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DET MYSTISKA PARADISET ENLIGT 
SPECULUM VIRGINUM OCH JOHANNES 

ROSENRODS KORMÅLNINGAR 
I TENSTA KYRKA 

Av Folke Nordström 

I sitt verk De paradiso1 ger kyrkofadern S. Ambrosius (o. 340— 
397) en märklig skildring av paradiset. I dess mitt rinner en källa 
upp, som är Jesus Kristus, från vilken de fyra paradisfloderna 
utgår. Dessa tolkar S. Ambrosius som de fyra kardinaldygderna. 
Hans framställning är åtminstone delvis myckel detaljerad, men 
hans skildring av »det mystiska paradiset» omarbetades och gjor
des ännu rikare av författaren till Speculum Virginum i början av 
1100-talet. Denna omarbetade beskrivning av paradiset gav så 
upphov till en serie bildframställningar alltifrån 1100-talets första 
fjärdedel och in i nyare lid. Om vi följer en översättning från latin 
till svenska, vilken utfördes av en Vadslenamunk Mathias 
Laurentii2 någon gång mellan åren 1472 och 148(5, lyder det be
rörda stället sålunda: 

»Eth lönlighit blomstrandis paradis är j gudz ordha skodhan, 
aff hwilkom the som häntha ällir wtletha j sinne omskiptelighe 
wttydilse, thz äru the som stwdhera ällir höra, ok fulkompna j 
godhom gärningom Thz stwdentes ok predikara ok lärefädhir 
lära, the faa thär aff äwärdhelika liffsins godha hvkt, ok söthan 

1 Migne, Patr . lat., XIV: Sancti Ambrosli Mediolanensis Episcopi Opera 
Omnia, I : 1, »De paradiso», Caput III, sp. 279 f. 

2 Speculum Virginum — Jungfruspegel, öfvers. från latinet af Matbias 
Laurent i i . Utg. af Robert Geete (Svenska Fornskrift-Sällskapet, Samlingar, 
Bd 31) Stockholm 1897, 1898, s. V, XIII—XVI, 60—63. Denna översättning 
har jag begagnat vid nedanstående undersökning trots att den til lkom cirka 
40 är senare än måln ingarna i Tensta, därför at t jag anser den vara at t 
föredraga framför en äldre, lat insk version, som aldrig varit i Sverige. Den 
till grund för den svenska översättningen liggande lat inska texten kan ha 
varit tillgänglig 1 landet betydligt t idigare och kan således möjligen ha 
varit känd för den som uppgjorde målningsprogrammct. Se vidare nedan 
s. 120. 
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luslä til the gärninga, som wärdogha äru at lönas aff gudhi Swa 
som j alla thinga opbörian, milh j paradis sigx en källa wara 
oprunnen, ok at aff hanne framgingo fyra flodhir slarklika fly-
landhe Swa ok christus, alla wisdomsins kälda, ok diwpasta 
grundin til alla the hälgha scriffth, läth han wt aff sik rinna fira 
ewangelislas, swa som fira käldor, til wärldinna behoff ok rätlilse 
til oplysilsc ok näpsilse blomslir, at äpthir blomstridh skuli 
fructin koma, swa som aff liffsins trä til tronna, ok trolika män-
niskio styrkilse Hvvat ey baffwer thu om Ibänna llodhenar prophe-
tanna ordb, hwar barran swa sighcr, jak skal opläta llodhenar 
j höghom wallom, ok milh oppa markinne skal jak margfallelika 
wlwidha lhe llodhenar, jak skal wända ödhknena j stora sioa, ok 
j skulin ösa walnidh mz glädhi aff frälsarens käldom, ok mykit 
tholkit linz j kirkionna paradyso, ekke thy sidher, mange äro the 
som wanwordha gudz bwdhordh, som j tbc paradiso hwar adam 
ok ewa brutvv, än tho al lhe äru kompne j gudz sons frihet, for 
midhlarans nadh afplanadho gambla träldomsins forwamingh 
Sanneligha j triggia handha mallo ällir märkilse, iiiath lim 
wndhirstanda paradiis 

Först thåtta som här är oppa jordltinne, j htvilko the första som 
skapatlhe waro, ivortlhn satte, ok Ihär är alzskona lusteligha 
thinga kön, som är blomster Ivvkt aldra sötasta, fruclin lhe bästha 

Thätfa andra paradiis ivithom ivi tvära Ihäniia nänvarandis 
kirkia, j the första beleknada ällir märkta, ok wtskildh mz sinom 
wissom ok bcsyndbirlighom skikkilsom, som är hionalagx slad-
ghen, kännefädhranna ok thera som liffwa j renlek, ok prydde 
äru j omskipteligha dygdha fruct, hwar äpthir sinom stadgha. 

Thridhia är himerikis rike, them som foreskikkadhe ära, ällir 
foresedbe til ävviiinelikil MIT, thera wissasta lön i thy paradis, far 
hwar en swa mangh fridhz ok äro prydilse, wthan ända som han 
här j Ihäniia paradis bär dygdhinna prydilse 

Hionalagx stadhgin bwilkin ylhcrsla är j trem sladhgom far sin 
prydilse äpthir sinne forskullan. 

Ankiostadghin hwilkin höghre är them första, ok läghre them 
ythersla, far sin lolh äplhir sinne forskullan. 

Jomfru stadhgin hwilkin foregangir, ok yppirslc är i stridinne, 
han gaar ok före som wärdoght är j lönomen, thz är j gaffwonna 
ökilsom, Nw än tho at j alle malningh ällir mästirskap skälin före 
staa gärningenne, ok han är större som gör, än thz som han gör 
Jak wil tho likawäl giffwa lik wth eth andhelikit paradis mz mal
ningh, hwilkit thu malh sälhia for thin öghon Hwar ki ldan mz 
sinom flodhom, fram ällir wllöpandis, i fyra skiftom wtghan-
gandis Än hälghom jomfium them som wndhirstandh haffwa, 
giffwa lhe drykkin, swa som andbrom duffwm sithiandum widher 
fullasla flytanda watn Hwilka thär aff drikka, hwat thz hällir 
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Fig. 1. London, British Museum, MS. Arundel i i , fol. 13 recto. Det mgsliska 
paradiset enligt Spcculuin Virginum. 1100-talets andra fjärdedel. — The 
tnystic paradi te according to the Speculum Virginum. Second quarter of the 

12th century. 
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är aff lästins källom, ällir androm the hälgha kirkio kännedom, 
som är åtta hälaghethir, mz fira främsta ok ypirsta dygdhir, j 
hwilkom jnnelykkis all the skäl, som til höre andhelikc näpsilse 
ällir liffwirne, them til hwghnadh som thz forsökia wilia, at nar 
the äru j himilslighom sidhom wälforsökte, magho the koma lil 
thz himilsligha paradis mz thässo, j andhelighom ällir lönlighom 
skälom, wtteknadh oc oppo thz at thu maghe haffwa nyt t ho ok 
yangh aff thänna malningh, om thu är senaren til scriffthinna 
wndhirstandh.» 

När sedan förtal tåren, Peregrinus, frågar sin åhörarinna, 
Theodora, hur hon har förstått innebörden av det sagda, svarar 
hon: 

»Hwat annath än som aff thänna jordhinna paradis, käldan 
oprinnandis är skipt j fyra hoffu>dh ällir opbyrilse Swa ok 
christus, mith j the hälgha kirkio, mz käldonne beteknadh 
opgangandhis ällir oprinnandis, fulbordadhe fyra eivantjelistas 
mz fira kirkionna doctoribus ällir känncfädhir, mz hwilkom han 
gaff cristna manna liffwirne ok sidhi, wttrykkiandhe hälaghc-
tinna skäl, kärleksins måtto j them, som trona wilia wnfaa ok 
fulfölia mz liffwandis wathn ällir godbom gärningom, ok 
bwdhordhanna gömo Ok sidhan finna lhe wäghin aff eno paradis 
ok j annath, aff nadh ok j nadh, hälgha källonna bölia altidh 
mällangangande Swa kallar christus alla sina»3 

Det mystiska paradiset finns återgivet i illustrationerna till en 
rad Speculum Virginum-handskriftcr — naturligt nog eftersom 
redan texten uttrycker en förhoppning »at thu maghe haffwa 
nyttho ok gangh aff thänna målning». Denna illustration finns 
bevarad i tio Speculum virginum-handskrifter, vartill kommer 
ytterligare en framställning i Miinchen, Hs. d m . 14159: De 
laudibus sanctae crucis (c. 1170—85) .4 Det äldsta exemplet finner 
man i MS. Arundel 44, British Museum, eft rhenländskt arbete 
från 1100-talets förra hälft (fig. 1). Arthur Watson beskriver 
denna illustration i sin studie »The Speculum Virginum with 
Special Reference to the Tree of Jesse»5 med följande ord: 

:1 Ibidem, s. 62 f. Kursiveringarna gjorda av förf. 
1 Ernst Schlee, Die Ikonographie der Paradiesesfliisse (Studien iiber 

christl iche Denkmäler, N. F., Heft 24.), Leipzig 1937, särskilt kapitlet »Das 
Paradiesbild der Speculum virginum-Handschriften», s. 103—111. Martha 
Sirube, Die I l lustrat ionen des Speculum virginum (Diss. Bonn) Dusseldorf 
1937, särskilt s. 3 - 4 , 1 1 - 1 4 . 

• Ar thur Watson, »The Speculum Virginum with Special Reference to the 

Tree of Jesse», Speculum. III. 1928. s. 448 och pl. II. 
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Fig. 2. Munchen, Bayerische Staatsbibliotbek, Hs. d m . H1S9 (Ratisbonu-
hundskriflen), fol. 5 verso. Det mystiska paradiset enligt Speculum Virginum. 
men i en handskrift innehållande De laudibus sanctae crucis. Omkr. 1170— 

85. — The ingstic paradise according to Speculum Virginum, hut in the 
Rutisbon MS. containing De laudibus sanclae crucis. C. 1170—85. 
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»The mystic form of Paradise (Plate II). In the centre is the 
Virgin holding Christ (cross-nimbed) with an open book on which 
is written, .Si quis sitit, ueniat et bibat {John vii, 37). Between the 
centre and the circumference are represented streams connected 
with full-length horned figures of the four rivers of Paradise. Each 
river-figure touches with his hands two medallions within which 
are (o) a symbol of an evangelisl and (b) one of the doctorcs eccle-
siasfici. Streams connect the medallions with lhe centre. On the 
circumference in each case belwcen a doctor and an evangelist are 
medallions each containing a representation of one of the virtues 
which are at the summits of trees rising from the centre. The 
subjects on the circumference are in the following order, John, 
Tigris, Augustinc, Justice, Mark, Geon, Gregory, Fortitude, 
Mallhew. Eufrales, Jerome, Temperance, Luke, Phison, Ambrose, 
Prudence. Twelve virgins, likencd to döves settling beside abound-
ing streams, are shown, all of whom drink from two fountain 
sources, the Evangelists and the Father [doctores ecclesiastici). 
Elght of these virgins represent the Beatiludes, and four repre
sent lhe Cardinal Virtues. The Beatitudes and Virtues comprise 
all spiritual knowlcdge.» 

Något senare än denna illustration bearbetades motivet av en 
minialyrisl från Ratisbona (c. 1170—85)6 i en något annan rikt
ning och fick nu en något enklare och klarare komposition men 
samtidigt en utformning, som var ännu mera långt gående i sin 
anslutning till texten (fig 2). Adolf Kalzenellenbogen säger i sin 
utomordentliga undersökning (iver Allegories of tlie Virtues and 
Vices in Meditcval Art7 angående denna illustration av det mys
tiska paradiset: 

»He places the representation within lhe limits of a circle and the 
round medallion-pictures of lhe virtues are joined lo Paradise in 
the centre by a number of spökes, as it were. In order to render 
lhe composition clearer, he omils the Beatiludes and the planl-
motives but he adds two further groups to lhe allegorical sets of 
fours. The additions, which are given by ineans of inscriptions, 
are the four stages of the life of Christ and lhe four points of the 
compass. He also adds the figure of Christ at the top of the 
picture and shows him as he appears at the Last Judgment, 

"Jfr Albert Boeckler, Die Regensburg—Priifeninger Ruchmalerei des XII. 
und XIII. J ah rhunder t s (Miniaturen aus Handschriften der Baycrischen 
Staatsbibliolhek in Miinchen, VIII), Miinchen 1924, fig. 39 och s. 40 f. 

7 Adolf Kalzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval 
Art from Early Christian Times to the Thir teenth Century (Studies of the 
Warburg Institute, Vol. 10), London 1939, s. 70 och fig. 69. 
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between the instruments of torturc and an ängel bearing the cross; 
it is as if the illustration were intended to comprise the wholc 
course of world history — the beginning (earthly paradise). 
middle (Evangelists, Church fathers, the forces of salvation, i. e. 
the Church) and the end (Last Judgment as tbc gate to the 
heavenly paradise).» 

De flesta Speculum Virginum-handskrifterna härslammar från 
1100- och 1200-talen, men på 1400-talet blossade intresset för 
denna skrift återigen upp: 

»Die Kölner Kreuzherren kopieren Köln 276 a, und damit wird 
die Diisseldorfer Hs. zusammengehen. Aber nicht nur in Köln 
faucht sie wieder auf in dieser Zeit, auch in Utrecht, wohin sie 
sicherlich durch die nachbarlichen Beziehungen gekommen ist. Die 
Frenswegener Hs. hängt deutlich von der Franckenthaler ab, und 
da Frenswegen und Franckenthal Auguslinerchorherrnstifte sind, 
ist dieser Zusammenhang nicht weiter auffallend. Auch in Augs
burg (Miinchen clm 3561) taucht die Hs. auf, und sogar bis 
Schweden ist sie gedrungen (Stockholm, Kongl. Bibliothek, Antik
vitetsarkivets).»8 

övergår vi nu till att granska Johannes Rosenrods kormål
ningar i Tensta kyrka9, utförda 1437 troligen på uppdrag av rid
daren Bengt Jönsson Oxenstierna på Salsta, fader till sedermera 
ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna10, skall vi finna 
följande (fig. 3): Liksom i samtliga kända illustrationer av det 
mystiska paradiset enligt beskrivningen i Speculum Virginum 
finns här en sammanställning av de fyra evangelistsymbolerna 
och de fyra kyrkofäderna.11 Inte fullt i mitten av korvalvet, men 
dock närmare mitten än någon annan figurframställning, är Kristi 
huvud med korsgloria återgivet. I de flesta manuskripten intager 
Ecclesia med en bröstbild av Kristus med korsgloria den centrala 
platsen, men i några manuscript har Ecclesia utelämnats och 

8 Martha Strube, op. cit., s. 53. 
" De finns beskrivna och till cn del fotograferade i Henrik Cornell och 

Sigurd Wallin, Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, Stockholm 1933, s. 
79—81 samt pl. 1—13, samt i Folke Nordström, Tensta kyrka (Upplands 
kyrkor, No 42), Uppsala 1951, s. 12—22 samt fig. s. 15, 17, 28 och 31. 

10 Samma år som dessa måln ingar utfördes gifte sig Bengt Jönsson 
Oxenstierna för andra gången, varför det kan antagas at t målningarna möj 
ligen t i l lkommit i samband med detta giftermål. 

11 Namnen på de båda i den norra valvkappan placerade kyrkofäderna, 
S. Ambrosius och S. Hieronymus, ha r blivit omkastade, om nu delta är ett 
verk av res tauratorn eller den ursprunglige målaren. 
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Kristus-bilden ensam befinner sig i kompositionens centrum. Detla 
gäller följande manuskript: 1) Rom. Vatican, Pålat. cod. lat. 565, 
från S. Maria Magdalena i Frankenthal och utfört i början av 
1200-talet. 2) Ärras. Bibliotheque Municipale, 282, från S. Vaast 
och tillkommet c. 1270. Här är dock Kristus-bilden dubblerad. 
3) Burgsteinfurt. Fiirstl. Benth Bibliothek. C 35, från Frenswegen 
och utfört enligt påskrift 1430.12 Denna handskrift tycks vara av-
hängig av Rom-handskriften. Av det sagda framgår alltså att sju 
år före Tensta-målningarnas utförande framställs det mystiska 
paradiset i en handskrift med endast cn bröstbild av Kristus med 
korsgloria i centrum. Något stilistiskt samband mellan Frens-
wegen-handskriften och Tensta-målningarna förefinnes dock icke. 
Det är också en viss skillnad mellan handskriflsillustralionernas 
och kyrkmålningarnas problem här. Texten lyder ju »sie Christus 
in medio ecclesiae», vilket gjorde atl man i handskrifternas para
disskildring gärna framställde Kristus buren av Ecclesia, medan 
i kormålningen i kyrkan man endast behövde återge Kristus »mitt 
i kyrkan». 

Paradisfloderna är i Tensta inte lika klart gestaltade som i 
handskriftsillustralionerna, vilka bevarar en äldre tradition i 
utgestaltandet av flodgudarna. Men som symboler för evangelis-
temas utflöde från Livels källa — Krislus — finns redan här i 
evangelistsymbolerna de fyra paradisfloderna antydda. Detta sam
band med centrum — Krislus — är t. ex. i handskrifterna under
struket genom de strömmar eller band, som utgår från centrum. 
Här i Tensta är de fyra evangelistsymbolerna sammanbundna på 
ett liknande sätt genom det kedje- eller våg-motiv, som konstnären 
har målat i hjässan av de valvkappor, som bär dessa symboler. 
Också denna avvikelse frän handskriftsilluslrationerna är endast 
i överensstämmelse med texten, där de fyra floderna och de fyra 
evangelisterna helt identifieras med varandra. 

Men ytterligare en symbolgrupp kan kopplas samman med 
paradisfloderna. I valvet över det sydvästra fönstret i koret sitter 
en man i en hukande ställning i den övriga rankdekorationen, i 
valvsvickeln omedelbart söder om triumfbågen finns målat ett 
lejon med uthängande lunga, pä motsvarande plats norr om 

" Ernst Schlee, Die Ikonographie der Paradicsesfliisse, s. 105 f. och Martha 
Strube, Die I l lustrat ionen des Speculum virginum, s. 13 f. 
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Pig. 3. Tensta kyrka, Uppland. Plan över valvmålningurno i koret, utförda 
av Johannes Rosenröd 1137. Observera särskilt kompositionens hjulkaraktär. 
— Tensta Church, Uppland. Plan of lhe paintings in the vault of the chancel 
which were executed by Johannes Rosenröd in 1437. Note particularly the< 

wheel character of the composition. 

triumfbågen en kvinna med naken överkropp, samt i den följande 
valvkappan åt öster en hjort. Som på åtskilliga håll har fram
hållits var dopfunten för den medeltida människan Fons Vitae 
— Livets källa.13 På foten till dopfunten från Lyngsjö kyrka från 
omkring år 1200 finns följande framställningar: 1. Kvinna, som 
ger di åt två drakar. 2. Lejon. 3. Man med fingrarna i mungiporna. 

a Se t. ex. Erns t Schlee, Die Ikonographie der Paradiesesflusse, särskilt 
kapitlet »Darstellung der Paradiesesflusse an Taufbecken», och Pau l A. 
Underwood, »The Founta in of Life in Manuscripts of the Gospels», Dum
barton Oaks Papers, V, 1950, s. 41—138, och särskilt Appendix B, »The Six 
and the Eight in Baptisteries and F o n t s : Archaeological Evidence». 
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4. Stenbock.14 Dessa fyra figurer på dopfuntens fot symboliserar 
här de fyra paradisfloderna, som får sitt vatten frän Eons Vitae. 
Men de kan i annat sammanhang också symbolisera bl. a. de fyra 
kardinaldygderna och de fyra elementen: kvinnan — Prudentia 
— jorden, lejonet — Fortitudo — elden, mannen — Temperantia 
— vattnet samt stenbocken — Justitia — luften, vilken senare 
dock vanligen symboliseras av cn drake eller fågel.15 Dessa fyra 
symboler återkommer i Tensta, fastän i en något förändrad form: 
kvinnan, lejonet och mannen finns också här, men antingen har 
stenbocken här utbytts mot hjorten — en mera allmän flod- eller 
vattensymbol — eller också har den fjärde symbolen varit place
rad i valvkappan över det nordöstra korfönstret men senare för
svunnit, t. ex. vid överkalkningen eller framtagningen av mål
ningarna. Det senare alternativet, som jag anser för det mest 
troliga, skulle skapa full symmetri i kompositionen också i delta 
fall.16 Dessutom kan hjorten förklaras som mera allmänt hörande 
lill kompositionen med Fons Vitae och paradisfloderna såsom 
t. ex. i ett psaltcrium Heiligenkreuz, Hs. 6617, där den är en 
illustration lill orden »Quemadmodum desiderat cervus ad fontes 
aquarum . . .». I cn illustration av Fons Vitae i Soissons-evange-
liariet (c. 827) har de fyra hjortarna tolkats som symboler för de 
fyra paradisfloderna.18 Kanske ligger det närmast till hands att 
i de ovannämnda symbolerna se representanter för de fyra kardi
naldygderna. Deras placering i valvels hörn påminner också starkt 
om dygdernas placering i handskriftsilluslralionerna.19 I övrigt 

14 Lars Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, Stockholm 1913—21, pl. VIII, 
1—4. 

15 Zofia Ameisenowa, »Animal-bcaded Gods, Evangclists, Saints and 
Bighteous Men», Journal of the Warburg and Courtauld Inst i tutes, Vol. 12, 
1949, s. 37 f. och Ellen J. Beer, Die Bose der Kathedrale von Lausanne und 
der Kosmologische Bilderkrcis des Mittelalters (Berner Schriften zur Kunst, 
Bd. 6) , Bern 1952, s. 18 f., 21 ff. och 24 ff. 

16 För påpekandet av denna eventualitet har jag att tacka fil. lic. Äke 
Nisbeth. 

17 Ernst Schlee, Die Ikonographie der Paradiesesflusse, s. 102 och Abb. 6. 
18 Pau l A. Underwood, »The Founta in of Life», s. 70 ff. och fig. 26. 
18 Att den inbördes ordningen mellan symbolerna för dygderna och evan

gelisterna i Tensta inte överensstämmer med Speculum Virginum-il lustra-
t ioncrnas bör inte förvåna. Visserligen överensstämmer de senare s ins
emellan på denna punkt, men däremot avviker också Batisbona-handskrif ten 
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Fig. i . Tensta kyrka. Uppland. En del av korvaloet ined dess målningar 
siimt södni korvåggen ined en framställning av Ailuin och Euu. — Tensta 
Church. Uppland. Part nf the vault of the chancel with ils painting» and 

the touth wall of the chancel with u repretentation of Adam nnd Eue. 

här. Den Inbördes ordningen mellan dygderna och paradisfloderna i hand-
ikr i f ts i l lns t ra t ionenui är inte heller densamma som den som S. Ambrosius 
nämner i De Paradiso, cap III, Migne, Patr . lat., XIV, sp. 279. 
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är vad dessa symboler beträffar endast att tillägga, att mannens 
ställning i Tensta starkt påminner om flodgudarnas ställning i 
t. ex. Londonhandskriften Brit. Mus., MS. Arundel 44, samt att 
paradisfloden Geon i handskriften Zwettl, Klosterbibliothek, cod. 
180 från c. 1220 är framställd som en kvinna.20 

Pä sydväggen (fig. 4) har konstnären målat »begynnelsen» med 
det världsliga paradiset: överst Gud Fader mellan två änglar; där
under t. v. syndafallet, ängeln som vaktar paradisets port, samt 
t. b. två timrande och plöjande män, d. v. s. Adam arbetande i sitt 
anletes svett, sedan han har blivit utdriven ur paradiset. I Ratis-
bona-illustralionen är Adam endast antydd genom de fyra väder
streckens initialer A. D. A. M. Angående dessa säger Émile Mäle21 

följande: 

»Le nombre quatre apparait encore ici avec son mystére. Adam, 
qui habitait le Paradis å la source des quatre fleuves, portait ce 
mystére dans son nom. Chacune des leltres du nom d'Adam, nous 
dit Honorius d'Autun, est le commencement des quatre möts grecs 
qui désignent les quatre points cardinaux: anatole, dysis, arktos, 
mesembria (Honorius d'Autun, Elucidarium, Lib. I, cap. XI, 
Patrol., t. CLXXII, col. 1117.); et, de méme que les quatre fleuves 
fécondent le monde, de méme la postérité d'Adam doit remplir 
les quatre parties de la terre.» 

I Speculum Virginum-handskrifternas illustrationer av det mys
tiska paradiset saknas denna del av framställningen, medan där
emot texterna omnämner det paradis »som här är oppa jordhinne, 
j hwilka the försto som skapadhe waro, wordho satte». 

På nordväggen (fig. 5) framställs slutligen den på världsalltet 
tronande Kristus såsom världsdomaren liksom i Ratisbona-hand-
skriften. Mén här är skildringen fylligare. Kristus omges förutom 
av änglar utav heliga män och kvinnor, som på ömse sidor om 
Honom har knäfallit och tillber Honom. Nedanför och på Kristi 
högra sida skildras de saliga dödas uppståndelse och hur änglar 
därefter för dem till det himmelska Jerusalem. På den motsatta 
sidan förs de förtappade av djävlar till helvetet. Speculum Virgi-

20 Martha Strubc, Die I l lustrat ionen des Speculum virginum, s. 13. 

-1 Émile Måle, L'art religieux du XIIe siécle en France, 3. éd. Par is 1928, 
s. 320 f. Jfr även Wilhelm Molsdorff, Christliche Symbolik der mit te la l ter
lichen Kunst, 2. Aufl., Leipzig 1926 (1920), s. 260 och Beda, »In Joannis 
Evangelium Expositlo», Migne, Pa t r . lat., XCII, sp. 666 f. 
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Fig, 5. Tensta kyrka. Uppland. Norm korviiggcns målningar med yttersta 
domen som huvudmotiv sumt med bl. a. en framställning av donatorn, ridda
ren Bengt Jönsson Oxenstierna. — Tensta Church, Uppland. The paintings 
on the north wall of tbc chancel with the Last Judgment as the chief motif 

and with a representation of the donor, the Knight B. J. Oxenstierna. 
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num säger bl. a. följande om detta paradis: »Thridhia är himerikis 
rike, them som foreskikkadhe äru, ällir forcscdhe til äwinnelikit 
liff, thera wissasta lön i thy paradis, . . .» 

Således har vi funnit i Tensta kyrkas kor en framställning 
enligt Speculum Virginum: »the whole course of world history — 
the beginning (earthly paradise), middle (Evangelists, Church 
fathers, the forces of salvation, i. e. the Church) and the end (Last 
Judgment as the gate to heavenly paradise).»22 

Förutom donatorsbilden framställs på nordväggen under 
Yttersta domsscenen i mitten Petrus med början av Credo. Här 
börjar alltså en serie av apostlarna med Credo på vanligt sätt.23 

Själva placeringen av Petrus mitt under den tronande Kristus och 
mitt emellan de saliga och de osaliga understryker dock ytterligare 
»Last Judgment as the gate to heavenly paradise».På vardera sidan 
av Petrus är två kvinnliga helgon framställda, S. Dorotea och S. 
Katarina t. v. och S. Barbara och S. Margareta t. h. Denna helgon-
grupp avslutas utåt sidorna av S. Laurentius t. v. och S. Olov t. h., 
de två äldsta av Uppsala domkyrkas skyddshelgon.24 Denna för
nämliga placering av just de fyra kvinnliga huvudhelgonen kan 
också hänga samman med Speculum Virginum, inte bara därför 
att denna skrift särskilt vände sig till kvinnorna, utan därför att 
de fyra huvudbelgonen skulle kunna tänkas representera de fyra 
kardinaldygderna, om inte dessa redan är företrädda av valv-
svicklamas ovan berörda symboler. Kardinaldygderna framställs 
i handskrifterna såsom t. ex. i Londonhandskriften Arundel 44, 
i samband med det mystiska paradiset och där som oftast i kvinn
lig skepnad, vilket ju också för övrigt var det vanliga. Quattuor 
virgines capitales skulle då i Tensla möjligen stå som symboler 
för quattuor virtutcs cardinales. De kunna dock här sättas in i 
ytterligare ett sammanhang, vilket skall visas här nedan. 

Av skildringen i Speculum Virginum av det mystiska paradiset 
22 Adolf Kalzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices, s. 70 ang. 

Bat isbona-handskr i t tens bild av det mystiska paradiset . 
23 Jfr Bengt Ingmar Kilström, »Den apostoliska trosbekännelsen i medel

tida bildframställning», Fornvännen 1952, s. 129—151. 
24 Ang. dessa helgons ställning som domkyrkans skydds- eller t i tu lär 

helgon, se dock Ari7s Ahnlund, »Den nationella och folkliga Krikskulten» i : 
Erik den helige. Historia — Kult — Beliker, under red. av Bengt Thorde
man, Stockholm 1954, s. 128. 
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är det ett parli, som ännu inte har berörts: »hionalagx stadhgin», 
»änkiostadghin» och »jomfru stadhgin».25 I handskriftemas 
illustrationer framställs i en särskild bild, knuten till kapitel 7, 
som särskilt ingående behandlar ämnet, liknelsen med sånings-
mannen (Matteus 13, 3—15), tillämpad på den gifta kvinnan, på 
änkan och på jungfrun. Men i texten förekommer också en kor
tare behandling mitt inne i skildringen av paradiset, varför man 
borde kunna vänta sig några bildframställningar också i Tensta-
koret. Så tycks också vara fallet. Först och främst är det helt 
möjligt atl Adam och Eva, förutom sin uppgift som hörande till 
det jordiska paradiset, ocksä har den att symbolisera det gifta 
ståndet. I sjunde boken heter del: »Adam ok eua af paradiso waro 
the jomfrur wtdriffwin, oc genasth wlrönto the kötzsins smitlo, 
ok första qwidhzsins frucl fingo the mz sörgh ok dröffwilsom, aff 
thy at brodhrin dräp brodhrin.»28 Adam och Eva som det första 
äkta paret får i handskriftsillustrationerna stå som de första 
representanterna för det gifta ståndet.27 

På samma vägg, men under scenen med det jordiska paradiset, 
finner man Paulus, Birgitta och Johannes. Den sistnämnde hör 
till Credo-serien, som går runt kyrkans väggar. Däremot förvånar 
Birgittas förnämliga placering i koret — kanske särskilt som hon 
ju ändå är representerad på annan plats i kyrkan — genom 
Birgitta-sviten i väster. Birgitta skulle då här, enligt min tanke, i 
framställningen av det mystiska paradiset representera änkestån
det; annars tillkommer detla framför allt S. Anna. I sin utförliga 
beskrivning av änkeståndet säger Peregrinus bl. a.: »Aff änkiomen 
sannelika ok aff them som sanna änkior äru, hwilkra fruct ällir 
lön är sextighifalt, är saktelika löst äptir aposloli ordh til thimo-
teum sighiandis Hedhra änkionar the som äru sanna änkior Hwil
kin en som är san änkia, hopis j barran, ok wari altidh j bönom 
ok manilsom til gudh, nath ok dagh, ok haffwi godha gäminga, 
sik til withnisbyrd . . ,»28 Intressant är i Tensta-målningarna Pauli 

25 Se ovan s. 104, där texten återges i sitt sammanhang. 
26 Speculum Virginum — Jungfruspegel, s. 307 f. 

27 Martha Struhe, Die I l lustrat ionen des Speculum virginum, s. 28 f. 

28 Speculum Virginum — Jungfruspegel, s. 322. 
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placering tillsammans med Birgitta eftersom den så väl förklaras 
genom textens hänvisning till hans ord angående änkorna.29 

Mitt emot, på sydväggen under Yttersta domen, är de fyra 
huvudjungfrurna placerade. Som ovan har framhållits kan dessa 
fyra tänkas stå i relation lill de fyra kardinaldygderna men dess
utom och säkrare torde de representera jungfru-ståndet: »O thu 
theodora, joinfru j blandh jomfrur, skyndha tik äptirfölia mz 
thätta jomfrulika sälskap lambit ä hwart thz gar» och vidare »For 
thänna sakir o j konunga dötthir, j idhrum hedhir, mz ödhmiwk-
tinne bliffwin sladheligha, mz höffdhinganom, .1 duffvvonar, o j 
systrana ok wenenar O i kirkiona blomster, giffwandc ällir 
giffwaskolandhe aff idher hwndradhafalla fruct».30 I Burgstein-
fuit-bandskriften finns huvudjungfrurna framställda i en särskild 
illustration.31 

Således finns de tre stånden, det gifta, änke- och jungfrustån
den, representerade i kormålningens framställning av det mystiska 
paradiset — i motsats till förhållandet i handskriflsillustralio-
nerna. men i överensstämmelse med texten. Angående den in
bördes placeringen av representanterna för dessa tre grupper 
kan följande framhållas: Adam och Eva var genom det jordiska 
paradiset fixerade i sin placering högst upp på sydväggen, Jung-
fruståndet som det förnämsta borde placeras på den motstående 
väggen i anknytning lill det himmelska paradiset. Båda des.sa 
placeringar ger sig själva även genom textens uppdelning av de 
tre paradisen — det jordiska, det närvarande (kyrkan) och det 
himmelska — och de tre stånden. Representanten för änke
ståndet fick så sin placering mitt emot jungfrurna i registret 
under det jordiska paradiset med Adam och Eva. 

Vid jämförelse mellan kormålningarna i Tensta a ena sidan 
och Speculum Virginum-illustrationerna och texten å den andra 
måsle man konstatera att det visserligen föreligger vissa likheter 

29 Jfr även Ibidem, s. 335: »Thy räknar sanctus paulus ok pröffwar the 
änkionar aldra enkannelikast , j b landh hälgha änkior, hwilka for himilsligha 
konungxsins kärlek ok brudhgomans, ey willo gaa t i l andhra giptho». 

30 Ibidem, s. 340 f. 

• Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, 15: Kreis Steinfurt, bearb. 
von A. Ludorff, Munster i. W. 1904, fig. s. 79 återger S. Margareta och 
S. Dorotea. 
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mellan målningarna och handskriftsillustrationerna, men att 
denna likhet inte är så långt gående eller av den art att den in
bjuder till antagandet av en sådan illustration som direkt förlaga 
för målningarna. Tvärt om konstaterar man snart att överens
stämmelsen med texten är betydligt bättre. Kormålningarna 
ansluter sig lill och med närmare till den skrivna texten än vad 
handskriftsillustrationerna någonsin gör. Ett sådant åtminstone 
delvis självständigt ikonografiskt skapande har förövrigt mål-
ningsprogrammets författare och konstnären åstadkommit vad 
Birgitta-sviten lieträffar. 

Ett intressant problem är givetvis varför man gick tillbaka lill 
Speculum Virginum och dess skildring av det mystiska paradiset 
vid val av program för målningarna i Tensta. Motivet passar 
naturligtvis utomordentligt väl lill en kordekoration, eftersom det 
ju lill stor del just är ett förhärligande av kyrkan som skildras.32 

Men detta förklarar säkerligen inte allt. Motivet hörde inte till de 
självklara vid kyrkornas dekorerande före Tensta. 

Som redan ovan har påpekats är S. Birgitta målad på den södra 
korväggen, omgiven av Paulus och Johannes. Det är ju en syn
nerligen förnäm placering, som väl överensstämmer med det in
tresse för henne som i övrigt visas henne i Tensta-målningarna. 
Längst i väster har vi den berömda Birgitta-sviten,33 märklig inte 
minst genom sitt relativt tidiga datum. Det torde vara alldeles 
klart, att den eller de som gjort upp programmet för dessa mål
ningar på elt eller annat sätt har fåll sina impulser från Birgitti-
nerna och Vadstena kloster.34 

• Intressant är ocksä att notera, att i den »hage», som än i dag ofta an
vänds när barnen »hoppar hage» och som har påvisats i vissa fall utgöra 
en romansk kyrkplan, den bortre delen, som motsvarar kyrkans kor och 
ofta är halvcirkclformad, kallas »paradiset». Se t. ex. Carl-Herman Tillhagen 
och Nils Dencher, Svenska folklekar och danser, Stockholm 1949, s. 258—272. 

33 Andreas Lindblom, »De nyfunna Birgi t ta-målningarna i Tensta», Ord 
och bild, 1919, s. 493—501, samt Henrik Cornell och Sigurd Wallin, Upp
svenska målarskolor på 1400-talet, Stockholm 1933, s. 80 och pl. 9, 10. 

31 Bengt G. Söderberg, Svenska kyrkomålningar från medeltiden, Stock
holm 1951, s. 160 anser at t »det finns också vissa drag hos målningarna 
som för tanken ti l l birgi t t insk bildkonst». I sin egenskap av r iksråd var 
Bengt Jönsson Oxenstierna med om at t underteckna flera skydds- och pri
vilegiebrev för Vadstena kloster. Kanske mera om hans personliga instäl l 
ning säger då det förhållandet att han t i l l sammans med sin bror Nils den 
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Nu förhåller det sig emellertid så att S. Birgitta, som själv blev 
framställd i koret med dess Speculum Virginum-inspirerade mål
ningar, var väl förtrogen med denna bok. Birgittas lärare, priorn 
i Alvastra Petrus Olavi (död 1390) säger i sitt vittnesmål vid 
Birgittas helgonprocess bl. a. följande: 

»Item dixit idem testis, quod, cum ipse quadam die legcrat in 
dicto monastrerio coram dicta domina Brigida in libro, qui vocatur 
Speculum virginum, in quo Peregrinus monachus dispulal de 
omnibus virlulibus cum Theodora virgine, tune domina Brigida 
ipso teste loquente hoc vidente, vt asseruit, rapta fuit in spiritu, 
reuersa autem ad se dixit: »Audiui nunc in spiritu vocem dicentem 
michi, quod virginitas meretur coronam, viduitas appropinquat 
Deo, coniugium non excluditur a celo sed obediencia omnes in-
troducit ad gloriam.35 

Samma berättelse återkommer i Birgittas lievelationes extra-
vayttntes, där det heter: »Quadam die cum beala Birgitta faceret 
legi pro se in libro, qui vocatur speculum virginum, rapta fuit 
in spiritu.36 

Det var också en Vadstena-munk, Mathias Laurentii, som någon 
gång mellan åren 1472 och 1486 utförde den ännu bevarade (iver-
sättningen av Speculum Virginum lill svenska. Att Vadstena klos
ter verkligen hade en latinsk handskrift av detla verk i sitt biblio
tek visas ytterligare av en f. d. Vadstena-handskrift från 1400-talets 
mitt med elt utförligt alfabetiskt register till en dylik handskrift.37 

Här ovan har påvisats, alt Speculum Virginum var en känd och 
läst skrift i Sverige under 1300- och 1400-talen. Av det sagda 
framgår också att detta intresse för Speculum Virginum klart och 
tydligt omfattades av Birgitta och därefter av Vadslena kloster. 
Därför ligger det givetvis närmast till hands att anse, att Tensta 
kyrkas kormålningar har inspirerats från samma häll som väst-
travéens Birgitta-målningar. 
2 augusti 1424 gav till klostret en halv ått ing i Vädcrstads kyrkby i Göstrings 
härad. Se härom Hans Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under 
medeltiden. Släkthistoriska studier, Stockholm 1952, s. 308. 

35 Acta ct processus canonizacionis bcate Birgitte, utg. av Isak Collijn 
(Stockholm, Svenska fornskrift-sällskapet, Samlingar, ser. 2, Bd 1), Uppsala 
1924—31, s. 491. 

36 Bevelationes Sanctae Birgittae, Köln 1628, s. 587. 
37 Uppsala Universitetsbibliotek, sign. C 247. Geete granskar denna hand 

skrift i inledningen s. xii f. till sin ovannämnda utgåva av Speculum Vir
ginum. 
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SUMMARY 

Folke Nordström: The Mystic Paradise according to the Spe
culum Virginum and Johannes Rosenrod's 
Paintings in the Chancel of Tensta Church. 

The author concludes that the description of the mystic paradise in the 
Speculum Virginum formed lhe basis of lhe iconographical programnie for 
the paintings in the chancel of Tensta Church in Uppland. These paintings 
were executed by Johannes Rosenröd in 1437 and are considered to have 
been the donation of the Knight Bengt Jönsson Oxenstierna. Near the centre 
of lhe chancel vault is painted a head of Christ, and in the cells of the vault 
to east and west the symbols of the evangelists John and Mattbcw, to nor th 
and south the symbols of Luke and Mark, surrounded by the four fathers 
of the Church. Symbols of the cardinal virtues also appear in the vault. On 
the sonlh wall of the chancel there is a painting of the earthly paradise wilh 
Adam and Eve and benealh it St. Paul and St. Bridget as well as St. John 
wilh part of the Creed. On the north wall there is a representation of the 
Last Judgment with Christ enthroned upon lhe symbol of the universe and 
benealh it a picture of lhe donor with the Oxenstierna arms as well as 
St. Peter with the opening words of lhe Creed; this composition is flanked 
by the four principal virgin saints and outcrmost by St. Lawrence and St. 
Olaf. Here these paintings illustrate the three paradises: the earthly (Adam 
and Eve), the actual (the Church) and the heavenly (lhe Last Judgment) . 
The same ideas bad earlier found expression in a description of paradise 
from Balisbon in Miinchen, Hs. d m . 14159: de laudibus sunctae crucis. Bul 
with the three paradises the Tensta artist, exaclly like lhe aullior of the 
Speculum Virginum, cxemplifies besides the rule for married persons, the 
rule for widows and the rule for maids by means of Adam and Eve, St. 
Bridget with Sf. Paul (to which reference is made in lhe text concerning 
widows), and the four principal virgin saints. The scene at Tensta agrees 
more closely with the text of the Speculum Virginum than the actual 
il lustrations contained in that work. 

In Sweden a noliceable interest in the Speculum Virginum was taken both 
by SI. Bridget and låter by the Bridgittines. At the far west of Tensta 
Church there is a most remarkable series of paintings with motifs taken 
from the history of the saint and thus it seems probable that the represen
tations of paradise in lhe chancel originated from lhe same source as the 
St. Bridget paintings. 
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