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EN LEGEND AV CAESARIUS AV HEISTER-
BACH ILLUSTRERAD I SVENSKA KALK

MÅLNINGAR 

Av Åke Nisbeth 

rJland de år 1950 framtagna målningarna i Rö kyrka i Uppland 
förekommer en scen (i långhusets västvalv, södra kappan), som 
av B. I. Kilström förslagsvis tolkats som en illustration till en 
legend om kyrkofriden.1 Likartade scener förekommer vidare i 
Yttergrans kyrkas vapenhus — också påpekat av Kilström — 
och i Roslagsbro kyrka, även där i vapenhuset. Målningen i 
Rö framställer en kyrka av sengolisk typ omgiven av en kyrko
gård inhägnad med en krenelerad bogårdsmur med två stig-
luckor. Innanför bogårdsmuren befinner sig dels en ryttare på 
en apelkastad häst, dels ett myller av benrangelsfigurer, beväp
nade med slagor, armborst, spadar, yxor, liar eller andra vapen 
och tillhyggen. Utanför bogårdsmuren, vid ena stigluckan, står 
en klunga ryttare, harneskklädda och beväpnade. En av dem 
har dock gjort helt om och rider ifrån sina kamrater. I Ytter-
gran (fig. 1) är målningens ena halva, den på vilken den en
samme ryttaren på kyrkogården befunnit sig, till största delen 
förstörd. Kvar finns dock kyrkan, en del av bogårdsmuren med 
en stiglucka, en skara benrangel beväpnade med allehanda red
skap och vapen samt — utanför stigluckan — en grupp krigare 
till häst. Också i Yttergran har en av ryttarna gjort helt om 
och orsaken därtill är här fullt tydlig; han tar till flykten för 
de dödas hotande angrepp. Även i Roslagsbro (fig. 2) är scenen 
delvis förstörd. Krigarna utanför stigluckan, kyrkan, bogårds
muren och riddaren inne på kyrkogården är dock bevarade i 

1 B. /. Kilström, Nyframtagna kalkmålningar i tre Upplandskyrkor, 
Fornvännen 1953 s. 130 ff. 
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Fig. 1. Yttergrans kyrka. Uppland. Målningar i vapenhusets 
valv, västra kappan. Foto Sveriges Kyrkor. — Kirche von V fin
gran, Uppland. Malereien im Gewölbe der Vorhalle, Wettsektor. 

stort sett intakta. Av de beväpnade döda finns dock endast obe
tydliga fragment. Ryttaren, som tar till flykten för de döda, 
förekommer tydligen icke i Roslagsbro. 

Att det är samma legend som illustreras i de tre målningarna 
torde vara fullt tydligt, trots en del olikheter i detaljer. Rent 
konsthistoriskt sett är däremot skillnaderna betydande. Ytter-
granmålningen är ett verk av Albert målare eller hans verk
stad,- livfullt och dramatiskt komponerad, medan Rö- och 
Roslagsbromålningarna, särskilt den förstnämnda, är verk av 
mera hantverksmässiga målare. Äldst är framställningen i 
Roslagsbro, vilken, liksom större delen av kyrkans målningar, 
enligt en nu förstörd inskrift tillkommit år 1471,3 medan Ytter-

- H. Cornell—S. Wallin, Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, Sthlm 
1933, s. 58. 

3 Denna uppgift återfinns tidigast i Rhezelius' »Monumenta Uplandica». 
Se vidare Sveriges Kyrkor, Uppland band II: 2, Sthlm 1940, s. 142. 
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Fig, 2. ItosUtgshro kyr M< igur pu rup un t» ittoägg. Foto ATA. 
Kireht von Roslagsbro, Uppland. Malereien auf der Oslwund der Vorhalle, 

grans och Ros målningar torde vara i stort sett samtida, sanno-
ligt från 1480-talet, Römålningarna möjligen något äldre. Det 
bör särskilt framhållas att ingen av målningarna är utförd av 
samme mästare, även om man eventuellt kan räkna med ett 
samband av ett eller annat slag mellan Roslagsbro- och Rö
målningarna. Man torde härav ha rätt att draga den slutsatsen, 
att den legend som framställes varit väl känd i det senmedeltida 
Sverige. 

Av de forskare som sysselsatt sig med dessa målningar är 
det egentligen endast Kilström som försökt att tolka scenen. 
Cornell—Wallin beskriver endast kortfattat framställningarna 
i Roslagsbro och Yttergran4 utan något försök till tolkning. Det
samma gäller Ingeborg Wilcke-Lindqvists redogörelse för 
Roslagsbromålningarna i »Sveriges Kyrkor».5 Är då Kilströms 
tolkningsförslag riktigt? 

Det ligger onekligen rätt nära till hands att förmoda, att de 
4 Cornell—Wallin, a. a. s. 100 resp. s. 121. Jfr A. Tuulse, Yttergrans 

kyrka (Upplands kyrkor häfte 50), Uppsala 1952 s. 8. 
•'• Sveriges Kyrkor, Uppland, band II s. 155. 
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döda, som med sina vapen och redskap driver ryttarna som 
rider till anfall mot kyrkogården på flykten, stått upp för att 
värja kyrkofriden mot den krigiska skaran. Men vilken bety
delse har då den ensamme riddaren inne på kyrkogården? 
Någon genrefigur av den i medeltidsmålningar vanliga typen 
kan han icke vara. I själva verket är det icke heller någon 
legend, som utlägger vådan av att störa kyrkofriden, som illu
streras i de tre uppländska kyrkorna. Legenden som ligger till 
grund för dessa målningar tillhör i stället den grupp av legen
der, som berättar om hur de människor belönas, vilka genom 
böner, goda gärningar eller på annat sätt sökt hjälpa själarna 
i skärselden. Ph. M. Halm, som tidigast och utförligast behandlat 
dessa motiv och deras framställning i konsten,0 har i samband 
med publicerandet dels av en relief i Bayerisches National
museum från omkring 1520—1530, dels av en relief i klostret 
Scheyern från i stort sett samma tid, båda med framställningar 
av i huvudsak samma innehåll som de svenska kyrkmålning
arna, återgivit en från flera håll i Tyskland känd legend eller 
folksaga, som berättar om en tapper riddare, vilken hade för 
vana att så snart han kom till en kyrkogård stanna där och 
bedja en bön för själarna i skärselden. Förföljd av fiender 
tvingades han en gång att söka skydd på en kyrkogård. De döda 
på kyrkogården och i kyrkan stod då upp ur sina gravar, skyn
dade till hans försvar och drev förföljarna på flykten, detta till 
tack för riddarens förböner. En elsassisk version, där riddaren 
kallas Nikolaus Zorn von Bulach, lyder enligt Stöber7 sålunda: 
»Niklaus Zorn von Bulach, welcher seinen Sitz in Osthausen, 
unweit von Matzenheim hatte, war ein braver Rittersmann, der 
es mit der Weit recht gut konnte, aber dariiber den Himmel 
nicht vergass. Bei Spiel und Tanz, bei Trinkgelag und Turnier 
fehlte er so wenig als bei Glockengeläute und Chorgesang. Er 
gieng seiten an einer Kirche voriiber ohne einzutreten und 
wenigstens ein Paternoster oder ein Ave zu sprechen. Auch 

8 Ph. M. Halm, Altbayerische Totendarstellungen, Munchner Jahr
buch der bildenden Kunst, Bd IV, 1909, s. 143 ff. Dens., Ikonographische 
Studien zur Armenseelen Kultus, Munchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst, Bd XII, 1921—1922, s. 1 ff. 

7 A. Stöber, Die Sägen des Elsasses, St. Gallen 1852, nr. 125. 
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versäumte er es nie, wenn er iiber einen Friedhof gieng, fiir 
das Heil der Seelen zu beten, deren Leiber hier ruhten. 

Eines Nachts, als er spät vom Humpenklang zuriickkehrte, 
erblickte er das Licht der ewigen Lampe in einer Kapelle und 
wollte eben iiber den darum liegenden Kirchhof treten, um 
sein Gebet daselbst zu verrichten; als plötzlich zwei vermummte 
Gestalten mit blinkenden Waffen auf ihn lossprangen. Aber 
noch ehe er selbst zum Schwerte greifen konnte, regte sich's 
auf dem ganzen Kirchhofe. Eine Menge von Todtengerippen 
richteten sich aus ihren Gräbern empor und stiirzten iiber 
die beiden Mörder her, welche eiligst die Flucht nahmen. 

Der Junker wusste nicht, wie ihm geschah. Aber ein Gerippe 
trät zu ihm und sprach: Furchte dich nicht, Herr Klaus Zorn 
von Bulach, die Todten, fiir deren Seelen du so fleissig betest, 
sind dir dankbar und werden es nimmer dulden, dass dir auf 
ihrem Gebiete ein Haar gekriimmt werde.» 

Den omständigheten, att såväl de döda som de angripande på 
reliefen i Miinchen uppträder tre och tre, förledde dock Halm 
att i denna framställning snarare se en illustration, visserligen 
av mera ovanlig typ, till legenden om tre levande och tre döda, 
än till den ovan återberättade legenden. Att så emellertid icke 
gärna kan vara fallet, främst med hänsyn till att en av de mest 
framträdande personerna, riddaren på kyrkogården, i så fall 
skulle bli betydelselös, har påpekats av J. A. Endres.8 Denne 
har också i Caesarius' av Heisterbach »Libri VIII miracolorum» 
återfunnit den tidigaste versionen av legenden. Caesarius skri
ver sålunda9: »Quidam homo fuit, qui talem habuit consuetu-
dinem, quod, quando transibat coemeterium, semper morarn 
faciens aliquantum, oravit pro animabus defunctorum, quorum 
corpora ibi sepulta iacebant. Tandem accidit ipsum agitari ab 
inimicis suis per idem coemeterium manu armata et ecce! 
aperta sunt omnia monumenta, quae in eodem coemeterio fue-

8 J. A. Endres, Zwei »Armenseelen»-darstellungen, Zeitschrift fur 
christliche Kunst, 27. Jahrgang, 1914, s. 157 ff. 

9 Caesarius von Heisterbach, Libri VIII miraculorum, herausgegeben 
von Aloys Meister, 13. Supplementheft der Römischen Quartalschrift, 
Rom 1901, s. 122. — Om Caesarius' betydelse för konsten och ikonogra-
fien, se t. ex. E. Beitz, Caesarius von Heisterbach und die bildende Kunst, 
Augsburg 1926. 
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runt. Et visa sunt exire omnia corpora mortuorum cum gladiis 
et fustibus in auxilium viri. Quorum timore hostes perterri t i 
terga vertentes virum persequi cessaverunt.» ( = Det var en 
gång en man, som hade för vana att, när han passerade en 
kyrkogård, alltid stanna och bedja för de dödas själar, vilkas 
kroppar där låg begravda. En gång inträffade att han förföljdes 
av beväpnade fiender in på denna kyrkogård och se! alla gravar 
som var på kyrkogården öppnade sig och man såg alla de dödas 
kroppar, beväpnade med svärd och stavar, skynda till mannens 
hjälp. Av fruktan för dessa vände de förskräckta fienderna och 
upphörde att förfölja mannen.) 

Förutom de tidigare nämnda av Halm publicerade illustra
tionerna till denna legend har av H. Busch publicerats en mål
ning i museet i Liineburg, tillhörande ett altarskåp från Witt-
feitzen från omkring 152010 samt av Halm dessutom en votiv-
tavla i Kolberg (fig. 3), instiftad år 1492 av Siewert Granzin, 
samt en målning från omkring 1520 i St. Marienkirche i Frank
furt an der Oder.11 Båda de sistnämnda framställer de döda, som 
skyndar till r iddarens försvar, beväpnade icke endast med vapen 
utan också med allehanda jordbruks- och hantverksredskap, de 
redskap de använt under sin jordetid, d. v. s. på samma sätt som 
i Yttergran och Rö. Likartade framställningar finns f. ö. nämnda 
i l i t teraturen även från andra platser i Tyskland och angrän
sande länder. Säkerligen har det funnits ettbladstryck eller 
andra grafiska blad med samma framställning, även om inga 
sådana bevarats till våra dagar. Icke minst av stilistiska skäl 
förefaller det f. ö. högst sannolikt att något sådant blad tjänat 
som förebild för målarna i Rö och Roslagsbro. Ända långt in 
på nyare tid tillkommer också illustrationer till denna legend 
eller varianter av den. Halm nämner sålunda t. ex. en votiv-
tavla från år 1703 i Weilheim (kyrkogårdskapellet), visande en 
krigare i bön framför ett benhus, beskyddad från sina förföljare 

10 H. Busch, Einige seiten dargestellte Motive. Ein Jahrhundert alt-
hamburgischer Malerei, Deutscbes Bibel-Archiv Hamburg, Zehnter Be
richt, Potsdam 1940, s. 25. 

11 Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. I sp. 1084 ff., fig. 4, 
artikeln »Armeseelen», signerad Ph. M. Halm.—• För målningen i Ma
rienkirche i Frankfurt a. d. Oder, se också Die Kunstdenkmäler der 
Provinz Brandenburg, Bd. VI: 2 s. 70. 
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Fig. 3. Kolberg, domen. Votivlavla instiftad av Siewert Granzin år 1492. 
Efter Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. — Kolberg, Dom. Votiv-

bild aus dem Jahre 1492, gesliftet von Siewert Granzin. 

av två benrangel.1- Den till scenen hörande texten lyder: »Wer 
bett fiir alle a rme Christglaubigen Seelen, der wirst von Gott 
und Unser lieben Frauen nit verlassen werden. Dies ist gesce-
gen bei Oedthal in der Schanz den 15. August 1703. Sebastian 
Schwibicher, Bäck und Landwehr-Schiitz von Weilheimb.» I 
detta fall skulle det således vara en återupprepning av det av 
Caesarius återberättade miraklet som hugfästes. 

Ingen av de nu skildrade framställningarna av denna legend 
är således äldre än från 1400-talet, den äldsta synes f. ö. vara 
framställningen i Roslagsbro från år 1471. Trots att legenden 
förekommer redan hos Caesarius, d. v. s. i början av 1200-talet, 
tycks det således dröja ända till medeltidens slutskede innan 
den framställes i bild. Detta torde ha sin förklaring däri, att den 
motivkrets, byggd kring läran om skärselden och själarnas r e 
ning, till vilken den hör, speciellt synes ha sysselsatt människor
nas sinnen under senmedeltiden. Läran om skärselden hade ju 

12 Halm, Totendarstellungen, s. 158 fig. 9. 
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också vunnit officiell kyrklig sanktion på Florens-konciliet år 
1439. Flitigt predikades det om huru man genom goda gär
ningar, exemplifierade t. ex. genom de sju barmhärt ighets
verken, men främst genom förböner eller genom att instifta 
mässor för de dödas själar, kunde förkorta plågorna för själarna 
i skärselden, samtidigt som man själv skaffade sig ett tillgodo
havande av goda gärningar, som man kunde ha nytta av efter 
döden. Att man dessutom redan i detta livet kunde ha nytta av 
dessa sina goda gärningar mot de döda i skärselden visar den 
legend, som här behandlats. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Åke Nisbeth: Eine Légende des Caesarius von Heisterbach illustriert in 
schwedischen Kalkmalereien. 

Unter den Malereien in der Kirche von Rö in Uppland aus der Zeit 
um 1480 kommt eine Scene vor, die man fruher als eine Illustration zu 
einer Légende iiber den Kirchenfrieden gedeutet hat. Die gleiche Dar
stellung wiederholt sich auch bei den Malereien in Yttergran von unge
fähr 1480—1490 (von Albertus Pictor oder aus seiner Werkstatt) sowie 
bei denen in Roslagsbro aus dem Jahre 1471. Unter Zuhilfenahme des 
deutschen Materiales, das u. a. von Ph. M. Halm, J. A. Endres und H. 
Busch veröffentlicht worden ist, zeigt der Verf., dass die Légende, die 
in diesen Malereien geschildert wird, sich indessen in jener Legenden-
gruppe wiederfindet, die an die Lehre iiber das Fegefeuer ankniipft. Sie 
berichtet uber die Verstorbenen im Fegefeuer, die als Dank fur die 
Gebete, die er fur ihre Seelen gelesen hat, einen Ritter aus den Armen 
seiner Verfolger retten. Die hier in Frage stehende Légende findet sich 
erstmals bei Caesarius von Heisterbach. Eine schriftliche Aufzeichnung 
dieser Légende ist aus Schweden nicht bekannt, aber der Umstand, dass 
keine der drei Malereien von der gleichen Hand ausgefuhrt zu sein 
scheint, durfte doch darauf hindeuten, dass die Légende im mittelalter
lichen Schweden allgemein bekannt gewesen ist. 
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