk. Skåpets 
böjd är 1,50 m, bildens l,is  m.

Däremot förefaller mig Hattulabilden avgjort olika de 
övriga. Den är vissei’ligen från samma tid och tillhör samma 
konstriktning: rustningen och mantelbandet äro likadana som å 
Janakkalabilden, och manteln är draperad i långa, karakteristiska 
veck. Men det smala ansiktet har simplare drag, och den tunna 
näsan böjer sig i spetsen ned nästan som en snabel; hela den 
magra, något svängda gestalten gör ett oroligt intryck, som av
sticker mot den lugna värdigheten hos de andra. Bildens höjd 
är 0,90 m.

De fyra bilderna förekomma alla i varandra närbelägna 
kyrkor i Tavastland, där riktningen över huvud är bättre företrädd 
än i Österbotten och sydöstra Finland. Intresset för konsten 
synes vid denna tid åter vara livligt i Tavastland. Sannolikt ha 
de av bilderna, som ha samme mästare, på en gång beställts 
från utlandet. Det förträffliga utförandet vittnar om, att de äro 
gjorda där. Att en utländsk konstnär skulle besökt de avlägsna 
landskyrkorna i Finland, liksom Rode och Notke besökte Stock
holm, är osannolikt.
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Altarskåpet i Masku.
Altarskåpet i Masku har bevarats ovanligt väl. Den matt- 

glänsande förgyllningen å dräkterna bryter ännu verkningsfullt 
av mot den djupt röda, med stjärnor beströdda fonden.

Bilderna i skåpet äro tre, den mittersta en grupp av S. Anna 
och Maria med Jesusbarnet. Maria och Anna stå bredvid var
andra, den förra med krona på huvudet och långt utslaget hår, 
den senare med vitt dok. T ill vänster står S. Gertrud med en 
kyrka samt med krona på huvudet, till höger S. Clara med bok 
och ciborium. Draperierna äro vackra och brett behandlade, 
mjukt och behagligt slutande sig till gestalterna, men likväl rätt 
pompösa. Hållningen är något svängd, höfterna framträdande. 
Utförandet av de ädla, karaktersfulla ansiktena är särdeles om
sorgsfullt. Isynnerhet äro halsarne väl utmodellerade, och skill
naden mellan S, Anna, den gamla feta gumman, och de ung-
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Altarskåp i Masku.

domliga gestalterna på ömse sidor är ypperligt återgiven. Dräk
terna, som äro förgyllda, med ställvis synligt blått eller rött 
foder, äro 1500-talets: högt sittande liv, urringat och uppskuret 
kring halsen. Baldakinerna ha kilbågar och spjälverk. Att döma 
härav tillhör altarskåpet ännu de första åren av seklet, innan 
rankverket kom till användning i baldakinen.

Altarskåpets dimensioner äro l , io m höjd och l , i s  m bredd.

Altarskåpet i Som ero.
Altarskåpet i Somero visar i mitten madonnan med Jesus

barnet. Madonnan står på en halvmåne och och är omgiven av 
svängda solstrålar1 samt ytterst av en mandorla av stiliserade

1 Det är således samma apokalyptiska framställning (joh. Upp. XII. I) 
som i Nystad.
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moln av senmedeltida form. Överst synes en liten bröstbild av 
Gud Fader med påvekrona och världsklot; runt omkring Maria- 
bilden sväva fem änglar, hållande sköldar med Kristi fem sår, 
två händer, två fötter, alla genomborrade, och ett hjärta. Nedan ha 
avbildats andliga och världsliga stormän, tillbedjande madonnan, 
till vänster bl. a. en påve med tredubbel krona, en kardinal med 
röd hatt, en biskop med mitra; till höger bl. a. en kejsare ocb 
en konung.

På flygeldörrarnes insidor finnas snidade grupper: överst 
till vänster S. Mauritius som morian i ridderlig dräkt och beled
sagad av sin tebanska legion; överst till höger S. Ursula, beskyd
dande under sin mantel andliga stormän till vänster och en mängd 
kvinnor till höger. Nedtill ha avbildats konungarnes hyllning 
samt Jesu omskärelse.

Bilderna äro starkt förgyllda, färger äro i ringa grad an
vända, ansiktena ha grella röda färgklickar. Bakgrunden är

Altarskåp i Somero.



316 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

även förgylld, med ett insänkt kraftigt bladmönster. På de snett 
ställda sidorna av lådan synes snidad och målad fönsterarkitektur. 
Långa, smala kolonner långs sidorna uppbära kilbågar; den 
mittersta, över huvudgruppen, är fylld med rankverk, de övriga 
med spjäl- och massverk. Under alla bilderna löper ett orna
ment, bestående av en stav med en omkring densamma ringlande 
bred bladslinga. Yttre sidorna av dörrarne äro nu utan bilder. 
Altarskåpets dimensioner äro 1,65 m höjd och 1,90 m bredd med 
uppslagna dörrar.

Samma stilblandning som de ornamentala delarna visar 
draperingen. Motiven äro redan oroliga och svängda, men vecken 
visa ännu icke de skarpa kanterna och brytningarno, som utmärka 
den senaste tiden. Altarskåpet, vilket otvivelaktigt är tyskt arbete, 
tordo väl få dateras ej synnerligen långt in på 1500-talet. Det 
är ett arbete, som talar om en viss uppövad händighet hos konst
nären; det vilar något fabriksmässigt över de hastigt skurna 
grupperna, men trots den lediga kompositionen och formgivningen 
är det ett dussinarbete av sämre slag vi ha för oss: i enskildheter 
synnerligen grovt och med en ytterligt ful, skrikande polykromi.

Altarskåpen i Vemo och Vånå.
Altarskåpet i Vemo avviker genom sin form från dem vi 

hittills lärt känna. Den stora lådan (den s. k. corpus) med de 
snidade framställningarne är nämligen över mitten tillökad med 
en ungefär kvadratformig upphöjning, inom vilken en del av 
mittgruppen är inrymd. Altarskåpets mått äro 1 ,90 m höjd för 
mittdelen, l,io  m höjd för sidorna och 2,30 m bredd. Skåpet 
kan tillstängas medels på yttre och inre sidorna målade dörrar, 
däribland ett särskilt par för mittens övre avdelning.

Altarskåp av denna form äro egendomliga för den flandriska 
konsten l . Genom mittdelens höjning strävade man måhända att 
motverka enformighet och att låta altarskåpets kontur åtfölja de 
övriga linjerna i en välvd kyrka. Men säkerligen önskade man 
härmed även att betona huvudframställningen. I  den sydtyska

1 Münzenberger: Altäre II p. 1.
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konsten framhävdes mitten på ett annat sätt. En praktfull, av 
gotiska arkitekturformer bildad kröning höjde sig över altarskåpet, 
som ovantill avslutades i en rak linje.

De snidade grupperna i Vemoskåpet visa i mitten kors
fästelsen, på sidorna fyra andra framställningar ur Kristi passion. 
—  Frälsaren hänger på korset med fotterna rakt sträckta och 
huvudet obetydligt lutat mot högra axeln; armarne, som nu äro 
borta, ha sannolikt varit rakt utsträckta. På ömse sidor om 
Frälsaren hänga de två rövarene med armarne vridna bakåt och 
lagda över trästammen, men eljes med lugn hållning och lidelse
fritt uttryck. Fyra änglar sväva kring den korsfäste. Nedtill 
synas de i denna framställning vanliga personerna: en mängd 
knektar till häst och fots, däribland Longinus, som pekar på sitt 
blinda öga, medan en annan krigare sträcker ut armen för att 
rikta (den nu försvunna) lansen mot Kristi sida l ; samt hövits- 
mannen, som höjer sin arm och pekar på Frälsaren (Luk. 23: 47: 
Sannerligen är denne man Guds son). Till vänster ses Maria, 
sjunkande i armarne på Johannes och en av kvinnorna, samt 
nederst i mitten Maria Magdalena med långt utslaget hår, i den 
ställning, vari hon vanligen avbildas vid korsets fot, men nu 
skild därifrån genom flere av de övriga figurerna.

På vänstra sidan synes ytterst Kristi gisslande. Frälsaren 
är bunden vid en pelare, framom densamma och med händerna 
bakbundna. Omkring honom stå eller knäböja några knektar 
med spökvastar i händerna; en av dem knyter just ihop en 
dylik, ett par andra höja sina gissel till slag. —  Närmast åt 
höger följer framställningen av Kristus bärande sitt kors. Kristus 
går åt höger med korset vilande mot sin ena axel, och två knek
tar på sidorna beledsaga honom, den ene höjande armen till 
slag. I  bakgrunden synas några personer; ingen av dem är lik
väl karakteriserad som Simon av Kyrene, vilken vanligen av
bildas i denna grupp. — På högra sidan om huvudgruppen följer 
därefter nedtagandet från korset: Frälsarens döda kropp omfattas 
av kvinnorna, och från korset, vars nedre del synes, nedstiger 
Josef av Arimathia. —  Ytterst till höger framställes slutligen

1 Legenden berättar, att Longinus var blind; då bloddroppar från Kristi 
sår föllo på hans ögon, vart han seende.
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Kristi gravläggning; som vanligt påminner kompositiotien i hög 
grad om den föregående gruppens 1.

Dessa reliefgrupper —  det är dock snarare grupper av 
rundfigurer vi ha för oss —  äro utarbetade i stora, samman
hängande stycken, ettvart omfattande flere figurer. I huvudbildeu 
finnas två dylika block av figurer, det ena till vänster med 
Mariagruppen nederst, det andra, med hövitsmannen och Mag
dalena, till höger. Härtill sluta sig några lösa figurer: ytterst på 
sidorna en kvinna med uppsträckt arm och en man med stav, 
samt överst några knektar. Kristus, rövarene och änglarne äro 
skurna var för sig och med träpliggar fästa vid fonden. I  sido- 
grupperna äro alla figurer i första planet skurna ur ett stycke, 
och ur ett annat bakgrundsfigurerna, de senare utmodellerade 
endast till den del de synas å de färdiga bilderna.

Grupperna äro ej åtskilda från varandra av någon arkitek 
tonisk eller ornamental dekoration, och spår av en försvunnen 
sådan finnas ej heller. Baldakinverket över grupperna är poly- 
gont och visar överst en fin och smäcker fönsterarkitektur 2 samt 
nedtill spetsbågar med massverksfyllning och ornering av krabbor. 
Under grupperna löper ett understycke, genombrutet i massverk 
med rundlar, våglinjer, små rundlar med treblad o. s. v.

Figurerna äro, liksom skåpets bakgrund och ornament, be
täckta med gipsöverdrag och målade. Förgyllning är rikt an
vänd, och vid sidan härav i dräkterna purpur8 med förgyllda 
ornament i olika mönster. På hövitsmannens dräkt synas nedtill 
på bården bokstäverna VROMAS, sannolikt utan mening orna
mentalt ditsatta, i guld på purpurbotten. Liknande prydnader 
synas uppe vid halsen. A v  andra färger än purpur förekommer 
vitt sparsamt i huvudbonader, blågrått någon gång och svart 
(oxiderat silver?) rätt ofta. Figurernas hudfärg är naturlig.

1 Vid någon restauration ha de båda grupperna t. o. m. förväxlats, så att 
de bakre avdelningarna i dem bytt plats. Felet, som numera rättats, upptäcktes 
genom att Kristus i den ena gruppen hade tre, i den andra en arm.

2 Denna fönsterarkitektur hade ursprungligen tvenne våningar. Den 
nuvarande anordningen, som synes å bilden, är provisorisk och vidtogs för en 
tid sedan, då altarskåpet uppsnyggades. Alldeles nyligen ha dock rester av den 
övre våningen kommit till rätta i Historiska Museet i Helsingfors, där de länge 
varit magasinerade.

3 Den vanliga färgen var blått. Destrée: Sculpt. brab. XIII p. 274 m. fl.
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Baksidan av några grupper ä“r stämplad med 
två med kallt järn inslagna märken, det ena visande 
en hammare, det andra ett litet likarmat kors med 
tredelta ändar. Betydelsen av dessa stämplar skall 
strax här nedan klargöras. Såväl skåpet som figu
rerna och ornamenten äro av ek.

Dörrarne till nedre avdelningen äro fyra, 
fästa vid varandra medels gångjärn, två och två. Målningarne 
på inre sidan ha utgjorts av figurrika grupper, i landskap, men 
äro nu så förstörda, att ämnena ej kunna uppfattas. Färgerna 
äro något bleka och matta, teckningen säker. —  På yttre sidorna 
ha avbildats i en rad, från vänster till höger, de fyra kyrko
fäderna: Augustinus i biskopsdräkt med mitra, stav och sluten
bok samt ett brinnande hjärta; Gregorius i påvlig dräkt med 
tiara (tredubbel krona) och påvligt kors (med dubbla armar) samt 
uppslagen bok; Hieronymus i kardinalsdräkt, med röd hatt och 
kors; Ambrosius i ärkebiskoplig dräkt, med pallium, mitra och 
stav (korsstav?) samt möjligen en bikupa; bilden är liksom den 
föregående mycket skadad. Bakgrunden i alla dessa bilder ut
göres av en fönsteröppning i en grå tegelstensmur, med röda 
eller svarta smygar. I  denna öppning är bakgrunden förgylld.

Den övre avdelningens dörrar visa på yttre sidan till vänster 
jungfru Maria, krönt, blåklädd, knäböjande, ocb till höger Gud 
Fader, en gubbgestalt med långt skägg och iklädd röd mantel 
och en krona med höga, ‘ spetsigt sammanlöpande byglar samt 
rött k läde1. Han håller i ena banden ett världsklot och lyfter 
den andra välsignande mot Maria. Troligen har avsikten varit 
att framställa Marie kröning. På yttre sidorna synas till vänster 
S. Nicolaus i biskopsdräkt, med en kittel vid fötterna, i kitteln 
två (eller tre?) nakna män; till höger S. Antonius i munkdräkt, 
bredvid honom på marken ett svin.

Dessa målningar äro icke oskickligt, men torrt och hastigt 
utförda. Tyvärr har jag ej varit i tillfälle att jämföra dem med 
andra liknande målningar av samma konstskola, och ett omdöme

1 Liknande dörrar förekomma å skåpet i Ternant, från förra hälften av 
1400-talet, men efter 1429. Detta skåp är också i övrigt, i avseende å dispo
sition o. s. v., likt Vemoskåpet. Se Destrée: Sculpt. brab. XIII p. 277.
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om deras relativa konstnärliga halt måste tillsvidare anstå. Säker
ligen gäller doek härom ungefär detsamma som om de snidade 
bilderna.

I  kompositionen av grupperna, liksom i utförandet av de 
enskilda delarna, äro dessa bilder rätt primitiva i jämförelse med 
andra nederländska arbeten. Kompositionen är sammanträngd: 
konstnären ville giva en så rik 
bild som möjligt. Men han 
behärskar ej sitt material.
De många figurerna göra 
sig ej gällande, ty de äro 
alla enahanda. Grupperin
gen är helt schematisk, 
isynnerhet i sidohilderna, 
med en mittfigur och två 
flankerande gestalter i första 
planet, och andra planet 
fyllt av personer, uppradade 
sida vid sida. Figurernas 
hållning är stel, deras del
tagande i handlingen matt.
Helst vända de sig mot 
åskådaren. Utarbetandet av 
de enskilda gestalterna har 
skett med van och hastig 
hand; ansiktena äro grovt 
tillyxade, ined fula, spetsiga 
näsor, och lemmarne ofta 
misstecknade, isynnerhet när 
det är fråga om någon rö- Deta’i av b a r s k å p e t  i Vemo.
relse. Polykromin, som ej
är dyrbar och omsorgsfullt pålagd, synes ej hava kunnat över
skyla dessa brister.

I  kostymerna gör sig tidskarakteren icke starkt gällande. 
Draperiernas huvudlinjer betingas av det naturliga fallet hos 
dräkterna, som äro dels medeltidens vanliga religiösa 
idealkostymer, dels enkla tidskostymer. Vecken äro ofta 
långa och svängda, men sluta sig i allmänhet tätt till kroppen.



Lika konstlös som grupperingen är den arkitektoniska 
dekorationen i skåpet. Såsom det redan nämndes äro grupperna 
ej åtskilda av lodräta lister. Den enda prydnaden är det geo
metriska massverket. Redan detta hänvisar altarskåpet till en 
tidigare period än de flesta andra nederländska altarskåp, som 
kommit till norden, måhända redan mitten av 1400-talet, således 
långt före den tid, då den nederländska importen hit blev av 
betydelse. Sannolikt har Vemoskåpet ej blivit beställt för kyrkan, 
utan någon tid efter utförandet inhämtats. —  Den stela, ofärdiga 
karakteren i reliefgrupperna giver yttermera bekräftelse åt denna 
tidiga datering.

Altarskåpet i Vånå är i många avseenden en motsats till 
det nyss omtalade. Tredelningen och mittens höjning finna vi 
även här, och det är således ett flandriskt skåp vi ha för oss. 
Också valet av ämnen, ur Kristi passionshistoria, är delvis det
samma i de båda altarskåpen; i Vånå kommer härtill en mario- 
logisk serie och en serie bilder av de sju sakramenten.

Men redan genom det praktfulla och komplicerade snickar
arbetet kontrasterar Vånåskåpet mot det enkla skåpet i Vemo. 
Konturen visar ovautill rikt svängda linjer, över sidopartiet en 
enkel kilhåge, över mitten en konstrikare sammansatt dylik båge, 
överst krönt av en väldig bladkonsolx. I  skåpets inre löper 
långs denna rad av bågar samt långs sidorna av de tre huvud- 
avdelningarne en jämnbred list. Inom de av dessa lister begrän
sade nischerna ha anordnats rum för de bildliga framställningarne: 
de rakvinkliga sidorna ha avsneddats genom att inåt konverge
rande väggar inställts, och upptill avslutas nischerna av stjärnvalv. 
De tre nischerna äro åtskilda av pelare, krönta av fialer; över 
den mellersta nischen finnes ännu baldakinverket kvar, visande 
små, i vinklar mot varandra ställda rundbågar med fritt svävande 
konsoler och fyllning av smäckert, komplicerat massverk samt 
höga kröningar av krabbor m. m. d. I  bakgrunden synes en 
fint utarbetad föusterarkitektur. —  Under de tre nischerna har 
anordnats en rad fyrkantiga rum, fem till antalet; av dem är 
den mellersta något högre än de övriga. Baldakinverket utgöres 
här av en vågformigt slingrande ranka med bukterna fyllda av 
massverk med fiskblåsor o. d. De nischerna begränsande pelarne

322 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

1 Icke synlig å bilden.
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med fialer äro likadana som i den övre avdelningen, liksom ock 
anordningen av rum med sneda väggar. Till sin övre del äro 
väggarne, liksom huvudgruppen upptill, genombrutna av en rik 
fönsterarkitektur. I dessa åtta rum ha de figurliga framställnin
garna fått plats; ett antal mindre dylika ha anbragts på de

Altarskåp i Vånå.

nämnda listerna långs de övre nischernas sidor och bågkröningar; 
dessa grupper stå på bladkonsoler och äro krönta av polygona 
baldakiner.

I  mitten avbildas korsfästelsen. Frälsaren hänger med raka 
lemmar på korset; hans uttryck är lugnt. Rövarenes armar äro 
vridna bakåt; på vardera drager det ena benet ihop sig, men
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icke heller hos dem har någon oro eller lidande särskilt markerats. 
Gruppen nedtill består av 13 persouer: Longinus och hans med
hjälpare; vidare en krigare (kanske Stephaton; stången är ej 
kvar, men ena armens höjning synes antyda att en dylik fun
nits); hövitsmannen, och nederst till; höger två samtalande kri
gare. Nästan osynliga äro två krigare bakom de två rövarenes 
kors och en liten gestalt, Maria Magdalena, knäböjande till höger 
ett stycke från korset. T ill vänster nedtill synes Maria, sjunkande 
till marken, samt Johannes och två kvinnor.

Gruppen till vänster i övre avdelningen visar Kristus bärande 
sitt kors. Simon av Kyrene lyfter upp dess bakre ända, och 
Veronika håller sin duk framför Kristus. I  första planet synes 
dessutom ytterst på vardera sidan en knekt. —  Till höger har 
framställts gravläggningen. Josef av Arimathia lyfter upp den 
på marken vilande kroppen. En kvinna med en flik av kläd- 
ningen höjd mot ögonen står till höger; en likadan figur har 
kanske funnits till vänster. I  bakgrunden synas Maria och Jo
hannes samt tre kvinnor med salvedosor.

Några andra scener ur passionen ha fått plats på de nämnda 
små konsolerna å den breda listen. I  den vänstra avdelningen 
synes sålunda Kristi hudflängniug (till vänster) och hans törne-, 
kröning (till höger): i den högra avdelningen (till höger) Kristus
med spade i handen uppenbarande sig för Maria Magdalena —
den bekanta framställningen, som bär namnet »noli me tangere» b 
Den andra konsolen i högra avdelningen uppbär en grupp ur 
sakramentserien.

Denna består av följande bilder, räknat å listerna från 
vänster samt nedifrån:

dopet: en man och en kvinna, som sänka ett barn i en
dopfunt;

konfirmationen: en präst, som lägger sina händer på en
knäböjandes huvud;

prästvigningen: en biskop med mitra och kräkla, utdelande 
välsignelsen åt en knäböjande man;

1 Gruppen („Christ å la béche“) åskådliggör legendens ord, att Kristus 
mötte Magdalena i en örtagårdsmästares skepnad Tidigare bar Kristus kors eller 
segerfana. Mäle: Renouvellement de 1’art p. 364. Ämnet är allmänt i nordiska 
kyrkmålningar; Sylwan: Kyrkomålningar p. 58; Nervander: Lojo kyrka p. 28.
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äktenskapet: en biskop, välsignande ett på ömse sidor om 
honom stående par, som förenar sina händer;

hoten (bilden): en munk lutar sig mot en vid sidan av
honom knäböjande man med hopknäppta händer;

nattvarden: en andlig med kalk utdelar hostian åt en knä
böjande man;

sista smörjelsen (i högra sidopartiet): en präst med salve- 
dosa i handen berör bröstet på en i säng liggande man. —  I  
alla grupper utom den sistnämnda finnas bipersoner

De mindre nischerna nedtill innehålla grupper, avbildande 
tilldragelser i Jesu barndomsliv. Bilderna synas ej ha bevarats i 
sin ursprungliga gestalt. Nischen längst till vänster har endast
en uppbäddad säng, men har tydligen förr upptagits av de
figurer, som nu fått plats i den närmaste nischen: ärkeängeln 
Gabriel skridande fram mot Maria, som vänder sig om från pul
peten, framför vilken hon knäböjt. Efter denna framställning 
av bebådelsen följer den nämnda nischen närmast till höger; 
bakgrunden utgöres av ett berglandskap med en stuga. De 
ursprungliga figurerna här, sannolikt framställande Jesu födelse 
och herdarnes kallelse, äro försvunna. —  I mittnischen avbildas 
konungarnes hyllning. Maria knäböjer framför det på marken 
liggande barnet (nu bortfallet), och bakom henne står Josef, 
lutad mot sin stav. T ill höger ses tre gestalter; en av dem
böjer knä och synes räcka fram något åt Jesus. Längst till
vänster står ytterligare en man. Ett bofälligt tak på stänger 
höjer sig över den av tre väggar bildade krubban. Oxen och
åsnan synas ej. —  I  närmaste nisch till höger visas Jesu omskä
relse; operationen utföres på ett altare av den med biskopsmössa 
prydde översteprästen, medan två män och två kvinnor stå på 
ömse sidor. —  Den sista nischen upptages av en ensam kvinna. 
Möjligen har frambärandet i templet här varit framställt.

Spår av gångjärn' visa, att altarskåpet haft flygeldörrar. 
Skåpets mått äro: höjd i mitten (med bladkonsol) 2,67 m, bredd 
2,32 m. Altarskåpet blev 1869 vitmålat, och alla grupper fast- 
gjorda, så att en undersökning av baksidan av dem nu är omöjlig.

Liksom den arkitektoniska dekorationen av skåpet samt 
grupperingen och åtskiljandet av de olika scenerna visa stora 
olikheter med Vemoskåpet, så äro också figurbilderna i konst-
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närligt hänseende vida skilda från de i det sistnämnda skåpet 
inrymda framställningarna. Kompositionen är orolig, men den
är icke sammanträngd och förvirrad som i Vemoskåpet. I  kors
fästelsen t. ex. är bipersonernas antal 13 mot 19 i det senare, 
och av dessa 13 äro 3 knappast synliga. De få personerna ha 
gott om rum, och alla göra sig gällande, icke endast tack vare 
de individuellt utarbetade, omväxlande gestalterna, utan även
emedan blott sådana personer medtagits, som verkligen ha en

handling att utföra; de många sta
tisterna i Vemoskåpet äro borta.
Grupperingen är ledig och översikt
lig, och personerna synas taga del 
i handlingen. De tyckas ej vända
sig mot åskådaren, utan visa honom
någon gång t. o. m. ryggen. U t
förandet av de enskilda figurerna 
förråder dock en likadan fabriks-
mässig hand som i Vemoskåpet.

Ehuru konstnären här kan 
bättre handskas med sitt material, 
är den större ledigheten och natur
ligheten hos dessa gestalter dock 
endast skenbar. I  själva verket
vända de sig lika mycket till åskå
daren som Vemobilderna. I  sina 
praktfulla, omväxlande tidskostymer 
tyckas figurerna snarare kråma sig 

för att från alla håll visa sina dräkter, än egentligen uppmärk
samma det som sker å bilden. Detta gäller isynnerhet perso
nerna ytterst på sidorna, framför listerna; de stå där helt deko
rativt och symmetriskt, och i dem tyckes ha koncentrerat sig
förkärleken för en framställning av tids kostym erna, med deras
pösande, flikiga, uppslitsade, ställvis åtsittande kläder och de 
många olika huvudbonaderna; de utmärka sig också mera än de 
övriga genom en svängd hållning. Det hela gör ett ytterst teatra
liskt intryck, och detta gäller icke blott den nog så skickligt
anordnade mise-en-scenen, utan även nischernas form med det 
inåt sluttande golvet, taket och sidoväggarna, ja t. o. m. balda

Detalj från altarskåpet i Vånå.



kinerna. Allt påminner om ett scenrum med kulisser och bakom 
varandra hängande draperier, moln eller trägrenar, och scenerna 
få genom dessa anordningar verkligen ett djupare perspektiv, göra 
ett rymligare intryck. Det är också säkert, att de passionsspel, som 
vid denna tid ofta med oerhörd prakt och särdeles stor personal upp
fördes i de förnämligare kyrkorna —  isynnerhet i Frankrike, Bur
gund och Nederländerna —  utövat inflytande på dessa konstverk.

Det är, såsom det flere gånger framhållits, i denna om
ständliga skildring av händelser som den flandriska konsten i 
särskild grad visar sin egenhet och påverkar andra konstskolor. 
Representationsbilderna, de enskilda helgonbilderna, som ännu 
voro bärare av den äldre stilen i den nordiska konsten, äro i den 
flandriska konsten sällsynta. Det är som om den med sitt starkt 
realistiska kynne skulle förlorat känslan för ett djupare själsliv 
och i allmänhet för don kontemplation och eftertanke, som alltid 
måste uppbära intresset för en framställning av blott och bart 
en person. Det sista gäller dock huvudsakligen endast skulpturen; 
i måleriet hade ju redan Rogier van der Weyden varit föregångs
mannen i skildringen av det patetiska, och under början av 1500- 
talet representerade t. ex. Quinten Massys ( f  1530) en efter större 
monumentalitet strävande riktning i det nederländska måleriet. 
Men skulpturen visar vid denna tid en avgjord dekadans. De 
flandriska suiderierna äro avsedda att ses på ett visst håll och 
att framträda som målningar. Det måleriska intrycket på avstånd 
kan också vara konstnärligt, men på nära håll visa enskildheterna 
många brister. Också övermålningen är av betydelse; utan denna 
skulle bilderna göra en ytterst grov effekt. Gestalternas lemmar 
äro ofta snidade utan förståelse för anatomin, och med hela 
figuren vriden på det besynnerligaste sätt, stundom med hänsyn 
till de två eller flere plan bakom varandra, i vilka bilden är 
delad. Det är åter blockets tvång, som gör sig gällande. Aven 
ansiktena äro grovt och felaktigt skurna.

Var detta realistiska framställningssätt i tidens smak, så 
förskaffade det dock icke i och för sig de flandriska konstverken 
en så stor utbredning i många länder. Detta berodde mest på 
den kraftigt uppblomstrande handeln; i slutet av 1400-talet upp- 
togo nederländarne med framgång tävlan också med Lübecks 
flottor i Östersjön. Men rent konstnärligt taget befann sig deras
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konst redan på återtåg. I  början av 1500-talet intog den icke 
mera samma höga ståndpunkt som under bröderna van Eyck, 
Rogier van der Weyden, Memling och andra, och snart begynte 
det italienska inflytandet på ett olyckligt sätt göra sig gällande. 
Men i avlägsna länder, i norden (Skandinavien och norra Tysk
land) och Spanien, var den nederländska konstens betydelse ännu 
stor, och störst just under slutet av medeltiden.

Denna livliga avsättning av konstverken medförde en långt 
gången fabriksmässighet vid tillverkningen, och bidrog sålunda 
även till att förflacka och sänka konstnivån. Det var två centra 
för den flandriska konstverksamheten, som voro av betydelse: 
Bryssel, vars arbeten mera bära prägeln av en äldre kultur
ort och en förnäm, i huvudstaden verksam skola l, och det upp
blomstrande Antwerpen, vars altarskåp däremot ej förneka infly
tandet från ett rikt köpmannastånd; mer och mer riktade sig i 
dem strävandet på ett verkningsfullt, men jämförelsevis billigt 
arbete, och skulptören förlitade sig på målaren, som skulle full
ständiga hans verk 2. Handeln i Antwerpen bemäktigade sig också 
altarskåpen, vilka isynnerhet i utlandet äro långt talrikare än 
Brysselarbetena. Alltid utövade dock konkurrensen inverkan, 
och myndigheterna på de olika fabriksorterna sökte genom kon
troll hindra, att underhaltiga arbeten utfördes. I  detta syfte 
anbragtes stämplar å de godkända arbetena; varje hantverks
mästare hade sin egen, och vi kunna se, huru massfabrikationen 
medförde också en långt driven arbetsfördelning. Det fanns 
kistmakare eller snickare, som gjorde det lådformiga skåpet; 
bildsnidare, som utförde träsuiderierna; dekorationsmålare, som 
färgläde och förgyllde dessa grupper; målare, som utförde tav
lorna på flygeldörrarne. I  Bryssel stämplades med kallt järn 
för snickaren en öppen cirkel, för snidaren en hammare, för 
målaren ordet BRIJESEL o. s. v. I  Antwerpen anbragtes med 
glödande järn för snickaren stadens hela vapen, en borg med 
ett torn i mitten, bredvid två öppna händer, för bildsnidaren en 
öppen hand o. s. v . 3. Ofta saknas likväl stämplarue 4.

1 Münzenberger: Altäre II p. 11.
2 Destrée: Sculpt. brab. IX p. 403.
s Münzenberger: a. a. II p. 6.
* Destrée: a. a. XIII p. 296.



l)en brysselska hammaren återfunno vi, jämte ett obekant 
mästarmärke, å Vemoskåpet. På detta slår den nämnda karak
teristiken av den brysselska konsten dock undantagsvis icke in. 
Det är ett jämförelsevis tidigt arbete av en dålig konstnär. 
Samma märke, hammaren, finnes på flere altarskåp från skilda 
orter i Belgien l . På Vånåskåpet kan icke för närvarande någon 
stämpel ses, men det sätt, varpå detta altarskåp är avdelat i bil
der begränsade av breda lister eller hålkälar är karakteristiskt 
för arbeten från Antwerpen 2. Ett par nästan alldeles likadana 
skåp som i Vånå finnas i Häradshammars kyrka i Östergötland 
samt i kyrkan i Maigorelay i dep. Oise, Picardie3; stor överens
stämmelse visar också ett altarskåp i Kempen i Rheinland4. Till 
samma grupp höra altarskåp från Jonsberg i Östergötland, Frös- 
tuna i Södermanland, Lofta i Småland (alla tre nu i Hist. Museet 
i Stockholm), alla stämplade med staden Antwerpens utbredda 
band, vidare ett altarskåp i Petrikyrkan i Soest5, ett annat i 
Schwerte i Westfalen, uppställt 1523 6, o. a. I  flere av dem finnas 
liknande bilder ur passionshistorien och av sakramenten, som i 
Vånå; det var dessa små dekorativa grupper, vilka Rogier van der 
Weyden 7 anbragte i omramuingen till flere av sina tavlor; de 
låta altarskåpen likna de franska katedralernas portaler.

Vemoskåpet är som sagt tidigare, redan från Konrad Bitz’ 
tid. Vånåskåpet bör sannolikt dateras rätt långt in på 1500- 
talet, kanske c. 1520. Det råder dock brist på daterat jämförelse
material, varför dessa bestämningar äro osäkra.

Altarskåpet i Pernå.
Altarskåpet i Pernå visar i mitten en figurrik framställning av 

Kristi korsfästelse. Frälsaren hänger på korset med armar och 
ben rakt sträckta och huvudet lätt lutat mot högra skuldran.

I Destrée: a. a. IX p. 385.
'  Münzenberger: a. a. II p. 2.
'  Hildebrand: Sveriges medeltid III p. 298 299.
4 Clem en; Kunstdenkm. d. Prov. Rheinland. I. 1 Taf. ii och p. 66.
s LudorfF: Westfalens Kunstdenkm., Kreis Soest Taf. 75.
II „ „ „ Kreis Hörde, p. 38 och Taf. 22— 24.
7 Philippi: Die Kunst des 15. Jahrh. p. 40.
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På ömse sidor häuga de två rövarene i våldsamt vridna ställ
ningar. Nedtill gruppera sig de talrika vid korsfästelsen närva 
rande personerna. Ett par krigare slåss om Kristi kläder. En 
man till häst håller ett spjut uppåt, och en annan fattar tag i 
det och riktar det mot Frälsaren; den förre är den blinde Lon- 
ginus. Ett par ryttare gestikulerar ivrigt mot varandra; den 
ene, som höjer sin hand, är hövitsmannen för knektarne (Luc. 
23: 47). T ill höger synes en lång rad av över varandra ordnade 
gestalter, bland dem en man med mössa med breda uppvikta 
brätten samt hållande ett spjut försett med en liten flagga. 
Nederst sitter en man, som skriver bokstäverna IN R I på en 
lång rulle h Vid korsets fot knäböjer Maria Magdalena, ovanligt 
nog med det eljes utslagna, långa håret dolt under ett dok. 
Jungfru Maria sjunker vanmäktig ned i armarne på Johannes 
och en kvinna. Nederst i mitten synes Stephaton, som fuktar 
sin svamp i ättikskärlet.

På flygeldörrarnes inre sidor finnas likaledes snidade fram
ställningar ur Kristi lidandes historia. Ovan till vänster avbildas 
Kristus bärande sitt kors, under vars tyngd han dignar till mar
ken. En av knektarne stöter till honom med en påk, och Simon 
av Kyrene lyfter upp nedre ändan av korset. I  bakgruuden
synas Johannes och Maria, en krigare till häst o. s. v. —  Nedan
till vänster föres Kristus av knektarne inför Pilatus, som sitter 
på en tronstol och tvår sina händer i ett framräckt fat; i bak
grunden stå flere tjänare, av vilka en lyfter en kanna över skölj- 
fatet. En liten hund hoppar upp emot tronstolens trappsteg. — 
Ovan till höger synes Kristi nedtagande från korset. Detta är 
dock ej synligt, och Frälsaren har redan sjunkit ned till marken. 
Hans överkropp vilar i Marias sköte. Ett långt uppvecklat kläde, 
som begagnats vid nedtagandet, hålles kring hans fötter av Josef 
av Arimathia. I  bakgrunden synas flere personer. —  Nedan
till höger avbildas gravläggningen ; en av männen, i lång kjortel
och med väska vid sidan samt spetsig mössa, står i förgrunden 
framför graven.

1 Denna figur är vanlig i framställningar av korsfästelsen i Lübeck, Sles- 
vig-Holstein o. a. trakter i närheten. Enligt Joh. Ev. 19: 20— 21 var det Pilatus 
själv, som skrev inskriften. På altarskåpen framställes dock ständigt en ung 
man av underordnad rang. Jfr Matthaei: Schnitzaltäre p. 128.
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Yttre sidorna av dörrarne visade ännu för några år sedan 
spår av målningar, däribland ett huvud av ett kvinnligt helgon, 
sannolikt Maria i en framställning av bebådelsen. Vid den 
restaurering, som altarskåpet 1899 undergick, blevo dessa rester 
i ett obevakat ögonblick övermålade h

Baldakinerna över de i trä snidade grupperna utgöras av 
smala ruudbågar med fyllning av bladrankor med ett slags lilje- 
liknande blommor. Bakom denna Ornamentik synas över bilderna 
små kryssvalv. Denna ornanientala dekoration tillhör början av 
1500-talet.

Skildringen av det rörliga livet i de framställda scenerna 
är detaljerad ända till överdrift. 1 de mindre relieferna fylles 
bakgrunden av talrika statister. I  huvudbilden råder en trängsel 
av gestalter, som verkar förvirrande och låter helhetsintrycket 
träda tillbaka. Konstnären har velat taga med alla de mindre 
episoder som utspelades kring Kristi kors, och på det trånga 
rummet har han radat upp personerna var de fått plats, en hel 
räcka över varandra till höger, och överst, högt över de övrigas 
huvud, de stridande knektarne. I  mindre grad gör sig denna 
förkärlek för detaljer gällande i figurerna, betraktade var för sig. 
Tidskostymerna ha avbildats i sina mångskiftande former, men 
de äro ej utarbetade i detalj. Rörelserna äro energiska och 
uttrycksfulla, draperierna utförda i breda drag i några få, mar
kerade veck, vilka omväxla med de karakteristiska stora ytorna. 
I  intet av våra medeltida konstverk är detta maner mera utpräg
lat än här; motiven för draperierna äro dock måttfulla och visa 
ej stora svängningar och omkastningar. Relieferna äro för övrigt 
utarbetade med van hand och aldrig svikande säkerhet, men där
jämte med stor vårdslöshet. Isynnerhet de i livligare rörelse 
stadda gestalterna äro rätt oorganiskt bildade, med illa påsatta 
armar o. s. v. På en del ställen, t. ex. i korsbärandet och till 
höger i korsfästelsen, vilja figurerna ej rätt lösgöra sig från bak
grunden.

I  den livliga skildringen och det jämförelsevis måttfulla 
veckfallet erinra relieferna om nederländska arbeten. Altarskåpet 
i Pernå är dock icke ett dylikt. Huvudpartjet, det s. k. corpus,

1 Finskt Museum 1899 n. 4.
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är ej tredelat, med högre mitt, såsom fallet är å de flandriska 
altarskåpen. I  figurgrupper och baldakiner råder större enkelhet, 
man kunde nästan säga mera måtta och finhet, än i nederländska 
arbeten, och korsfästelsen i Pernåskåpet är med sina 20 figurer 
översiktligare och bättre grupperad än t. ex. motsvarande scen 
med 19 figurer i Vemoskåpet. De enskilda gestalterna ha en 
mera plastisk prägel; här visar sig det sydtyska inflytandet.

Pernåskåpet är ett alster av en i norra Tyskland ganska 
rikt företrädd skola. I  Lübeck finnes icke något arbete, som kan 
nämnas såsom särskilt liknande vårt altarskåp. Detta är däremot 
händelsen med flere altarskåp i Slesvig-Holstein. Isynnerhet 
altarskåpet i M eldorf1 visar likheter med Pernåskåpet; kompo
sitionen av bilderna är tämligen överensstämmande, draperierna 
i Meldorf oroligare, mera »sydtyska», framställningen av kors
fästelsen ej återgiven med så många över varandra radade figurer. 
Också altarskåpet i Segeberg 2 företer stor överensstämmelse med 
Pernåskåpet i kompositionen av en del grupper. Segehergskåpet 
står dock på en högre konstnärlig ståndpunkt, och det oroliga, 
överfyllda i scenerna är här drivet till sin spets. De två tyska 
altarskåpen dateras till c. 1510— 20; till samma tid torde Pernå
skåpet böra hänföras, och sannolikt är det från Lübeck.

A r 1653 restaurerades altarskåpet i Pernå på föranstaltande 
av generalmajoren Ernest Forbus. En numera försvunnen inskrift 
härom hade följande lydelse: Hoc epitaphium utut jam di visum 
renovatum 1653 3. Ar 1899 undergick altarskåpet en ny restau
rering.

S. Hemmings skrin i Åbo.
Såsom det redan nämnts4, dyrkades Hemming (biskop i 

Aho 1338— 1336) åtminstone mot slutet av medeltiden som helgon. 
Hans grav i Åbo domkyrka vårdades med särskild omsorg. I  
slutet av 1400-talet begynte man vidtaga mera verksamma

1 Matthaei: Holzplastik Taf. xx.
„ xxxxiv.

8 Hipping: Perno Socken p. 113.
* Se ovan sid. 232— 233.
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åtgärder för att officiellt få honom upptagen såsom ett ar7 den 
katolska kyrkans helgon. Den ledande själen i dessa planer var 
Hemming Gad, vilken år 1499 vistades i Rom såsom Sten Sture 
d. ä:s ombud och av påven lyckades utverka tillstånd till biskop 
Hemmings skrinläggning, det första steget till hans förklarande 
för helgon. Det gällde att upptaga biskopens kvarlevor ur den 
troligen blott av en vanlig gravsten täckta graven i högkoret och 
insätta dem i ett skrin, där de så att säga dagligen voro inför 
de troendes ögon.

Om denna sak skrev Hemming Gad till Abo ett brev \ 
däri han utlade, huru en sådan skrinläggning rätteligen borde 
försiggå i enlighet med den romerska kyrkans bruk. Om själva 
skrinet skrev han: »Rem am i hawe ecke skrin ath legge strax 
the hälgedoma in, tha tager en fyrakantha kystho, eller afflang, 
och lather henne förgylla, meth malara gwll, och helge biscop 
Hemmingx wappn oppa alle sider.» På ett ställe hette det i 
fråga om vapnet: »E ij skule i forsta ath helge Biscop H. vappn 
alene skulo malas, wthen hans hälghetz persona, och sa vapnit 
vndher högre handen, eller huru i tha wilen.» Han tillfogade i 
slutet av skrivelsen: »Och i haue icke malara ther j byn, hawer 
bod til Reffla, eller uth til Stocholm: her är en ganss kostelig 
Lass Snickare.»

S. Hemmings skrinläggning blev dock uppskjuten flere år 
och försiggick först 1514, troligen efter ett något enklare cere- 
moniel än Hemming Gad tänkt sig. Skrinet finnes ännu i behåll. 
Det är ej ett sådaut dyrbart helgonskrin, som Gad antagligen avsåg, 
av metall eller trä med metallbeslag, såsom t. ex. S. Eriks skrin 
i Uppsala domkyrka2. Men det är icke heller ett provisoriskt 
träskrin eller en kista av det slag, som antydes i hrevet, utan gjort 
med ganska stor omsorg och delvis överdraget med väv, varpå 
kalkgrunderingen och målningen anbragts. Såsom mästare behöva 
vi dock icke tänka på någon målare eller snidare i Reval eller Stock
holm ; en av våra egna korstolssnidare kan gott ha utfört arbetet.

Skrinet är gjort i två avsatser, förenade med ett snett fal
lande tak. Långsidorna äro i båda avsatserna delade i sex fält,

1 Porthan: Opera sel. I p. 285— 291.
2 Hildebrand: Sveriges medeltid III p. 625.
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kortsidorna nedtill i två, medan de upptill bilda ett enda fält. 
Alla fält äro begränsade av strävbågliknande lister, som upptill 
fortsättas i fialer, samt ovan av kilbågar med massverksfyllning. 
Listerna äro röda, bågarne förgyllda, fälten bakom massverken 
turvis blå, ljusgröna och röda, men lägre ner förgyllda. Inga 
spår av figur- eller ornamentmålningar finnas. Överst har skrinet 
en lång massverkslist, som kröner det spetsiga taket. I  en av 
långsidorna finnes en dörr. I  det inre förvaras en huvudskalle 
i en röd sidenpåse samt några i klädesklutar invecklade ben, 
enligt traditionen S. Hemmings reliker.

Skrinet står på en ställning med överbyggd baldakin. Ställ
ningen är nedtill genom strävbågliknande lister delad i fält, sex 
på varje långsida och två på varje kortsida. Fälten äro grön- 
målade och ovantill prydda med ett förgyllt massverk av bågar; 
de åtskiljande listerna äro röda. Ovantill höjer sig på åtta fyr
kantiga spiror ett spetsigt tak med fallen något inåtböjda; öpp- 
ningarne mellan dessa spiror äro upptill smyckade med massverk 
och på mitten nedtill med korta upphöjningar, som äro lika 
tjocka som spirorna och liksom dessa fortsätta listerna på nedre 
avdelningen. Gavelfälten under taken ha varit försedda med 
rikt massverk, varav rester ännu finnas i det ena. Taket har 
krönts av en massverkslist samt fyra fialer 1. dyl.

Allt virke är av ek. Skrinets höjd är 0,65 m, dess plan
dimensioner 1,05 X  0,42 m. Ställningens höjd är 1,75 m, plan
dimensionerna nertill 2,38 X  0,85 m. Antagligen stod skrinet med 
ställning under medeltiden på någon upphöjning, ett altare 1. dyl. 
Det är icke känt, var det hade sin plats i Åbo domkyrka under 
den katolska tiden. Många år fick det ju ej stå, innan reforma
tionen flyttade undan det. Länge hade det en undangömd plats, 
där det undgick de förödelser av brand och plundring, som i så 
rikt mått gingo över det åldriga templet. Senast förvarades det 
i sakristian, varifrån det på 1890-talet fördes till Åbo Stads His
toriska Museum.

Avslutning.
Den nu behandlade perioden bildar i många avseenden ett 

sammanhängande helt med den föregående. Det betydande konst
intresse, som rådde under Konrad Bitz’ tid, avmattades icke
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under hans efterträdare. Konstverken äro lika talrika som förut, 
och högtidligheterna vid biskop Hemmings skrinläggning år 1514 
ådagalägga, att den kyrkliga överheten ej förlorat lusten för 
prakt och ståt vid de heliga festerna. Konstens utbredning i 
landet är också synnerligen stor och omfattar nästan alla de om
råden, till vilka kulturen över huvud spridde sig under vår medel
tid: Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Tavastland, 
Nyland, ja även Savolaks. Endast förhållandena i Viborg, Olofs- 
borg och Karelen äro oss fullkomligt obekanta. Krigets hemsö- 
kelser ha berövat oss nästan alla spår av bildkonsten i dessa trakter, 
och den kyrkliga arkitekturens rester äro få. Det är dock möj
ligt att konsten icke mer hann söka sig väg hit under medel
tiden; förhållandena i andra trakter, t. ex. Österbotten, synas 
visa, att det förgick någon tid, innan konstintresset vaknade till 
liv i ett för övrigt för den katolska kyrkan vunnet landskap. 
Bilderna i Sysmä och Pyttis (samt Olofsborg?) synas markera det 
sista steget, som konsten tog åt öster i början av 1500-talet.

Det är huvudsakligen två omständigheter, som giva åt 
konsten under denna period en särprägel i jämförelse med före
gående tids konst. Den ena är det snabbt växande antalet 
inhemska arbeten, med vilka vi redan tidigare sysselsatte oss i 
sammanhang med 1400-talets konst. Först nu låta de ordna sig 
i bestämda, lokala grupper, och vi kunna urskilja en inhemsk 
konst, dess utbredning, dess konstnärliga betydelse. För det andra 
får konsten sin prägel av den nya stil, som kommer till synes 
i de utifrån hämtade konstverken. Det är som om ändpunkterna 
i den medeltida konstens utveckling skulle mötas i dessa båda 
extremer. Vår inhemska konst höjer sig ej över det primitiva, 
över avgudabildens och symbolens ståndpunkt. Den vågar sig 
nästan aldrig på en skildring av händelser, och de enstaka figu
rerna äro ännu bundna av blocket. Hållningen hos gestalterna 
är styv och stel, och de sakna uttryck; en individuell prägel få 
de endast genom konventionella attribut. Drag av realism blanda 
sig på ett egendomligt sätt med dessa egenskaper. Den utländska 
konsten åter tillgodogör sig alla vinningar, som realismen gjort 
under de gångna tiderna, men söker därjämte också att full
ända de redan långt hunna tekniska färdigheterna. Den blir 
mycket snart imitation och maner. Gestalternas linjer äro i hög
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grad livliga och oroliga, vecken kraftiga och djupt inskurna, så 
att kontraster mellan skuggor och dagrar uppstå. Kroppen får 
en vriden hållning liksom för att fästa uppmärksamheten vid 
dess olika former. Lugnet och måttan i 1400-talets konst äro 
försvunna; ansiktets uttryck forceras i hög grad, men resultatet 
blir föga mer än samma konventionella leende, som vi redan 
känna från den höggotiska konsten. Grupper anordnas på ett 
ytterst teatraliskt sätt. Detaljerna intressera mer än huvudhand
lingen, och likväl äro de hastigt och oskickligt utförda.

Kanske skulle dock en sundare riktning åter gjort sig gäL- 
lande och lett även vår inhemska konst mot större fulländning. 
Den italienska renässansen utövade ju till en början ett välgörande 
inflytande på både den sydtyska och den nederländska konsten. 
Hos oss voro visserligen bildstormarnes härjningar få. Gustav I 
var ingen fiende till konsten, än mindre hans söner. Ännu på 
1560-talet utfördes, delvis med ledning av medeltida förebilder, ett 
så ståtligt arbete som målningen av Storkyro kyrkas väggar. Men 
den religiösa konsten rycktes likväl ned på ett annat plan. Hel
gonframställningarna försvunno och härmed den ständiga, ofta 
omedvetna strävan mot realism, som utmärkt den medeltida 
konsten. Kontakten mellan folk och kyrka var ej mera intim i 
samma bemärkelse som förr; folket såg ej i den kyrkliga kons
tens gestalter sin egen idealiserade bild. Under medeltiden hade 
konsten varit allas egendom; efter humanismens framträdande 
blev bildningen alltmer främmande för det egentliga folket. De 
konstnärliga strävandena funno nu en gynnsam jordmån i den 
världsliga konsten, framförallt porträttmåleriet, men denna konst 
tillhörde helt och hållet de store i samhället.

Så visar sig den medeltida konstens upphörande som ett 
stort baksteg i vår kultur, och detta betingar sist och slutligen 
vårt omdöme om densamma. Också över de sista bilderna från vår 
medeltid vilar en återglan sav det, som gör det bästa av denna konst 
så tilldragande för oss. Vår medeltida konst var så anspråkslös, 
som man måste vänta det vid de små resurserna här uppe och 
det långa avståndet från den västerländska kulturens huvud
länder. Och likväl stod den högt över senare tiders, ty också 
dess enklaste former adlades av ett allvarligt konststrävande. Det 
bodde en själ i den, den var en återspegling av en hel tidsålder.
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Efter reform ationen.
Såsom det nämndes, voro bildstormarnes härjningar icke av 

stor betydelse i vårt land. Biskop Ericus Erici lät väl efter Upp
sala möte 1593 med våld avlägsna en del kyrkoprydnader från 
Åbo domkyrka, men mycket blev också kvar, och över huvud 
synas träsniderierna ej ha frästat rov- och förstörelselustan l . 
Gustav Vasas kyrkoreduktioner2 hade uteslutande ekonomiska 
orsaker; de berövade visserligen eftervärlden konstnärliga skatter, 
vilkas mängd förefaller oss sagolik. Mindre värdefulla föremål 
ställdes väl i regeln undan i någon vrå, om de störde den nya 
församlingens religiösa känslor.

Med storhetstiden vaknade ett nytt intresse för våra medel
tida konstminnen, framförallt skulpturerna. Det fanns något hos 
dem, som tilltalade tidens lynne: den kraftiga reliefen med dess 
djupa skuggor, de präktiga färgerna; kanske hade krigarene också 
ute i stora världen fått ögonen öppna för deras konstnärliga 
värde. Så kom det sig, att de gamla altarskåpen fingo tävla 
med predikstolarne, som i början av 1600-talet övertagit deras 
roll av huvudföremål för den konstnärliga utsmyckningen i kyr
korna. På många ställen restaurerades altarskåpen; så t. ex. i 
Nagu, Pernå, Raumo, Sund, Tyrvis.

Dessa krigiska tider ha givit upphov till den mångenstädes 
förekommande berättelsen om att det ena eller det andra konst
verket hemförts som krigsbyte. Dylika uppgifter finnas bl. a. 
om altarskåpen i Pernå, Raumo och Vörå. Det märkliga är, att 
de motsvaras av berättelser i Tyskland, där det ofta heter, att 
konstverk bortförts av svenskarne. Sådana krigsbyten finnas 
också i svenska samlingar3 —  Skokloster är ett helt museum av

1 N ervander: Kyrklig konst II p. 12.
’ Se t. ex. redogörelserna för uppbörden av kyrksilver 1557—58. H ausen : 

Bidrag III p. 370—381.
* Från vårt land kan näm nas en m ässhake från Lappträsk kyrka, med 

årtalet 1605 och ett vapen för furslbiskopen av W ürttem berg, Ju liu s  E chter von 
M espelbrunn. O ckså Borgå dom kyrkas nattvardskalk uppgives vara krigsbyte 
från trettiåriga kriget, något som H ildebrand (Sveriges m edeltid III p. 655) 
betvivlar.
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dylika —  och det intresse man ovedersägligen hyste för altar
skåpen, kunde peka i samma riktning. Möjligheten är således 
för ingen del utesluten. Men vi böra dock i varje fall särskilt 
pröva saken, ty sägnen hör till de ambulerande. En närmare 
undersökning visar, huru föga grund det ofta finnes till dessa 
påståenden.

De tyska uppgifterna äro allmänt hållna och obevisade. Jag 
har antecknat en enda, som hänför sig till ett bestämt fall. Ar 
1650  säges greven av Vasaborg ha borttagit en staty av S. Rochus 
från stadskyrkan i Wildeshausen och skänkt den åt sina döttrar 
till leksak h —  Ett mycket deciderat påstående gör Miinzenberger2. 
Den påfallande bristen på altarskåp i Ostpreussen beror enligt 
hans utsago på, att svenskarne huserat i dessa trakter. De gjorde 
nämligen som fransmännen i början av 1800-talet, i det de bragte 
allt i konstväg, som blott kunde transporteras, till kusten för att 
på sina skepp föra det till Sverige. —  Nu få vi i Boettichers 
konsttopografiska arbete 8 en mycket god översikt av de ostpreus
siska altarena, som alltigenom visa sengotiska former, fladdrande 
kläder, lövverk i baldakinerna. Den enda mer betydande bild i 
Finland, som i någon mån erinrar om dem, är Houtskärsbilden, 
vilken ju om någon från första början tillhört vårt land. Varken 
här eller i Sverige är typen synnerligen talrikt företrädd, och de 
hithörande bilderna äro ej bland dem, om vilka sägnen göres 
gällande. I Ostpreussen finuas inga konstverk, som skulle på
minna om »de stulna» hos oss. Man kan väl knappt förutsätta, 
att stormaktstidens krigare hade en så deliciös smak, att de 
utvalde de äldre arbetena med stor omsorg och undveko att 
taga de yngre med sig. Beskyllningen måste i detta fall anses 
fullkomligt ogrundad.

Lika litet övertygande äro i regeln berättelserna i vårt eget 
land. Altarskåpet i Pernå är av lübeckskt ursprung, och det finnes 
ingenting, som skulle göra det osannolikt, att det redan under 
modeltiderf kommit till vårt land. Tvärtom förefaller detta 
högst naturligt. Detsamma gäller Raumoskåpet. Altarskåpet i

1 Bau- u. K unstdenkm . O ldenburgs I p. 102.
3 M iinzenberger: A ltäre I p. 112.
a B oetticher: O stp reussens K unstdenkm äler.
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Vörå har bilden av åtminstone ett nordiskt helgon, S. Olof, och 
troligen är även S. Erik bland de avbildade.

Berättelsen om de bortförda altarskåpen hör till dem, vilka 
uppstå av obekant anledning, kanske närmast härmning, och 
slå ner än på den ena än på den andra orten, där blott ett 
lämpligt objekt för den finnes. Till samma sort hör berättelsen 
om sjöledes komna, i land drivna konstverk. Den påträffas hos 
oss, blandad med andra sägner, i Nykyrko.

Om altarskåpen i flere kyrkor på Frankrikes nordkust be
rättas det, att de av änglar förts i land från havet. Man har 
trott att denna sägen uppkommit sålunda, att konstverken förts 
från Belgien till Spanien, men efter något skeppsbrott av vågorna 
förts i land h Dylika sägner återfinnas i Tyskland, t. ex. om 
apostlafigurerna i Mildstedt bei Husum, vilka vid den stora storm
floden 1634  skola ha drivits i land 3. Också i Sverige förekommer 
legenden. Det stora krucifixet i Öja. vilket ansluter sig till andra 
gottländska krucifix och utan tvivel är inhemskt, skall ha varit 
avsett för en kyrka i Moskva. Då fartyget, som förde det från 
Tyskland till Ryssland, var utanför Gottland, uppväxte en stark 
storm, och räddning ansågs omöjlig. Kaptenen bad till Gud 
och lovade att till närmaste kyrka överlämna krucifixet, om 
skeppet räddades. Han blev bönhörd och höll sitt lö ftes. En 
alldeles liknande berättelse finnes om ett altarskåp av flandrisk 
tillverkning i Nederluleå kyrka. Den förmäler, att konstverket 
varit ämnat för en kyrka i ett stort rike, som bar farvatten i 
Östersjön, att skutan, som skulle föra det till bestämmelseorten, 
blivit väderdriven långt in i Bottenhavet, att skepparen givit den 
heliga jungfrun löftet att altarskåpet skulle tillfalla den kyrka 
som var närmast den efterlängtade hamnen, och att han omsider 
lyckligt landat en mil från kyrkan. Om detta altarskåp berättas 
dessutom, att det är byte från trettiåriga kriget i .

Dessa legender, för vilka någon oväsentlig verklighet kan 
ligga till grund, kasta en intressant belysning på berättelsen 
om altarskåpet i Nykyrko, som ju uppgives vara av ryskt

1 Revue de Part chrétien 1894 (XXXVII) p. 449.
2 M atthaei: Holzplastik.
8 Varia 1904 p. 508.
* B ilder från N orrbotten 1905 p. 17.
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ursprung. Om skåpet heter det vidare, att det »ej ficks» (ei saatu) 
till en gammal kyrka; därför hämtades det till N ykyrkox. En 
ordlek således. Vidare var det en allmän tro, att altarskåpet ej 
kunde röras från kyrkan. Då det för några år sedan skulle föras 
till Helsingfors, samlade sig mycket folk, som lugnt åsåg, huru 
det väldiga konstverket bit för bit togs ned från den vägg där 
det hängt, men med spänt intresse och skakande på huvudet 
följde med, då det fördes mot kyrkans rymliga ingång.

Besläktad med traditionen om färden över havet är en 
annan, som berättas om helgonbilder i Lempäälä och Vesilaks 
kyrkor. Engång, när illgärningsmän antänt kyrkan i Lempäälä, 
räddades ur branden Petrus’ och Paulus’, Brigittas och Magda
lenas bilder, vilka sedan ställdes på två för ändamålet byggda
flottor. Dessa sattes i sjön att driva för vind och våg, och där 
bilderna stannade, där skulle kyrkan ånyo uppbyggas:

Cunga cuvat culkene
Sinne kircko tehtäne.

Petrus’ och Paulus’ bilder blevo av vädret drivna till Vesilaks, 
där 1422  en stenkyrka blev färdig, såsom biskop Konrad Bitz 
brev av år 1461  utvisar. De två andra bilderna drevo till Pelkän 
taipale i Lempäälä, där enligt samma brev år 1418  en kyrka 
byggdes 8.

Så väver folksägnen sitt brokiga nät omkring verkligheten, 
och visar, huru djupt dessa gamla bilder ännu sysselsätta folkets 
fantasi. De lärde ägnade ej mycket intresse åt dem. Elias 
Brenner, som gjorde sina antikvariska resor i Finland 1670— 7 2 , 
intresserade sig mest för det rent historiska, för vapensköldar
o. d., på sin höjd för S. Henriksbilder; det konstnärliga värdet 
hos de gamla bilderna såg han troligen ej. I 1700-talets rese
beskrivningar och sockenhistoriker omnämnas de ej sällan, men 
mera som kuriositeter, och alltid i korta och allmänna ordalag 
samt i regeln med oriktiga benämningar. Det var för övrigt 
troligen den antikiserande smaken under slutet av 1700-talet, som 
äntligen lät en bildstorm bryta ut över »de påviske belätena».

1 E. A spelins beskrivning i Finska Fornm innesföreningens arkiv.
2 R einholm ska sam lingen å H istoriska M useet i H elsingfors: LXXVII. 965.



Hipping säger sålunda om Pernå kyrka, icke utan tillfredsställelse; 
»Några usla Jungfru Marie och Apostlabilder fanns ännu för en 
tid sedan, men äro nu helt och hållet förstörda2». På andra 
ställen målade tnan sniderierna vita, för att giva dem likhet med 
den grekiska konstens mästerverk. Det var åtminstone icke en 
så radikal åtgärd, som det för hundra år sedan överallt pågående 
vitlimmandet av de medeltida kalkmålningarne i våra kyrkor.

Med vår tid har en ny dag randats över de gamla bilderna. 
Forskningen har bemäktigat sig detta viktiga material till bely
sande av vår medeltida kultur, och de ha sökts fram ur gömda 
vrår för att på sitt sätt vittna om gångna tider. Vare även de 
för vårt folk en erinran om, huru rik och mångsidig våra för
fäders kultur var, och huru djupt den rotade i västerlandets 
kultur.
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1 Hipping: Perno socken p. 109.



Förteckning över altarskåp, helgonbilder o. a. 
träsniderier i Finlands kyrkor.

Förteckningen upptager alla de kyrkor, vilkas namn före
komma i medeltida urkunder1 eller i vilka medeltida konst
minnen påträffats. För de kyrkor, i vilka inga träsniderier finnas 
eller veterligen funnits, angives detta med ordet: intet. Såsom 
stöd härför anföres i de flesta fall Neovii arbete 2 eller kyrkoher- 
darnes år 1888  till Arkeologiska Kommissionen insända uppgifter 
om kyrkorna och deras inventarier. För de övriga uppgives den 
konstarkeolog, vilken tidigast undersökt resp. kyrka; de kyrkor, 
som jag besökt, äro dessutom angivna med en *. Jag står dock 
ensam för förteckningen i nu föreliggande form. enär jag ofta i 
fråga om benämningar o. a. avviker från mina föregångare. 
Avvikelserna ha ej synts mig vara av sådan betydelse, att de 
här bort upptagas. Hausens kyrkobeskrivningar äro publicerade; 
de övrigas förvaras i Historiska Museets i Helsingfors topogra
fiska arkiv, där också andra källor i stor mängd finnas ordnade.

Föremålen äro så vitt möjligt uppräknade i tidsföljd inom 
varje kyrka; figurbilder dock främst. De föremål, vilka ej date
rats, äro enligt min åsikt till allra största delen inhemska arbeten 
av ringa konstvärde eller intresse för övrigt, från slutet av 1400- 
talet eller början av följande sekel. Alla bestämningar äro mina; 
endast helgonskåpet i Houtskär är daterat, till 1 5 08 .

För att undvika ständiga upprepningar i texten, har jag 
där uppgivit endast namnet på de kyrkor, där resp. föremål 
ursprungligen förvarats, men däremot icke det museum, dit 
bilderna senare förts. Sålunda: S. Henrik i Ackas kyrka, och

1 Leinberg: F inlands territoriala försam lingar.
2 N eovius: Inventarier. Även andra källor ha an litats: stipendiatberät

te lser m. m.
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icke: S. Henrik från Ackas kyrka i Statens Historiska Museum 
i Helsingfors. I förteckningen ha däremot alla museiföremål 
angivits, jämte inventariinummer. (Hist. Mus. — Statens Hist. 
Mus. i Helsingfors).

Förteckningen avser tillika att vara ett register över texten, 
och har hänvisning gjorts till de sidor, där resp. föremål beskri
vits eller omnämnts. Med ledning härav kunna också bilder, 
som omtalats på flere ställen, identifieras. De viktigare ställena 
utmärkas med kursiv stil.

Slutligen har jag, då jag i ganska stor omfattning berört 
de ännu icke publicerade träsniderierna i Sverige, ansett mig 
böra bifoga ett register också över dem.

* 1 . Ackas (Nervander 1887).
1. Madonna. 1450— 7 5 . S. 263.
2 . Madonna. 1450— 7 5 . S. 263.
3 . Altarskåp. C . 1 485 . S. 229— 230, 2 32 , 2 9 4 . Avb.

s. 2 28 , 2 2 9 .
4 . S. Henrik. Början av 1500-talet. Hist. Mus. 4 5 3 . 

S. 312, 31 3 . Avb. s. 3 1 2 .
5 . Johannes döparen.

2 . Asikkala (Appelgren 1889).
1. S. Henrik. Tavastlands museum.

3 . Birkala (Nervander 1892). Intet.
* 4 . Bjernå (Nervander 1885).

1. Madonna. 1300— 2 5 . Hist. Mus. 4 3 6 2 . 8. S. 58, 6 1 , 8 1 .
2 . En konung. 1325— 5 0 . Hist. Mus. 4 3 6 2 . 3 . S. 72, 7 4 .
3 . Madonna. 1350— 6 0 . Hist. Mus. 4 3 6 2 . 7 . S. 52 , 6 1 .

Avb. s. 5 2 .
4 . Pietä. C. 1450 . Hist. Mus. 1186 . 4 . S. 142. Avb. s. 142 .
5 . Grupp: Marie bebådelse. 1475— 1500 . Hist. Mus.

1186 . 1— 2 . S. 264, 2 9 3 .
6. Maria Magdalena. Hist. Mus. 1186 . 5 .
7 . S. Anna. Hist. Mus. 1186 . 3 .
8. S. Brigitta. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 2 .
9 . Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 10 .

10 . S. Lars. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 2 2 .
11 . S. Sebastian. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 9 .
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12 . S. Jakob. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 4 .
13 . S. Mikael. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 5 .
14 . En apostel. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 6.
15 . Helgonskåp: en apostel. Hist. Mus. 4 3 6 2 . 19 .
1 6 . Draken från en S. Göransgrupp.
17 . Krucifix.
18 . Krucifix.

* 5 . Borgå  (Neovius: Inventarier).
1. S. Kristofer. Försvunnen.

*6 . Eckerö (Nervander 1871).
.1. Madonna. 1300— 2 5 . S. 56, 6 1 , 8 1 .
2 . S. Vitus. Början av 1500-talet. S. 2 7 7 .
3 . S. Sebastian.
4 . Krucifix.

7 . Elimä (Hausen 1876). Intet.
8. Esbo (Kyrkoherdefimb:s skrivelse 1888). Intet.
9 . Eura  (Lindström: Eura socken). Intet.

10. Euraåminne (Aspelin 1874).
1. Altarskåp. 1425— 5 0 . Rauino Mus. S. 125— 129, 146 . 

Avb. s. 121 , 126 .
* 11 . Flnström (Nervander 1871).

1. Krucifix. 1300— 5 0 . S. 78— 79, 8 1 .
2 . Altarskåp (pietå och 6 helgon) 1470— 9 0 . S. 223— 225, 

2 84 , 2 8 5 . Avb. s. 22 4 .
3 . Altarskåp (pietå och 2 helgon). 1450— 1500 . S. 2 8 4 .
4 . Helgonskåp: S. Mikael. S. 2 36 , 2 7 8 .
5 . Helgonskåp: S. Antonius.
6. Helgonskåp: S. Margareta.
7 . En konung.

12 . Föglö (Nervander 1871). Intet.
13. G am la  Karleby (Nervander 1896). Intet.
14 . Geta (Nervander 1871). Intet.

* 15 . Halikko (Nervander 1885).
1 . Altarskåp. C. 1440 . S. 131— 132. Avb. s. 131 .
2 . Två figurer ur »S. Annas släkt». 1475— 1500 . S. 261.
3 . Krucifix.

* 16. Hammarland (Nervander 1871).
1. 11 bilder ur ett altarskåp. 1470-talet. Delvis Abo
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Mus. L. 5 0 . S. 225— 226/ 2 27 , 2 28 , 252 , 2 8 7 , 2 9 3 . 
Avb. s. 121, 225 .

17. Harjavalta (Nervander 1887). Intet.
* 18 . Hattula (Nervander 1887).

1. Madonna. 1350— 6 0 . S. 3 5 , 51— 52, 6 1 .
2 . Krucifix. 1300-talet. S. 79— 8 0 .
3 . Altarskåp (tomt), nedtill målningar. 1450— 7 0 . S. 267.
4 . S.. Brigitta. 1460— 1 5 00 . S. 2 6 3 .
5 . Grupp: Kristus bär sitt kors (2 fig.). S. 289.
6. En man i världslig dräkt. S. 2 8 9 .
7 . S. Olof. 1500— 2 5 . S. 6 5 , 3 1 2 , 3 1 3 .

8. Ur ett altarskåp: madonnan och en konung.
9 . Ur ett altarskåp: S. Martin och S. Lars.

10 . Gud Fader. Fragment ur en grupp »Nådastolen».
11 . Madonna.
12 . S. Anna.
13 . Johannes evangelisten.
14 . Johannes döparen.
15. S. Jakob.
16 . En apostel.
17. S. Mikael.
18 . S. Stefan (?).
19 . S. Göran med draken.
20 . S. Göran (?).
21 . S. Henrik.
2 2 . Okänt kvinnligt helgon.
2 3 . Maria och Johannes. Från en krucifixgrupp.
2 4 . Krucifix.
25 . Krucifix.

19. Hauho (Nervander 1892).
1. En konung. 1300-talet. S. 66.
2 . Ur ett altarskåp: Johannes evangelisten och S, Stefan.

1500— 2 5 . Hist. Mus. 2 1 81 . 1— 2 . S. 3 1 0 .

3 . Madonna.
4 . S. Anna.
5 . Ur ett altarskåp: två apostlar.
6. En apostel.
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7 . . S. Lars.
8. Krucifix.

2 0 . Helsinge (Hausen 1876).
1 . S. Stefan. 1475— 1500 . Hist. Mus. 1142 . I. S. 2 6 6 .
2. Job (?). S. 2 8 9 .
3 . Job (?). Hist. Mus. 1142 . 2 . S. 2 8 9 .
4 . S. Anna.
5 . Krucifix.
6. Krucifix.
H ollola (Nervander 1892).
1. Madonna. 1350— 6 0 . S. 52, 6 1 .
2. S. Olof. 1450— 75 . Tavastl. Mus. S. 6 5 , 265. Avb.

s. 2 6 5 .
3 . Johannes evangelisten. Tavastl. Mus. 

S. 228— 2 2 9 .
. 1450— 1500 .

4 . Maria Magdalena. 1450— 1500 . S. 2281— 2 2 9 .
5 . Ur ett altarskåp: 8 helgon. 1470-talet. S. 227— 229, 2 9 3 .
6. Ur ett altarskåp: S. Lars och S. Stefan. 

S. 266.
1460— 9 0 .

7 . S. Anna. 1475— 1500 . S. 262, 2 9 4 .
8. S. Jakob. S. 2 6 7 .
9 . Helgonskåp: S. Brigitta. S. 2 7 5 .

10. Helgonskåp: S. Henrik. S. 2 7 5 .
11. Krucifix. 1475— 1500 . S. 28 2 .
12. Pietä. 1400— 5 0 .
13 . Madonna. 1400— 5 0 .
14 . S. Henrik.
15 . S. Karin.
16 . S. Göran med draken.
17 . En apostel.
18 . Krucifix.
19 . Korstolar. 1480— 9 0 . Hist. Mus. 4 4 1 1 . i 

199— 203, 206 , 2 1 3 . Avb. s. 2 0 1 .
3, 4 9 6 2 . S. 6 5 ,

20. Två ljusstavar. Hist. Mus. 4 4 1 1 . 2 .
* 2 2 . H outskär (Nervander 1871).

1 . Helgonskåp: Okänt kvinnligt helgon. 1508 . Hist. 
Mus. 2 2 07 . S. 225 , 305— 309, 3 4 0 . Avb. s. 3 0 6 , 3 0 7 . 

23 . Ijå (Nervander 1896). Intet.
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* 2 4 . Ikalis (Meinander 1901).
1 . S. Olof. Början av 1400-talet. Hist. Mus. 1974 . 3 .

S. 0 5 , 143, 2 3 1 .
2 . Madonna. C. 1500 . Hist. Mus. 1974 . 1 .
3 . En apostel. 1500— 2 5 . Hist. Mus. 1974 . 4 . S. 2 7 0 .
4 . S. Jakob. Hist. Mus. 1974 . 2 .

* 2 5 . Ilmola (Meinander 1900).
1. ’Ur ett altarskåp: 4  helgon. Början av 1500-talet.

S. 280.
2 . S. Gertrud. S. 2 8 0 .
3 . S. Paulus.

2 6 . Ingå (Hausen 1870). Intet.
2 7 . Itis (Neovius: Inventarier). Intet.
2 8 . Janakkala (Nervander 1887).

1. Helgonskåp: madonna. Början av 1400-talet. Hist.
Mus. 1319 . S. 139— 40. Avb. s. 139 .

2 . Ur ett altarskåp: S. Lars och S. Stefan. 1460— 9 0 .
Hist. Mus. 1320 , 1321 . S. 2 6 6 .

3 . S. Olof. 1475— 1500 . Hist. Mus. 1318 . S. 6 5 , 2 6 5 .
4 . S. Jakob. Efter 1500 . Hist. Mus. 1323 . S. 272.
5 . S. Lars. Hist. Mus. 1324 .
6. En apostel. Hist. Mus. 1322 .

2 9 . Jockas (Neovius: Inventarier). Intet.
* 3 0 . Jomala (Nervander 1871).

1 . Madonna. 1350— 6 0 . S. 57, 6 1 , 8 4 . Avb. s. 5 7 .
2 . Krucifix. 1300-talet. S. 80, 2 1 8 .
3 . Ur ett altarskåp: 6 figurer (korsfästelsen). 1 4 4 0 — 6 0 .

S. 218— 219.
4 . S. Anna.
5 . Krucifix.

* 3 1 . Jämsä (Meinander 1902).
1. Helgonskåp: madonna, samt målningar. Slutet av

1400-talet. S. 233, 2 9 4 .
2 . Krucifix. Slutet av 1400-talet. S. 2 8 2 .
3 . S. Mikael.

3 2 . Jääskis (Neovius: Inventarier). Intet.
3 3 . Kalajoki (Nervander 1896). Intet.
3 4 . Kalvola (Nervander 1887).
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1. S. Erik (?) 1300— 2 5 . Hist. Mus. 1184 . 3 . 
66— 67, 7 3 , 8 1 . Avb. s. 66.

S. 6 1 ,

2. En konung. C. 1325 . Wichtis folkhögskola. S. 72 l .
3 . Madonna. C. 1425 . Hist. Mus. 1184 . 1. S. 140.

Avb. s. 140 .
4 . Okänt kvinnligt helgon. 1 5 0 0 —2 5 . Hist. Mus. 1184 . 2 .

S. 309.
5 . Krucifix. Hist. Mus. 1184 . 4 .

3 5 . K angasala (Nervander 1892).
1. Maria. Från en krucifixgrupp.
2. Johannes evangelisten.
3 . S. Henrik.

* 3 6 . K aris (Hausen 1 8 7 0 ; Nervander 1894).
1. En konung. 1350— 1400 . S. 72 , 74 .
2.

3 .

S. Karin. C. 1400 . Hist. Mus. 5 2 00 . S. 
Avb. s. 138 .
Pietä. 1400— 2 5 . S. 142 .

136 — 138.

4 . S. Antonius. S. 142 . Kanske samhörig ined föreg.
5 .
6.

S. Brigitta. 1470— 9 0 . S. 265. 
S. Lars. 1475— 1500 . S. 265.

7 . S. Erasmus. Början av 1500-talet. S. 277 .
8. Den uppståndne Kristus. S. 288 .
9 . Johannes döparen 2.

10. Okänt kvinnligt helgon.
K arkku (Nervander 1892).
1. S. Anna. 1475— 1500 . S. 2 62 , 2 9 4 .
2. Ur ett altarskåp: Johannes evangelisten och Johannes

döparen. 1475— 1500 . S. 266, 2 94 .
3 . S. Mikael. C. 1500 . S. 266, 29 4 .
4 . Misericordiebild. S. 2 88 .
5 .
6.

Johannes evangelisten. 
S. Brigitta.

7 . S. Lars. *
8. S. Göran till häst.

1 Enligt en av notarien K. Soikkeli m eddelad fotografi är bilden hel, ej 
ett fragment, såsom  det uppgives sid. 72.

2 Avb. hos Forsström : K eskiajan H istoria p. 710
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9 . En konung.
10. En apostel.
11. Okänt kvinnligt helgon.
12. Okänt kvinnligt helgon.

3 8 . Karlö (Nervander 1896).
1. Ur ett altarskåp: 11 apostlar. Slutet av 1400-talet. 

S. 2 80 .
2. Madonna. C. 1500 . S. 2 8 0 .
3 . S. Lars. C. 1500 . S. 2 8 0 .
4. S. Brigitta. C. 1500 . S. 280 .

3 9 . Kemi (Nervander 1896).
1. S. Olof. C. 1500 . S. 65 , 2 80 .
2. Okänt kvinnligt helgon. S. 2 80 .
3 . Misericordiebild. S. 288 .
4 . S. Anna.
5 . S. Jakob.
6. S. Lars.

40 . Kiikala (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1887). Intet.
* 41 . Kimito (Stiemman: Minnesmärken).

1. S. Andreas. Saknas nu.
4 2 . Kisko (Nervander 1885).

1. Madonna. 1475— 1500 . S. 263 .
2. S. Anna.
3 . S. Mikael.
4 . En konung.
5 . Okänt kvinnligt helgon.

* 4 3 . Kivinebb (Meinander 1901). Intet.
4 4 . Kjulo (Salminen: Köyliön pitäjä). Intet.

* 4 5 . Korpo (Nervander 1871).
1. Madonna. 1250— 7 5 . Hist. Mus. 1744 . 1. S. 7 , 33— 39,

67 . Avb. s. 3 4 .
2. Madonna. Inemot 1400 . S. 57— 58, 6 2 .
3 . Altarskåp. 1460— 8 0 . S. 65 , 221— 223, 2 26 . Avb.

s. 222.
4 . Kristi grav. Hist. Mus. 1744 . 2 . S. 273 .
5 . S. Karin. Början av 1500-talet. S. 308— 309
6. S. Olof. S. 65 .
7 . S. Göran till häst. S. 2 7 7 .
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8. S. Mikael.
9. Krucifix.

10. Korstolar. 1460— 80. S. 193— 194, 195, 204, 205, 213.
11. Två ljusstavar.

* 46. Korsnäs (Meinander 1900).
1. Madonna. 1475— 1500. Hist. Mus. 2276. 1. S. 280.
2. Madonna. 1475— 1500. Hist. Mus. 2276. 2. S. 280.
3. Johannes döparen. C. 1500. Hist. Mus. 2276. 4.

S. 279— 280.
4. Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 2276. 3.

47. K oskis (Neovius: Inventarier). Intet.
* 48. Kumlinge (Nervander 1871).

1. Helgonskåp. 1250— 75. S. 10, 11— 22, 33, 39, 45,
70, 84, 97, 98, 129, 292. Avb. s. 12.

2. Krucifix 1300— 50. S. 78, 79, 81.
49. Kumo (Nervander 1887). Intet.
50. Kustö (Nervander 1885). Intet.
51. Kymmene (Hausen 1876). Intet.
52. Kyrkslätt (Hausen 1870).

1. S. Olof. C. 1340. S. 84. Försvunnen.
53. Kärkölä (Nervander 1892). Intet.
54. Kökar (Hausen 1871).

1. Krucifix.
* 55. Laihela (Meinander 1900).

1. Ur ett altarskåp: tre helgon. C . 1500. S. 279.
2. Okänt kvinnligt helgon. S. 280.
3. Krucifix. 1475 -1500. S. 282.
4. Ur ett altarskåp: S. Brigitta och S. Karin (?).
5. S. Stefan.
6. S. Göran till häst.
7. En apostel.
8. Krucifix.

56. Lampis (Nervander 1892).
1. S Anna. 1475— 1500. S. 262, 294. Avb. s. 262.
2. Helgonskåp: S. Agnes. 1500— 25. S. 277.
3. Pietå. S. 284.
4. Misericordiebild. S. 288.
5. En apostel.
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G. En konung. C. 150C S. 66.
7. En konung. 1500— 25. S. 66, 270.

* 57. Lappfjärd (Meinander 1900).
1. S. Olof. 1475— 1500. S. 65, 265.
2. Krucifix. 1475— 1500. S. 282.
3. Madonna (?).
4. S. Anna (?).
5. S. Lars.
6. S. Brigitta.
7. En apostel.

58. Lappi (Aspelin 1874).
1. En konung. 1350— 1400. Raumo Mus. S. 72, 74.
2. Maria och Elisabet. Efter 1500. Raumo Mus. S. 309—-310.
3. S. Anna. Raumo Mus.
4. Pietk. Raumo Mus. S. 284.
5. En apostel. Raumo Mus.

59. Lappträsk (Hausen 1876). Intet.
60. Lappvesi (Cederhvarf 1896). Intet.
61. Lavansaari (Frankenhaeuser 1907).

1. Madonna. C. 1500.
62. Lemböte ruiner. (Nervander 1871). Intet.

* 63. Lemland (Nervander 1871).
1. Madonna. 1300-25. S. 56, 61, 81.
2. Madonna. 1350— 60. S. 57, 61, 84.
3 . Krucifix. 1300-talet. S. 80.
4. Altarskåp. 1440— 60. S. 65, 218, 225, 226.
5. S. Brigitta. S. 263.
6. S. Jakob.
7. S. Henrik.
8. Krucifix.

* 64. Lemo (Aspelin 1874).
1. Krucifix. 1300-talet. S. 79.
2. Krucifix. 1300-talet. S. 79.
3. Altarskåp. C. 1500. S. 65, 276.
4. S. Göran till häst.

65. Lem päälä (Nervander 1892). Intet.
* 66. Letala (Aspelin 1874).

1. Madonna. 1300-talet. S. 60 .
23
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2. Kristi grav. 1450— 1500. S. 273, 288.
* 67. Lillkyro (Meinander 1900).

1. S. Henrik. Början av 1500-talet. S. 280.
2. S. Gertrud. S. 280.
3. S. Karin (?).
4. Okänt kvinnligt helgon. S. 280.
5. Krucifix. C. 1500. S. 282.'
6. S. Göran till häst.

68. Limingo (Nervander 1896). Intet.
69. Lochteå (Nervander 1896). Intet.

* 70. Loimijoki (Nervander 1887). Intet.
* 71. Lojo (Hausen 1870).

1. S. Stefan (?). Gärknäs i Lojo.
2. S. Göran.
3. Krucifix.

* 72. Lokalaks (Aspelin 1874) l .
1. Madonna.
2. S. Anna.
3. Johannes evangelisten.
4. Gud Fader, ur en grupp Nådastolen.
5. Krucifix.

73. Loppis (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1888). Intet.
74 Lundo (Nervander 1885).

1. Ur ett altarskåp: S. Petrus och S. Paulus. 1350— 60. 
Åbo Mus. L. 143, 144. S. 75. Avb. s. 75.

2. Altarskåp. C. 1500. Åbo Mus. osign. S. 252,275— 276,293.
3. Ur ett altarskåp: S. Sigfrid och S. Barbara. Åbo

Mus. osign. 2 S. 271.
4. Helgonskåp: S. Anna. C. 1500. Åbo Mus. L. 149.

S. 275.
5. Gud Fader, ur en grupp »Nådastolen». S. 287.
6. Helgonskåp: okänt kvinnligt helgon. C. 1500. Abo

Mus. osign. S. 275.
7. S. Lars. C. 1500. Åbo Mus. L. 148. S. 270.

1 Vid mitt besök 1906 återfann jag ej bilderna.
* Flere bilder i Åbo M useum  sakna signatur, m en åtm instone en del av 

dem  är från Lundo. Jfr N ervänders beskrivning. En fullständig identifiering
m ellan denna och bilderna i Åbo M useum  har jag ej lyckats åstadkom m a.
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8. S. Sebastian. C. 1500. Åbo Mus. L. 139. S. 270.
9. En apostel. Åbo Mus. L. 147. S. 270.

10. Job. Åbo Mus. L. 138. S. 289.
11. Ur ett altarskåp: tre apostlar.
12. Helgonskåp: S. Lars.
13. S. Lars. Åbo Mus. L. 150.
14. Maria, från en krucifixgrupp. Åbo Mus. L. 146.
15. Okänt helgon i inunkdräkt. Åbo Mus. L. 145.
16. En apostel. Åbo Mus. L. 141.
17. Madonna.
18. Madonna.
19. En konung.
20. S. Mikael. Åbo Mus. L. 137.
21. Krucifix.
22. Krucifix.

L uvia  (Kyrkoherdeämbrs skrivelse 1887).
1. Madonna.
2. Misericordiebild.
3. En konung.
4. S. Anna.
M asku (Aspelin 1874).
1. Altarskåp. Början av 1500-talet. S. 313— 314. Avb. 

s. 314.
2. Johannes döparen.
3. Krucifix.
4. Krucifix.

77. M essuby (Nervander 1892).
1. Madonna. 1460—90. Hist. Mus. 1182. S. 263.
2. En konung.
3. En apostel.
4. S. Mikael.

78. Mola (Neovius: Inventarier). Intet.
79. Muhos (Nervander 1896). Intet.

* 80. Munsala (Meinander 1900).
1. S. Henrik. C. 1500.
2. Johannes evangelisten.
3. Johannes döparen.
4. Krucifix.
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81. M ustasaari (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1888). Intet.

* 82. Nagu (Nervander 1871).
1. Altarskåp. C. 1470. Hist. Mus. 1620. S. 219—221, 

224, 226, 339. Avb. s. 219.
2. S. Brigitta. Åbo Mus. osign.
3. S. Anna. Åbo Mus. osign.
4. Okänt manligt helgon. Åbo Mus. osign.
5. Okänt kvinnligt helgon. Åbo Mus. osign.

83. N astola (Neovius: Inventarier).

84. Nedertorneå (Nervander 1896). Intet.

* 85. N ousis (Nervander 1871).
1. Madonna. 1325— 50. Hist. Mus. 2073. 1. 

57, 59, 61. Avb. s. 53.
S. 53—54,

2. Den återuppståndne Kristus. 1350— 60. 
2073. 4. S. 76, 288.

Hist. Mus.

3. En apostel. 1350— 60. Hist. Mus. 2073. 11. S. 75—76.
4. S. Jakob. 1350— 60. Hist. Mus. 2073. 2. S. 76.
5. Misericordiebild. Hist. Mus. 2073. 5. S. 288.
6. S. Lars. 1500— 25. Hist. Mus. 2073. 9. S. 270.
7. S. Sebastian. 1500— 25. Hist. Mus. 2073. 7. S. 270.
8. Ur ett altarskåp: S. Martin och S. Vitus. 

Hist. Mus. 2073. 8, 10. S. 277.
1500— 25.

9. Helgonskåp: S. Henrik. S. 293.
10. Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 2073. 3.
11. S. Göran, fragment.
12. Krucifix. Hist. Mus. 2073. 6.

86. Nykyrka (Neovius: Inventarier). Intet.

* 87. Nykyrko (Aspelin 1874).
1. En konung. 1325— 50. Hist. Mus. 4971. S. 66, 68— 69, 

70, 72, 73, 99, 100. Avb. s. 68.
2. Altarskåp (Barbaralegenden). 1425— 50. Hist. Mus.

4329. 6. S. 157— 177, 179, 194. 238, 341, 342. Avb.
s. 159, 163, 165, 167, 173.

3. Madonna. 1460— 90. S. 263.
4. Helgonskåp: S. Erik. S. 66.
5. Altarskåp med två helgon. S. 274.
6. S. Anna. 1470— 90. S. 262.
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7. S. Sebastian. Efter 1500. S. 270
8. Madonna.
9. S. Lars.

10. Okänt kvinnligt helgon.
11. S. Göran till häst.
12. Korstolar. 1460— 80. Hist. Mus. 4329. 1 — 3. S. 194— 199, 

203, 206, 213, 214. Avb. s. 195, 197.
*  88. Nystad (Aspelin 1874).

1. Pietä. 1400— 25. S. 142.
2. Madonna. Inemot 1450. Hist. Mus. 2013.1. S. 144— 147, 

150, 314. Avb. s. 145.
* 89. Nådendal (Nervander 1971).

1. Altarskåp. 1480— 1500. S. 65, 122, 254— 261, 276, 
294. Avb. s. 255, 257.

2. Kristushuvud. 1450—1500. S. 282— 283, 286. Avb. 
s. 283.

3. Pietä. S. 284.
4. Okänt kvinnligt helgon.
5 . Sakramentshus. S. 188.
6. Hostiarium (?). Hist. Mus. 2034.

* 90. Närpes (Meinander 1900). Intet.
91. O lofsborg? (Frankenhaeuser 1907).

1. Madonna. Nyslotts Mus.
1 92. Oripää (Nervander 1887).

1. Krucifix. 1475— 1500. S. 282.
2. Helgonskåp: madonna. Början av 1500-talet. S. 274.
3. S. Henrik. 1500— 25. S. 274.
4. Helgonskåp: S. Lars.
5. Helgonskåp: S. Anna.
6. Okänt kvinnligt helgon. S. 274.
7. S. Brigitta.
8. S. Göran till häst.
9. Krucifix.

10. Krucifix.
93. Padasjoki (Neovius: Inventarier).

1. S. Olof. 1300— 25. Hist. Mus. 3613. 4. S. p8, 73, 81.
2. S. Brigitta. 1475— 1500. Hist. Mus. 3613. 2. Ö. 262— 263. 

Avb. s. 263.



358 Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV.

3. S. Aima. Hist. Mus. 3613. 3.
4. En apostel. Hist. Mus. 3613. 1.

94. Pargas (Nervander 1871). ‘
1. S. Brigitta. 1450— 1500. Hist. Mus. 1895. 1. S. 263.
2. S. Anna. Hist Mus. 1895. 2. S. 275.
3. Johannes döparen. C. 1500. Hist. Mus. 1895. 3. 8. 270.
4. Johannes evangelisten. C . 1500. Hist. Mus. 1895. 6.

S. 270.
5. En apostel. C . 1500. Hist. Mus. 1895. 5. S. 270.
6. S. Karin. Efter 1500. 'H ist. Mus. 1895. 8. S. 270.
7. S. Henrik. Hist. Mus. 1895. 4.
8. En konung. Hist. Mus. 1895. 7.
9. Krucifix.

* 95. P edersöre (Nervander 1896; Aspegren: Pedersöre sokn).
1. Madonna. 1475— 1500. S. 147, 263.
2. Krucifix. 1475— 1500. S. 282.
3. Altarskåp (Nedtagningen från korset). S. 279. Försvunnet.
4. Altarskåp (Nådastolen? och två helgon). Försvunnet.

* 96. Pem ar (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1887 *).
1. Altarskåp.
2. Altarskåp.
3. S. Göran.
4. S. Jakob.

* 97. Pernå (Hausen 1876; Hipping: Perno socken).
1. Krucifix. 1300-talet. S. 77— 79
2. Maria och Johannes, ur en krucifixgrupp. 1400-talet.
3. Altarskåp. 1500— 25. S. 329— 333, 339, 340. Avb. s. 331
4. Flere förstörda bilder. S. 343.

98. Pikis (Nervander 1885). Intet.
* 99. Pojo (Nervander 1885).

1. Madonna. Inemot 1350. S. 59, 61.
2. Pietå. 1450— 1500. S. 286.
3. Jesu födelse. Relieffragment. 1470-talet. S. 263, 

264, 294.

1 I anförda skrivelse uppgivas efter kyrkans inventarium  2 altarskåp (det 
ena med målade dörrar) och en S. G öransbild . N ervander om näm ner intet 
härav i sin  berättelse 1885, och icke heller jag har under besök i kyrkan fun
nit annat än en S. Jakobsbild.
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4. Ur ett altarskåp: S. Olof och ett okänt kvinnligt hel
gon. Slutet av 1400-talet. S. 65, 264.

5. S. Sigfrid. Hist. Mus. 1132. 2. S. 277.
6. En apostel.
7. En apostel.
8. S. Göran till häst.
9. Krucifix.

10. Krucifix.
11. Korstolar. Försvunna. S. 212— 213.

* 100. Pyttis (Hausen 1876).
I.. Ur ett altarskåp: S. Mikael och S. Henrik. 1500— 25. 

Borgå Mus. S. 310.
2. Marie kröning. 1500— 25. Borgå Mus. S. 122, 310.
3. Helgonskåp: S. Anna. Borgå Mus.
4. Madonna. Borgå Mus.
5. Madonna. Borgå Mus.
6. S. Henrik h

101. Pälkäne (Nervander 1887).
1. Madonna. 1475— 1500. Hist. Mus. 1183. 6. S. 147, 263.
2. S. Olof. 1475— 1500. Hist. Mus. 1183. 1. S. 65, 265.
3. Ur ett altarskåp: S. Henrik, S. Jakob, madonnan.

1500—25. Hist. Mus. 1183. 2, 4, 7. S. 274.
4. Madonna. Hist. Mus. 1183. 5.
5. S. Lars. Hist. Mus. 1183. 9.
6. S. Sebastian. Hist. Mus. 1183. 3.
7. En apostel. Hist. Mus. 1183. 10.
8. Från en S. Göransgrupp: en prinsessa.

* 102. Pöytis (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1887). Intet.
* 103. Raumo (Aspelin 1874).

1. Altarskåp. Inemot 1450. Raumo Mus. S. 118— 125,
217, 339, 340. Avb. s. 117, 119.

104. Rengo (Nervander 1887).
1. S. Martin (? )8.

1 Använd som underlag för predikstolen och först 1907 bragt i dagen 
vid en reparation. Medd. av C. Frankenhaeuser.

! Kallas av folket „Rengon Jaakko“. Avb. hos Forsström: Keskiajan  
Historia p. 365.
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* 105. Reso (Nervander 1871).
1. Madonna. 1350— 60. S. 52, 61.
2. Den uppståndne Kristus. 1360— 1400. S. 76, 288.
3. S. Olof. 1400— 50. S. 65, 143.
4. Helgonskåp: S. Anna. C. 1500. S. 269.
5. Helgonskåp: S. Lars. Efter 1500. S. 270.
6. En apostel S. 270.
7. S. Martin. S. 277.
8. S. Stefan. S. 270.
9. S. Brigitta. S. 270.

10. Helgonskåp: S. Henrik.
11. Krucifix.

Rimito (Aspelin 1874).
1. Altarskåp. 1450— 70. S. 227, 287.
2. Helgonskåp: Pietä.
3. Helgonskåp; S. Anna.
4. Helgonskåp: En konung.
5. S. Jakob.
6. S. Jakob.
7. Okänt manligt helgon.
8. S. Göran, stående på en drake.
9. Krucifix.

Rusko (Aspelin 1874).
1. S. Olof. 1250— 75. Abo Mus. osign. S. 31 

66. Avb. s. 32.
—33, 39,

2. Madonna. Inemot 1400. Åbo Mus. L. 88. £5. 59, 62.
3. En apostel. C. 1500. Åbo Mus. L. 84. S. 270.
4. S. Sebastian. Åbo Mus. L. 89. S. 270.
5. S. Martin. Åbo Mus. L. 83 S. 277.
6. Gud Fader, ur en grupp Nådastolen. Abo Mus. L. 87. 

S. 273, 287.
7. S. Göran med draken. Åbo Mus. L. 82. S. 277.
8. S. Petrus. S. 271. Åbo Mus. osign.
9. S. Anna. Åbo Mus. L. 86.

10. Okänt kvinnligt helgon. Åbo Mus. L. 70.
11. Krucifix.
12. Krucifix.
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108. Sagu (Hausen 1871).
1. Helgonskåp: Madonnan. S. 188, 191.
2. Krucifix. 1475— 1500. S. 282.
3 . Krucifix. 1475— 1500. Hist. Mus. 4253. 14. S. 282.
4. Krucifix.
5. S. Lars. Hist. Mus. 4253. 13.
6. S. Göran till häst.
7. Sakramentshus. S. 188.
8. Korstolar. 1460— 80. S. 187— 193, 194, 195, 199,

200, 203, 205, 212, 213, 214. Avb. s. 189, 191.
109. Salo (Nervander 1896).

1. Helgonskåp: S. Olof, med målningar. 1425— 50. S. 65,
147— 150, 152— 155, 212, 279. Avb. s. 148, 149.

2. Helgonskåp: Madonna, med målningar. Omkring 1450.
S. 65, 147, 150— 152, 155— 157, 279. Avb. s. 151.

3. Altarskåp: Petrus och Paulus. C. 1500. S. 279.
4. Ur ett altarskåp: Johannes evangelisten och Johannes 

döparen. S. 279.
5. S. Brigitta. 1450— 1500. S. 263.
6. Ett okänt kvinnligt helgon.
7. Krucifix. 1475-1500. S. 282.

110. Saltvik (Nervander 1871).
1. Krucifix. 1260— 90. S. 22—30, 39, 40, 77, 78. Avb.

s. 2 3 .
2 . Altarskåp. Efter 1460 . S. 219.
s. B ertils (Nervander 1885).

1. En konung. 1325— 5 0 . S. 66, 72, 7 4 .
2. Helgonskåp: S. Henrik. C. 1500 . S. 2 7 3 .
3 . Helgonskåp: S. Jakob. S. 2 73 .
4 . Helgonskåp: S. Petrus. S. 2 7 3 .
5 . En apostel. Efter 1500 . S. 2 71 .
6. Misericordiebild. S. 2 8 8 .
7 . S. Sebastian. S. 2 7 0 .
8. S. Sebastian. S. 271 .
9 . S. Brigitta. S. 2 71 .

10. S. Agnes. S. 277 .
11. Madonna.
12. Johannes döparen. S. 271 .
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13. S. Göran till häst.
14. Krucifix. S. 282.
15. Ett Johanneshuvud (dopfuntslock). S. 271.

* 112. S. Karins (Nervander 1871).
1. Madonna. C. 1500. Hist. Mus. 4422. 3. S. 271.
2. En konung. Hist. Mus. 4422. 7. S. 271.
3. En apostel. Hist. Mus. 4422. 6. S. 271.
4. Ur ett altarskåp: en konung och en apostel. Hist. 

Mus. 4422. 9, 10. S. 271.
5. S. Martin. Hist. Mus. 4422. 8. S. 277.
6. Johannes evangelisten. Hist. Mus. 4422. 5.
7. Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 4422. 4.
8. Krucifix.

. S., Marie (Nervander 1871 *).
1. Madonna. 1350— 60. S. 52, 61.
2. Krucifix. 1300-talet. S. 79.
3. Altarskåp. C. 1450— 60. S. 130— 131
4. Misericordiebild. S. 288.
5 . S. Brigitta. 1450— 1500. S. 263.
6. S. Dionysius. Inemot 1500. S. 277.
7. Helgonskåp: S. Mikael.
8. Madonna.
9. Madonna.

10. S. Lars.
11. S. Anna.
12. S. Mikael.
13. S. Sebastian.
14. S. Martin.
15. En konung.
16. Okänt manligt helgou.
17. Okänt kvinnligt helgon.
18. Ur ett helgouskåp: två apostlar.
19. Krucifix.
20. Korstolar. S. 212, 213.

114. S. Michel (Neovius: Inventarier). Intet.

1 Alla utom n. 2 och 3  uppbrunna 1872.
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s. Mårtens (Nervander 1885).
1. Ur ett altarskåp: Marie kröning och 4 helgon. C. 

(2 helgon: Hist. Mus. 2362 . 3 , 4). S. 130.
1450 .

2.
3 .

Madonna. 1475— 1500 . Hist. Mus. 2362 . 1. S. 
S. Lars. 1475— 1500 . Hist. Mus. 83 7 . S. 26 6 .

2 63 .

4 . En apostel. G. 1500 . Hist. Mus. 2362 . 2 . S. 2 71 .
5 . En konung. S. 2 7 1 .
6. S. Sebastian. S. 2 71 .
7 S. Henrik.
8.
9 .

S. Lars.
S. Erik (?).

10. S. Anna.
11. En biskop.
12. En apostel.
13 . Okänt kvinnligt helgon.
14 . Krucifix. S. 2 82 .
15 . Krucifix.

116. Sastm ola (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1888).
1. Madonna.

117. Sibbo (Hausen 1876). Intet.
118. Sjundeå (Hausen 1870).

1. Krucifix.
119. Som ero (Kyrkoherdeärnbts skrivelse 1888).

1. Altarskåp. Början av 1500-talet. Hist. Mus. 1180. 1.
S. 314— 316. Avb. s. 315.

2. S. Jakob. Hist. Mus. 1180. 5. S. 273. Avb. s. 273.
3. S. Anna. Hist. Mus. 1180. 6.
4. S. Petrus. Hist. Mus. 1180. 7.
5. Nådastolen. Hist. Mus. 1180. 4. S. 287.
6. En biskop. Hist. Mus. 1180. 3. S. 293.
7. Madonna. Hist. Mus. 1180. 12. S. 147.
8. S. Göran, stående på en drake. Hist. Mus. 1180. 2.

120. Storkyro (Nervander 1885).
1. Madonna. Början av 1400-talet? S. 60, 147, 247.
2. Helgonskåp: S. Henrik. Kort efter 1450. S. 157, 247, 

253—254. Avb. s. 247, 253.
3. U r ett altarskåp: 3 helgou, 4 reliefer. 1475— 1500.

S. 246, 248—252, 264, 279, 293 Avb. s. 249.
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4. Ur ett altarskåp: 22 helgon. 1475— 1500. S. 157, 
246—252, 279, 293.

5. Helgonskåp: Nådastolen. Slutet av 1400-talet. S. 247, 
252, 287.

6. Ur ett altarskåp: S. Lars och S. Stefan. S. 247, 252.
7. S. Göran till häst. S. 247, 252.
8. Krucifix.

* 121. Sund (Nervander 1871).
1. Krucifix. 1260— 90. S. 24, 27, 30, 39, 40, 77, 78.
2. Madonna. 1300-talet. Åbo Mus. L. 43. S. 57.
3. En konung. 1325— 50. Åbo Mus. L. 44. S. 66, 72, 73, 74.
4. Altarskåp. 1425— 50. S. 216—218, 339.
5. Ur ett altarskåp: 2 apostlar. Åbo Mus. L. 49 och 52.
6. Maria, från en krucifixgrupp. Åbo Mus. L. 46.
7. S. Göran. Åbo Mus. L. 45.
8. S. Gertrud. Åbo Mus. L. 53.
9. Krucifix. Åbo Mus. L. 51.

* 122. Sysm ä (Meinander 1902).
1. Helgonskåp: S. Anna. C . 1500. S. 269.
2. Helgonskåp: en apostel. Hist. Mus. 4880. S. 311. 

Avb. s. 311.
3 . Madonna. S. 2 7 6 — 2 7 7 .
4. Madonna.
5. S. Olof.
6. S. Jakob.
7. Krucifix.

123. Säkylä (Kyrkoherdeämb:s skrivelse). Intet.
124. Sääksm äki (Nervander 1887).

1. S. Olof. 1300— 25. Hist. Mus. 3510. 22. S, 61, 65, 
66, 67, 73, 81.

2. Ur ett altarskåp: S. Knut och S. Nicolaus. 1400— 25. 
Hist. Mus. 3510. 9, 17. S. 64, 143.

3. Helgonskåp: S. Stefan. C. 1500. Hist. Mus. 3510. 10.
S. 268, 269, 270, 272. Avb. s. 269.

4. Madonna. Hist. Mus. 3510. 18. S. 268— 269, 272.
5. Helgonskåp: S. Anna. Hist. Mus. 3510. 19. S. 275.
6. Helgonskåp: S. Henrik. Hist. Mus. 3510.16. S. 312— 313. 

Avb. s. 121.
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7 . Altarskåp: S. Lars och S. Olof (?). Hist. Mus. 3 5 10 . 
20, 21. S. 276.

8. S. Dominicus. Hist. Mus. 3 5 1 0 . 15. S. 2 77 .
9 . S. Jakob. Hist. Mus. 3510 . 8.

10. S. Brigitta. Hist. Mus. 3 510 . 7 .
11 . S. Sebastian. Hist. Mus. 3 5 10 . 13 .
12. S. Göran, stående på en drake. Hist. Mus. 3 5 10 . 14 .
13. Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 3 5 10 . 11
14 . Krucifix. Hist. Mus. 3 510 . 12 .
15 . Ljusstav. Hist. Mus. 3 510 . 3 0 .

125 . Sääm inge (Neovius: Inventarier). Intet.
126 . Tam m ela (Kyrkoherdeämb:s skrivelse 1888  l).

1— 6. Helgonbilder.
127 . T avastehus (Ailio: Tavastehus). —  Intet.

* 128. Tavastkyro (Meinander 1901).
1. S. Anna. Hist. Mus. 2024 . 1.
2. S. Lars. Hist. Mus. 2024 . 2 .

* 129 . Tenala (Nervander 1885).
1. Krucifix. 1300-talet. S. 78 , 79 , 8 1 .
2. Marie kröning. C. 1450 . S. 144, 2 50 .
3 . En konung.

130 . Tuulois (Nervander 1892).
1. Altarskåp: S. Andreas och S. Sebastian. C. 1500 .

Hist. Mus. 3303 . 3 . S. 2 73 .
2 . Helgonskåp: madonna. Hist. Mus. 3303 . 1 . S. 275 .
3 . Helgonskåp: S. Brigitta. Hist. Mus. 3 3 03 . 2 . S. 275
4 . Krucifix.
5 . Krucifix.

131 . Tyrvis (Nervander 1892).
1. Altarskåp: 1420— 3 0 . Hist. Mus. 1714 , 1715 . S. 103,

106— 118, 122 , 178, 3 39 . Avb. s. 108 , 109.
2. S. Bernhard av Clairvaux. 1500— 25 . Hist. Mus.

1709 . S. 2 78 .
3 . S. Stefan. Hist. Mus. 1708 .
4 . S. Anna. Hist. Mus. 1711 .

1 G enom  ett m issförstånd har jag ej kom m it att undersöka denna kyrka.
I kyrkoherdeäm betets skrivelse heter det, att 6 helgonbilder avförts u r inven
tariet. De kunna dock Finnas i behåll.
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5 . Okänt kvinnligt helgon. Hist. Mus. 1710 .
6. Ur ett altarskåp: två okända kvinnliga helgon. Hist. 

Mus. 1712 , 1713 .
132 . Tyrvändö. (Nervander 1887). Intet.

* 133 . T övsala (Nervander 1871).
1. Den uppståndne Kristus. 1360— 1400 . Hist. Mus. 

2717 . 1. S. 76, 288
2. Maria, ur en grupp Marie kröning. 1400— 2 5 . Hist 

Mus. 2 7 17 . 2 . S. 130.
3 . Helgonskåp: S. Anna. Mitten av 1400-talet. Hist. 

Mus. 2717 . 3 . S . 143— 144. Avb. s. 121 1.
4 . Altarskåp. C. 1490— 1500 . Hist. Mus. 2717 . 4 . S. 66, 

233—237, 2 64 , 2 76 , 2 86 , 2 93 . Avb. s. 235 .
5 . Okänt kvinnligt belgon. Hist. Mus. 2 7 17 . 5 . S. 2 93 .
6. Krucifix.
7 . Korstolar. C. 1470— 9 0 . S. 203— 204, 21 3 . Hist. Mus. 

2 717 . 6.
8. Läktarskrank. Kort före 1490 . Hist. Mus. 2 7 17 . 7 .

S. 193 , 204—205, 2 06 , 207 , 212, 2 1 4 .
* 134 . Uleåborg (Nervander 1896). Intet.
* 135 . Ulfsby (Meinander 1901).

1. S. Olof. C. 1430 . S. 65 , 143, 231 .
2. S. Anna. 1475— 1500 . S. 262.
3 . S. Brigitta. . C. 1500 . Satak. Mus. S. 2 7 1 .
4 . S. Martin. Satak. Mus. S. 27 7 .
5 . S. Vitus. Satak. Mus. S. 2 7 7 .
6. S. Erasmus. Satak. Mus. S. 277 .
7 . S. Antonius. Satak. Mus.
8. En apostel. Satak. Mus.
9 . Krucifix.

10. Helgonskåp: S. Olof. S. 6 5 . Försvunnet.
* 136 . Urdiala (Nervander 1887).

1. Helgonskåp. 1250— 7 5 . Hist. Mus. 4563 . 1. S. 7— 22, 
33 , 39 , 45 , 50 , 5 5 , 5 8 , 68, 8 4 , 95 , 97 , 98 , 129 . Avb. s. 9 ,15 .

2 . Madonna. 1300— 25 . S. 58, 61 . Avb. s. 58 .
3 . Helgonskåp. 1350— 60 . Tav. Mus. S. 59 , 62 , 71 , 9 6 , 152 .

1 H ela skåpet avb. hos Forsström : K eskiajan hist. p. 684.
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4 . Fragment av ett helgonskåp. S. 7 1 .
5 . Helgonskåp. 1475— 1500 . Tav. Mus. S. 6 5 , 230— 233.

Avb. s. 2 3 1 .
6. S. Jakob.
7 . S. Sebastian.
8. S. Johannes döparen.
9 . S. Johannes evangelisten.

10 . Krucifix.
11 . Krucifix.

137 . U skela (Nervander 1885).
1. S. Sebastian. C. 1500 . Hist. Mus. 1623 . S. 2 7 0 .
2 . S. Henrik. Hist. Mus. 1622 .
3 . S. Karin. Hist. Mus. 1625 .
4 . S. Andreas. Hist. Mus. 1626 .
5 . Från en S. Göransgrupp: prinsessan. Hist. Mus. 1 6 24 .

138 . V eckelaks (Hausen 1876). Intet.
139 . Vederlaks (Rinne 1905). Intet.
140 . Vemo (Aspelin 1874).

1. En biskop. 1325— 5 0 . Hist. Mus. 4 3 2 8 . 4 . S. 74— 76, 8 1 .
2 . S. Margareta. C. 1400 . Hist. Mus. 4 3 2 8 . 1. S. 133— 134, 

136 , 138 , 139 . Avb. s. 135 .
3 . Altarskåp. 1450— 1500 . Hist. Mus. 1785 . S. 318— 322, 

3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 9 . Avb. s. 31 7 , 3 2 0 , 321 , 3 3 3 .
4 . S. Lars. 1 5 0 0 — 2 5 . Hist. Mus. 4 3 2 8 . 2 . S. 3 1 0 .
5 . S. Anna. Hist. Mus. 4 3 2 8 . 3 .

141 . V esilaks (Nervander 1892).
1. Okänt manligt helgon. Början av 1500-talet. Hist. 

Mus. 1181 . 1. S. 3 1 2 , 3 1 3 . Avb. s. 3 1 2 .
2 . S. Anna.
3 . Madonna.
4 . S. Brigitta.
5 . Pietä.
6. Okänt manligt helgon.
7 . Krucifix. Hist. Mus. 1 181 . 2 .

142 . Viborg (Ruuth: Vihorgs stads historia). Intet.
143 . Vichtis (Hipping: Vichtis socken). Intet.
144 . Virmo (Aspelin 1874).

1. Krucifix. 1300-talet. S. 8 0 .
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2 . Ur ett altarskåp: S. Lars och S. Olof. C. 1400— 10 .
S. 6 5 , 7 3 , 136, 143 , 2 3 1 . Avb. s. 137 .

3 . Altarskåp. 1410— 20 . S. 103— 116, 122 , 178 . Avb. 
s. 105 .

4 . Pietä. 1475— 1500 . S. 286.
5 . Madonna. C. 1500 . S. 2 7 1 .
6. S. Lars.
7 . Okänt manligt helgon.
8. Okänt kvinnligt helgon.
9 . Krucifix. S. 7 7 .

10. Korstolar. S. 2 0 3 , 205—206, 2 1 3 .
11. Reliefer från ett skrank. 1490— 1500 . S. 193 , 206— 212. 

2 1 4 . Avb. s. 208 , 2 0 9 .
145. Vittis (Nervander 1887  x).

1. Altarskåp: S. Erik (?) och S. Henrik.
2. S. Göran till häst.
3 . Altarskåp med tre bilder.
4 . Helgonskåp: madonna.
5 . Krucifix.

Vånå (Nervander 1887).
1. Krucifix. 1250— 7 5 . Tavastl. Mus. S. 30— 31, 77 ,

Avb. s. 3 0 .
9 Helgonskåp: en konung. 1325— 5 0 . Hist. Mus. 5 0 3 9 . 1.

S. 68, 70, 7 1 , 7 3 , 9 7 , 9 8 . Avb. s. 6 9 .
3 . Madonna. 1350— 6 0 . S. 52, 6 1 .
4 . Krucifix. 1300-talet. S. 7 9 .
5 . Altarskåp. 1 5 0 0 — 25 . S. 322—329. Avb. s. 3 2 3 , 3 2 6 .
6. S. Anna. Hist. Mus. 11 8 5 . 3 . S. 271. Avb. s. 2 7 1 .
7 . S. Sebastian. S. 27 1 .
8. S. Franciscus. Hist. Mus. 1185 . 1. S. 2 7 8 .
9 . S. Lars.

10. S. Brigitta. Hist. Mus. 1185 . 2 .
11. En apostel. S. 2 7 1 .
12. En apostel.
13 . Madonna (?).

1 Bilderna finnas ej i behåll och anföras efter S tiernm ans M innesm ärken
p. 2 0 0 -  201.
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14 . Krucifix.
15. Krucifix.

* 147 . Vörå (Meinander 1900).
1. Konungarnes hyllning. C. 1450 . S. 132.
2. S. Olof. 1450— 7 5 . S. 6 5 , 265.
3 . Altarskåp. C. 1480— 1500 . S. 6 5 , 237—246, 248 , 279 , 

2 9 4 , 3 3 9 , 3 4 0 . Avb. s. 239 , 2 41 , 245 .
. 4 . Helgonskåp: S. Gertrud. C. 1500 . S. 2 8 0 .

5 . Helgonskåp. S. 2 8 0 .
6. Pietä.
7 . S. Stefan
8. S. Henrik.
9 . S. Göran, stående på draken.

10. Okänt kvinnligt helgon.
11. Krucifix.

* 148 . Ylistaro (Meinander 1901  *).
1. Krucifix.

* 149 . Yläne (Nervander 1897).
1. Kristus i Gregorii mässa. S. 288, 28 9 .
2 . Madonna.

* 150. Åbo a. I behåll å museet (Meinander 1908).
1. Madonna. 1325— 5 0 . Osignerad. S. 53—54, 5 7 , 6 1 .
2. Ett manshuvud. C. 1500 . Osign. S. 266—267. Avb.

s. 26 6 .
3 . Krucifix. 1300-talet. X. 16 . S. 7 9 .
4 . Johannes döparen. X. 17 . S. 267 .
5 . S. Anna. X. 18 . S. 2 7 5 .
6. Pietä. X. 19 . S. 286. Avb. s. 2 86 .
7 . Misericordiebild. X. 2 0 . S. 288 .
8. En biskop. X. 2 1 .
9 . S. Karin. X. 2 2 .

10. S. Martin. Osign. S. 2 71 .
11. S. Göran. Osign. S. 271 .
12. S. Lars. Osign. S. 2 7 1 .
13. S. Sebastian. Osign. S. 2 71 .

1 Två M ariebilder, vilka upptagits i kyrkoherdeäm b:s skrivelse år 1888, 
kunde jag vid mitt besök ej Finna.

24
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* 151

14 . Ur ett altarskåp: S. Sigfrid och S. Barbara. Osign. *. 
S. 171 .

15. S. Hemmings relikskrin. 1514 . Osign. S. 298 , 3 3 3 — 3 3 6 . 
Avb. s. 335 .

16 . Ett förvaringsskåp. Osign. 
b. Försvunna (Litteratur anförd i texten).

17. Altarskåp. S. 2 9 8 .
18 . Helgonskåp. S. 29 8 .
19. Madonna i S. Lars kapell. S. 2 98 .
20. Två tavlor i S. Görans kapell. S. 2 9 8 .
21. Krucifix. S. 77 , 2 9 8 .
22. Korstolar. S. 21 3 , 298 .

H elsingfors (från okända kyrkor, i Historiska Museet).
1. Kristus, ur Gregorii mässa. X. 1. S. 2 88 , 289 .
2. Krucifix. 1300-talet. X. 2 . S. 79 .
3 . S. Anna. X. 3 .
4 . S. Anna. X. 6.
5 . S. Anna. X. 7 .
G-. S. Anna. X. 9 .
7 . Madonna. C. 1425 . X. 10. S. 140, 144 , 178 .
8. Madonna. C. 1450 . X. 11. S. 141—-142, 144 .
9 . Maria, från en krucifixgrupp. X. 13 .

10. S. Barbara. X. 14 .
11. Okänt kvinnligt helgon. X. 16 . S. 3 0 9 .
12. S. Andreas. X. 1 9 .
13. S. Lars. X. 2 0 .
14 . S. Lars. X. 2 3 .
15. En konung. X. 2 4 .
16. En konung. X. 2 5 . S. 7 2 .
17 . S. Mikael. X. 2 8 .
18. S. Mikael. X. 2 9 .
19. Okänt kvinnligt helgon. O. 1.
20. Okänt kvinnligt helgon. O. 2 .

1 Troligen från Lundo. J fr  74 . 3
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Förteckning över i arbetet omnämnda svenska  
altarskåp och träsniderier.

Anga, Gottland.
S. Olof. S. 38.
En biskop. S. 37, 38, 100.
Ett kvinnligt helgon. S. 100. 

Appuna, Ö stergötland.
Jo hannes döp. S. 36—37, 71. 

Ard re, Gottland.
Altarskåp. S. 124.

Askeby, Östergötland.
Pietä. S. 96, 285.

Aspö, Söderm anland.
Altarskåp. S. 37.

Björke, G ottland.
M adonna. S. 38, 56, 70. 

Bollnäs, H elsingland.
Altarskåp. S. 293.
S. Olof. S. 66.
S. Brigitta. S. 294.

Bro, G ottland.
M adonna. S. 56.
S. Olof. S. 38, 71, 98. 

Bunge, Gottland.
S. Olof. S. 38, 74.
En biskop. S. 100.

Burs, Gottland.
A ltarskåp. S. 123.
Krucifix. S. 29.
Korstolar. S. 111.

Bälinge, Uppland.
Altarskåp. S. 184, 291, 292. 

Dalhem, G ottland.
Korstolar. S. 203.

Dädesjö, Småland.
S. Olof. S. 18— 19, 38.

Eds, Sm åland.
A ltarskåp. S. 152.
S. Mikael. S. 278. 

Eldsberga, Halland.
S. Olof. S. 38.

Enköping.
Korstolar. S. 292.

Erntuna, Uppland.
Altarskåp. S. 292.

Falsterbo, Skåne.
A ltarskåp. S. 147.

Floda, Söderm anland.
Krucifix. S. 29 (rad 13).

Forsa, H elsingland.
S. Olof. S. 66.

Fröstuna, Söderm anland.
Altarskåp. S. 329.

Frötuna, Uppland.
S. Olof. S. 37.

Gagnev, D alarne.
Altarskåp. S. 287.

Gammelgarn, Gottland.
Altarskåp. S. 124.

Ganthem, G ottland.
Altarskåp. S. 124.
Krucifix. S. 29.

Gillstad, Ö stergötland.
M adonna. S. 56.

Grenna, Sm åland.
Altarskåp. S. 123, 152. 

Gripsholm.
Karl VIII K nutssons bild. S. 291. 

Gräsm ark, Värmland.
A ltarskåp. S. 237.

Hammarby, Söderm anland.
A ltarskåp. S. 129— 130.

Heda, Ö stergötland.
A ltarskåp. S. 124.
M adonna. S. 38—39.
En biskop. S. 39.

Hejdeby, G ottland.
M adonna. S. 38.
Apostel. S. 38, 70, 71.
S. Olof. S. 38.
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Helsingborg.
Altarskåp. S. 129.

Hemse, Gottland.
R ester av stavkyrka. S. 6.

Hille, G estrikland.
Altarskåp. S. 156, 229, 252, 293. 

Husaby, Östergötland.
M adonna. S. 56. 

Husby-Sjutolvt, Uppland.
Altarskåp. S. 223. 

Husby-Skederid, Uppland.
Pietä. S. 96, 285. 

Häradshammar, Östergötland;
Altarskåp. S. 329.

Hög, H elsingland.
En biskop. S. 39.

Hölö, Söderm anland.
M adonna. S. 38.

Jenestad (?).
M adonna. S. 8, 55.

Jonsberg, Östergötland.
A ltarskåp. S. 329.

Jum kil, Uppland.
S. Olof. S. 66.

Jursdala, Sm åland.
Altartavla. S. 292.

Järstad, Ö stergötland.
Altarskåp. S. 124, 152. 

Jönköping.
Altartavla. S. 258, 291.

Knivsta, Uppland.
A ltarskåp. S. 293.

Kumia, N erike.
Altarskåp. S. 124.

Kungsåra, Västm anland.
Snidad bänk. S. 6.

Kymbo, Västergötland.
M adonna. S. 38.

Lau, G ottland.
Altarskåp. S. 123.

Lena, Uppland.
Altarskåp. S. 291, 294.

Lidhult, Sm åland.
S. Olof. S. 38.

Linde, Gottland.
Altarskåp. S. 291.
M adonna. S. 54, 56.
S. Olof. S. 32—33, 38.

Lofta, Sm åland.
A ltarskåp. S. 329.

Lojsta, Gottland.
M adonna. S. 38.
M adonna. S. 54, 56.
S. Olof. S. 38.
En biskop. S. 37.

Lund.
Altarskåp. S. 123, 124.
Altartavla. S. 95.
Korstolar. S. 111, 122, 124, 203. 

Lye, Gottland.
Altarskåp. S. 308.

Länna, Uppland.
S. Olof. S. 66, 153, 154. 

Medåker, V ästm anland.
Altarskåp. S. 252, 293.

Möja, Uppland.
Altarskåp. S. 124.

Nederluleå, Norrbotten.
Altarskåp. S. 341.

Njutånger, H elsingland.
Altarskåp. S. 223.
S. Brigitta. S. 294.

Norrala, H elsingland.
S. Brigitta. S. 294.

Norrbo, H elsingland.
En biskop. S. 39, 70.

Orlunda, Östergötland.
M adonna. S. 39, 55.

Rimbo, Uppland.
Madonna. S. 55.

Rönö, Östergötland.
Altarskåp. S. 252, 293.

Salem , Uppland.
Altarskåp. S. 122, 230, 291, 294. 

Segerstad, H elsingland.
Altarskåp. S. 141.

Sigtuna, Uppland.
Altarskåp. S. 123.
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Sjögestad, Östergötland.
Altarskåp. S. 123, 124.

Skara.
Piéta. S. 284.

Skellefte, Västerbotten.
M adonna. S. 38—39.

Skeppsås, Ö stergötland.
Altarskåp. S. 252, 293. 

Skjälvum , Östergötland.
Madonna. S. 56.

Skokloster, Uppland.
Madonna. S. 56.

Skuttunge, Uppland.
Korstolar. S. 291.

Slaka, Östergötland.
Altarskåp. S. 124.

Sollentuna, Uppland.
Altarskåp. S. 223, 292. 

Stockholm.
Altarskåp (1468). S. 258, 291, 303. 
S. G öran. S. 73, 150, 207, 210, 
277, 291, 295.

Strängnäs.
Altarskåp. S. 184, 301.
M adonnor. S. 141.
Korstolar. S. 199.

Sundre, Gottland.
Altarskåp. S. 124.
M adonna. S. 56.

Svarttorp, Sm åland.
M adonna. S. 38.

Söderköping.
Altarskåp. S. 285.
Altarskåp. S. 293.
M adonnor. S. 141*.

Södra Vi, Sm åland.
S. Olof. S. 38.

Tingstäde, Gottland.
M adonna. S. 38, 56, 70. 

Tjällm o, Östergötland.
Altarskåp. S. 123, 152. 

Toresund, Söderm anland.
Altarskåp. S. 123, 124.

Torpa, Västm anland.
Madonna. S. 141.

Tortuna, Västmanland.
Altarskåp. S. 236, 293. 

Träkum la, Gottland.
M adonna. S. 37.
S. Olof. S. 38.

Trönö, H elsingland.
M adonna. S. 294.

Tveta, Söderm anland.
M adonna. S. 38.

Uppsala.
Altartavla (Eriks). S. 153, 154,256. 
Korstolar. S. 199.

Vadstena.
Altartavla. S. 259, 291.

Vaksala, Uppland.
Korstolar. S. 198.

Vamblingbro, Gottland.
Altarskåp. S. 124.

Veckholm , Uppland.
Korstolar. S. 190, 292. 

Vinnerstad, Östergötland.
M adonna. S. 39.

Visby (fornsal).
En apostel. S. 70.
En biskop. S. 70, 71, 100. 

Vrigstad, Sm åland.
O rnerad taklist. S. 6.

Värmdö, Uppland.
Altarskåp. S. 292.

Västergarn, Gottland.
Madonna. S. 56.

Västerljunga, Söderm anland.
Altarskåp. S. 251, 252, 293. 

Västerås.
Korstolar. S 198— 199.

Västra Ryd, Uppland.
Altarskåp. S. 247.

Väte, Gottland.
S. Olof. S. 31—32, 35 (rad 3), 38, 
100.

Väversunda, Östergötland.
M adonna. S. 55.
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Ystad.
Altarskåp. S. 123.

Östra R y d , Uppland.

Yttergran, Uppland.
S. Olof. S. 236, 293

Altarskåp. S. 223, 235, 292. 
Över-Enhörna, Söderm anland. 

H elgonskåp. S. 153, 155.
Öja, Gottland.

Krucifix. S. 29, 341.
Ö ver-Selö, N erike.

Altarskåp. S. 124.
Össeby-Garn, Uppland. 

Pietä. S. 284.

G enom  självsyn (autopsi) känner jag kyrkor och m useer i bl. a. följande 
u tländska städer:

Linköping, Lund, N orrköping (utställningen 1906), Stockholm , Strängnäs, 
Uppsala, Västerås, Visby.

Novgorod, Reval.
Köpenhamn.
Berlin, Braunschw eig, Breslau, Danzig, D resden, Frankfurt a. M., H am 

burg, H annover, Köln, Lübeck, Magdeburg, M arienburg, M ünchen, N ürnberg, 
Schwerin.

Paris.
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Auszug.
K. K. M einander: Mittelalterliche altäre und Holzschnitzereien

in Finland.

(Die eingeklammerten Nummern beziehen sich auf das untenste
hende Verzeichnis der Abbildungen).

Die finnische Kirche, die durch den Kreuzzug des schwedischen 
Königs Erik IX  und Bischof Henriks im J. 1157  errichtet worden 
war, erhielt erst unter dem Bischof Thomas (1220— 1245) geord
nete Verhältnisse. Ihr Gebiet beschränkte sich damals auf den 
südwestlichen Teil des Landes, nämlich Åbo und seine Umgebung 
sowie die Gegend an der Mündung des Kumoflusses (das jetzige 
Björneborg). Kurz darauf erweiterte Birger Jarl durch seinen Zug 
nach Ta vastland im J. 1249  das schwedische Gebiet. Im J. 1293 
legte Torkel Knutsson den Grund zur Feste Viborg, doch ver
mochten die Schweden nicht dauernd weiter nach Osten vorzu
dringen. Die abendländische Kultur stiess hier auf die byzan
tinische.

Eine friedlichere, kulturelle Eroberung erschloss anstatt des
sen in der Folgezeit immer grössere Gebiete im Innern des Lan
des der Religion, der Rechtspflege und dem Handel des Abend
landes. Als letzte Errungenschaft folgte die Kunst, deren Erzeug
nisse sich in den verschiedenen Landschaften oft genug erst Jahr
zehnte nach der Eroberung derselben durch die Schweden nach- 
weisen lassen. Auf den Alandsinseln, welche wahrscheinlich un
ter Bischof Ragvald II (1309— 1321) mit dem finnischen Stift ver
einigt wurden, stammen die ältesten Kirchen aus dem 1 2 . Jahr
hundert, die Erzeugnisse der bildenden Kunst sind dagegen nicht 
älter als aus der zweiten Hälfte des 13 . Jahrhunderts. Derselben 
Zeit gehören die ältesten Schnitzereien der Kirchen in der Gegend
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von Åbo und in Tavastland an. Erst in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts drang die kirchliche Kunst durch die weiten Gefilde 
Osterbottens nach Norden und längs der Küste von Nyland nach 
Osten vor und fand vor allem im Innern des Landes in den wei
ter vom Meere entfernt liegenden Kirchspielen zwischen Åbo und 
dem Kumofluss Eingang. Gegen Ende des 15 . Jahrhunderts kam 
hierzu das ganze Päijäunegebiet. Itn Saimagebiet, mit Viborg 
und dem in den 1470  er Jahren gegründeten Olofsborg (Nyslott), 
finden sich beinahe keine Denkmäler der mittelalterlichen bilden
den Kunst, während die Werke der Burgarchitektur zu den be
deutendsten gehören, was uns aus jener Zeit im ganzen Norden 
bewahrt worden ist.

Die kirchliche Kunst folgte getreu, wenn auch unter recht 
anspruchslosen Formen, der Entwicklung in südlicheren Ländern. 
Irgend ein nationelles Element zeigt sich nicht in ihr, auch kein 
byzantinisches. In der Skulptur herrscht die Holzschnitzerei durch
aus vor; nur einige wenige Steinskulpturen haben sich erhalten.

Die Schnitzereien aus der zweiten Hälfte des 13 . Jahrhun
derts gehören noch dem romanischen Stil an, sowohl durch die 
architektonische Dekoration (9 , 12 , 23) und den leblosen Ausdruck 
als auch durch die steife Haltung (3 4 ), welche doch zuweilen durch 
naturalistische Züge belebt wird (3 2 , 34). Durch Einzelheiten in 
der Tracht u. s. w. schliesst sich die Olofsstatue in Rusko (3 4 ) 
gewissen Arbeiten in Sachsen aus dem 13 . Jahrhundert au, auch 
ist die Gesammtauffassung freier, die Arbeit künstlerischer als 
bei den übrigen, primitiveren Bildwerken aus jener Zeit. Die 
Wiege dieser kirchlichen Kunst war Norddeutschland, genauer 
bestimmt Schleswig Holstein, oder Südskandinavien, wo die blü
hende Erzgusskunst des 12 . Jahrhunderts wahrscheinlich solche 
Arbeiten wie die Altäre in Urdiala und Kumlinge (9 , 3 2) beein
flusst hat. Wahrscheinlich erreichte doch dieser Einfluss Finland 
über Schweden, in erster Linie Gotland, wo die Kunst während 
des 13 . Jahrhunderts in hoher Blüte stand.

Um 1300  machte sich der gotische Stil bei den Figurskulp
turen deutlich geltend. Besonders bei den Madonnen (5 2 , 5 3 , 5 7 ) 
traten die ausgebogene Körperhaltung und der lächelnde Ausdruck 
sowie die weichen, schön geschwungenen Draperien zum Vorschein; 
in den Königsfiguren kam das Schematische im Stil deutlicher
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zum Ausdruck (6G, 68, 69). Recht viele von diesen Arbeiten 
scheinen einer einheimischen Kunstschule anzugehören (52 vertritt 
eine zahlreiche Gruppe), aber der gotländische Einfluss dominiert 
fortgesetzt. Seine Blütezeit hatte dieser hochgotische Stil in der 
ersten Hälfte des 14 . Jahrhunderts, vielleicht ganz besonders un
ter dem kraftvollen Bischof Hemming in Abo (1 3 8 8 —66). Nach 
dem Schwarzen Tod, welcher 1352  Finland erreichte, und nach 
Visbys Eroberung durch die Dänen im J. 1361 trat in Finland 
wie in Schweden eine starke Abmattung im Kunstleben ein.

Ein neues Aufblühen wird durch die Altarschreine in Wirmo 
und Tyrvis (105 , 109) bezeichnet, welche u. a. aus ikonographischen 
Gründen (ein älterer Typ der Geburt Christi) dem Anfang des
15. Jahrhunderts zugewiesen werden. Aus ähnlichen Gründen 
werden die Altarschreine in Raumo (117: Krönung Mariae), Euraå- 
minne und Halikko (126 , 131 : Huldigung der Könige in repre- 
sentativer Anordnung und als Mittelbild) in die erste Hälfte des
15 . Jahrhunderts gesetzt. An den Kunstwerken dieser Zeit ist 
noch manches vom Stilisierten der Gotik haften gehlieben, vor 
allem in der Faltenbehandlung (117 , 139, 140 , 145), daneben macht 
sich aber eine neue realistische Richtung geltend in der Vorliebe 
für Gruppenbilder mit erzählender Handlung (105 , 109 , 119 , 126 , 
149 , 159 , 163) sowie auch in den einzelnen Gestalten. Die Hal
tung ist nicht mehr ausgebogen, die Gestalten sind kürzer, die 
Gesichter individueller (135 , 137 , 165 , 167 , 173). Der erwachende 
Realismus in der deutschen und der niederländischen Kunst übt 
seiue Nachwirkung bis zum hohen Norden hinauf aus. Die Mar
garetenstatue in Vemo (135) erinnert an die Gemälde Meister 
Wilhelms von Köln oder an die Meister Bertrams in Hamburg; 
die Malereien am Altar in Nykyrko (163— 173) stehen den 
Gemälden Meister Franckes vom J. 1424  in Hamburg nahe und 
scheinen in einer von ihm gebildeten Schule ausgeführt zu sein. 
Die Mehrzahl der Schnitzereien und Gemälde dieser Zeit stammt jedoch 
aus Lübeck, das nach Visby den Ostseehandel übernommen hatte.

Während der zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts treten 
keine neuen Momente in dieser realistischen Richtung hinzu. Man 
begnügt sich am Alten, und die Handwerkerkunst macht sich 
breit. Neben Kunstwerken aus Lübeck (228— 2 29 , 239— 2 4 5 , 2 6 2 , 
265) erscheinen in grösser Menge solche aus Schweden (219— 2 2 5 ,



235 , 247— 2 57 , 263), und gegen das Ende des Jahrhunderts lässt 
sich eine stetig zunehmende einheimische Produktion nachweisen, 
die jedoch von sehr geringer Qualität ist (269— 273). Überhaupt 
bietet die Periode wenig Interesse in künstlerischer Beziehung, 
dafür um so mehr durch die grosse Rolle, welche die Kunst, 
trotz ihrer Minderwertigkeit, im Kulturleben spielte. Die Anzahl 
der Kunstwerke, die sich bis auf unsere Tage erhalten haben, 
ist ausserordentlich gross. Es waren vor allem der Priesterstand 
(Bischof Konrad Bitz 1460— 89) und die Mönchsorden, welche 
dieses Interesse vertraten, aber auch weltliche Grosse finden wir 
unter den Gönnern der Kunst. Davon zeugen u. a. die noch 
vorhandenen Reste von Chorstühlen mit zahlreichen adligen Wap
pen (191— 201), die es ermöglichen ihre Entstehung in die Zeit 
von c. 1470— 1500  zu verlegen.

Am Anfang des 16 . Jahrhunderts verändert sich die ein
heimische Kunst nicht besonders; sie ist ebenso umfassend wie 
früher, und ihr künstlerischer Gehalt ist nicht grösser. In den 
Kunstwerken, die aus dem Ausland importiert wurden, treten neue 
Richtungen zum Vorschein, einerseits eine süddeutsche (3 0 6 , 3 1 2 , 
3 14), andererseits eine niederländische (3 1 7 , 32 3 ). Die Kunstwerke, 
welche der erstgenannten Richtung angehören, sind wahrscheinlich 
Arbeiten lübeckischer Meister; einen hohen Standpunkt in künst
lerischer Beziehung nehmen sie nicht ein. Die zwei grössten 
Vertreter der lübeckischen Kunst, Hermen Rode und Bernt Notke, 
die auch in Stockholm und Reval wirkten, haben in Finland 
keine Arbeiten hinterlassen; hierbei ist aber zu bemerken, dass 
beinahe alle mittelalterlichen Kunstwerke in der grossen Dom
kirche in Åbo im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. —  Die 
Kunstwerke, welche der niederländischen Richtung (31 7 , 323) an
gehören, sind wahrscheinlich direkt importiert; der holländische 
Handel nach Nord europa erhielt nach 1500  eine grosso Bedeutung. 
Eine lübeckische Nachbildung niederländischer Arbeiten ist der 
Altarschrein in Pernå (3 3 1 ).

Die Reformation machte der katolischen Kunst in unserem 
Lande ein Ende. Bilderstürme von Bedeutung scheinen nicht 
vorgekommen zu sein; dagegen ist in späterer Zeit vieles durch 
Feuersbrust und Vernachlässigung verloren gegangen.
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Im untenstehenden Verzeichnis der Abbildungen rühren alle 
Zeitbestimmungen vom Verfasser her. Nur der Altar aus Hout
skär (3 0(3, 3 07) ist durch eine Inschrift (1508) datiert.
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