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ADAM VAN DtlRENS SKULPTURER 
I GLIMMINGEHUS 

Ett par ikonografiska bestämningar 

Av J a n Svanberg 

Adam van Diiren, westfalaren, som kom till Sverige på 1480-
lalet för alt slutföra korbygget på Linköpings domkyrka, stan
nade i Norden under 45 år. Vi kan följa hans långa verksamhet 
här på ett för medeltida konstnärer unikt sätt under de skiftande 
uppdragen på vitt skilda platser i de bägge nordiska huvudlän
derna: Linköping, Glimmingehus, Köpenhamn och Lunds dom
kyrka, Stockholms storkyrka, Helsingörs karmelilerkloster och 
Malmöhus innehåller hans viktigaste verk. Det är en markant 
konslnärspersonlighet, som avtecknar sig i arkitektur och skulp
tur, en solid och skicklig byggmästare med kyrkvalv och borgar 
som specialitet och en originell bildhuggare i tunga, breda former. 
Han har huggit etl par av den nordiska senmedeltidens främsta 
porträtt, bislagsstenen över kung Hans i Köpenhamn och ärke
biskop Birger Gunnarssons sarkofag i Lund, där den höga re
liefen, den individuella karakteristiken och monumentaliteten i 
utformningen förebådar renässansen. 

Attribueringen av hans verk behöver inte enbart bygga på 
stilkritiska grunder. Flera av sina verk har han självmedvetet 
signerat, i början med sitt stenhuggarmärke, mångdubbelt större 
än alla tidigare och samtida stenmästares märken i Linköpings 
domkyrka, och senare med sitt namn i väldiga bokstäver. Ofla 
åtföljs relieferna av förklarande ordspråk på hans plattyska dia
lekt (så på brunnskaret i Lundadomens krypta och på "ålpela-
ren" i Stockholms storkyrka), och man kan följa, hur så små
ningom danismer smyger sig in och hur han slutar med att 
använda ren danska (på inskrifter i domkyrkan i Lund). Han 
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har också daterat de viktigaste relieferna med årtal. Ett par 
arkivaliska uppgifter bidrar att kasta ljus över hans ankomst 
och avresa från Norden och hans vistelse i Stockholm år 1521.1 

Forskningen kring Adam van Diiren har alliså haft ett gott 
underlag. Den började i samband med restaureringen av Lunds 
domkyrka i mitten på 1800-talet, då den sakkunnige ledaren av 
detta arbete Carl Georg Brunius uppmärksammade sin före
gångare med beundran för hans tekniska precision, även om han 
klandrade mäster Adam för att denne vid sin ombyggnad "för
villad!" den romanska stilen.2 Senare har svenska, danska och 
lyska forskare, historiker, konsthistoriker och germanister, läm
nat viktiga bidrag till kännedomen om Adam van Durens liv och 
verk, med Otto Rydbeck som främste specialist i spetsen.3 

1 Riksarkivet: pcrgamcnlsbrev utställt av Linköpings domkapitel 1/12 
1487. Registrum Ecclesie Lincopensi samt en brevregest i Skåncbrevs-
förlcckningcn, alla använda och delvis tryckta av tidigare forskare. Slutligen 
en notis i Kong Fredrik den Forstes danske Registranter udg. ved K. Erslev 
og W. Mollerup, Khvn 1879. Här framläggs några resultat från författarens 
forskningar över Adam van Diurens liv och verk i dess helhet, syftande atl 
slälla in skulptören och arkitekten i tidens tyska och nordiska konst och 
samhälle. 

2 C. G. Brunius, Nordens äldsta metropoli tankyrka, Lund 1854, s. 237 ff. 
3 L. Weibull, Lunds domkyrkas historia (Lund 1906) ägnar ett kapitel åt 

Adam van Diiren. O. Rydbeck har framlagt ett tiotal specialundersökningar 
om mäster Adam i olika tidskrifter och som inslag i byggnadshistoriska 
undersökningar över Lunds domkyrka och Glimmingehus. Resultat, som han 
där vunnit, sammanfattade han i en mindre monografi över Adam van Diiren, 
som ulgör förra delen i "Två märkliga konstnärer" (Sthlm 1918). Han har 
senare kommit med mindre kompletteringar i ämnet och givit de senaste sam
manfattningarna i artiklar om konstnären i SBL (XI 1945) och Svenskt konst
närslexikon (I. 1953). Viktiga bidrag har lämnats av A. Romdahl, främst i 
Linköpings domkyrka, 1232—1498 (Gbg 1932) s. 127 ff., av B. Cnattingius, 
Linköpings slott (Linköping 1936) och av J. Roosval, Stockholms storkyrka 
(Sveriges kyrkor, Sthlm 1928). Ur germanislisk synpunkt behandlas inskrif
terna av E. Brugge, Die niederdeutschen Reimspriiche im Lunder Dom (Nie-
derdeutsche Mitteilungen, Jahrg. 5, Lund 1949) och av D. Schäfer—C. Walther 
(i Jahrbuch des Vereins fiir niederdeutsche Sprachforschung 1883). V. Loren
zen i De danske Karmelitterklostres Bygningshistorie (Khvn 1924), och 
F, Beckett i Danmarks Kunst (Khvn 1926) kom oberoende av varandra fram 
lill att klostret 1 Helsingör innehöll skulpturer av Adam van Diiren. Härtill 
ansluter sig C. A. Jensen, som i Danske adelige Gravsfen (Khvn 1951) givit 
den modernaste sammanfattningen, synpunktsrik och stimulerande. 
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Genom de goda förutsättningarna och den intensiva forsk
ningen kunde det sägas att Adam van Diiren är vår bäst kände 
medeltida konstnär.4 

Men samtidigt är han en av de gåtfullaste. Han har varit en 
mångkunnig man, hemmastadd inte bara i valvkonstruktioner
nas, fortifikationsteknikens och skulpturens alla problem utan 
också i tidens kyrkliga och profana symbolspråk. 1 viss utsträck
ning hörde kunskap härom till en medeltida stenmästares yrkes-
utrustning, men hos mäster Adam möts det av ett alldeles spe
ciellt intresse för den exklusiva lärdomen. Han daterar sin om
byggnad av norra tvärskeppet i Lunds domkyrka med två årtal, 
1524 och 6723. Här utgår han inte bara från Kristi födelse, utan 
också från världens skapelse, som beräknades ha ägt rum år 
5199 f. Kr.5 Han använder inte bara plaltyska och danska i sina 
inskrifter utan också runor.6 

I Lundadomens norra tvärskepp har han låtit hela valv-
utsmyckningen anspela på Kristi passion och uppståndelse fram
ställd i medeltidens traditionella symboler: förutom pinoredska
pen på valvsköldarna förekommer konsolreliefer med lejonet, 
pelikanen, som matar sina ungar med sitt eget blod, och fågel 
Fenix, som uppstår ur askan. 

Men hans andra djurreliefer är mer svårlydda, och många 
tolkningsforslag har prövats på dom i den vetenskapliga littera
turen. Vad har han velat uttrycka i den säregna reliefen av den 
jättelika lusen, som biter det skorviga fåret på brunnskaret i 
Lundadomens krypta? Är det en anspelning på det politiska läget 
eller på konstnärens personliga förhållanden, eller är det en sam
hällssatir över adelsförlryck och bondenöd?7 

4 A. Romdahl, artikel i Sv. D. 3/6 1917. Detta gäller hans verksamhet i 
Norden. Hans utbildning och ungdomsverk i Tyskland känner vi ännu inget 
om, liksom inte heller om hans öde sedan han år 1532 fått ett pass utställt 
för alt resa till sitt hemland. Också det nordiska materialet kan avvinnas 
nya resultat, det visar det senast publicerade forskningsbidraget i ämnet, 
T. Anderssons intressanta studie om måttsförhållanden i de skånska sten
husen, Glimminge, Lillö och det fasta huset (Ale, Hist. Tidskr. f. Skåneland 
1962:3). 

5 Rgdbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, s. 239. 
6 På inskrifter i Lunds domkyrka, avbildade av Rydbeck i senast a. a. 
7 Den förstnämnda tolkningen hävdades av /,. Weibull, a. a. s. 61, den 
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Fig. 1. Stockholms storkyrka. "Ålpdarens" bas ao Adam van Diiren. Foto 
P. Bergström. — Sockel des "Aalpfeilcrs" von Adam van Duren. 

Gåtfull och eggande till tolkning är också reliefen med lejonet 
och lejoninnan, som försöker fånga en fet ål pä pelarbasen i 
Stockholms storkyrka (fig. 1). Här har alla forskare med ett 
undantag8 utgått från den politiska situationen år 1521, då re
liefen är dalerad. Elt fantasifullt förslag är att ålen skulle vara 
Gustav Vasa, som slingrat sig ur den danska fångenskapen och 
trotsade alla fångstförsök i Dalarna.9 Bydbeck gav förklaringen 
att ålen föreställer den danska ockupationsregeringen, som flydde 

andra bl. a. av K. E. Steneberg, Tidens konsthistoria Hl (Sthlm 1950), s. 175, 
den tredje av bl. a. Brunius, a. a. s. 234 och E. Cinthio, Lunds domkyrka 
(Malmö 1953) s. 36. 

8 O. Wieselgren, Alen och lejonet (art. i Stockholms-Tidningen 28/8 1927), 
hävdar all det är cn religiös symbolik: Den katolska konstnären har framställt 
hur den begynnande religionsfejden nu nått också hit upp, hur den heliga 
kyrkan i lejonhanens gestalt kväser det lutherska kätleriet i ålens. I den 
mer lärda än övertygande bevisföring, genom vilken Wieselgren når fram 
lill denna tydning, gör han våld på den klart lakttagbara verkligheten: i lejon
honan ser han en salamander (här rättrogenhetens symbol) och i ålen 
ondskans orm. 

9 A.M.Roos, En gåta i sten (O o. B 1927). Huvudfclct med denna fiir-
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med flottan 1521 från det av Gustav Vasas trupper belägrade 
Stockholm och då lämnade kvar reliefen som ett spefullt visitkort: 
Vi undkom i alla fall, som ålen ur lejonens klor.10 Helt motsatt 
är den tydning, som först framfördes av Johannes Messenius och 
som fått sin utförligaste motivering av Johnny Boosval:11 Kristian 
II:s befästningsarkitekt har huggit två av de danska lejonen, som 
försöker få grepp på den hala och motspänstiga svenska ålen. 

Förutsatt att det är fråga om en politisk symbolik är Messenius' 
och Boosvals tolkning säkerligen den riktiga. Danskarnas bild
huggare avbildar inte sina uppdragsgivare i underläge mot de 
kungliga lejonen, och Danmark har flera lejon i sitt vapen. 

Också på Glimmingehus har mäster Adam lämnat ikonogra
fiska problem i sten efter sig. En lösning på dessa skall här 
framläggas. Först en kort rekapitulering av borgens byggnads
historia. 

År 1499, då arbetet på Linköpings domkyrkas kor skred mot 
sin fullbordan, företog stiftets biskop Henrik Tidemansson en 
visitationsresa till Gotland.12 Som danske kungens länsherre på 
ön satt den skånske stormannen Jens Holgersen Ulfstand. Denne 
planerade just att bygga en borg i sin hemprovins. Med all sanno
likhet har biskopen rekommenderat den skicklige byggmästare, 
som arbetat på koret och biskopsborgen i hans hemstad. Mäster 
Adam kan rent av ha varit med till den för en kyrko- och för-
svarsarkitekt så intressanta ön och själv diskuterat byggnads
planerna med herr Jens. Han kan då också ha valt ut de många 
byggnadsdetaljer i Glimmingehus, som hämtats frän Visbys me
deltida ruiner. 

Bedan i maj 1499 börjar van Diiren arbetena på Glimmingehus. 
Beliefplattan över portalen visar hans staluariska gestalter i hel
figur. I mitten ser vi byggherren i full rustning med de tre 
Ulfstandska vargtänderna i vapnet vid sina fötter. Till höger 

klaring iir att den ohistoriskt förutsätter att danskarnas försvarsarkitekt och 
bildhuggare är svenskvänlig och sympatiserar med rymlingen — befriaren. 

10 O. Rydbeck, Alen och lejonen i Stockholms storkyrka (Fataburen 1906). 
11 J. Messenius, Chrönika om Stockholm utg. af Silfverstolpe i Hist. Biblio

tek I, 1875 s. 132. Roosval, a. a. s. 345. 
12 Enl. en inskrift i Linköpings domkyrka "H. T. quinta vice visitavit 

Gotlandam 1498". Romdahl, anf. art. 
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om sig har han sin första hustru Holmgard Axelsdotler Brahe 
och till vänster sin andra hustru Margareta Arvidsdoller Trolle 
med det grimaserande trollansiktet i sitt vapen, över byggherren 
slår inskriften "anno domini 1499 annen sande Valborghe dag 
tha lade jak Jens Holgerson förste stenen i grundvalen i Ihette 
hus".13 

Den mäktiga borgen byggdes snabbt: redan något av de när
maste åren efter 1505 var den färdig; det året är en annan relief 
av mäster Adam i ett rum i näst översta våningen daterad, och 
omkring 1510 har byggmästaren börjat sina arbeten i Lund. 

Mycket byggnadsmaterial hade hämtats från Gotland. Förutom 
trävirke, som logs i sådan omfattning att de till dagsverken pres
sade gotlänningarna klagade för kungen i Köpenhamn, använde 
man stendetaljer från Visbys ruiner, bl. a. några romanska kapi-
läl och den gotiska portalen till brevkammaren. Bortsett från 
dessa inslag har all dekorativ och figural utsmyckning i borgen 
med elt undantag mäster Adam lill upphovsman. Undantaget 
utgör den s. k. kämpestenen, en åttkantig platta, som sitter in
murad i en fönstersmyg i praktgemaket. Den bär de inristade 
konturerna av en rustningsklädd man med sköldar med de 
Ullslandska och Braheska vapnen i händerna och slagsvärd vid 
sidan oeh har omskriften "jak är en kempe stark och stoor fra 
gulland jak till schone for 1487". Stilen är en hell annan än i 
van Durens plastiska reliefer: här är det fråga om en ristning, 
och vapcnhållarcns sirliga hållning, särskilt den gotiska fotställ
ningen, är en annan än hos mäster Adams lunga jordbundna 
gestalter. Dessutom är kämpestenen ju dalerad till den tid, då lian 
just ankom till Linköping, drygt ett decennium innan han bör
jade arbetena på Glimmingehus.14 

Därmed har vi skilt ut vad som inle är av van Durens hand. 
Innan vi går in på de tidigare ej ikonografiskt bestämda skulp
turerna, bör vi granska hans övriga två figurrcliefer. De sitter 
bägge inmurade i praktgemakets väggar. Hit har borgens dekora-

13 Hela reliefen, särskilt inskriften är vittrad. Förkortningarna är upplösta 
enl. Rydbeck, Glimmingehus, en vägledning. 

14 Det finns en hel speciallitteratur om kämpestenen. Alla forskare har 
varit ense om att den inte utförts av van Diiren, men olika andra förslag 
har framförts. C. A. Jensen, a. a. s. 24 f. hävdar att del är en anonym skånsk 
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tion koncentrerats. Förutom dessa bägge och kämpestenen finns 
en rund reliefplatta med det Ulfstandska vapnet med ett rank
verk, som vi känner igen från andra arbeten av van Diiren. 

I södra väggen sitter en relief med korsfästelsen (fig. 2), som 
överst bär det ovannämnda årtalet 1505 bredvid konstnärens 
namn och stenhuggarmärke. Det är en vanlig kalvariegrupp med 
den sörjande Maria och Johannes nedanför den korsfäste och 
stiftaren, herr Jens, fromt bedjande på den andra sidan. Ikono
grafiskt finns här inget originellt, men särskilt på den bedjande 
kan man se hur långt utvecklingen hunnit mot en ny både form-
och människouppfattning, om man jämför den med ett liknande 
motiv utfört omkring 75 år tidigare. Mäster Gierlac, som ritat 
och börjat bygga koret i Linköping, har i det mellersta kor
kapellet satt in en platta avbildande honom själv på knä inför 
Petrus, kyrkans helgon. Han har den gotiska, välklingande och 
ödmjuka S-kurvan i kroppsställningen och sina arbetsinstrument, 
arkitektens passare och stcnmästarcns hacka bildskriftsmässigl 
klart återgivna, allt i en sengolisk arkitekturram. 

Men hos mäster Adam är det ett realistiskt handlingsrum. Jens 
Holgersen har kommit med sin hund, fallit på knä, tagit av sig 
hatten och hängt den på sprinten, som stöttar korset, medan hun
den lagt sig vid den lilla gräsbevuxna kullen i andakt inför ett 
ben, kanske en förbrytares, kanske den försle Adams. Det finns 
en ny medvetenhet i den klara triangelkompositionen av prianten 
i tidens knälånga kappa. 

I gruppen med de sörjande finns något av den tyska sengotikens 
expressionism i ställningar och ansiktsuttryck, se Johannes pa
tetiskt lillbakakastade huvud, men också här finns van Durens 
typiska bredd och tyngd i ansikten, händer och veckfall. Med 

stenmästare, som skapat detta verk. S. Karling har sökt visa alt den har 
utförts efter en ritning av ingen mindre än Bernt Notke (Bernt Notke och 
gravstenskonsten i Studier tillägnade Henrik Cornell, 1950). Diskussionen har 
också gällt om Gulland i inskriften syftar på Gotland eller Jylland med in
lägg av N. Lithberg, Glimmingehus (Hist. tidskr. f. Skåneland IV, 1910—13) 
och Glimmingehus och Gotland (Fornvännen 1927) och S. Anjou, Elt medel
tida trädgårdsbord på Glimmingehus (Fornvännen 1927). Det ligger utom 
ramen för denna studie över Adam van Durens skulpturer att här närmare 
ingå på kämpestenens problem. 
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Fig. 2. Gllmmlngehu». Korsfästelsereliefen i praktgemaket. 
F'oto förf, — Kreuzigungsrelief im Prnchtgemach. 

Utgångspunkt härifrån har vi all söka de förebilder, som format 
konstnärens stil. Nicolaus Gerhaerl van Leydens Baden-Baden 
krucifix av år 1467 är en förutsättning för den slatuariska upp
fattningen av den korsfäste pä Glimniingehiisreliefen. Närmast 
Adam van Diiren av de slörre samtida tyska skulptörerna står 
hans namne 1 Nurnberg, Adam Kraft, som i sina kraftfulla gestal
ter med breda händer och ansikten låter tingens tyngd, glömd 
av gotiken, komina till uttryck. Liksom van Diiren visar han hur 
lidens formvilja nu vänder sig från "det spetsigt magra till det 
breit rundade".15 

I praklgemakets östra vägg sitter en relief framställande ma
donnan på månskäran (fig. 3). Detta motiv utgående från Johan
nes uppenbarelser (kap. 12: 1), där det talas om malier amicta 
sole luna sub jiedibns, blev myckel populärt under 1400-talet på 
kontinenten. I Frankrike avbildas la vierge au croissant i minia-

15 H. Weigert, Geschichte der deutschen Kunst, Berlin 1942, s. 319. 
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Pig. 3. Gllmmingehut. Madonnan på tnån-
skäran. Relief i praktgemaket. Foto förf. — 
Madonna auf der Mondriehel. Relief im 

Pmchtgemach. 

lytet ända sedan seklets början. I Tyskland är Mondsichelmadon-
nen i sten och trä myckel vanliga. Inom ramen för det givna 
motivet är variationsmöjligheterna inånga. Madonnan kan återges 
i hel- eller halvfigur, månskäran kan vara uppåtvänd eller nedåt-
vänd, den kan ibland bära mångubbens ansiktsdrag.16 

Men i exakt samma utformning som i Glimmingehus möter oss 
detla motiv på ett ställe till i Norden. På en av slutstenarna i 
kapitelsalen i Helsingörs kanneliterkloster är "Solgislemadonnan" 

16 J. J. Tikkanen, Madonnabildens historia, Hfors 1916, s. 80. O. A. Nygren, 
Gudsmodersbilden i Finlands medeltidskonst, Hfors 1951, s. 52 ff. E .Kore-
vaar-Hessellng, Die Entwicklung des Madonnentypus in der bildenden Kunst, 
Berlin 1938, s. 46. A. Goldschmidt, Gotische Madonneustaluen in Deutschland, 
Augsburg 1923, Pl. 22, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 36. A. Ehrhardt—H. Wentzel, 
Niederdeutsche Madonnen, Hamburg 1940, Pl. 13, 24, 36, 65, 72, 79. M. Vlo-
berg. La vierge et 1'enfant dans 1'art francais, Grenoble 1933, s. 105, s. 108 ff. 
Del svenska materialet i Hist. museet och ATA:s arkiv. 
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Fig. i. Helsingörs kariuditerkloster . 
Madonnan po månskäran. Slutsten i 
kapitelsalen. Foto förf. — Madonna 
auf der Mondttchel. Schlufiitein im 

Kapitelsaal. 

skulpterad (fig. 4). På bägge .ställena växer hon från midjan upp 
ur den uppåtvända antropomorfa månskäran och omges av en 
krans av vågigt formade solstrålar. Liksom i van Durens bägge 
framställningar av Maria i helfigur i Lund sträcker barnet sin 
ena hand över moderns bröst.17 I Glimmingehus griper del i en 
lock av Marias långt nedfallande hår. Den här visade överens
stämmelsen mellan Glimmingehusreliefen och slutstenen i Hel-
singörklostret är ytterligare ell indicium all lägga till de 3 danska 
forskares påpekanden, vilka allribuerat kapitelsalens valvut-

17 Bägge utförda för Lunds domkyrka. Den ena i Irehelgonreliefen nu in
murad i innerväggen på tvärskeppets sydgavel är omgiven av en likadan 
krans av solstrålar och månskärans ena horn sticker upp ur manteln vid 
hennes folier. Den andra (nu i domkyrkoinuscetl är däremot inte den apo-
kalypliska madonnan. 
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Fig. 5. Glimmingehus. Lejonet på östra gavelröstet 
(efter Rydbeck). •— Der Löwe auf der östlichen 

Glebdspltze. 

smyckning till Adam van Diiren på starka stilkriliska och histo
riska sannolikhetsgrunder (jfr not 3). 

I riddarsalen i Glimmingehus finns på den östra kortväggen 
en vackert proportionerad öppen spis. Den raka överliggaren 
pryds av den Ulfstandska vapenskölden buren av två grenar. 
Dessas bark är uppsprucken, så atl grenarnas kärna syns, och 
den ena iir fastsatt med en i sten huggen krämpa. Bägge dessa 
detaljer återkommer på elt likarlat grenmotiv vid ärkebiskops
vapnet på van Diirens sarkofag över Birger Gunnarsson i Lund. 
De naturalistiska, avbarkade trästammarna är hämtade ur den 
tyska sengotikens formvärld. 

På spiselns södra sockel är en sill och en ödla naturtroget 
skulpterade på de skräkantadc yttersidorna (fig. 5). Den har för 
forskningen hittills varit ett typiskt exempel på Adam van Diirens 
gåtfulla djurreliefer, gärna placerade just på socklarnas skrå
kanter (Lejonen och ålen i Stockholm och två hundar som käm
par om ett ben på Malmöhus ena rundtorn). Spisens motsvarande 
norra sockel är skadad och August Hahr gissade alt den haft 
"en motsvarande dekoration, en fågel och etl fyrfolat dägg
djur?"1 8 Denna gissning bekräftas och vi vinner klarhet om 
den ikonografiska innebörden, om vi går till bestiariet, den popu
lära bok, där medeltidens konstnärer hämtade kunskap om djur 
och odjur, med dem förknippade fabler och symboliska betydel
ser. Så här beskrivs de fyra elementens djursymbolik: Salaman
dern är elden, mullvaden är jorden, kameleonten är luften, sillen 
är vattnet.19 Orsaken är klar, sägs där vidare, ty dessa fyra djur 
lever enbart av respektive element. Salamandern framställs i sten 

18 A. Hahr, Glimmingehus (Skånska borgar, 5—6, Sthlm 1917, s. 28. 
19 V. H. Debidour, Le bestiaire sculpté en France, 1961, s. 304: "Ce sym-
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Fig, 6. Köpenhamns nationalmuseum. Rislayssten över kung 
Hans. Detalj med vapenskölden. Foto Nationalmuseet, Köpen
hamn. — Beischlagstein iiber König Hans. Detail mit dem 

Wappensehild, 

som en eldsprutande ödla.20 Mäster Adam har utnyttjat medel
tidens traditionella symbolik på ett lämpligt ställe, en spis där 
luft och jordens trä frambragle eld, som släcktes med vatten. 
Vi kan med all sannolikhet förmoda alt den skadade sockeln på 
sina två skråkanter haft en mullvad och antingen en kameleont 

bolisme animal des quatre elements est bien connu du Moyen Age; tel Besliairc 
le precise ainsi: la la lamandre est le Feu, la taupe est la Terre, le caméléon 
est l'Air (on en fait quelquefois un oiseaux), le hareng est l 'Eau. Et la raison, 
précise-t-il, est bien simple et évidente c'est que ces quatre betes ne se nou-
rissent exclusivement que de 1'élément dont ils méritent bien, ä ce prix d'étre 
f emblemet" 

20 Debidour, a. a. fig. 129. På spiselsockeln sprutar den visserligen inte eld. 
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eller en fågel, som ibland ersälter kameleonten som luftens 
symbol. 

Borgens östra gavelröste kröns ännu av ett lejon (fig. 6J. Det 
står på samma strama sätt, med de 4 tassarna i marken och höjt 
huvud, som det berömda Braunschweiger Löwe. Men svansen 
står svängd som ett S i luften över Kinden. Så håller det danska 
riksvapnets lejon sina svansar, och så hade van Diiren avbildat 
dem, då han högg detta vapen några år tidigare på reliefen över 
kung Hans i Köpenhamn, daterad 1503 (fig. 7). Konstnärens alla 
andra lejon är liggande eller hukande och svänger sina svansar 
på elt mer naturligt sätt. 

Det andra gavelröstet kröntes också av en friskulptur, en vild
man, nu placerad inne i borgen (fig. 8). Han har långt skägg, är 
hell naken och bär en klubba i ena handen och en död hare i 
den andra. Klubbor är vildmannens huvudattribut och harar 
deras vanligaste jaktbyte. Haren har här också en teknisk funk
tion, att utgöra stöd åt den tunga slenkroppen, alltså samma 
uppgift som marmorstubbarna har på så många av antikens sta
tyer. Det förhållandet att statyn på sin ursprungliga plats bara 
kunde ses på avstånd (närmast 40 m) utgör förklaring till alt 
haren är huggen med så föga omsorg, att man på en bild knappast 
ens ser vad stödet föreställer. Ställning och kroppsmodellering 
hos vildmannen präglas inte av någon större ledighet, men statyn 
har fyllt sitt syfte att ge ett monumentalt intryck från sin höga 
placering. Varför valdes en vildman? 

På grundval av medeltida litteratur och konst har Bichard 
Bernheimer på ett fascinerande sätt skildrat vildmannens myto
logi, symboliska aspekter och de psykologiska realiteter hos män
niskan, som manade fram och gestaltade dem i hennes föreställ
ningsvärld.21 Vildmannen är medeltidens arvtagare lill antikens 
fauner och silener. De är människoliknande, nakna, oftast ludna 
na I m-varelser, som lever i ett primitivt urtillstånd i Europas och 
Indiens ödemarker, ibland ensamma, ibland i flockar. (Bägge 
kiinen finns.) De är vilda, starka och effektiva i jakt och älskog. 
Biddarromaner och vävda tapeter visar hur de bortför högättade 

21 Wild men in the middle ages, a study in art, sentiment, and demonology. 
(Cambridge 1952.) 
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Fig. 7. Glimmingehus. Sillen och ödlan på spiselsockeln i riddarsalen. Foto 
förf. — Der Hering und die Eidecbse auf dem Kaminsockel im Bittcrsaal. 

damer, hur de fångas eller dödas av riddare. Vildman förkropps
ligades i päls och klubba i särskilda leaterspel, som levt kvar ända 
till vår lid i Bayern. De återgavs i sten på kapital, de skars i 
elfenben på lådor, de är talrika i miniatyrmåleriet och på tapeler, 
de pryder I. o. m. en hel kyrkgavel i Spanien och spelkort i Tysk
land. Van Diiren måste ha mött dem i sin tids tyska grafik, där 
de återges av Meister der Spielkarlen, Meister des Hausbuches, 
Martin Schongauer och Albrecht Diirer. 

Vildman var för det mesta fientliga mot människan, men någon 
gång kunde de låta sig tämjas och då ställa sina krafter och 
kunskaper om naturens hemligheter i människans tjänat, över 
200 europeiska adelsfamiljer hade vildman i sina ättevapen, och 
1 ännu mycket större omfattning blev dessa starka och frukt
samma varelser vapensköldarnas väktare. "All heraldik är en 
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Fly. 8. Glimmingehus. Vildmannen från västra gavdröset . 
F'oto förf. — Der wilde Mann von der westlichen Giebelspitze. 
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symbol för och ett monument över släktens fortbestånd"22 och 
inga kunde bättre än vildman med sin kraft skydda och upp
rätthälla vapnet och släkten samt med sin fruktsamhet garantera 
arvingar åt den. 

Det danska riksvapnet har två klubbförsedda vildmän som 
sköldhållare.23 Härifrån har den ena hämtats till gavelröstet på 
Glimmingehus att bilda pendang till ett av lejonen ur själva vap
net på det andra rostet. Det var passande symboler att kröna den 
borg med, som byggdes för Jens Holgersen, det danska rikels 
lojale och duglige tjänare, först som länsherre och sedan som 
riksamiral. Och samtidigt kunde de bägge gavelfigurerna i sina 
allmänna heraldiska roller stå som personifikationer av den 
styrka, som skulle avvisa alla angrepp på borgen och den släkt, 
som bodde där, och vildmannen dessutom ingjuta sin livskraft 
i den Ulfslandska ätten. Man kan förmoda att byggherren och 
den symbolkunnige konstnären i samråd kommit fram till detta 
val av gavelfigurer, liksom hela den mäktiga borgen är ett monu
ment över mötet mellan två starka personligheter. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Jan Svanberg: Adam van Durens Skulpturen in Glimmingehus. 
Einige ikonographische Identifizierungen. 

Der in den 1480er Jahren nach Linköping gekommene Westfale Adam 
van Diiren wirkte von da an als Baumeister und Bildhauer 45 Jahre im 
Norden. Griindliche Forschungen tiber sein Leben und sein Werk wurden 
von schwedischen, dänischen und deutschen Historikern, Kunsthistorikern 
und Germanisten betrieben. Besonders lebhaft wurden seine rätselhaften Tier-
rcliefs erörtert, vor allem die Deutung eines Reliefs auf dem Brunnenrahmen in 
der Krypta des Doms zu Lund, einer ein wehrloses Schaf beiBenden riesen-
haften Laus, und eines Sockelreliefs in der Storkyrka zu Stockholm, zweier 
mit einem groBen Aal kämpfender Löwen (Fig. 1). 

22 Bernhelmer, a. a. s. 182. 
23 Framstäl lda i samtida skulptur t. ex. i Claus Bergs bildsten i Odense 

över kung Hans med familj. På van Diirens framställning av riksvapnet på 
bislagsstenen över kung Hans saknas däremot sköldhållarna, förmodligen på 
grund av platsbrist i det mycket trånga utrymmet innanför relieframen. 
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Auch in der Burg Glimmingehus, die van Diiren 1499 ftir den dänischen 
GroBen Jens Holgersen Ulfstand zu bauen begann, gibt es von ihm inleres-
sante, zum Teil ikonographisch rätselhafte Skulpturen. Im Prachlgemach gibt 
es eingemauerl ein von Adam signiertes und 1505 datiertes Relief (Fig. 2). 
Die staluarische Auffassung des Gekreuziglen hat den beruhmten Kruzifixus 
Nicolaus Gerhaerts von Leyden von 1467 zu Baden-Baden zur Voraussetzung. 
Die trauernden Maria und Johannes gemahnen in Stellung und Mimik an 
den Kxpressionismus der deutschen Späfgolik, während Fallenwurf und 
Hände Meister Adams typische Schwere und Breite aufweisen, Kennzeichen, 
die sich von einer, vor allem von Adam Kraft von Nurnberg verlreteneu 
Gegenrichlung in der damaligen deutschen Skulptur herlciten. Beide lassen 
die von der Gotik vergessene physische Schwere zum Ausdruck kommen. An 
der anderen Scile des Kreuzes kniet der Bauherr. Die klare Dreieckskomposi-
lion dieser Figur off enbär t eine bewuBt neue Auffassung. 

Im Prachlgemach gibt es auch ein Relief der Madonna auf der Mondsichel 
(Fig. 3), das in Halbfigur und im einzelnen geradeso gestaltct ist wie auf 
einem SchluBstein im Gewölbe des Kapitelsaals des Karmelilcrklosters zu 
Helsingör (Fig. 4). Dänische Forscher schriebcn dieses Gewölbe van Diiren zu. 
Die Zusammenstellung mit das Madonnenrelief in Glimmingehus, die Verf. 
macht, stärkt also diese Atlributierung. 

Der eine Sockel eines offenen Kamins in Glimmingehus ist von einem 
Hering und von einer Kidcchse geschmiickt I Fig. 5). Der andere Sockel ist 
beschädigt, und dessen cntsprechende Ausgestaltung ist verschwunden. Verf. 
zeigt auf, daB gemäB dem Bestiarium, der ftir die Kunstler des Mittelalters 
volkstiimlichslen Quelle symbolischer Tiere, die vier Elemente von je einem 
Tier versinnbildlicht werden, das ganz in dem betreffenden Element lebt. 
Der Salamander ist das Feuer, der Maulwurf die Erde, das Chamäleon die 
Luft und der Hering das Wasser. Da der erhaltene Sockel zwei dieser Tiere 
aufweist, ist mit groBer Wahrscheinlichkeit zu vcrmuten, daB der andere mit 
einem Maulwurf und einem Chamäleon geschmiickt war (oder auch mit einem 
Vogel, der mitunler das Chamäleon als ein Sinnbild der Luft ersetzt). 

Die Bekrönung der einen Giebelspitze der Burg ist ein stehcnder Löwe, 
dessen Schwanz in der Luft wie ein S iiber die Lende schwingt (Fig. 0). Wie 
Verf. hervorhebt. halt auch die Löwen des dänischen Reichswappcns so seine 
Schwänze, das van Diiren einige Jahre frtiher gemeiBell balte (Fig. 7). Die 
Bekröuungsfigur der anderen Giebelspitze, ein Wildcr Mann I Fig. 8. nun im 
Burginneren verwahrt) , hat im Schildträger des dänischen Reichswappens 
sein Vorbild. Dies waren geeignele Sinnbilder ftir Jens Holgersen f l fs laud, 
der zuerst als Slatthaller auf Gotland und hernach als Reichsadmiral ein 
loyaler und fähiger Diener des Dänenreichs war. Gleichzeitig kounten die 
beiden Giebelfiguren auf Grund ihrer allgemeinen heraldischen Bedeutung 
als Verkörpcrung der Kraft gellen, die alle Angriffe auf die Burg und das sie 
bewohnende Geschlecht abweisen sollte, wobei der Wilde Mann, ein nach 
niittclalterlicber Vorstellung sehr fruchlbahres Wesen, dem Geschlecht der 
Ulfsland auBerdem noch von seiner Lebenskraft etwas einflöBcn sollte. 
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