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D E N A P O S T O L I S K A T R O S B E K Ä N N E L S E N 

I V Å R M E D E L T I D A K Y R K O K O N S T * 

Av Bengt Ingmar Kilström 

I 

Credo-motivets uppkomst 

A v de fem huvudstyckena i Luthers lilla katekes hänföra sig 
samtliga utom det andra huvudstycket direkt till bibliska texter. 
Från Gamla Testamentet härstamma Tio Guds bud, under det 
att Herrens bön och instiftelseorden till Dopet och Nattvarden 
äro nytestamentliga texter. Trosbekännelsen däremot är av 
yngre datum — den hör samman med dogmbildningen i forn-
kyrkan. Redan under det andra århundradet behövde den 
kristna församlingen, för att kunna hävda sin egenart i kampen 
mot de heretiska riktningarna och framför allt då gnosticismen, 
fixera och klarlägga den äkta kristna-kyrkliga trons inne
håll.1 Det är mot denna bakgrund vi ha att se framväxandet av 
den äldsta kända kristna trosbekännelsen, Symbolum Romanum, 
som torde ha varit färdigutbildad mot slutet av andra århund
radet.2 Ur denna trosbekännelse utvecklade sig småningom den 
apostoliska trosbekännelsen, vilken vi möta hos Faustus av Reji 
på 400-talets slut.3 Utan att närmare ingå på den utveckling, 
som fört fram till det färdigbildade Symbolum Apostolicum, 
skola vi här endast besvara frågan, varför denna trosbekännelse 
fått namnet apostolisk. Detta namn eller denna beteckning 
hänger samman med den hela medeltiden igenom förhärskande 

* Föreliggande uppsats skrevs 1949, och har sedan dess legat som 
manuskript hos Fornvännen. Det har icke varit möjligt för förf. att i 
korr. införa alla de rättelser och tillägg, som de två senaste årens forsk
ningar givit vid handen. 

1 Jfr G. Aulén, Dogmhistoria, 1946, s. 29. 
2 Jfr H. Mulert, Konfessionskunde, 1929, s. 45 ff. 
3 Jfr Mulert, a. a., s. 57 ff. 
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uppfattningen, att trosbekännelsen härstammade från de tolv 
apostlarna.4 Mulert utför detta närmare: »Die Meinung, es 
(Apostolicum) sei von den Aposteln verfasst, ging bis ins Ein-
zelne. Man erzählte, sie hatten beim Pfingstfest, ehe sie aus-
einandergingen, das Symbol zusammengestellt, indem jeder von 
ihnen eins der 12 Glieder des Bekentnisses gesprochen habe. 
Dass Petrus das erste beigetragen habe: »ich glaube an Gott, den 
Väter, den Allmächtigen», und Thomas die Worte: »auferstanden 
von den Toten», das war allgemeine Ansicht; im ubrigen war 
man sich nicht ganz einig, welches der 12 Stiicke, in die sich der 
Text leicht zerlegen liess, von jedem einzelnen Apostel bei-
gesteuert worden sei».5 Men när har denna tradition uppkommit? 
Man har belägg redan från 300-talet på att trosbekännelsen 
ansågs härstamma från apostlarna." På 500-talet möta vi den 
fullt utbildade och i sina detaljer utformade traditionen i en 
pseudo-augustinsk predikan. »Die Verteilung der zwölf Artikel 
des Credo an die einzelnen Apostel begegnet uns zuerst in dem 
pseudo-augustinischen Sermo Nr. 240 aus dem 6. Jahrhundert.»7 

Vi skola i det följande stifta bekantskap med den traditionella 
fördelningen av de respektive leden i trosbekännelsen på de tolv 
apostlarna.8 

Tanken på apostolicum såsom inspirerad av de tolv apostlarna 
blev mycket älskad och omhuldad, och det dröjde inte så länge, 
förrän man började att avbilda de tolv apostlarna såsom illustra
tion till den apostoliska trosbekännelsen. Detta skedde på så 
sätt, att man försåg var och en av dem med ett språkband, på 
vilket stod att läsa det led ur trosbekännelsen, som traditionen 
tillskrivit vederbörande apostel. Mulert skriver härom: »Bis
weilen wurde die Légende abgebildet, jeder Apostel mit einem 
Spruchband dargestellt, das seinen Beitrag zum Symbol enthält, 
so in Kirchen in Nurnberg und Ratzeburg.»9 Denna tradition är 

4 Mulert, a. a., s. 41. 
5 Ibm. 
0 I Karl Kiinstle, Ikonographie der christlichen Kunst, I, 1928, heter 

det härom (s. 182): »Schon Ambrosius glaubte an diese Tradition, wie 
sich aus seiner Schrift 'Explanatio Symboli ad initiandos' ergibt.» 

7 Kiinstle, a. a., s. 181 f. 
8 Jfr s. 133 f. 
• Mulert, a. a., s. 41. 
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gammal. Kunstle meddelar, att man redan på 900-talet började 
förse apostlarna med stora språkband, »auf denen der ihnen 
zukommende Glaubensartikel geschrieben stånd».10 Bruket sy
nes hava uppkommit först i Tyskland, där vi finna de nämnda 
exemplen från 900—1000-talen i Reichenau.11 

Medeltiden älskade att framställa gammaltestamentliga före
bilder till de nytestamentliga händelserna. Inte minst i kyrko
konsten var det vanligt att använda ett dylikt typologiskt fram
ställningssätt. I sin studie »Gammal och ny typologisk tolkning 
av Gamla Testamentet»12 har Carl-Martin Edsman skildrat detta 
förfaringssätt. Edsman har emellertid icke observerat den in
tressanta typologiska framställning av den apostoliska trosbe
kännelsen, som är så vanlig under medeltidens 2 å 3 sista år
hundraden. 

Under 1200-talet uppkommer nämligen bruket att vid de tolv 
apostlarnas sida avbilda tolv gammaltestamentliga profeter med 
språkband, på vilka bibelspråk ur deras respektive böcker stå 
att läsa, vilka ha en förebildlig betydelse i förhållande till de 
motsvarande apostlarnas led ur trosbekännelsen. »Gleiche Bän
der trugen die Propheten mit passenden Bibelställen aus dem 
alten Testament.»13 Den franske forskaren Mäle, som ägnat stor 
uppmärksamhet åt denna fråga, skildrar i tredje delen av sitt 
stora arbete L'art religieux en France utförligt uppkomsten av 
denna tradition. Mäle framhåller, att det visserligen är 1400-
talet, som givit stor spridning åt detta motiv, men det är de stora 
teologerna under 1200-talet, som skapat denna geniala samman
ställning.14 

Det är i några handskrifter från tiden omkring 1300, som 

10 Kiinstle, a. a., s. 182. 
11 Ibm. 
12 Svensk exegetisk årsbok 1947, s. 85—109. 
13 Kiinstle, a. a., s. 182. 
14 Emile Måle, L'art religieux de la fin du moyen äge en France, Paris 

1925, s. 246 f. Måle karakteriserar växelsången mellan profeterna och 
apostlarna såsom »den stora dialogen mellan gamla och nya förbundet». 
I denna växelsäng finnes ingen dissonans: »des siécles avant Jésus-
Christ, les prophétes récitaient déjä tous les art ides du Symbole des 
åpotres, mais dans un autre mode». 
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Mäle har påträffat denna tradition utbildad. »Les exemples les 
plus anciens que je connaisse de ce parallélisme se rencontrent 
dans des manuscrits des environs de 1300. Dans ces curieux 
livrés, les vices, les votus, les souffrances de Jésus-Christ sont 
présentés sous forme de tableaux graphiques. — Un de ces 
tableaux fait ressortir les harmonies de la doctrine prophétique 
et de la doctrine apostolique: å chaque phrase de Credo récité 
par un apötre, correspond un verset biblique, récité par un 
prophéte. Il est peu probable que 1'auteur des manu
scrits dont nous parlons ait inventé ces oppositions; son modeste 
petit manual présente une doctrine recue, rien de plus. L'idée 
doit remonter å quelque théologien contemporain de Saint 
Thomas d'Aquin.» , r ' Idén att sammanställa apostlar och profeter 
vid framställningen av Credo synes alltså ha uppkommit under 
1200-talet, och det troliga är, at t det är just Frankrike, som är 
denna idés ursprungsland. Mäle har en hel rad exempel härpå 
att räkna upp från sitt hemland.1" Det är sedan 1300-talet och 
framför allt 1400-talet, som omhuldat detta motiv i kyrko
konsten. 

Som vi i det föregående sett, härs tammar den gängse uppdel
ningen av trosbekännelsens led på de tolv apostlarna från en 
pseudo-augustinsk predikan från 400-talet. Medeltiden har 
troget hållit sig till denna tradition: »Ce sermon, que le moyen 
äge tenait pour 1'ceuvre authentique d'un Pére de 1'Église, a du 
jouir d'une grande célébrité. La preuve est que les phrases du 
Credo, que le pseudo-Augustin donne å chacun des apötres, 
sont précisement celles que le moyen åge leur conserve d'ordi-
narie.»17 Endast en del smärre avvikelser förekomma, som vi 
senare skola påvisa. 1200-talet utbildade, som vi nyss funnit, 
motsvarande tradition för de tolv profeter, som sammanställ
des med apostlarna. På denna punkt blev traditionen aldrig lika 
fast som ifråga om apostlarnas deviser. »Quant aux prophétes, 

15 Måle, a. a., s. 248. 
16 Mäle, a. a., s. 247 ff. — Ett exempel på en engelsk handskrift, som 

innehåller credo-motivet, äga vi i Queen Mary's Psalter (Royal MS. 
2 B. VII, British Museum). Från tyskt område kan nämnas Heidelberger 
Bilderhandschrift nr 438. 

17 Mäle, a. a., s. 247. 
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Fig. 1. Queen Mmi/'s Psalter i llrilish Museum med det fullt Utbildade Credn-
mutivel. — Queen Mury's Psalter im Britischen Museum mil dem voll ausgebildeten 

Credo-Motiv. 

les sentences qu'ils présentent sur leurs banderoles ne sont pas 
tout å fait les mémes non plus; car, sur ce point, la tradition ne 
fut jamais parfaitement fixée.»ls Emellertid finns också här en 
huvudlinje i traditionen. Vi återge efter Mäle följande samman
ställning av apostlar med credo-citat och profeter med gammal
testamentliga bibelställen, som får anses representativ för den 
gängse medeltida traditionen.10 

Apostlar: 

Petrus: Credo in Deum (patrem) 
omnipotentem, creatorem coeli et 
terrae. 

Profeter: 

Jeremias: Patrem invocabitis, qui 
terram fecit et condidit coelum. 

18 Måle, a. a., s. 251. Jfr R. Milburn, Saints and their emblems in Eng
lish churches, 1949, s. 269—70: »The order of the Apostles was established 
in the fifth century and shows a little variation: that of the Prophets is 
not quite so regulary observed.» 

19 Jfr Mäle, a. a., s. 248, not 2. De inom parentes satta delarna av vissa 
utsagor markera sädana partier, som icke förekomma i Måles version, 
men som vanligen förekomma i andra framställningar av Credo. 
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Forts, från föreg. sida. 

Andreas: Et in Jesum Christum, 
filium ejus (unicum, dominum 
nostrum). 

Jacob d. ä.: Qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus est ex 
Maria Virgine. 

Johannes: Passus sub Pontio Pi-
lato, crucifixus, mortuus et se
pultus est. 

Thomas: Descendit ad interna, ter-
tia die ressurexit a mortuis. 

Jacob d. y.: Ascendit in coelos, 
sedet ad dexteram (Dei) patris 
omnipotentis. 

Philippus: Inde venturus est judi-
care vivos et mortuos. 

Bartholomeus: Credo in Spiritum 
sanctum. 

Mattheus: Sanctam Ecclesiam ca-
tholicam, sanctorum communio-
nem. 

Simon: Remissionem peccatorum. 

Thaddeus: Carnis resurrectionem. 

Matthias: Vitam aeternam. 

David: Dominus dixit ad me: filius 
meus es tu. 

Jesaja: Ecce Virgo 
pariet filium). 

concipiet (et 

Daniel: Post septuaginta hebdomas 
occidetur Christus. 

Hosea: O mors, ero mors tua, mor-
sus tuus ero, inferne. 

Amos: Qui aedificat in coelo as-
censionem suam. 

Sefanja: Ascendam ad vos in ju-
dicium et ero testis velox. 

Joel: Effundam de Spiritu meo su
per omnem carnem. 

Mika: Invocabunt omnes nomen 
Domini et servient ei. 

Malaki: Deponet Dominus omnes 
inquitates nosträs. 

Sakarja: Educam te de sepulcris 
tuis, popule meus. 

Hesekiel: Evigilabunt alii ad vi
tam, alh ad mortem. 

Från denna huvudordning noterar Mäle följande undantag: 
I Clyny har Thomas och Jacob bytt plats samt Mattheus och 
Philippus, »sans qu'il soit possible d'expliquer cette bizarrerie».20 

Vidare meddelar Mäle, att i Clyny och Albi profetian om Jesu 
död, som svarar mot Johannes utsaga, »n'est pas de Daniel, mais 
de Zacharie. Il dit: Aspicient ad me Dominum suum quem 
confixerunt.»21 Den engelska ikonografen Milburn anger i sitt 
arbete Saints and their emblems in English churches denna 
ordning som den normala. Profeten Daniel synes han alls icke 
känna till i sammanhanget. Däremot uppger han även ett annat 
bibelspråk av Sakarja som variantform: »Suscitabo filios tuos» 

" Måle, a. a., s. 253. 
21 Ibm, not 5. 
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(Sak. 4: 13).22 Milburn kan vidare avslöja ett par inadvertenser 
i den gängse traditionen. Den med Phillippus korresponderande 
profeten Sefanja skyltar med ett språk, lånat från Malaki. »This 
text is not really from Zephaniah at all, but from Malachi iii.5. 
The mistake seems to have been first made in manuscripts 
written about 1300 and was often repeated.»23 Ett liknande 
misstag har begåtts beträffande profeten Mika, vars språk här
stammar från Sefanja 3: 9.24. Ännu värre synes förvirringen ha 
varit med avseende på den mot Judas Taddeus svarande pro
feten. Denne uppges av Måle vara Sakarja, under det att Mil
burn känner till en tradition, som här avbildar Daniel. I själva 
verket är bibelspråket, »Educam vos de sepulcris vestris popole 
meus», hämtat från Hesekiel 37: 12, om vilket bibelställe dock 
Milburn säger, att det lätt kan förväxlas med Daniel 7: 2.25 

Milburn påpekar vidare följande variantformer. Profeten Joel 
kan, utom den av Måle angivna bibelversen (Joel 2: 28) också 
ha vers 3: 12: »In valle Jehosaphat iudicabit omnes gentes.»26 

(Den variantformen är dock ganska egendomlig. Snarast skulle 
man väl tycka att den hörde hemma som variant till profetian 
om yttersta domen.) — Profeten Malakis (med Simon korrespon
derande utsaga) är, enligt Milburn: »Cum odium habueris, 
dimitte» (Mal. 2: 16).27 Den mot Matthias svarande profeten 
slutligen är i Milburns katalog icke Hesekiel utan Obadja: »Et 
erit regnum Domini. Amen» (Obadja 21).28 När vi kommer till 
vårt land få vi anledning återkomma till frågan om dessa 
variantformer. 

Understundom kan man påträffa den typologiska Credo-fram-
ställning utan språkband på apostlarnas och profetemas bilder. 
Kunstle framhåller, att man redan på 1200-talet personifierade 
de tolv credo-artiklama genom de tolv apostlarna. Ett kriterium 
för hänsyftningen på Credo är den omständigheten, att de tolv 

22 Milburn, a. a., s. 270. — I Queen Mary's Psalter har Johannes Sakarja 
som prototyp med devisen: »Aspicient ad me omnes quem.» 

23 Milburn, a. a., s. 271. 
24 Ibm. 
25 Milburn, a. a., s. 272. Queen Mary's Psalter har här Daniel. 
2" Milburn, a. a., s. 271. 
27 Milburn, a. a., s. 272. 
18 Ibm. 
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profeterna avbildas såsom apostlarnas prototyper.20 Men det är 
också troligt, att även apostlarna själva, när de avbildas utan 
profeterna, syfta på Apostolicum. Det förekommer nämligen 
ofta under medeltiden, att apostlarna avbildas ensamma, både 
med och utan språkband ur Credo. Ett intressant exempel på 
detta de enskilda apostlarnas förknippande med sin respektive 
trosutsaga har förf. iakttagit i England, där det så sent som i 
1800-talsglasmålningar (t. ex. i stadskyrkan i Mirfield och 
domkyrkan i S. Alban) förekommer lösryckta apostlar (alltså 
inte hela kollegiet) med de från medeltiden kända credo-språk-
banden. 

II 

Credo-motivet i svenska kyrkor 

Credo-motivet på 1300-talet. Att credo-motivet i dess ur
sprungliga form med enbart apostlar varit känt i Sverige under 
1300-talet ha vi flera exempel bevarade på. På Grötlingbo 
kyrkas sydportal ha apostlarna språkband. Någon inskription 
finnes i varje fall icke nu på dessa band, men hänsyftningen 
på credo torde av parallellerna att döma vara klar. Även triumf
krucifixet i Fröjels kyrka har apostlar med språkband runt 
ringen. Att detta från 1300-talet stammande krucifix haft även 
inskriptioner med de 12 leden i apostolicum på, veta vi av 
bevarade uppteckningar.30 Den år 1800 rivna stavkyrkan i Björ
säter har också bland sina 1300-talsmålningar haft credo-moti
vet.31 Bland de å Statens historiska museum bevarade fragmen
ten är det ännu möjligt att urskilja delar av detta motiv. Det 
finns också från många andra kyrkor exempel på apostlafram-
ställningar från 1300-talet, där visserligen inga språkband fin
nas bevarade, men där sambandet med credo ändå knappast 
kan betvivlas. Även under 1400-talet finns — som vi skola se 
— enstaka exempel på det kvardröjande credo-motivet i dess 
enkla form med blott apostlar. 

Credo-motivet i den äldre östgötaskolan. De tidigaste exemp-

29 Kiinstle, a. a., s. 182. 
•"' C. R. af Ugglas, Gotlands medeltida träskulptur, Sthlm 1919, s. 503 ff. 
31 A. Lindblom, Björsäters stavkyrka och dess målningar, Fornvännen 

1911, s. 80. — Densamme, La peinture gothique, Sthlm 1916, s. 81 ff. 
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Fig. 2. Profeten Jeremias (t. v.) och aposteln Petrus (t. h.) begynna Credo-frumsläll-
ningen i Hisinge gamla kyrka antagligen den äldsta framställningen i vårt land 
av credo med både profeter och apostlar. — In der alten Kirche von Risinge be
ginnt die Credo-Darstellung, vermutlich die ällesle unseres Ländes mit sowohl Pro-
pheten wie Aposteln, mil dem Prophcten Jeremias (links) und Apostel Petrus (rechts). 

len på den fullt utbildade credo-framställningen med både pro
feter och apostlar finna vi hos den s. k. Risingemästaren samt 
i Strängnäs domkyrkas Fresco-kapell, vars målningar väl också 
på ett eller annat sätt hänga samman med det östgötska måle
riet.32 Risinge-mästaren som verkade i Östergötland under 1400-

32 Bengt Söderberg, De gotländska passionsmälningarna och deras stil-
fränder, Sthlm 1942, s. 250 ff. 

137 



B E N G T I N G M A R K I L S T R Ö M 

talets första tredjedel,33 har målat credo-motivet i Risinge, ör -
berga och Kaga kyrkor. Den credo-framställning, som finnes 
målad i valvanfangen i Risinge kyrka,34 ansluter i stort sett till 
den kontinentala traditionen, som vi i det föregående stiftat be
kantskap med. Men några väsentliga avvikelser från det av Måle 
återgivna schemat äro av största intresse för vår undersökning. 
Vad apostlarna beträffar, har Thomas och Filippus bytt plats. 
Aposteln Johannes har som prototyp profeten Sakarja.35 Pro
fetspråket: »Ascendam ad vos in judicio», vilket — som Milburn 
påpekat — felaktigt plägat tillskrivas Sefanja, är i Risinge rätte
ligen hänfört till Malaki (Mal. 3: 5). Likaså är språket »Ducam 
vos de sepulcris vestris, popule meus» rätteligen fört till pro
feten Hesekiel (Hes. 37: 12) och ej såsom hos Mäle till Sakarja. 
Ytterligare en felaktighet är rättad i Risinge: ordet »Deponet 
Dominus omnes iniquitates nostras», som i den kontinentala 
traditionen tillskrevs Malaki, är här fört till profeten Mika 
(Mika 7: 19). Vidare lägga vi märke till, att aposteln Matthias 
som prototyp har profeten Daniel (»Vigil et sanctus de coelo 
descendit clamavit» [Dan. 4: 10]). I den kontinentala versionen 
återfanns på denna plats profeten Hesekiel, men då — såsom 
vi sett — Hesekiel genom den företagna korrigeringen kommit 
att stå som prototyp till aposteln Taddeus, har Risinge-mästaren 
här i stället insatt profeten Daniel, vilken tidigare icke före
kommit i serien, då ju aposteln Johannes som prototyp fått 
profeten Sakarja. Den mot aposteln Matteus svarande profeten, 
som bär språket: »Invocabunt omnes nomen Domini et servient 
ei», i den av Måle återgivna handskriften kallad Mika, är omöj
lig att identifiera i Risinge kyrka.36 Det egendomliga är, att det 

33 Söderberg, a. a., s. 136 ff. — Förf. har av praktiska skäl följt den 
indelning, som Söderberg gör i sin avhandling. Detta innebär icke, att 
förf. helt ansluter sig till Söderbergs uppfattning. 

34 Per-Olof Westlund, Risinge kyrkor, s. 9 ff. — Jfr JV. M. Mandelgren, 
Monuments Scandinaves, Paris 1862, pl. 22—24. 

35 Jfr Måle, a. a., s. 253, not 5, samt Milburn, a. a., s. 270. 
38 Mandelgren har här gissat på profeten Jeremias. Detta är emellertid 

omöjligt, dels därför att de fragment av namnet, som kunna studeras 
på ett foto i Antikvariskt-topografiska arkivet icke passa ihop med detta 
namn, dels därför att Jeremias redan förekommit pä sin vanliga plats, 
som prototyp till aposteln Petrus. 
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anförda citatet icke återfinnes i Gamla Testamentet.37 Möjligen 
har det uppkommit genom kombination av flera olika yt tranden 
(jfr Jeremias utsaga, som är sammansatt av följande bibel
ställen: Jer . 10: 12, 32: 17, 51: 15). Det skulle av denna anled
ning ha varit av största intresse att kunna identifiera namnet 
på den profet i Risinge kyrka, som bär denna inskription på 
sitt språkband. 

Målningarna i Risinge kyrka tillhöra en av de stora grupper 
utav tidigt 1400-talsmåleri, som hänga samman med Vadstena 
kloster som inspirationskälla. Det birgittinska måleriet har ny
ligen gjorts till föremål för en grundlig studie i Bengt Söder
bergs avhandling, De gotländska passionsmålningarna och deras 
stilfränder. Studier i birgittinskt muralmaleri (Stockholm 
1942). Ett av kapitlen i avhandlingen behandlar just »Vadstena 
kloster som konstcentrum».38 Den äldste birgittinske målaren 
är den s. k. Kapitelsalsmästaren,39 vilken utfört bl. a. mål
ningarna i nunnornas kapitelsal i Vadstena kloster. Mästaren 
till målningarna i Risinge kyrka är en efterföljare till denne 
konstnär. »Är Refektoriemästaren [d. v. s. Kapitelsalsmästarenl 
den förste i raden av birgittinska kyrkmålare så är hans efter
följare, Risingemästaren, den genom omfånget och kvaliteten 
hos sitt bevarade verk och genom sitt vidsträckt verkande infly
tande den centrala konstnärspersonligheten inom det måleri, 
som har sina rötter i Vadstena.»40 Det har på goda grunder an
tagits, at t Risingemästaren skulle vara en prästvigd Vadstena
munk. Härför talar bl. a. den omständigheten, att de talrika och 
om stor lärdom vit tnande inskriptionerna i Risinge kyrka knap
past kunna ha utförts av en icke-teologisk konstnär.41 Det synes 
mig, att även de nyss behandlade credo-citaten bestyrker denna 
teori. Det är icke möjligt, att de i profetcitaten företagna genom
gripande korrigeringarna kan ha företagits annat än av en 
grundligt bibellärd person. Skulle så vara, att Risingemästaren 

37 Jfr Peultier—Etienne—Gantois, Concordantiarum universae scriptu-
rae sacrae thesaurus, Paris 1929. 

38 Söderberg, a. a., s. 119 ff. 
39 Söderberg, a. a., s. 127 ff. — Jfr Lindblom, a. a., s. 235. 
40 Söderberg, a. a., s. 136. 
41 Rune Norberg, Studier i birgittinsk konst, manus hos förf. 
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själv icke företagit de påpekade korrigeringarna, så återstår 
ingen annan möjlighet än att någon annan klosterbroder gjort 
dessa rättelser och Risingemästaren följt dem. 

Efter vad vi nu sett, ligger det nära till hands att antaga, att 
det är via Vadstena kloster, som credo-motivet i dess fullt ut
bildade form med både profeter och apostlar kommit till vårt 
land. Man kan mycket väl tänka sig, att någon av de hand
skrifter, som upptogo credo-motivet,42 hamnat i Vadstena klos
terbibliotek, och att Risingemästaren eller någon annan munk 
underkastat framställningen därav en kritisk granskning, var
efter credo-motivet i renad form gjorts till föremål för avmål-
ning i de av birgittinskt måleri influerade kretsarna. 

Som tidigare antytts, torde Risingemästaren ha utfört mål
ningarna i Kaga och örberga, som båda ha credo-motivet.43 Det 
mellersta valvet i örberga kyrka återger tolv profeter och tolv 
apostlar med credo-språkband. Figurerna äro inkomponerade 
i medaljonger. Vid en undersökning av språkbanden visar det 
sig, att även här samtliga de rättelser företagits beträffande pro
feternas bibelcitat, som vi nyss konstaterade i Risinge. Vad 
apostlarnas inbördes ordning beträffar förekommer den olik
heten gentemot örberga, att Thomas och Philippus icke bytt 
plats. — I Kaga finnas endast de fyra första paren i credo-
serien. Även här är överensstämmelsen med Risinge slående. 

Med det birgittinska måleriet sammanhänga tvenne stora 
uppsvenska målarskolor, som uppträda under 1400-talets andra 
tredjedel: Strängnässkolan44 och Tensta-Ärentunaskolan.45 Inom 
båda dessa skolor har credo-motivet en riklig förekomst. Ja, 
motivet är så pass vanligt under det centrala 1400-talet, att 
Cornell i sin karakteristik utav det uppsvenska måleriet under 
detta skede kan skriva: »Målningarna på väggarna äro ofta in
delade i flera våningar, av vilka en brukar upptas av de tolv 

42 Måle, a. a., s. 247 ff. 
43 Söderberg, a. a., s. 342 resp. 344. 
44 Söderberg, a. a., s. 152 ff. — Jfr Cornell—WaJIin, Uppsvenska målar

skolor pä 1400-talet, Sthlm 1933, s. 31 ff. — Redan före den egentliga 
Strängnässkolans framträdande erhöll Strängnäs domkyrka i det s. k. 
Freskokapellet målningen av den med Vadstena sammanhängande 
Unionsmästaren, där credo förekommer (Jfr Söderberg, a. a., s. 250 ff.). 

45 Söderberg, a. a., s. 180 ff. — Jfr Cornell—Wallin, a. a., s. 19 ff. 
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apostlarna och tolv profeter, som breda ut sig runtom hela 
kyrkan. Apostlarna bära språkband, på vilka trosbekännelsens 
satser äro fördelade, och profeterna ha på sina band gammal
testamentliga bibelspråk, som kunde tydas som hänsyftningar 
på trosbekännelsen.»411 Beklagligtvis ha dessa credo-serier under 
tidens lopp skadats, så att de knappast i något enda fall till vår 
tid bevarats i komplett skick. 

Credo-motivet i Tensta-Ärentuna-gruppens målningar. I de 
av Johannes Rosenröd år 1437 signerade målningarna i Tensta 
kyrka återfinnes en serie apostlar med språkband.'7 Profeter 
saknas emellertid här. Detta torde vara det första exemplet i 
Uppland på credo-motivets förekomst. Johannes Rosenröd intar 
visserligen en ganska självständig plats i vårt måleri, men såsom 
Söderberg gjort troligt står också han i samband med Vad
stena.48 I den något senare målade kyrkan i Ärentuna — grann
socken till Tensta — finnes en magnifik credo-serie med såväl 
profeter som apostlar. En credo-framställning, som i hög grad 
påminner om Ärentuna kyrkas, finnes i Litslena kyrka, som 
tillhör samma målarskola som Ärentuna. Ärentuna kyrka är 
målad kort efter 144810 och Litslena antagligen på 1460-talet.r,° 
Nära besläktade med målningarna i Ärentuna äro — vad kom
positionen och motivvalet beträffar — de åren 1451—52 av 
Johannes Iwan utförda målningarna i Vendels kyrka. Sålunda 
återfinnes också där runt kyrkans väggar en framställning av 
trosbekännelsens tolv apostlar med prototyper från Gamla Testa
mentet.51 Även i ös t ra Ryds kyrka i södra Uppland, som 
målats av samme konstnär,-'2 förekommer credo-motivet.53 

4" Henrik Cornell, Det uppsvenska kalkmåleriet från europeisk stil till 
inhemsk tradition. Svenska Kulturbilder. Ny följd. Fjärde bandet, del 
VII, s. 67 f. 

47 Cornell—Wallin, a. a., s. 19 ff. samt plansch 1—13. — Jfr Folke Nord
ström, Tensta kyrka (Upplands kyrkor XLII), s. 14 ff. 

48 Söderberg, a. a., s. 181 ff. 
49 Cornell—Wallin, a. a., s. 14. 
60 Upplands kyrkor, band II, s. 227. 
61 Upplands kyrkor, band I, s. 217 f. 
52 Cornell—Wallin, a. a., s. 28. 
53 C. R. af Ugglas, Katalog öfver Södermanlands Fornminnesförenings 

kyrkomuseum i Strängnäs, Strängnäs 1911, s. 20. — Jfr Sveriges kyrkor, 
Uppland 1:2, s. 302 ff. 
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Credo-framställningar i uppländska kyrkor, målade vid 1400-
talets mitt, torde dessutom ha förekommit i Alsike och Skepp
tuna kyrkor med flera, tillhörande Ärentunagruppen.54 I de 
båda nämnda kyrkorna finnas nämligen fragment av apostlar. 
— Målningarna i Tensta upptaga, som sagt, endast apostlar. In
skriptionerna på deras språkband äro de gängse.55 Målningarna 
i Ärentuna, som kanske äro de äldsta i Uppland med profet- och 
apostelserie, äro tyvärr ganska skadade, i synnerhet vad inskrip
tionerna beträffar.56 Detta gäller också målningarna i Litslena.57 

Av intresse är emellertid, att vi i båda dessa kyrkor kunna kon
statera, att aposteln Philippus har profeten Sefanja till proto
typ. Ärentunaskolan har tydligen icke använt Risingemästarens 
korrigerade credo-framställning. Vidare kan man konstatera, 
att åtminstone i Litslena och troligen också i Ärentuna aposteln 
Johannes har profeten Sakarja som prototyp. På denna punkt 
överensstämmer Ärentunaskolan med Risinge. I Ärentuna har 
profeten Hosea liksom i Risinge språket: »O mors, ero mors 
tua . ..», under det att han i Litslena har inskriptionen: ». . . ter-
tia die suscitabit» (Hos. 6: 2).58 I Ärentuna och i Vendel har 
även aposteln Paulus fått komma med. På hans språkband i 
Vendel står att läsa: »Gratia autem Dei sum id, quod sum, et 
gratia eius in me vacua non fuit» (1 Kor. 15: IO).59 I Ärentuna 
är hans språkband utplånat. — I Vendel har aposteln Philippus 
— liksom i Risinge — profeten Malaki till prototyp.60 Av allt 
att döma har det förekommit olika credo-versioner i vårt land. 
Inte minst det uppländska materialet gör detta troligt. 

Credo-motivet i Strängnässkolans målningar. I flera upp
landskyrkor med målningar, tillhörande Strängnässkolan, före
kommer credo-motivet. Men om dessa gäller i ännu högre grad 
än om målningarna i föregående grupp, att de äro svårt skadade. 

54 Cornell—Wallin, a. a., s. 26 f. Vi ha i detta sammanhang ingen anled
ning att ingå på frågan om Skepptunamålningarnas konsthistoriska 
ställning, som just nu är under debatt. 

•r,-r' Cornell—Wallin, a. a., plansch 1, 2, 4, 10. 
511 Cornell—Wallin, a. a., plansch 15, 16, 19. 
57 Upplands kyrkor, band II, s. 228 f. 
68 Ibm. 
69 Upplands kyrkor, band I, s. 218. 
60 Ibm. 
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Målningarna i Håbo-Tibble kyrka övermålades redan på 1480-
talet av Albertus Pictor.61 Emellertid ha vissa partier av dessa 
äldre målningslager framkommit vid en restaurering på 1920-
talet. I de blottade partierna återfinnes en credo-serie. Bland 
annat har paret profeten Daniel och aposteln Johannes fram
kommit. I motsats till målningarna i Risinge och Ärentuna
gruppen har Johannes alltså här profeten Daniel till prototyp 
och icke Sakarja. Daniel säger: »Post septuaginta dies occidetur 
christus.» Aposteln Johannes har fått med även en bit av Jacob 
d. ä:s språkband: »Natus ex Maria virgine passus sub poncio 
pilato crucifixus.»62 — Ett liknande öde drabbade de Strängnäs
skolan tillhörande målningarna i Knutby kyrka, vilka över
målades på 1490-talet. Även här har vid en restaurering i senare 
tid framkommit fragment av en credo-serie.03 Fragment av 
credo-serier finnas också i Vidbo64 och Orkesta kyrkor.05 

Det är sålunda en stor grupp kyrkor i Uppland, målade kring 
1400-talets mitt, som haft eller ha credo-framställningar. Samt
liga hittills behandlade målningar med detta motiv tillhöra det 
birgittinska måleriet. Vi ha därför all anledning att tro, att det 
är inflytandet från Vadstena kloster, som ligger bakom credo-
motivets spridning i vårt land. 

Credo-motivets ställning i det efterhirgittinska måleriet i 
Uppland. Under 1450—60-talen framträder i Uppland en in
hemsk målarskola, den s. k. Tierpskolan,66 vilken också har 
omhuldat credo-motivet. Huvudmonumentet för denna skola 
utgör målningarna i Tierps landskyrka, vilka också givit den 
dess namn. I Tierps kyrka förekommer runt korets väggar en 
credo-framställning med såväl profeter som apostlar.67 Det
samma gäller också Sånga08 och Roslagsbro69 kyrkor inom 
samma grupp. Även Håtuna kyrka, vars målningar på väggarna 

01 Söderberg, a. a., s. 156. 
82 Cornell—Wallin, a. a., plansch 32. 
03 Upplands kyrkor, band II, s. 57. 
04 Upplands kyrkor, band I, s. 88. 
05 Jfr Sveriges kyrkor, Uppland, I, s. 317 (bilden). 
•" Cornell—Wallin, a. a., s. 38 ff. 
87 Cornell—Wallin, a. a., s. 99. 
68 Cornell—Wallin, a. a., s. 97. 
•9 Sveriges kyrkor, Uppland, II: 2, s. 143. 
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Fig. 3. Profeten Joel och aposteln Bartholomeus inleda tredje trosartikeln i Tierps 
kyrka. — In der Kirche von Tierp leiten der Prophet Joel und der Apostel Bar-

tholomäu» den drillen Glaubensurlikel ein. 

äro mycket svagt framträdande, synes ha haft credo-motivet 
målat runt korets väggar.70 Så långt detta är möjligt att kon-

70 Jfr Cornell—Wallin, a. a., s. 97. 
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statera, synes profeternas och apostlarnas inskriptioner ansluta 
till den gängse traditionen. Tierpskolan spred sig på 1470-talet 
till Finland.71 I Sagu kyrka i Finland, vars målningar tillhör 
Tierpskolan,72 återfinnes också credo-motivet.73 Credo-fram
ställningar påträffas också annorstädes i Finland.74 

Den frejdade uppsvenske kyrkomålaren Albertus Pictor, som 
på allvar framträder som kyrkodekoratör under 1470- och 80-
talen har icke haft något intresse för det här behandlade mo
tivet. Ingenstädes i den mångfald av kyrkor, som tillskrives 
mästaren själv eller hans lärjungar, återfinnes credo-motivet. 
Det är ju den tyska Biblia Pauperum, som Albertus använder 
som huvudkälla för sina målningar75 och där saknas credo, 
ehuru eljest ett mycket starkt typologiskt intresse kännetecknar 
»Fattigbibeln». 

Ganska ensamstående äro målningarna i Fresta kyrka i södra 
Uppland, om vilkas tillkomst och konstnär vi ingenting veta. 
Målningarna bestå enbart av trosbekännelsens apostlar, målade 
runt kyrkans väggar och försedda med väldiga språkband.76 De 
representera, av allt att döma, en förgrovad folklig efterbildning 
av credo-motivet, vilket målaren icke förstått att tyda eller 
också icke bryt t sig om att följa så noga. Den inbördes ord
ningen bland apostlarna är — åtminstone vad den tredje artikeln 
beträffar — godtycklig, likaså uppdelningen av credo-avsnitten. 
Sålunda äro en del led delade på mitten, så att den ene aposteln 
har förra hälften och den andre senare hälften av versen.77 

Vi ha i det föregående konstaterat, att credo-motivet försvin
ner från de uppländska kyrkomålningarna i och med Albertus 
Pictors framträdande. När det kom tillbaka efter den albertska 
erans slut, kom det i en upplöst och förenklad form, som på sitt 

71 Cornell—Wallin, a. a., s. 39. 
72 Cornell—Wallin, a. a., s. 39 ff. 
73 Olga Alice Nygren, Helgonen i Finlands medeltidskonst, Finska 

Fornminnesföreningens tidskrift XLVI, s. 47, Helsingfors 1945. — Jfr 
L. Wennervirta, Goottilaista monumentaalimaalausta, Finska Fornmin
nesföreningens tidskrift XXXVIII, s. 161 ff, Helsingfors 1930. 

74 Nygren, a. a., s. 47. — Jfr Wennervirta, a. a., s. 81 f. 
75 Cornell—Wallin, a. a., s. 53 ff. 
76 Einar Hållström, Fresta kyrka, Bollstanäs 1946, s. 6 ff. 
77 Jfr Hallström, a. a., s. 8. 
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sätt är typisk nog för den utgående medeltiden. Senmedeltidens 
kyrkomåleri i Uppsverige karakteriseras av ett eklektiskt drag. 
Albert-lärjungar uppträda i förening med sentida lärjungar 
till Tierpskolan.78 Ornamentik och motivval från dessa båda sko
los vävas samman, och även gods från annat håll ingår som kom
ponenter. I ett flertal av dessa kyrkor med eklektiska målningar 
från tiden omkring 1500 återfinnes credo-motivet, men inte 
längre i form av vördnadsbjudande gestalter med dominerande 
plats på kyrkväggarna. I stället ha apostlarna placerats uppe i 
valvkapporna, invävda i ornamentikens rika flora och omgivna 
av en mångfald andra scener i de angränsande områdena. Grup
perade två och två, eventuellt sittande på troner, uppträda de 
tolv apostlarna, men utan sällskap av de gammaltestamentliga 
prototyperna. Högmedeltidens stolta och genialt tänkta credo-
motiv har krympt samman till en ganska anspråkslös kvarleva. 
På slingrande språkband återfinnes leden ur apostolicum, men 
den ordning, vi lärt känna under kyrkomåleriets klassiska skede, 
är nu mer eller mindre godtyckligt upplöst. Exempel på sådana 
senmedeltida credo-framställningar i uppländska kyrkor finna 
vi i Söderby-Karls, Viksta, Vittinge, Dannemora79 m. fl. kyr
kor. Som exempel härpå återgiva vi credo-framställningen i 
Söderby-Karls kyrka. Apostlarna, som äro målade i korvalvets 
kappor, äro placerade två och två. Det första paret utgöres av 
Mattias och Petrus,80 trosbekännelsens sista respektive första 
apostel. De övriga äro grupperade efter den ordning, credo-
leden ger anledning till. Leden äro fördelade på följande sätt: 
Petrus: Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem cceli 
et terrse. Andreas: et in ihesum kristum filium eius unitus do
minum nostrum. Johannes: que conceptus est de spiritu sancto 
natus ex maria virgine. Jacob d. ä.: Passus sub poncio pylato 
crucifixus mortuus et sepultus. Thomas: descendit ad infernos. 
Bartholomeus: die tercia die resurrexit a mortuis. Philippus: 

78 Jfr Upplands kyrkor, band II, s. 160 f. 
79 Otto Sylwan, Kyrkomålningar i Uppland från medeltidens slut, 

Sthlm 1899, s. 166. 
80 Uppgifterna från Söderby-Karl äro hämtade ur ett ännu otryckt 

manuskript om Söderby-Karls kyrka av Gustaf Unestam. Förkort
ningarna äro — här som annorstädes i uppsatsen — upplösta, men de 
språkliga egendomligheterna ha icke rättats. 
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Eig. t. En nu försvunnen absidmålning i Gränna med Credo-framstållning av 
mäster Amund. Efler Mandelgren, — Apsidengemälde in Gränna mit einer eredo-

Darslellung von Meister Amund. 

Ascendit ad celos sedet ad dextram dei patris omnipotentis. 
Mattheus: Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Jacob 
d. y.: Credo in spiritus sanctum. Simon: Sanctam ecclesiam 
catholicam communionem sanctorum. Judas: Rimicionem pec-
catorum. Mattias: Carnis resurrectionem et vitam eternam. 

Ett kapitel för sig utgöra credo-framställningarna i Södra 
Råda kyrka i Värmland samt de nu försvunna målningarna i 
Gränna kyrka. Båda dessa kyrkor äro målade av en man vid 
namn Amund, en av de få representanterna vid 1400-talets slut 
för det birgittinska måleriet.81 Credo-framställningen i S. Råda 
ser ut på följande sätt: »Norra väggens bildsviter innehåller 
storfiguriga framställningar av apostlarna, var och en åtföljd 
av ett brottstycke av trosbekännelsen samt en bild i mindre for-

81 Söderberg, a. a., s. 193. 
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mat, syftande på detta.»82 De försvunna målningarna i Gränna 
hade en liknande credo-framställning: »I absiden var ovan en 
sjöbladsbård anbragt en stor rundbågig arkadfris med två bild-
register i varje fält, primitivt komponerade. Det är en motsva
righet till norra väggen i Råda, ehuru i konverterad form: 
apostlar sitta i bröstbild nedtill i bildfältets vänstra hörn, av
skärmade från det övriga med ett inskriftsband med credo-
stycket; bildytan domineras av de framställningar, på vilka 
inskriften alluderar; här framställes bl. a. Bebådelsen, Jesu 
födelse, Golgata (med Pilatus och gravläggningen), Uppstån
delsen och Limbus, där Kristus trampar Dödsrikets dörr under 
sina fötter, och segern till yttermera visso symboliseras av 
Djävulen, som i hemsk djurgestalt sitter i en liten skrubb på en 
pall, bunden vid en kolonn . . . Valvhjässan upptages av en me
daljong, i vilken framställes världens skapelse och som omgives 
av ett inskriftsband med trosbekännelsens första ord, hållet av 
Petrus.»83 Den här beskrivna scenen, som bygger på Mandel-
grens avritning, upptager endast de sex första apostlarna. Det är 
möjligt, att den senare hälften av credo funnits på annan plats 
av kyrkan. (Mandelgren har nämligen endast återgivit mål
ningarna i absiden.) Amunds framställningar av credo ge in
tressanta exempel på de rika möjligheterna för ett konstnär
ligt utformande av detta motiv. — Även Asks kyrka har haft 
en liknande credo-framställning. 

Ett speciellt intresse erbjuder i vårt sammanhang Edebo 
kyrkas år 1515 utförda kalkmålningar.84 Dessa målningar äro 
märkliga inte bara ur konsthistorisk synpunkt utan också och 
icke minst ur ikonografisk. Den credo-serie, som där förekom
mer, tilldrager sig särskild uppmärksamhet därför att apost
larnas språkband där äro försedda med svensk text. En mång
fald profeter — med latinska språkband — förekomma bland 
målningarna, men då deras samband med credo är synnerligen 
tvivelaktigt, utelämna vi dem här och återge — efter Asplund85 

82 Söderberg, a. a., s. 194. — Jfr Mandelgren, a. a., plansch XIV, samt 
Tord Otson Nordberg, Södra Råda gamla kyrka, Sthlm 1944, s. 38 ff. 

88 Söderberg, a. a., s. 206 ff. — Jfr Mandelgren, a. a., plansch XVI. 
84 Karl Asplund, Edebo kyrkas målningar. Studier i Upplands kyrk

liga konst, 1918, s. 156. 
85 Asplund, a. a., s. 156 ff. 
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/•'/V/. .5. Credo med svenska inskriptioner (1515) i Edebo kyrka. Apostlarna grup
perade runt valvhjässan. — Ein Credo mil »chwedischen Inschriften (1515) in dei 

Kirche von Edebo. Die Apostel sind um den Gewölbescheitel gruppiert. 

— apostlarnas svenska credo-språkband: Petrus: Iak thror i 
gudh fadher alzmaktugam. himenrikis och iordris skapare. 
Andreas: ok i ihesum cristum hans enda son va herre. Johannes: 
huilken som affladher war aff thon helga andha födder. Jacob 
d. ä.: piiner under ponncio pylato korsfester dödher iordader ok. 
Thomas: for nidhr til helwite. Bartholomeus: tridie dagh stoodh 
up aff döda. (Philippus?): wpfor til himbla sithr (på) gudz 
fadhrs alzae(?)tögs höghra hand. Mattheus: tÄdhan är han koma 
scylande döma lifwandes ok dödha. Jacob d. y.: iak thor . . . i 
then helgha andha. Simon(?): then helga algmeneligha kirkio. 
De två sista apostlarna saknas. Det förtjänar att påpekas, att 
ordningen mellan apostlarna här är densamma som i grann-
kyrkan Söderby-Karl. Alltså Johannes före Jacob d. ä. och 
Thomas efter Jacob. 

Credo-motivets förekomst i altarskåp. Det är inte bara på 
kyrkväggarna eller i valven, som man kan påträffa credo-fram-
ställningar. Även på altarskåp kan man understundom påträffa 
det. Exempel härpå utgöra altarskåpen i Toresunds kyrka, 
Södermanland, Burs kyrka, Gotland, samt Sunds kyrka på 
Åland. Altarskåpet i Toresund är ett nordtyskt arbete från 1400-

149 



B E N G T I N G M A R K I L S T R Ö M 

talets andra fjärdedel.86 Apostlarna äro avbildade i bröstfigurer 
och credo-citaten äro målade direkt på ribborna, på vilka 
skulpturerna äro uppställda.87 Altarskåpet i Burs är troligen 
utfört i Lubeck o. 1425,88 och altarskåpet i Sund är likaledes 
ett Lubeck-arbete från tiden 1425—50.89 Det är alltså i samtliga 
fall fråga om nordtyska (lubska) arbeten från 1400-talets andra 
fjärdedel. Dessa credo-framställningar äro sålunda i bokstavlig 
mening importerade. Som tidigare antytts, är det ganska troligt, 
att också de många altarskåp med apostlaskulpturer, som finnas 
i landet, ävenledes äro tänkta som personifikationer av aposto
licum.90 

Credo-motivets kvarlevande efter reformationen. Credo-mo
tivet lever kvar i vår kyrkokonst långt efter medeltidens slut. I 
Hertig Karls kyrka i Karlskoga, Värmland, som målades under 
1600-talets förra hälft,91 finnes en serie apostlar med »en 
latinsk inskription innehållande en del af den apostoliska tros
bekännelsen».92 En liknande serie finns också i Vårdsbergs kyrka 
i Östergötland. Även några av de talrika sörmländska renäs
sansmålningarna upptaga apostlasviter, ehuru utan språkband. 
De nyligen framknackade målningarna i Hälla kyrka ha sålunda 
en serie apostlar ordnade i den från credo-framställningarna 
traditionella följden.93 Det är möjligt, att vi här ha ett exempel 
på den nyss framkastade möjligheten av att även apostlarna 
utan attribut syfta på credo. 

Bänkdörrarna i den nyss nämnda Burs kyrka på Gotland, 
målade på 1700-talet, upptaga en apostlaserie med inskriptioner 

86 C. R. af Ugglas, a. a., s. 19. S. 20—21 upptaga en beskrivning av 
credo-framställningen. 

87 Ibm. 
88 Svensk Uppslagsbok, band 5, spalt 403, Malmö 1947. 
89 K. K. Meinander, Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands 

kyrkor, 1908, Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXIV, s. 216 ff., 
Helsingfors. — Jfr Nygren, a. a., s. 47. 

00 Jfr ovan, s. 136. 
81 Sven Axel Hallbäck, Det efterreformatoriska dekorativa kyrko

måleriet på 1600- och 1700-talen i Sverige, I, Göteborg 1947, s. 264. 
92 Hallbäck, a. a., s. 265. 
93 Strängnäs Stift i ord och bild, Sthlm 1948, s. 529 f. — Jfr Rune 

Norberg, Vasatidens kyrkomåleri i Sörmland, uppsats i Sörmländska 
kyrkor, 6, Eskilstuna 1946, s. 23. 
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på svenska. En inventarieberättelse från förra seklet berättar:94 

»På Mans-bänkdörrarna äro Apostlarne målade med utsatte 
Namn: följande ordning: S. Paulus, S. Petrus, S. Andreas, S. Ja
cobus Major, S. Johannes, S. Philippus, S. Bartholomeus, S. Tho
mas, S. Mattheus, S. Jacobus minor, S. Simon, S. Judas Thadeus, 
S. Mathias. Inunder namnet, öfver och omkring bildernas huf
vud, äro målade stycken af den Apostoliska Tron, sås. på Altar-
taflan men med följande förändringar: S. Mattheus: Jag tror 
på den helga Anda, S. Thomas: Tädan igenkommande att döma 
— döda, S. Matthias: Och evinnerligt lif, S. Simon: Syndernas 
förlåtelse, S. Jacobus minor: Ena helga allmenneliga körkia: the 
heligas samfund, S. Bartholomeus: uppstigen till himbla, sit
tande på allsmäktig Guds Faders högra hand.» Framställningar 
av apostlar (och även profeter) äro f. ö. mycket vanliga under 
1700-talet, särskilt i södra Sverige, men det är i regel bara 
vederbörandes namn, som är utsatt, och inga andra inskrip
tioner. 

De år 1743 avslutade målningarna i Habo kyrka i Väster
götland ha ett starkt kateketiskt drag. De framställa katekesens 
fem huvudstycken.95 Den credo-serie, som där finnes, upptager 
exakt samma ordning mellan apostlarna som Burs-serien. Den 
enda skillnaden är den, att i Habo Andreas från Jacob d. ä. över
tagit halva credo-ledet: »hwilken aflad är af then helga anda».96 

Denna förändring kan vara betingad av rent praktiska skäl. 
Det är f. ö. ganska troligt, att Burs- och Habo-framställningarna 
återgå på en gemensam källa. 

De anförda exemplen, som säkerligen skulle kunna mångfal
digas, utgöra ett intressant prov på huru länge föreställningen 
om apostolicum såsom ett resultat av de tolv apostlarnas utsagor 
på den första Pingstdagen levde kvar i vårt land. 

94 »Burs och Stänga kyrkors Inventarier af Pastor Joh. Phil. Laurin, 
Th. Doct. o. Prost», manuskript i Antikvariskt-topografiska arkivet. 

95 Hallbäck, a. a., s. 278. 
96 Hallbäck, a. a., s. 279, återger hela credo-serien i Habo. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Bengt Ingmar Kilström: Das apostolische Glaubensbekenntnis in 
unserer kirchlichen Kuns t des Mittelalters. 

Einer sehr alten Auffassung zufolge soll das Glaubensbekenntnis am 
ersten Pfingsttage dadurch zustandegekommen sein, dass die zwölf 
Apostel durch Inspiration des Heiligen Geistes jeweils ihren Anteil an 
dem zwölfteiligen Glaubensbekenntnis ausgesprochen hatten. Im 6. Jahr
hundert finden wir diese Verteilung auf die zwölf Apostel in einer 
pseudo-augustinischen Predigt genau wiedergegeben. Petrus hat auf sein 
Teil den ersten Artikel erhalten. Andreas leitet den zweiten Artikel ein, 
Jakob der Ältere und Johannes fahren fort usw. 

Schon im 10. Jahrhundert begann man in der kirchlichen Kunst die 
Apostel mit grossen Spruchbändern zu versehen, auf denen ihr jeweiliger 
Teil aus dem Credo geschrieben stånd. Im 13. Jahrhundert kommt der 
Brauch auf, neben den Aposteln 12 alttestamentarische Propheten abzu-
bilden, die auf ihren Spruchbändern Ausspriiche aus ihren jeweiligen 
Schriften trägen, die auf jene neutestamentarischen Aussagen auf den 
jeweiligen Spruchbändern der Apostel hindeuten. Diese typologische 
Darstellungsweise erfährt im Spätmittelalter eine grosse Ausbreitung. 

In Schweden finden wir den ersten Typus der Credo-Darstellungen 
im 14. Jahrhundert, nur Apostel mit Spruchbändern (Fröjel, Björsäter) 
und dieses Motiv kommt, teilweise zugleich mit dem voll ausgebildeten 
Credo-Motiv, noch ein gutes Stiick in das 15. Jahrhundert hinein vor 
(Tensta, Fresta u. a.). Die ersten Beispiele ftir Propheten und Apostel in 
der Credo-Darstellung finden wir beim Risinge-Meister (Risinge, ö r 
berga, Kaga) sowie in der Fresko-Kapelle der Domkirche von Strängnäs, 
alle um 1430. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts ist das Motiv ganz 
gewöhnlich, verschwindet jedoch seit dem Auftreten von Albertus Pictor, 
um dann, wenn auch in vereinfachter Form (nur mit Aposteln) um 1500 
wieder aufzutreten. Im Jahre 1515 wurde die Kirche von Edebo aus-
gemalt und mit Credo-Inschriften auf Schwedisch versehen. 

Nach der Reformation lebt dieses 'Motiv noch länge weiter. So findet 
sich das Credo-Motiv in der Kirche von Värdsberg, mit schwedischen 
Inschriften, gemalt im Anfang der 17. Jahrhunderts. In der Kirche von 
Karlskoga, die auch in der Friihzeit des 17. Jahrhunderts ausgemalt 
wurde, findet man die Darstellung mit lateinischen Inschriften. Sogar 
noch im 18. Jahrhundert kommen Credo-Darstellungen vor, z. B. in Burs 
und Habo. In allén zuletzt genannten Fallen sind jedoch nur Apostel, 
keine Propheten, dargestellt. 
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