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Abstract

Beata Maria/Dea Vults is a thesis for the degree of master (one year) in theology.
The thesis explores the role of the Virgin Mary as a martial saint in catholic
combat with Islam and muslims between the years 1119 AD to 1648 AD with a
focus on symbolism. The paper is focusing on symbolism in war banners, patron
saints and semiotic symbols on arms and armour.
There are three different events or phenomenons in the study, separated in time as
well as space.
Firstly the war banner used at the battle of Las Navas (1212 AD) during the
reconquista of Spain. The banner of Mary with child is the prime subjekt as well
as the myths appearing in the aftermath of the battle, and the ceremony that was
devised from it.
The second phenomenon is the knights templars use of Mary as patron saint, and
the ceremony that followed this relationship. There is also discussion of the belts
worn that were related to Mary, the use of wich is attested in documents from the
trials of the templars between 1307 and 1312 AD.
Lastly the paper focuses on the armours of the polish winged husars of 1648 AD
and the seige of Vienna. The thesis explores the relationship between the symbols
of the armour of the husars and the religious views of King John III Sobieski of
Poland.
The main question of the study is:


What were the meaning of the symbols of Mary as she was carried as a
ritualistic symbol for war?

The subsequent questions are:


How do you trace a progression in the useage of Mary as a symbol from
the templars all the way to the use of Mary as a symbol for the winged
husars?



Which types of worship of Mary as a symbol were used primarliy in
wars with muslims?

The paper is researched by qualitative methods including text analysis as well as
semiotic symbolism reading. There are two theories used in the analysis. Smarts
dimensions and Andersons and Hulls Warrior elites, with Smarts dimensions as
the dominant theory.
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Kapitel 1 Inledning

Tillägnad min kusin Peter vars bortgång har färgat processen.

1. Inledning
Maria, kristenhetens mest vördade kvinna. Modern, madonnan, den rena,
krigsgudinnan i den heliga fyrenigheten. Den här uppsatsen studerar det rituella
bruket av Marias avbild och hur den förknippas med krig, framförallt med krig
mot Islam. Helgonen inom den katolska traditionen har ofta fått bära en krigisk
roll, Crispinus och Crispiniaus vid Agincourt, St George vid Crecy, Sant Denis
generellt i Frankrike under hundraårskriget. Men Maria? Undersökningen ska visa
att Maria genom det rituella bruket av hennes bild i militära sammanhang, från
korstågen, genom det tysk-romerska riket och fram till 1700-talet genom de
berömda bevingade husarerna.
Med medvetenhet om att ordvalet kommer kritiseras lyfts doktrinen att
treenigheten skulle kunna ses som en fyrenighet, där fadern sonen och den heliga
anden även delar plats med modern, som liksom en Pallas Athena eller Durga
fyller en roll som den samtida kvinnan sällan eller aldrig fick fylla. Utifrån Ninian
Smarts teoribygge med de sju dimensionerna argumenterar texten om bruket av
ikonen i de olika tidsåldrarna och de syften som bilden av Maria har fyllt, inte
nödvändigtvis så att de samtida personerna såg Maria som en krigsgudinna, men
att det idag går att tolka bruket av henne så.
Undersökningen tar fasta på det dikotomiska i hur det mest maskulina parat med
det feminina ger det androgyna. Det androgyna kommer i uppsatsen att framträda
som en del av den dualistiska bilden som kvinnan har burit i det religiösa
sammanhanget. Om nu kvinnan är en representant för arvssynden i Eva och en
representant för det rena i Maria, men ändå en representant för kvinnan. Varför
strävar männen efter att fylla Marias roll? Det medeltida manliga idealet
tempelriddaren är bland det som undersöks för att se hur Maria har gestaltats som
erövrare och krigshelgon.

1.1. Syfte och mål
Syftet är att fördjupa förståelsen för ikoner utifrån bruk och ritualer och att utifrån
det valda teoribyggets dimensioner undersöka det rituella bärandet av den heliga
jungfrun som symbol i krig och som symbol för våldskapital. Valet att arbeta med
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just Guds moder kommer ifrån den mångfaldiga förekomsten av hennes avbild i
konflikter.
Förenklat kan frågeställningen beskrivas som: kan Maria som ikon sägas har varit
en symbol för våldskapital och krig mellan år 1100-1700, primärt krig mot Islam?

1.2. Frågeställning


Vilken betydelse bar Maria som symbol eftersom hon så frekvent
användes i rituella former i krig?



På vilka sätt går det att spåra en progression av bruket ifrån
tempelherreordens bruk av Maria fram till husarernas bruk?



Vilka sätt att dyrka Maria kan historiskt påvisa bruket av helgonbilden
som krigshelgon i samband med krig mot muslimer?
Undersökning är såledeles en fråga om Maria är en symbol för
religiöst våldkapital under perioden 1119 till 1683 Evt utifrån ett
katolskt perspektiv. Framförallt i konflikt med islam eller andra
religioner utanför kristendomen.

1.3. Begreppslista
Banér: Flagga eller fana eller standar, speciell vapenflagga som var menad att bära
symboler för en specifik person eller förband.
Husar: Generellt lätt kavalleri, men i det specifika fallet som omnämns i
undersökningen, tungt kavalleri av lansiärtyp, det vill säga som strider med lans
från hästrygg.
Kyrass. Bröstplåt, ursprungligen franska för läderskydd, men utvecklades under
det tidiga 1400-talet till bröstharnesk som var i ett stycke som täcker torson från
naveln till axlarna. Generellt buren tillsammans med tassetter, artikulerade
lammar som täcker från naveln och ner till låren. Kyrassen kan vara fristående
eller en del i ett fullt garnityr, en full kroppstäckande rustning.
Szyszakhjälm: De hjälmar med halvmåneformade ansiktsskydd och rosettnitar
som användes av de polska husarerna.
Tabard: Tygstycke som bars, oftast i form av en armlös sidolös väst, över rustning
eller livré för att symbolisera identitet eller tillhörighet.
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Våldskapital: Detta fenomen innebär att man använder sig av det våld man historiskt sett visat sig kapabel att utöva, eller de vapen man förfogar över. Denna
förmåga till våldsutövning eller vapenanvändning är vad man kallar våldskapital.1
För vidare definition. Namngivna gruppers förmåga att bruka våld och det skrämselkapital som medföljer på andras kännedom om denna förmåga.

1.4. Avgränsning
Undersökningen kan göras hur bred som helst, men för att inte överstiga det
utrymme som den är given kommer fokus att ligga på tre centrala aspekter av hur
Mariadyrkan har förts fram till en central position i religiös krigsföring.
Remensnyder (2014) har i sin bok redan skapat underlaget att Maria har burit
denna funktion i samband med conquistan och reconquistan och därför är tanken
att följa samtliga spår hon gjort onödig. Dessutom finns det varken plats eller tid
för en liknande djupdykning över ett så brett ämne som redan är gjord. Fokus
kommer därför ligga på tre separata händelser eller tankemönster som knyter ihop
bruket till en helhet som visar på en paneuropeisk katolsk föreställningsvärld där
krig och en helig jungfru kan bära konnoterade värden.
Min förförståelse för ämnet vilar dels på många års studier av militärhistoria, men
också på min kandidatuppsats i religionshistoria som behandlar rustningar,
semiotik och investiturstriden under svensk renässans. Jag har därmed ett visst
kunnande i hur man analyserar symboler och ikoner på just rustningar.

Undersökningen baseras på tre separata nedslag, ett cirka år 1119 evt eller
däromkring. Ett år 1212 evt och ett år 1683 evt.
Följaktligen avgränsas undersökningen om reconquistan till händelser
förknippade med slaget vid Las Navas år 1212 evt, trots att det finns så oerhört
mycket mer att ta upp.
Ytterligare avgränsingar som görs är att lägga fokus på Towarzyszrustningar
under slutet på 1600-talet. Samtidigt kommer inte bruket av vingar eller äldre
traditioners utrustning att beröras i någon nämnvärd utsträckning.
Undersökningen begränsar sig specifikt till utrustningen som brukades från år
1680. Det är heller inte görbart att i en undersökning av det här omfånget belysa
allt som husarerna gör, varför den helt avgränsar sig i tid till belägringen av Wien
år 1683 och framtagningen av de symboler som dekorerar kyrasserna.
Likaså kommer bruket av Santiago eller St Denis eller St George som
motsvarande krigshelgon eller krigsgudar enbart att beröras flyktigt i uppsatsen.
De användes i stor omfattning och kommer att lyftas in som kontrapunkter när det
behövs, men generellt förefaller det som att de som dyrkar Maria inte nämnvärt
1
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Nilsson, 2010, sid 24.

brukar de andra helgonen i samma syfte, samt att Maria var en universell gestalt
till skillnad från de andra.
Det kommer inte heller att finnas med någon djuplodande beskrivning av de
övriga riddarordnar som inte direkt bär en koppling till vad Maria har för
funktioner eller attribut. Det tillkommer däremot en kortfattad lista i appendixet.
En avgränsning som görs för att förenkla både läsbarheten och skrivandet av
arbetet är att använda begreppet tempelherrar eller tempelherreorden istället för
Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici Hierosolymitanis.
Slutligen har jag valt bort att använda annat material än de tre nedslag som
undersöks. Slaget vid Lepanto år 1571 där heliga ligan besegrade Ottomanerna
tillägnades Maria av påve Pius V och blev katolsk helgdag kallad vår segerrika
dam (Our Lady of Victory firas 11/9) men bedöms ligga för nära inpå belägringen
av Wien för att ta plats i det begränsade omfånget. Det behandlas mer i appendix.

1.5. Forskningsgenomgång
Amy G. Remensnyder har skrivet boken La Conquistadora: The Virgin Mary at
War and Peace in the Old and New Worlds som undersöker Marias roll som
krigshelgon. Remensnyder undersöker Marias historia genom Iberiska halvön och
Al-Andalus till conquistan av Amerika.
Undersökningen är djupgående och följer material från 700-talet evt fram till de
spår som Maria som erövrerskan La Conquistadora ännu präglar Nord- och Sydamerikas spanskättade befolkningar.
Remensnyders kvalitativa undersökning har studerat både orginalkällor och andrahandskällor samt för ett narrativ utifrån ett spanskt perspektiv
La Conquistadora tar som nämnt upp historia från före 1000-talet evt men tar sitt
avstamp i Maria som krigshelgon i samband med reconquistan och korstågen.
Marias historia i relation till krig lever sedan parallellt med den väg denna undersökning tar, men separeras geografiskt då Remensnyder primärt följer Iberiska
halvön och Amerika, medan denna undersökning följer riddarordnar från Europa
på korståg eller på europeiska slagfält samt renässanslansiärer i Europa.
Denna undersökning är djupt förankrad i det material som Remensnyder presenterar i boken och stödjer sig i hög grad på det historiska narrativ som presenteras, men kompletterar och utvecklar idévärlden genom att applicera den Mariabild som byggs på andra regioner och utifrån ett annat teoretiskt ramverk.
I undersökningen ställs liknande frågor som de som Remensyder ställer gentemot
källmaterialet men på ett europeiskt perspektiv.
Linda B. Halls bok Mary, Mother and Warrior: The Virgin in Spain and the
Americas beskriver också hur Maria förs med conquistan från Spanien och in i
Amerika för att där i egenskap av överhelgon närmast överta rollen som frälsare.
Boken tar fasta på Marias mångfacetterade bruk och hur hon kan utnyttjas i nästan
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alla upptänkliga syften. Hall beskriver den kontinuitet som Maria har haft och har
eftersom hennes bruk idag i de latinamerikanska och spanskättade kretsarna ännu
är legio. Hall har använts som ett komplement till Remensnyder och har i mångt
och mycket nått ungefär samma slutsatser, vilket innebär att dessa båda tillsammans utifrån det spanska perspektivet ger denna uppsats en rejäl bas att stå på.
Denna undersöker kan ses som ett komplement till deras forskning utifrån ett europeiskt perspektiv.
Richard Brzezinski har skrivet boken Polish winged hussar 1576-1775 där han
utifrån tidigare forskning och nya orginalkällor berättar om de polska husarernas
historia. Brzezinskis bok är en relativt tunn skrift som går igenom husarernas utveckling, utrustning och historia. Den fungerar därför som en guide till utrustningen och de symboler som undersökningen är inriktade på snarare än en
beskrivning av separata förlopp vid belägringen av Wien till vilket ett flertal andra
källor, både samtida och senare, kommer brukas. Dock är Brzezinski det mest
centrala vad gäller form och funktion när det kommer till de utrustningsdelar som
analyseras.
John Edward Damon har skrivet boken Soldier Saints and Holy Warriors: Warfare
and sanctity in the litterature of Early England. Ur boken är det primärt kapitel 2,
Holy kingship: Sanctification of Warfare som material hämtas till denna uppsats.
Damon fördjupar den teoretiska bild som Smart förmedlar i den sociala dimensionens bild av the king and the dictator samtidigt som den ger andra och tidigare
perspektiv på relationen mellan krig och helgon. Damon argumenterar utifrån sina
källor både för och emot och framhåller hur vissa historieskrivare Som Sculpius
Severus, påverkat genom byggandet av en bild av kristen pacifism lyft ovan det
smutsiga och blodiga krigförandet och därmed ska ses som separata från vad som
beskrivs som en subordinerad klass av martyrer och krigarkungar.2
Robert Yelle har skrivit boken Semiotics of religion:signs of the sacred in history
där han beskriver både vikten av det performativa i repetitionerna i ritualer såväl
som funktionen av trollformler och magiska ord. Boken används som ett sätt att
via semiosis förstå rollen Maria bär när hon invokeras för beskydd via antingen
mantra eller performativa orala framställningar.
Yelle diskuterar tanken på magi som utomvärldslig eller främmande bara på
grund av att vi förutsätter vissa specifika drag som sammankopplade till magi och
placerar dessa i en annan kategori än det vi ser som ritual, mirakel eller gudomliga
ingripanden. Ritualen som magisk praxis blir tagen ur sitt kontext när vi i
efterhand skärskådar den och applicerar begrepp som vidskepelse, skrock eller
primitiv dyrkan vilket leder oss in i separationen mellan emiska och etiska perspektiv.3 Det emiska perspektivet i de fall som den här uppsatsen berör är primärt
avlidna personers då materialet behandlar medeltida och renässanspersoner, varav
mycket få direkt namngivna, men till viss del finns delar av deras
föreställningsvärld kvar via kvarlevor och textuella lämningar, men även inom
den katolska tron finns delar av tankevärlden kvar.

2
3
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Damon, 2003, sid 26-27.
Yelle, 2013, sid 53-55.

Vidare och bärande för Yelles undersökningen är diskussionen om literalism och
ikonoklasm. Katolsk literalism, som i argumentet för transubstansiation där
Zwinglis tolkning av est i hoc est enim corpus meum (detta är min kropp) separerar mellan den katolska tron på transubstansionen som repriserar Jesus återfödelse bildligt jämfört med den protestantiska bilden där kommunionsbrödet blir
en temporär analog och en bild av trons reproduktion snarare än en fysisk manifestation.4
Den semiotiska tolkningsramen i undersökningen finns där som en underliggande
ton eftersom det som undersöks är ikoner i både materiell och spirituell form.

1.6. Material
Denna undersökning är tvådelad när det kommer till materialfrågan då den både
tar sitt anslag från sekundärkällor som andra forskares analyser och resultat, som i
narrativet kring Alfonso VIIIs krigsbanér, men också utifrån primärkällor så som
den skrift som gjorts 1840 av James Burns om tempelherrarna och deras
regelverk, tillkomst och historik, beskrivet av en medlem i en besläktad orden.
Den blir en primärkälla dels då Burns själv tillhör en orden som har en grund i
tempelherreorden och därmed beskriver sin egen historia utifrån sitt perspektiv.
Framförallt eftersom den används för att åskådliggöra tempelherrarnas rituella
relation till Maria utifrån hur deras efterföljare beskriver den.
En annan primärkälla är det anonymnt författade korta dokumentet A True and
exact relation of the raising of siege of Vienna and the victory obtainedover the
Ottoman army, the 12th of September 1683. London: Printed for Samuel Crouch
at the corner of Popes-Head Alley next Cornhill,, 1683 som digitaliserats av Huntington Library efter donation från Egerton Family papers.
Det korta dokumentet berättar om belägringens hävande inifrån Wien. Då författaren är okänd är det omöjligt att avgöra om det är en översättning. Det digitaliserade dokumentet från 1683 är dock författat på Engelska. Det är inte osannolikt
att det rör sig om orginalspråket för dokumentet.
Ytterligare primärkälla är M. Dalaracs bok från 1700 med den exakta titeln Polish
manuscripts: or The secret history of the reign of John Sobieski, the III. of that
name, K. of Poland. Containing a particular account of the siege of Vienna, and
some circumstances in relation to the raising of it; not before made known
to the world: with the letters that passed on that occasion betwixt the Emperor,
King of Poland, Pope, Elector of Brandenburg, Duke ofLorrain, Republick of Venice, and many remarkable intrigues of those respective
courts. Thewhole intermix'd with an account of the author's travels thro' Germany,
Poland, Hungary, &c. And many useful geographical remarks. Translated
from the French original, wrote by M. Dalerac, a domestick to the late
Queen of Poland, and employed by that court in important negotiations, to
those of the French King, Emperor, &c. Boken är som titeln antyder författad av

4

Yelle, 2013, sid 93.
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en av drottningens tjänare eller tjänstemän. Med tanke på tiden då den är utgiven
är det antingen drottning Christiane Eberhardine av Brandenburg-Bayreuth eller
Marie Casimire Louise de La Grange d'Arquien som vara Drottning, tidsuppgiften
på exakt när den är skriven är oklar Vissa av de uppgifter som förekommer i
boken bryter mot de uppgifter som anges av andra källor. Boken tycks vara en
kombination av resebeskrivning, historik och politisk pamflett. Bokens översättare
är okänd, men dess engelska publikation anges som London : printed for H.
Rhodes, at the Star, near Fleet-Bridge; T. Bennet, at the Half-Moon in St. Paul's
Church-Yard; A. Bell, at the Cross-Keys and Bible in Cornhil; T. Leigh and D.
Midwinter, at the Rose and Crown in St. Paul's Church-Yard, 1700. Det förutsatt
därmed att den engelska översättningen härrör från denna tid och att den översätts
från franska.

Min sista stora primärkälla är de flertal antika husarrustningsgarnityr som är
bärande för analysen av de bevingade husarernas relation till Maria. Dessa
garnityr kommer naturligtvis att kompletteras med skriftliga källor men kan också
ses som självbärande av naturliga orsaker, vilket kommer visas i resultatdelens
tredje del där dessa behandlas. Materialet är alltså en kombinationsmodell av
kvalitativa litterturstudier och empiriska undersökningar av materiella
kvarlämningar utifrån en teoretisk bas.
De rustningsgarnityr, primärt kyrasser av typen Anima,(en vidareutveckling från
romerska Lorica Segmentatakyrassen), men eventuellt även szyszakhjälmar, är av
den så kallade klassiska typen, vilket i det här fallet alltså rör sig om
Towarzyszrustningar ifrån c:a åren 1680-1775 med fokus på utrustningen runt
1680. Det förefaller ha varit ungefär samma utrustning under denna period.
Bildmaterialet för rustningarna hämtas från olika muséer i Europa som har dessa
utställda. De som presenteras med bild kommer samtliga från armémuséet i
Warsawa
Dessa är mina primärkällor tillsammans med samtida dokumentation och
Brzezinskis undersökning av polska källor5 när det kommer till husarernas
Mariarelation.
Valet av rustningar har två anledningar. Dels är rustningar beständiga som källor.
Till skillnad från tyget som har burits över rustningar i tidigare perioder är stålet
beständigt och bevaras väl. De symboler som har satts dit sitter kvar och kan
studeras. Valet av just de polska lansiärerna är främst att de, till skillnad från de
flesta rustningar med Maria eller andra religiösa symboler ingraverade eller
inslagna så är inte husarernas harnesk extremt personligt dekorerade. Det finns
beslut om produktion och utvald design som ska bäras. Det är inte ett utfall av
personlig övertygelse utan tydligt ett beslut taget högre upp för att förmedla
regentens religiositet.
Den andra anledningen är att dessa ovanstående skäl i kombination att de
brukades i samband med religiöst krig gentemot muslimer är ett centralt argument
för tesen med Maria som krigshelgon.

5

Brzezinski, 2006, sid 57.

10

Materialet är urvalt för att visa på bredd över både tid och rum, men också för att
de i samtliga fall behandlar konflikt mellan katoliker och muslimer. Korstågen,
reconquistan och belägringen av Wien är alla religiöst konnoterade konflikter,
som ändå inte är direkt sammankopplade eftersom de stammar ur olika kontexter.
Reconquistan är den period när de spanska rikena återerövrades från bland annat
muslimerna. En period som sträcker till år 1492 evt. I det fallet är det alltså kristna
som för krig mot muslimer på spansk mark. Reconquista betyder återerövring.
Tempelherrarna var tänkta att fungera i Palestina, Syrien och Israel. I Jerusalem
där deras huvudtempel låg fanns den största koncentrationen av tempelherrar, men
de hade ordenskapitel över hela Europa. Deras maktbas var först militär, men
övergick senare till ekonomisk och politisk makt genom deras bankväsende och
deras centrala placering vid de stora europeiska hoven.
Orden ställdes inför rätta fredagen den 13:e oktober 1307 för ett flertal brott. En
rättegång som i dag generellt anses vara ett justitiemord med bekännelser
framtvingade genom tortyr och flertalet av ordens högsta ledning brändes på bål.
Rättegången organiserades av det franska hovet under Filip IV som även var
skyldig tempelherrarna stora summor pengar.
Påve Clemens V upplöste orden formellt 22:A maj 1312 via bullan vox in excelso6
där tempelherrarna anklagas för homosexualitet, kätteri och andra dåtida brott.
Deras tillgångar övergick till Hospitalierna utom i delar av Spanien och i Portugal.

Belägringen av Wien är en del av sammanfallet av den Ottomanska expansionen
då det Ottomanska imperiet aktivt försökte expandera västerut genom Östeuropa
och in i Centraleuropa. Expansionen är en lång och politiskt komplicerad period
av gränskrig som sträcker sig från år 1453-1699 Evt. Slaget vid Kahlenberg 1683
anses generellt vara det som avslutar expansionen, men i verkligheten fortsätter
stridigheter på en lägre skala i ytterligare 16 år. Det Ottomanska imperiet faller
slutligen 1918 i samband med första världskrigets slut.
Slaget vid Kahlenberg tillsammans med slaget vid Lepanto anses vara de två
avgörande händelserna som underlag för det slutgiltiga tillbakadragandet från
Europa.
Idag brukas tragiskt nog slaget vid Kahlenberg till viss del av extremhögern och
antimuslimska demagoger som ett slagord gentemot flyktingar och
folkförflyttning från muslimska länder.

6
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Kapitel 2 Teori

Ninian Smart var en skotsk religionsvetare som arbetade inom det komparativa
fältet. Han fokuserade på den religiösa upplevelsen och ansåg att även politiska
doktriner som marxism eller nationalism skulle kunna falla inom det religiösa
fältet eftersom de uppbär liknande funktioner.
Smart skapade tanken om sju dimensioner som omfattar alla religiösa yttringar.
De sju dimensionerna ger en bas för hur jag kategoriserar de olika nivåerna av
symbolvärden i min undersökning. Dimensionerna kallar han:
Den rituella, den mytologiska, den experientiella, den doktrinella, den etiska, den
institutionella och den materiella dimensionen.
Inom den rituella dimensionen diskuterar Smart intention och sociala ceremonier
med formella beteendemönster.7 Smart betonar också vikten av exakt repetition
inom ritualen då repetitionen ger formeln för värdet i ritualen.8 Smart lägger fram
två kärnor inom ritualer pure praise eller pure contemplation.9
Den mytologiska eller narrativa dimensionen behandlar myter, historier och berättelser, något som är centralt i tolkningen av bruket av helgon som skydd för individen och för kyrkan som helhet. Rituell handling baseras på dessa mytiska narrativ, liksom skapandet av en historik.10 Ett sådant narrativ som presenteras utifrån
helgonens utveckling till gudalika figurer för skydd. Utifrån den mytologiska dimensionen kopplas exempelvis bärandet av ikoner eller andra symboler på rustningar som i fallet med husarerna.11
Den experientella, eller den upplevda dimensionen behandlar den upplevelse som
det religiösa kan ge, i vilket det ryms interaktion mellan individen och naturens
krafter, som fundament för ritualer som kommunikation till det trancendenta. I
den här undersökningen faller det primärt inom de källor som presenteras individuellt samt materialet från Remensnyder där ett mer individuellt perspektiv lyfts
fram genom det historiska narrativet.12
Den etiska eller legala dimensionen behandlar bland annat i vilken utsträckning
det finns utrymme för andra religiösa former inom de system som behandlas. I
detta arbete rör det följdaktligen toleranser för katolicism och samspelet med islam,13 samt hur förhållandet till religion legaliserar makt, styrka och militär
framgång.

7

Smart, 1996, sid 71-72.
Smart, 1996, sid 73.
9 Smart, 1996, sid 128.
10 Smart, 1996 sid 133.
11 Smart, 1996, sid 160-162.
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13 Smart, 1996, sid 200,206-207,
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Den sociala eller den institutionella dimensionen. I arbetet är fokus på kapitlet
som heter “The king and the dictator”. Smart argumenterar för att den kungliga
identiteten oavsett separation mellan kyrka och stat är konnoterad. Under reformationen försvagas bandet mellan dem, men att det istället skapas nya band mellan härskaren, religionen och nationalstaten via exempelvis Cuius regio.14
Den materiella dimensionen behandlar manifesterandet av gudomligheter via antingen sakramentala eller symboliska liknelser. I undersökningen finns både
avbildade Gestalter, vars inneboende värde ges av identifikationen av vem de
föreställer, likväl som rituella värden baserat på vem som har ägt objektet tidigare
och vad den individen har givit objektet för värde, samt hur det länkar bäraren
eller i det spanska fallet, härskaren till både himmel och jord.15
Den politiska eller doktrinella dimensionen som behandlar systematiseringen av
religiositet, kopplingen till globalisering och skapandet och legitimerandet av nationalstater.16
Arbetet utgår också från den tanke som presenteras av Anderson och Hull i Religion, Warrior Elites, and Property Rights† från 2017 där de skapar en definition
av “elitkrigare” inom vilket de placerar vissa värden som är applicerbara på alla
de grupper som undersöks. Dessa kriterier som Anderson och Hull stipulerar är
som följer:17
Det måste röra sig om preindustriell period, och de soldater som behandlas måste
vara heltidssoldater som alltså inte har andra arbetsuppgifter.
De ska utgöra en relativt liten del av regionens totala manskap men gruppen utgör
en oproportionerligt hög del av det tillgängliga våldskapitalet, som dessutom
utövar substantiell politisk och social makt.
Det måste dessutom röra sig om grupper som förekommer före moderna centraliserade stater.
Mest centralt är att de utöver en egen religion, eller en specialiserad version av
den religion som används lokalt (i samtliga fall i undersökningen är detta katolsk
kristendom).
Husarerna och tempelherrarna faller tydligt in under denna definition. De är båda
separerade från övriga samhället. Tempelherrarna var i princip ställda över all lag,
utöver påvens personliga beslut. Husarerna fungerar, vilket senare kommer att
påvisas, som en separat samhällsklass som bara svarar inför sina egna och
kungens makt.
Den spanska armén vid Las Navas är de som eventuellt separeras ifrån definitionen då det inte rör sig om en mindre elitgrupp utan behandlar en regions totala
armé. Det som kan argumenteras för är om man väljer att se det Kastilianska
kungahuset som en separat klass, eftersom det är de som skapar banéret. Det som
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däremot berör samtliga fall är relationen till Maria, som en “egen religion eller
specialiserad version av den gängse religionen.”

Det teoretiska ramverket är centralt i uppsatsen vilket kommer framträda tydligt i
analysarbetet då analysen följer dimensionerna och teorin om warrior elites och
utgår ifrån dessa i flera led för att bli en helhet.
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Kapitel 3 Metod

I det här arbetet kommer materialet att jämföras mot de samtida källorna, både
primärkällor i form av rustningar och orginaltexter från 1683, men också mot de
olika dimensionerna. Exempelvis kommer bruket att bära Maria på bröstet hos
husarerna att ställas mot den doktrinella dimensionen eller den experentiella med
flera, men lika mycket mot den materiella dimensionen. På samma sätt ska
kopplingen från tempelherrarnas bruk av Maria försöka klarläggas både mot de
historiska dokumenten och mot dimensionerna. Detta mot den bakgrund som
Remensnyder presenterar i La Conquistadora.
Jag kommer bryta ned beståndsdelarna i resultatdelen och använda de olika dimensionerna till att förklara hur de mindre beståndsdelarna passar in i olika dimensioner18. Utifrån dessa teoretiska analyser kommer jag bygga ett resonemang
där Marias betydelse för momenten lyfts fram och hur bruket av Maria som ikon
för krig eller som krigsgudinna har påverkat historien och den kristendom som
undersöks. Det är alltså en direkt applicering av teori på källmaterial.
De tre separata fallen bedöms utifrån olika värden vilket är medvetet då hypotesen
inte är tänkt att bära utifrån ett specifikt bruk, utan täcka flera baser under den
drygt 600 år långa period som arbetet täcker. I tempelherrarnas fall är det invokeringen av Maria som beskyddare för deras specifika grupp. Vilket kan lyftas som
en egen version av den allmänna religionen, såsom uttolkas ifrån Religion, Warrior Elites, and Property Rights som omnämns ovan.
Valet av metod är baserat på vilken typ av källmaterial som är tillgängligt. Större
delen av materialet är från tiden före tryckpressen och de texter som behandlar
ämnet är oftast sekundärkällor som behandlar materialet eller utgår från den korrespondens som finns bevarad. Detta kommer vara tydligt i fallet Las Navas där
sekundärkällor som refererar till primärkällorna bygger fallet.
Ur en rent praktisk synvinkel är arbetet fördelat på tre nedslag i historiska perioder samt tre olika geografiska lägen. Denna del av metoden är avsedd att visa på
en homogenitet i bruket av Maria i både tid och rymd.
I empirin rörande rustningar utgår jag i bildanalysen ifrån det bildmaterial som
finns tillgängligt från muséer i Europa, i kombination med den befintliga specialistlitteratur som finns tillgänglig på engelska. Bildanalysen görs utifrån Peter
Burkes tankar om målarens väg från vittne till historiker19 och hans idéer om
Ikonografi och Ikonologi där Burke definierar skillnader mellan den moderna kulturens snap shot realism mot konstens inneboende intelektuella innehåll och att
18
19

Florén, 2012 sid 48.
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konsten inte ska bara tittas på utan läsas.20 Burke beskriver Panofskys tredelade
tolkning som till stor del lägger grunden för det sätt som jag arbetat på. Steg ett,
identitfiering av bilden (pre-iconographical description). Steg två igenkänning av
objektets konventionella mening (iconographical analysis). Slutligen steg tre där
objektets inneboende mening ska analyseras utifrån sitt kontext.
The third and ultimate level was that of the iconological interpretation, distinguished from
iconography because it was concerned with ‘intrinsic meaning’, in other words, ‘those underlying principles which reveal the basic attitude of a nation, a period, a class, a religious
or philosophical persuasion’.21

Utifrån det faktum att forskare inte längre brukar Panofskys metod på exakt samma sätt längre har jag i analysarbetet också tagit ställning till de båda kapitel av
exemplifiering av metoden och kritik av metoden som Burke har med i kapitlet
framförallt där det framförs att spekulationen som den enskilda forskaren gör utifrån bilden gör metoden osäker eftersom det är en så central del av resultatet som
utgår i från forskarens bias och förkunskaper. För att själv visa transparens är jag
därför noga i arbetet med att belägga mina bildanalyser med källor ur de historiska dokumenten eller sekundärlätteraturen.
Bildanalysen i kombination med det textuella materialet ger en fördjupad bild av
ämnet och ökar därför reliabiliteten av undersökningen.
Valet av rustningar har dels att göra med intresse, men kanske framförallt baserat
på att det är ett beständigt material. Tygtabarder och vapenrockar kan vara fantastiskt intrikata som symbolbärare men de överlever i betydligt mindre utsträckning
fram till i dag. Något som också tas upp i urvalskapitlet.
Urvalet av nedslag är baserat på att få in så mycket bredd som möjligt i arbetet.
De är också utvalda eftersom de så tydligt placerar Maria i historien. De är också
utvalda eftersom de visar olika typer av dyrkan. Helgondyrkan, framförallt i samband med krig är inte okomplicerat att försöka sätta fingret på. Framförallt inte
som outsider eftersom dyrkan kan vara intrikat och personlig. Därför är dyrkan
som är sanktionerad av stat eller påve lättare att greppa.
Uppsatsen tar sitt avstamp i en historisk period, vilket för mig som har en
bakgrund både inom historia och teologi är centralt. Det innebär att analysarbetet
är gjort utifrån båda dessa områden och med hjälp av sammanhangen som binds
ihop genom dessa.
Det religionshistoriska blandas därmed samman med det rent historiska för att
skapa förståelse för perioden som behandlas.

20
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Kapitel 4 Resultat och Analys

4. Resultat

Om Maria. 4.1.
Bilden av Maria är ett nästan universellt igenkänningsbart porträtt. Bilden av
Maria med ett spädbarn i famnen är en så gott som universell symbol för
kristendomen och daterar tillbaka till kristendomens etablering i Rom.22
Maria i det medeltida samhället som kultobjekt är en dynamisk figur som dels
ryms i det lärdas tempel, men också som en figur som sprids över ett globalt
perspektiv via erövring och handel. Spridingen av kulten från en gräsrotsnivå till
en politisk toppnivå tycks ske i öst i efterdyningarna av Konstaninopel via
missionärer som Adalbet23 Maria tycks spridas lika mycket via lära som via sång,
musik och bilder.24 Sång, musik och storpolitik gör att kulten kring Maria blandas
i alla folklager i det kristna Europa, vilket är en förutsättning för att Maria kan
lyftas till en mer framflyttad position utöver sin egentligen lilla inblandning i Nya
Testamentet.
Maria är ett komplicerat fall eftersom hon är en kvinnobild som är djupt
dikotomisk. Hon är jungfru, men hon är moder, men har samtidigt ingen
sexualitet. Hon har lyfts som motparten till Eva, där Eva konnoteras till arvsynden
och allt det som projiceras som ont. Samtidigt är Maria androgyn. Framförallt i
förhållande till de riddare som dyrkar henne, som i vår tid förmedlar sinnebilden
för maskulinintet, (även toxisk maskulinintet). Samtidigt klär de sig själva i de
dygder som i Marias fall representerar hennes kvinnlighet, kyskheten, den vita
färgen och intentionen att hjälpa de svaga.
This prized intimacy between Mary and Christian men of war suggests that in high medieval Castile and Aragon, she was becoming as central to the definition of Christian manhood
as she was to Christian monarchy, for on the battlefield, men fought not only to defeat their
enemies but also to prove themselves as men. The men who fought in her name experienced her as merciful mother, lady love and virgin warrior – or even all three at once. 25

Problematiken med retoriken kommer primärt in i tanken på hur man hjälper de
svaga med våld och hur Maria passar in i den tanken. Ramon Llull skrev 1290:
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“Our Lady is powerful in battles....[S]he is the hope of...knights who fight.... [W]ithout her aid,
knights cannot win.”26

Citatet ovan är hämtat från katalanen Ramon Llull som skrev en bok om Maria c:a
år 1290. Remensnyders analys av texter ger att trots att Llull generell var en
författare som I sina många böcker ofta skrev allegoriskt så menade han i citatet
ovan sitt uttalande som ett fysiskt manifesterande på slagfältet.
Tanken på att göra ont för att göra gott är i dag kanske mest argumenterat inom
kristendomen genom teodicéproblemet, eller utifrån etiska modeller. Augustinius
beskriver problemet i Enchiridion (tro hopp kärlek) “For God judged it better to
bring good out of evil than not to permit any evil to exist.”27 Detta kan enklast
tolkas som ett rättfärdigande av de som i efterhand söker ett rättfärdigande av
heligt krig. Det är bättre i Guds ögon att med våld utplåna det onda om man är
rättrogen än att det onda inte finns som ett bevis på den kristne krigarens tro.
Som tidigare nämnt är det inte bara Maria som brukas på detta sätt. Rättrogna
krigare har i alla tider använt gudomlig nåd som ett sätt att rättfärdiga eller
beskydda sig själva. Paralleller kan dras till hur gudar dras direkt eller indirekt in i
strider i grekisk mytologi eller inom hinduiska traditioner. Inom den kristna traditionen finns vissa helgon som kanske kan lyftas högre än andra för denna funktion. Santiago, St Denis eller St George (för att täcka de vanligaste framställningssätten av deras namn) eller som ovan nämnt, Krispinus och Krispinianus. Men Maria framträder i källmaterialet som en väldigt tydlig det heliga krigets
specifika gudomlighet. Kvinnan som tar plats i det manliga våldsmonopolet:
The fearful knowledge that God would punish his sinful followers with the bitter taste of military
defeat was as old as the Hebrew scriptures. Any saint, by virtue of being enthroned in heaven close
to Christ, could potentially win the heavenly king’s pardon before a battle for those penitent warriors who prayed hard enough. But by the time the anonymous Leonese monk composed his version
of Pelagius’s deeds, Mary was earning a reputation as the most efficacious saintly intercessor. 28

Slutsatsen blir att det finns ett utbrett bruk av Maria knutet till den personliga
identiteten där anpassningen är central och mångfacetterade.29

Standaret Maria år 1212. Slaget vid Las Navas. 4.2.
I juli 1212 blir Maria formellt accepterad som helgon för reconquistan och därmed
samtidigt helgon för krig mot islam. Det är då hon för första gången dyker upp
som ikon på Kastiliens krigsbanér i samband med slaget vid Las Navas.30
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I ett brev till påven beskriver Alfonso VIII sitt standar utan att direkt fokusera på
enbart Maria, men inom en 30-års period tillkommer mytbildning som förändrar
utseendet och bygger upp ett narrativ där jungfrun själv ska ha givit Alfonso VIII
standaret via en pilgrim ifrån Frankrike där Maria ska ha uppenbarat sig i kyrkan i
Rocamadour:
Handing the carefully folded cloth to this man, Mary instructed him that it was for the king
of Castile, who was about to fight the “Saracens.” It should not be unfurled until the day of
the battle, she said, and then only in the Christians’ hour of greatest need. 31

Standaret beskrivs i ett brev till påven Innocent III av Alfonso med generaliserande svepande ord, men av andra får ikonen av Maria en större och mer prominent plats både i bildligt tal, men i än högre grad i symbolvärde där beskrivningen
inte bara profilerar Maria, men även utesluter Jesusbarnet:
In a letter to Innocent III written shortly after the engagement, Alfonso described his banner
as bearing “an image of the blessed Virgin and her son placed above our emblems.”6 Though the king gave no other details, the figures of Mary and Jesus above the
crenellated towers of the Castilian royal coat of arms were probably embroidered in bright
thread onto a solid colored background, as a very warlike Saint Isidore is on an extant banner from high medieval León. 7 Perhaps the Virgin held her son in her lap, as she does in a
late thirteenth-century Castilian illumination depicting a Marian war standard.8 In any case,
she apparently dominated Alfonso’s banner, for when Rodrigo, the archbishop of Toledo
who accompanied the Castilian troops at Las Navas, described the object, he omitted any
mention of Jesus.932

Under perioden är det inte ovanligt med olika standar och flaggor som inte bara
symboliserar skillnaden mellan krig och fred med olika motiv och utföranden för
de olika stadierna. Det är heller inte ovanligt med helgonmotiv och välsignelser på
flaggor och standar, heller inte att de mottager rituella läsningar från präster och
får välsignelser lästa över sig. 33
Utöver detta fyller också dessa flaggor med sina tydliga färger och former specifika syften på slagfältet. Flaggorna visar både riktning som soldaterna går mot, men
också var ledaren (kungen, generalen eller motsvarande) befinner sig. Standarbäraren skulle befinna sig närmast denna tillsammans med livgardet. Standarbäraren fick inte fly och inte tappa sitt standar och att förlora standaret var oförlåtligt. Tagna standar och flaggor hängdes upp på offentliga platser som symboler
på total seger.34 Exempel på detta går att finna på bland annat Armémuseum i
Stockholm.
Slutligen framhåller Remensnyder hur bärandet av Maria på krigsbanéret kopplar
samman kungens makt med religionen och religionen med krigsmakt, i det
svåröversätteliga begreppet martial prowess. Militär makt hos kungligheter sågs
som ett fundament i det kristna Europa och det specifikt i den Kastilianska kulturen där militära ritualer snarare än renodlat religiösa ritualer var centrala till
skillnad från övriga stora kungahus i Europa:
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The kings of Castile and Aragon preferred to display their power with ceremonies flaunting
their nature as warriors. In particular, they emphasized the prerogatives they believed
graced them by virtue of the royal office that Alfonso VIII fulfilled under Mary’s banner at
Las Navas: leadership of warfare against Muslim polities. As indefatigable defenders of the
faith, such monarchs occupied the pinnacle of Christian kingship, at least according to
some flattery penned by Alvarus Pelagius, a fourteenth-century bishop.35

Remensnyder beskriver vidare hur ärkebiskopen av Toledo försöker fördjupa
kopplingen mellan kastiliens monarki genom att byta ut ord i kröningsceremonin
där Maria tar St Peters plats i det som beskrivs som standardiserade ritualen samt
byter ut försvarare av den romerska kyrkan till försvarare av Toledos kyrka och
riddare av Maria i samband med att han ges ett välsignat svärd för att symbolisera
det militära bandet till tron. Men Remensnyder uppger samtidigt att det sannolikt
aldrig genomfördes en sådan ceremoni då väldigt få Kastilianska kungar lät sig
krönas och de som gjorde det skapade egna ritualer. Detta innebär dock inte att de
distanserade sig från Maria, utan snarare handlade framhävdandet av Maria om en
maktkamp mellan biskoparna av Kastilien och Galicien och i utökad mening, mellan Maria och aposteln Jakob. Trots detta är temat med kungligheter, tro och martial prowess tydligt i förhållandet till standaret och Maria.36
Standaret finns inte kvar, men en trolig avbildning finns på sidan 44 och 45.

Teoretiskt diskussion om fallet. 4.2.1.
Utifrån den materiella dimensionen ryms alltså detta rituella välsignande och helgonens manifesterande i ikonografin, då flaggorna eller motsvarande tygstycke
ingjuts med det inneboende värdet av helgonet på duken. 37 En annan dimension är
följdaktligen att en armés självvärde och rykte är kopplat till flaggan eller
standaret, vilket gör att man kan koppla expempelvis förlusten av en flagga med
ett helgon till brister i tron hos de slagna. De förlorade inte på grund av yttre omständigheter, utan beroende på vilket helgon som var starkast den dagen.
Utifrån den experentiella dimensionen kan man därmed förflytta värdet av ikonen
till den upplevelse av beskydd som helgondyrkandet och dess konnotation till
välsignelse38, framförallt i samband med “heligt krig” då gudomlighet ställs mot
gudomlighet och trossystem mot trossystem. Upplevelsen att vara beskyddad av
Maria transfereras vidare till en kollektiv känsla av gudomligt beskydd i striden,
vilket gör att de som slåss med guds beskydd per automatik slåss mot guds
fiender. Beskyddandet av jungfrun ryms också inom denna dimension då de som i
hennes namn tar livet av “den andre” kan rationalisera detta som ett skyddande av
Maria som en nästan fysisk gestalt.
Under den mytologiska dimensionen faller bruket av helgon till skydd som praxis.
39 Hit hör också mytbyggandet runtom helgonens bruk som symboler för krig,
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framförallt Maria i det här fallet då vi ser inte bara bruk, utan även ett efterlevande
mytbygge som expanderar Marias roll som beskyddare av de kristna soldaterna
specifikt i strid med muslimer.
Utifrån den institutionella dimensionen, the king and the dictator40, lyfter vi
kungens koppling till martial prowess och den rituella vikten av kungens krigsmannaskap och militära framgångar. Om kungamakten som institution är kopplad
till Maria och krig, kopplas därmed den här dimensionen ihop med de övriga till
en helhetsbild av ett rituellt bruk av Maria.
Här kan vi även lägga till den doktrinella dimensionen41 eftersom Maria som
skyddshelgon för regionen och även bärare av statens våldskapital legitimerar
kronans makt genom relationen till religionen.
Utifrån den rituella dimensionen42 ser vi försöket till att skapa en separat kröningsceremoni specifikt riktad mot Maria, där det nedskrivna dokumentet tyder på
intentionen till att skapa en exakt repeterande tradition. Något som inom Smarts
dimensioner betonas är vikten av exakt repetition inom ritualen då repetitionen
ger formeln för värdet i ritualen. Den intentionen påvisas genom det dokument där
den formellt nedtecknats.
Att det utifrån de tidiga improviserade bruken av Maria som krigshelgon byggs en
praxis gör att detta bruk också faller in under den rituella dimensionen eftersom
detta bruk görs normerande, vilket i sin tur skapar återupprepandet av ritualen för
att säkra samma resultat.43
Det som påvisas i hur Smarts dimensioner samverkar för att lyfta de olika momenten i deifieringen av Maria i det militära sammanhanget är idag svårgreppbart
eftersom vi inte lever i den kontext som beskrivs. Det rituella har minskat sitt
värde, eller i alla fall förlorat sin “magiska” funktion till andra kategorier av religiositet så som tro eller dogmatisk doktrin där mening priviligeras över beteende
och rituell upprepning.

Om tempelherreordens Mariadyrkan: 4.3.
It was in the year 1119, the twentieth of the Christian dominion in Syria, that nine pious
and valiant Knights, the greater part of whom had been the companions of Godfrey de
Bouillon, formed themselves into an association, the object of which was to protect and defend Pilgrims on their visits to the holy places. These Knights, of whom the two chief were
Hugo de Payens and Godfrey de St. Omer, vowed, in honour of the sweet Mother of God,
to unite Monkhood and Knighthood;[4] their pious design met with the warm approbation of
the King and the Patriarch, and in the hands of the latter they made the three ordinary vows
of poverty, chastity, and obedience; and a fourth, of combating without ceasing against the

40

Smart, 1996, sid 228-229, 251, 254, 257, 261
Smart, 1996, sid 289-295.
42
Smart, 1996, sid 128.
43 Smart, 1996, sid 73.
41

21

heathen, in defence of Pilgrims and of the Holy Land; and bound themselves to live according to the rule of the canons of St. Augustine, at Jerusalem. 44

Citatet ovan kommer från en bok publicerad 1840 av James Burnes. Boken är
dedikerad till stormästaren och Grand Priorn i the Royal Hanoverian Guelphic
Order, Prins Augustus Frederick.
Att det rör sig specifikt om tempelherrarna framstår av de individer som omnämns
då dessa är kända som grundare av just denna orden.
Citatet illustrerar en grundläggande poäng i det den belyser tempelherrarnas ordenslöfte, inte till gud, utan till guds moder. Tempelherrarnas syfte var nominellt
att beskydda pilgrimer på väg till Jerusalem, en roll som Maria själv också fyllde:
Mary often had to shield pilgrims journeying to her shrines, protecting them from bandit
knights who saw unarmed travelers as easy prey. Any knight who did succeed in robbing or
harming her devotees had to fear that he might be struck with sudden illness, the punishment she often meted out to miscreants in miracle stories.45

Det kan följdaktligen diskuteras att tempelherrarnas ursprungliga roll är direkt
knuten till Marias roll med att beskydda pilgrimer.
Svårigheten med att klassificera tempelherrarnas Mariadyrkan är att det ofta inte
har varit av särskilt intresse för forskare. Det finns så mycket annat att undersöka,
dock verkar det finnas en konsensus att just tempelherrarna har haft en relation till
Maria, liksom deras andlige fader, Bernard av Clairvaux.
Det tycks finnas vissa element i hur de framställs som i sin tur kontinuerligt återknyter tempelherrarna till Maria:
The Knights Templar swore an oath of poverty, chastity, and obedience and renounced the
world, just as the Cistercians and other monks did. Like the monks, the Templars heard
the divine office during each of the canonical hours of the day and were expected to honour
the fasts and vigils of the monastic calendar. They were frequently found in prayer and expressed particular veneration to the Virgin Mary.46

Dyrkan av kvinnliga helgon under perioden framstår inte som något ovanligt, utan
snarare hade det varit ovanligt om de inte hade dyrkat kvinnliga helgon. Nicholson beskriver dyrkan av kvinnliga helgon som ett bevis på deras ortodoxi till
skillnad från den populärhistoriska beskrivningen av det som ett bevis på kätteri.47
Nicholson tar också upp diskursen om tempelherrarnas Mariadyrkan men framhåller att både donationsbrev till orden, antagningsceremonin och böner dokumenterade i samband med processerna mot tempelherrarna mellan år1307-1312 att
Maria var deras särskilda skyddshelgon och att orden grundades till hennes ära.48
Vidare hänvisar Nicholson till rättegångsprotokoll där tempelherrar beskriver de
band som de bär runt midjan som en kyskhetsymbol ska ha berört delar av
Mariakyrkan i Nazaret där Maria ska ha tagit emot bebådelsen.49

44

Burnes, 1840, sid 10.
Remensnyder, 2014, sid 15.
46 https://www.britannica.com/topic/Templars hämtad 2019/04/24.
47 Nicholson, 2001, sid 108.
48
Nicholson, 2001, sid 109.
49 Nicholson, 2001, sid 110.
45

22

Sammantaget ger bilden av tempelherrarnas invokation av Maria som en mer spirituell och i viss mån identitetsmässig fråga, där förflyttningen av objektet för deitet från Jesus till hans mor tydligt faller in i teorin om Warrior elites.
Tempelherrarnas vidare dyrkan av kvinnliga helgon innefattar även helgonen St
Euphemia och St Ursula då båda dessas reliker bevarades av tempelherrarna och
dyrkades som heliga objekt. Dock förefaller det som att dokumentationen av St
Euphemias kropp bevisar att den ännu är helt intakt i Istanbul vilket gör att de
reliker av henne som omnämns i dokument från 1200-talet är förfalskningar,50
förefaller de reliker som härstammar från St Ursula och myten om de elva tusen
martyrjungfruna, en myt som inte kommer att tas upp i detalj här på grund av
platsbrist. Tempelherrarna har enligt rättegångsprotokollen från år 1307 ha
innehaft minst en numrerad skalle från utgrävningen i Köln år 1155. Denna ska ha
dyrkats som en relik och tycks vara det som ligger till grund för den bärande bevisningen om kätteri.51

Teoretisk diskussion om fallet. 4.3.1.
Utifrån den materiella dimensionen52 lyfter jag primärt de band som bärs som
symboler för kyskhet som så tydligt tas fram i rättegångsprotokoll som kopplade
till Maria. Det finns även starka symboliska liknelser både i beskyddandet av pilgrimer och i de löften riddarna avger. Det faktum att de redan som noviser svärs
in i Marias namn är också talande. De kvinnliga reliker som återfinns hos orden är
förvisso intressanta men är inte direkt kopplade till Maria.
Utifrån den experentiella dimensionen 53 förefaller det främst lämpligt att lyfta
både det faktum att tempelherrarnas främsta uppgift, att skydda pilgrimer på väg
till Jerusalem sammanfaller med det syfte som många brukar Maria till. Upplevelsen att beskyddas av jungfru Maria och upplevelsen att skyddas av de som hon
agerar skyddshelgon åt är här länkat. Här faller även liknelsen med kyskheten och
de band som representerar kyskheten då riddarna alltså hänfaller åt direkt dyrkan
men också åt upplevda närhet till Maria genom både identitet och i ovan hänvisade fall där det finns en direkt koppling till bebådelsekyrkan och till Maria som
person.
Utifrån den mytologiska dimensionen54 finns det ett flertal kopplingar att föra
fram. Återigen återkommer tanken på beskydd av pilgrimer, men också det faktum att de man beskyddar är “rättroende” och de man beskyddar mot specifikt är
“otroende” och därmed ett hot mot både kropp och själ. Att det dessutom finns ett
mytologiskt narrativ runt tempelherrarna där kvinnliga helgon och deras reliker
inte bara spelat roll i den centrala dyrkan inom broderskapet, återigen kopplat till
tanken om separat religion inom warrior elites, men även i deras fall i rättegångarna 1307-1312.
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Utifrån den legala dimensionen behandlar denna uppsats främst tanken på att dyrkan av Maria legitimerar riddarordens primära kall, det vill säga beskyddandet av
pilgrimer, men även att detta legitimerande i sig ger grund för deras andra
verksamheter, exempelvis markägande och bankväsende.
Den rituella dimensionen55 behandlar både de ceremonier som Nicholson
beskriver som antagningsceremonin och att aspiranter till orden direkt informeras
om relationen till Maria.56 Ytterligare rituella spår framkommer när man tar till
både de dokumenterade böner som förekommer i samband med rättegångarna,
samt de rituella band som bärs som symboler för kyskheten. De formella
beteendemönster som formar antagningsceremonierna och andra formella
mottaganden faller också in under denna dimension. Slutligen återkommer de
kontinuerligt nämnda kyskhetsbältenas direkta koppling till ett rituellt närmande
genom att beröra bebådelskyrkan i Nazaret samt indirekt via den rituella
kyskheten eller renheten beroende på tolkning som direkt faller in i den bild av
Maria som förmedlats.

Bevingade husarer. Towarzysz vid Wien 1683. 4.4.

Om belägringen av Wien 1683.
På uppmaning av Ungerns Imre Thököly, en kalvinistisk ledare som var i konflikt
med de katolska Habsburgarna, invaderade den turkiske storvisiren Kara Mustafa
med c:a 150 000 soldater den Habsurgska huvudstaden i det som i katolska kretsar
kallas för Marias slag, Detta på grund av att den 12:e september är det datum då
man firade Mariafesten, 30 dagar efter bebådelsen. På uppmaning av Innocentius
III ledde bland annat Jan Sobielski den III:e en europeisk armé mot Wien och
anföll den muslimska och ungerska styrkan i flanken den 12:e September. Anfallet kom ifrån berget Kahlenberg, vilket är anledningen till att den kristna
undsättningsarmén ska ha anfallit i kraftigt nedåtlut.
Sobielski ska själv ha lett anfallet i spetsen för sina bevingade husarkompanier, i
den här källan c:a 3000 man. Ottomanernas förlust i slaget räknas som det centrala
nederlaget i den sista muslimska invasionen av Europa. 57
Belägringen av Wien varade mellan 17/7 till den 12/9 1683.
Belägringens upphävande räknas som en central händelse i tillbakadrivandet av
den Ottomanska expansionen. Det var dock inte slutet på den eftersom den pågick
i ytterligare mer än ett decennium.

55
56

Smart, 1996, sid 128.
Nicholson, 2001, sid 109.

57

Encyclopædia Britannica Online, 07/2018 hämtat 2019/04/18.

24

Bevingade husarer och Maria.
Enligt Dalairac bestod den polska armén år 1683 av c:a 24 000 tunga kavallerister. Totalt ska armén ha innehållit c:a 42 000 man och utöver dessa 24 000 ska
resterande ha varit fördelad på infanteri, lätt kavalleri och dragoner (beridet infanteri). Denna övriga tredjedel, c:a 18 000 man kallades för främlingslegionen
(möjligen snarare utlänningslegionen) eftersom de klädde sig och tränade som
övriga européer.58 Dessa övriga 18 000 är inte intressanta för den här undersökningen.
Det tunga kavalleriet är uppdelat i husarer och pansernes ”sic” och framförallt
husarerna lyfts fram som tillhörande en egen socialgrupp eller klass, med egna
sociala normer och regler (i dokumentet framställs de alla som adliga, även om
det finns motstridiga källor i det fallet.). Dessa husarer går under namnet Towarzysz, vilket översätts till kamrater eller kamraterna,59 vilket i sin tur är en referens till Alexander den stores livkavalleri med samma namn.
Kung Stefan Bathory (1533-1586) tog beslut om utformningen av husarernas utrustning i de rekryteringsbrev som skickades ut 1576-1577 där han specifierade
att kyrasserna skulle vara i den ungerska stilen. Dessa kyrasser var artikulerade
och hade ett ursprung i de romerska Lorica Segmetata rustningarna60 från åren runt
9 fvt till 300 evt.
Artikulationen i kyrassens påminner till viss del om humrars och kräftors pansar
och kallas med en modern term för just hummerrustning eller halvhummer och
återskapades av Tyskland under första världskriget när de återigen fick en ny
renässans för stationära poster.
Rustningarna utvecklades under 1600-talet till en så kallad halvhummer, där bara
den nedre tredjedelen är artikulerad i lameller och fick sin mest spektakulära form
efter 1648 och bibehöll detta utseende därefter fram tills kompanierna upplöstes.61
62

Rustningarna tillverkades inte ursprungligen centraliserat, därmed är det svårt att avgöra exakta
siffror på hur många av dessa kyrasser som slogs.
Meningen var att de skulle kunna tillverkas med
relativt enkla medel av mindre rustmakare eller
till och med av den lokale smeden. Därmed finns
det en inte helt unison syn på dekoration och
utformning. Det som kan sägas med säkerhet är
att det i slutet av 1600-talet togs steg för att skapa en centralisering via en större smedja i Krakow och att en stor del av de så kallade kanoniska rustningarna, alltså de exemplar som finns
kvar i välbevarat skick kommer därifrån.
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Efter 1620 började hjälmarna, de så kallade szyszak att fästas samman med
bronsnitar där nithuvudena var formade som rosetter.
These included bronze fittings and rivet heads finished as rosettes-symbols of the Virgin
Mary- presumably invoking her protection63

Dessa nitar är en mera dold ledtråd till hur Maria brukades av husarerna. Boken
tar inte upp mer information om hur eller varför rosettnitar skulle vara konnoterade till Maria, men när man undersöker nitarna närmare skulle jag välja att
beskriva formen som roslik, eller dekorativt utsmyckad att påminna om rosor
snarare än rosetter och den vägen koppla det vidare till rosarybeads, eller bönekulor. Dessa kulor bär en klar Mariakoppling och via dessa konnoterar nitarna till
Maria64
Det centrala med rustningen är dess dekorationer. Som tidigare nämnts finns det
inte en enkel och kanonisk utformning av dekorationerna, men en utformning som
ska vara så pass enkel att alla teoretiskt ska kunna tillverka och bära den.
Av de överlevande exemplaren är det omöjligt att göra en realistisk uträkning av
hur många som bär de tre symboler som enligt Brzezinski tycks utgöra kanon för
1680-talet. Dock är samma tre symboler extremt vanliga, oftast i kombination och
under förutsättning att dessa slagits under mer industriella former i Krakow vilket
Brzezinski antyder att det är troligt att detta är den historiska kanon för utformingen.

I den kanoniska rustningstypen
för 1680 och enligt dessa källor
den typ av harnesk som bars vid
Wien bärs tre symboler. Två
cirkelmönster med korsformade
urgröpningar, en på höger bröst
och en centralt på den övre
delen av torson. På vänster
bröst bärs ett cirkelformat emblem med Maria på.
Brzezinski diskuterar dekorationerna och kallar korsformationerna för riddarkors, men anser det oklart om det rör sig om invokation eller
om nationalitetsmarkeringar. Vad gäller Marians ursprung hänvisar han till skapandet av en riddarorden som Władysław IV försökt grunda 1633-1637. Han omnämner också motsvarande symboler i form av St George eller Ärkeängeln Mikael. Maria förefaller dock absolut vanligast.65 66
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Jan Sobieski var inte okänd för att pryda sig med religiös semiotik. De sköldar
han lät tillverka i stilen all’antica67 är omtalade i boken The Prophetic Shield of
John III Sobieski av Zdzistaw Zygulski, Jr från 2014.
Brzezinski diskuterar vidare huruvida det verkligen var dessa husarrustningar som
bars 1683. Tydligt är i alla fall att det enligt Sobieski är dessa rustningar som han
vill förmedla att hans husarer bar eftersom det är så husarerna ser ut på den målning kungen beställde av hovmålaren Martino Altomonte år 1684.68
I en samtida beskrivnig från Wien, översatt till engelska omnämns både Jan
Sobieski själv och hans husarer. Kungen lyfts speciellt fram
The king of Poland had the greatest share of the glory of this day wich he best deserved: for
he may be truly stiled(sic) one of the greatest kings of christendom 69

I den följande texten i källan A True and exact relation of the raising of siege of
Vienna and the victory obtained over the Ottoman army, the 12th of September
1683 står också de de fyra och ett halvt tusen husarerna (vilket skiljer sig med
Dalarics och Brzezinskis beskrivningar av antalet) och deras rustningar omnämnda, men utan vidare referenser till Maria eller kristendom i direkt konnotation till
rustningen.

Teoretisk diskusission om fallet: 4.4.1.
Utifrån den materiella dimensionen 70 har vi en för uppsatsen ny typ av avbildning. Direkt avbildning på harnesken. Det flyttar den här dimensionen från en
institutionell nivå till en individuell nivå eftersom det inte tycks finnas en helt
central kanon på vad som har gällt för husarerna visavi Maria. Det finns dock en
progression från de tidigaste etsningsdekorerade rustningarnas avbildning av Maria71 och till kejsare Ferdinand I av tysk-romerska riket (Bild i appendix, sid 37).
Utifrån den experentiella dimensionen 72 är det svårare att distinkt sätta en markering. Brzezinski är oklar över Marias funktion som direkt symbol, men hänvisar
till rosettnitarna som en invokation till Maria. Sannolikt är dock att de djupt
religiösa katolska kungligheterna höll både kor och hymn innan anfallet, att de
sannolikt djupt religiösa husarerna tillbad sina utvalda helgon och nitarna och
Marian som dekoration antyder en viss övervikt gentemot henne. Liksom vid Las
Navas är det här dessutom en krigshandling på europeisk mark där husarerna
försvarar både sina katolska grannar och sin jungfru. Upplevelsen av beskydd,
framförallt när anfallet visade sig så förkrossande effektivt och direkt avgörande
måste ha varit hänförande.
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Utifrån den mytologiska dimensionen finns det både en nutida mytologisk och
legendarisk bild av husarernas anfall inom högerextrema kretsar och inom andra
antimuslimska rörelser, men också uppenbarligen en samtida. I den samtida källan
lyfts Sobieski som en av de största kungarna i kristendomen. Hans trupper paraderar och blir hyllade av kejsare och kungar och husarerna omnämns särskilt.
Att Sobieski dessutom redan året efter beställer hyllningstavlor till sig själv talar
för hur han vill framställa segern. Om vi sedan tittar på bruket i efterhand så har
först Innocentius XI satt den 12:e September som en av de centrala dagarna i
Mariafesten för att fira segern. Detta gjordes 1684. I efterhand har också Pius X
runt 1914 satt datumet 12:e spetember som en särskild festdag i Marias namn för
att hylla segern men har eventuellt sedan dess tagits bort.73
Utifrån den institutionella dimensionen 74 är det återigen the king and the dictator
som lyfts fram. Sobieski har innan avfärd sökt välsignelse hos Maria. Sobieski har
tidigare skapat religiös dekorerade rustningar. Sobieskis centraliserade smedja
tillverkar rustningar med Maria och med de relaterade nitarna. Om vi lyfter det
ytterligare ett steg vad gäller kungligheter så väljer Innocentius att konnetera
segern specifikt till Maria som nämns ovan. Innocentius är påve vilket förlänar
honom makten som både kung och biskop. Kungens val av helgon i kombination
med påvens val av helgon förmedlar bilden av Maria som centralgestalt för
segern. Härunder faller även den doktrinella dimensionen75 då påven så tydligt
legitimerar kriget mot muslimerna och segern vid Wien som en doktrinell seger.
Det är ett oerhört tydligt vi mot de och påvens beslut att skicka Polen och Bayern
med flera både legitimerar påvens makt, men också det helgon som får bära
segern stärks i sin roll som krigisk gestalt och central krigsgudinna.
Den rituella dimensionen 76 rymmer de figurer och nitar som rustningarna pryds
med. Att enskilt dekorera sig med en viss helgonbild talar för en personlig ritual.
När det kommer upp på en nationell nivå, vilket det gör i fallet med de bevingade
husarerna, där för all del inte samtliga bevarade rustningar bär symbolerna, men
flertalet tycks göra det. Nitarna tycks vara universella och deras invokation av
Maria talar för att detta var rituellt knutet till kompanierna med Towarzysz.

4.5. Slutsatser och diskussion
Bilden som framträder efter att ha detaljstuderat dessa fall är att det finns ett
samlat bruk av Maria som krigshelgon i relation till krig mot de utomstående. I
första hand krig mot muslimer.
För att vara extra tydlig finns det inget som pekar på att det är ett genuint
medvetet försök att lyfta Maria från hennes många roller till en separat
gudomlighet i en kristet kanon, men bruket i sig när det jämförs mot Smarts
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teoretiska bakgrund antyder att hon används som detta. Detta under förutsättning
att vissa prerekvisit är uppfyllda, främst att de som man slåss mot inte är andra
kristna. Framförallt i krig mot muslimer tycks Maria uppbära funktionen av
prefererat helgon.
Dessa är naturligtvis ett fåtal utvalda fall, men det som både Remensnyder och
Hall tydligt påvisar återkommer Maria i den här rollen under conquistan och finns
med under reconquistan. Alltså både under krig mot muslimer och i krig mot
andra icke-kristna. Eftersom vi dessutom rör oss i ett långt tidsspektra och ett brett
geografiskt område, som täcker in större delen av Centraleuropa, större delen av
Syd- och Mellanamerika och i viss mån, Syrien, Egypten, Palestina och dagens
Israel under drygt sexhundra år, talar resultaten ett tydligt språk. Maria har brukats
på ett sätt som motsvarar exempelvis Durga. En kvinnlig gestalt som uppfyller
kriterierna för att vara en krigsgudinna.
I undersökningen används flera olika typer av empiri, både litteraturstudier som vi
alla är relativt bekanta med, men också studier inom the pictoral turn som de som
studerar konsthistoria är mer bekanta med och framförallt mycket mer skickliga
på att bruka. Det teoretiska ramverket har därför varit centralt för att sammanfoga
dessa olika perspektiv till någon form av helhet.
För att besvara frågeställningarna:
Maria bär en mängd betydelser, eftersom hon kunde brukas nästan fritt utifrån de
behov som de troende för tillfället hade. Tydligt är dock att den segerrika jungfrun
är en av dessa centrala betydelser som hon uppburit. Inte bara för att hon har
brukats så i fält, viket hon tydligen har, men även genom den maktposititon hon
tilldelas av en rad olika påvar och kyrkofäder under hela denna långa period.
Marias roll som centralt katolskt krighelgon lyfts fram speciellt genom de båda
segerdagar i Mariafirandet, den 11:e september och den 12:e september.
Här är det återigen centralt att påpeka att upphöjningen från helgon till
gudomlighet inte är en samtida tanke, utan det är bruket i sig som utifrån den
teoretiska basen som gör att hon kan tolkas på det sättet.
Det tycks inte finnas en rak progresssion från tempelherrarna till husarerna.
Däremot tycks det finnas en generell katolsk geneologi där Maria används som
symbol för ”heligt krig” mot religiöst utomstående. Intressant är dock att teorin
om warrior elites sätter ett eget värde på bruket av en separat gudomlighet eller
religion, vilket gör att Maria kan separeras från övriga helgon. Något som däremot
finns är en kontinuitet av att dekorera sig med Maria eller invokera Maria i
samband med ”heligt krig”. Snarare än en rak progression spåras en indirekt
progression av bruket. Det används inte på samma sätt av spanska kungar eller
polska husarer, men bruket är konstant. Maria tycks bära en central roll i
krigsföringen oavsett om det handlar om upplevt beskydd eller rituellt kopplade
kläder eller rustningar. Genom att spåra bruket som individuella eller i alla fall
tidsbundet konnoterade varianter går det att följa en progression genom tiden.
Frågan huruvida Maria primärt tycks ha brukats i krig mot muslimer besvaras kort
och koncist, ja. I krig mot nästan alla andra tycks valet av helgon vara mer upp till
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personlig preferens eller cuius regio. När det kommer till krig mot muslimer eller
andra religiöst utomstående tycks det vara närmast en ”ridderlig plikt” att bära
Maria som symbolisk beskyddare.
Undersökningen visar på att de tankar som Remensnyder och Hall har utvecklat
går att applicera på ett europeiskt perspektiv, detta är det som denna uppsats
bidrar med. Dessutom bidrar den med eventuellt nya perspektiv att analysera
utifrån och översikten över denna långa period där dessa olika faktorer kan
sammankopplas.
I de tidsåldrar som avhandlas i undersökningen är det svårt att direkt greppa hur
religion kan ha burit en så stor roll som den uppenbarligen har gjort utifrån vårt
nutida perspektiv. Men det var en central del av vardagen för nästan alla. Därför
blir också bruket av Maria centralt för hur man såg på dessa ovan nämnda förlopp.
Undersökningen utgår ifrån olika typer av invokationer, dels för att visa på
bredden av Mariadyrkan, men också för att visa att denna dyrkan har tagit sig
olika uttryck genom tiden, men varit konstant som fenomen.
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Sammanfattning

Utifrån nedslagen i historien tycks det som om Maria specifikt har burit
signifikans som beskyddare och helgon för det ”heliga kriget”, det vill säga krig
mot muslimer. Antingen har hon burits som symbol på slagfältet, på rustningarna
eller som beskyddare på ett mer esoteriskt plan. Om vi återkommer till Hull och
Andersons teori om warrior elites och deras bruk av en separat religion eller
variation av den allmänna religionen skapar dessa fall en bild som anger ett
genuint homogent intryck spritt över inte bara tid men också rum, där Maria har
fått agera krigsgudinna eller krigshelgon. Det är viktigt att separera en accepterad
funktion där hon skulle ha existerat som en utsedd sådan deitet och bruket som
kan spåras och jämföras via det teoretiska ramverket.
Detta spåras via bruket av Maria som symboliskt emblem på huvudbaneret vid
slaget vid Las Navas år 1212, tempelherrarnas Mariadyrkan och de bevingade
husarernas rustningar och Jan Sobieskis invokation vid slaget vid Kahlenberg och
belägringen av Wien 1683.
Undersökningen visar att bruket av Maria inte förekommer på samma sätt
kontiuerligt genom perioden. Däremot framträder en bild av ett kontinuerligt bruk
av ”guds moder” oavsett om det är som böneobjekt, flagga eller kartush på en
rustning. Mina frågeställningar är dessa:


Vilken betydelse bar Maria eftersom hon så frekvent användes i rituella
former i krig?
Oerhört många, men den segerrika jungfrun har politiskt och från påvens räkning
varit central. Det innebär att denna betydelse genom den undersökta perioden har
lyfts fram särskilt och varit framträdande.


På vilka sätt går det att spåra en progression av bruket ifrån
tempelherreordens bruk av Maria fram till husarernas bruk?

Via indirekta led går progressionen att spåra på flera olika sätt. Primärt genom
tanken på en beskyddande entitet genom guds moder samtidigt som man själv
utövar ett personligt beskydd av hennes ikon.


Vilka sätt att dyrka Maria kan historiskt påvisa bruket av helgonbilden
som krigshelgon i samband med krig mot muslimer?

Hon har primärt brukats som krigshelgon i samband med krig (vid bruk av henne
som ett krigshelgon) med andra religiösa grupper utanför den katolska traditionen.
Men det är tydligt att hon har brukats som symbol för de som har krigat mot
muslimska länder under den period som undersöks men på olika sätt i olika
perioder.
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Appendix

1, fördjupningsmöjligheter.

Utöver att diskutera tempelherrarna och deras Mariadyrkan finns det andra militära religiösa ordnar som hade kunnat ta plats, men som utlämnades på grund av
platsbrist.
De religiösa ordnarna klassas utefter om de är så kallat internationella eller nationella. Detta är naturligtvis en efterhandskonstruktion och är inte samtida.
De fyra internationella är de mest kända:
1. Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, of
Rhodes and of Malta ca: 1099 (Johannes) (hospitalierna)
2. Order of the Holy Sepulchre ca: 1099
3. Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon ca:1118
(tempelherrarna)
4. Order of Saint Lazarus of Jerusalem ca:1119 (Lazarus) St Lazarus hospitalierna)
Flertalet av ordnarna är dedikerade till ett specifikt helgon. Utöver tempelherreordern fanns det minst tre, möjligen fyra riddarordnar direkt dedikerade till Maria.
Order of the Blessed Virgin Mary 1261, Order of Saint Mary of Spain 1270, Order of Our Lady of Bethlehem 1453, samt eventuellt en andra Order of Our Lady
of Bethlehem från 1459.
Totalt kan jag hitta 35 ordnar. Fyra av dessa är namngivna till Maria, totalt 11%
Jesus hade tre ordnar, eventuellt fyra beroende på hur man räknar, vilket gör det
till nominellt 8% eventuellt 11%.
Om man som Hull och Anderson utgår från 28 ordnar77 och då inte räknar in dubbla Our lady of Betlehem¨så är det återigen 11% av de militära munkordnarna som
är dedikerade till Maria. I Hull och Anderson återfinns också tre ordnar direkt
dedikerade till Jesus. Santiago har en, Lazarus en och aposteln Jakob har två.
Följdaktligen har Maria och Jesus samma antal ordnar. Om vi då ökar på med den
andra Our Lady of Betlehem och tempelherrarna gör det att Maria har 17% av de
militära ordnarna dedikerade till sig.
Det här är ytterligare en väg att gå för att utöka studien av bruket av Maria som
specifikt helgon för krig gentemot icke-kristna.
Ytterligare exempel att utgå ifrån hade varit att utöka undersökningen med fler
nedslag. Slaget vid Lepanto som har omnämnts tidigare i uppsatsen hade varit en
självklar första punkt att utveckla eftersom den fyller samtliga kriterier som
uppsatsens teoretiska grund är baserad på. Samtliga dimensioner går att spåra i
förloppet och det politiska för- och efterspelet och Maria bär central betydelse
eftersom det av påven utnämns till en seger i hennes namn.
I samband med detta skulle man kunna undersöka både de Mariastatyer som finns
i Grenada, samt de ritualer där dessa bärs i procession genom staden i åminnelse

77

Anderson & Hull, 2017, sid 7.
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av segern. Statyn kallas generellt Jungfrun från Lepanto. Det finns även en andra
staty som restaureras och som ska ha befunnit sig ombord på flaggskeppet Real
under slaget.
I samband med processionen utkämpas det koreograferade strider mellan utklädda
morer och kristna för att tydligt cementrera åminnelsen av att det rör sig om en
krigisk händelse.
Ytterligare en väg att gå som dock är extremt arbetsintensiv är att spåra individuellt dedikerade garnityr. Här finns det dock en stor mängd svårigheter med materialet eftersom det dels inte tycks finnas ett register över specifika dekorationer.
Dels är det stora flertalet av de museipjäser som finns tillgängliga sannolikt inte
de som har brukats i fält. Det innebär att i den mån de bär rituella symboler är de
sannolikt inte på plats som “skydd” eller för att hårddra det hela som sejd eller
trollformel, utan snarare som symbol för ägarens djupa börs och vilja att visa
fromhet. Den största samlingen av defacto använt material finns förvisso i Sverige, samlingarna från de hittills tre utgrävda gravfälten utanför Visby från 1361.
Men enligt det jag har kunnat upptäcka finns det inte mycket av semitotiska rester
kvar på dessa då de sannolikt har burits som antingen personliga smycken eller
som tygvapenrockar ovanpå rustningarna. Ett av skälen till att jag drar dessa slutsatser är att de rustningar som finns bevarande där primärt är av coat of plates
eller lamelltyp, vilket gör att de i ena fallet definitivt är täckta med tyg eller läder
och i det andra fallet förmodligen är så ålderdomliga redan 1361 att de sannolikt
inte sågs som viktigt att dekorera på grund av risken att försvaga metallen.
Utöver dessa finns en förmedlad bild av Marias bistånd vid militära segrar genom
tiderna som kan vara intressant att utveckla. Dessa finns samlade på denna sida,
som dock inte ska ses som ett källkritiskt kontrollerat verk:
https://studylib.net/doc/7482675/the-blessed-virgin-mary-enmity-and-war3

Som ett extra påpekande, jag är medveten om att Mariafirandet speciellt kopplat
till seger över muslimer ligger bland annat den 11:e september. Det kan absolut
finnas symbolisk medvetenhet i detta sammanhang med de attacker som skedde i
USA år 2001, liksom i det faktum att en av Bostonbombarna bar namnet Temerlaine. Det finns dock inget som jag har upptäckt i samband undersökningen som
talar för detta.
Detta tillägg kommer på grund av att frågan har ställts av korrekturläsare.
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Appendix 2, bilder och fördjupningsbilder
Bilden föreställer övre delen av ett garnityr tillhörande kejsare Ferdinand I av det
heliga tysk-romerska riket. Ferdinand var Habsburgskejsare och därmed kopplad
till samma familj som både är involverade vid Wien och vid Lepanto. Motivet
med Madonnan med barnet är sannolikt ingraverat för hand, inte etsat. Rustningen
är en torneringsrustning, inte tillverkad för krig vilket kan ses på lansstödet som
sticker ut på bärarens högra sida, vänster från bilden sett. Ferdinand själv var dock
involverad i krig med Ottomanerna under större delen av sitt liv, samt var kejsare
under freden i Augsburg 1555 då beslutet om Cuius Regio, eius religio antogs.
Figur 1. Kejsare Ferdinand I av tysk romerska rikets harnesk 1459.78

78

Metropolitan musehttps://www.metmuseum.org/art/collection/search/23944 20190410um.
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Figur 2. Illustration bevingade husarer 1680.Velimir Vuksic.79

Illustrationen visar hur de bevingade husarerna ska ha sett ut vid Wien 1683.
Notera särskilt Mariasymbolen och nitarna som illustreras vid figur 6 och 4.

79

Brzezinski, 2006 illustration E.
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Figur 3. Bröstplåt, Hopfer/Helmschmid 1510-1520 80

Bröstplåten är enligt Metropolitan museum slagen av Kolman Helmschmid och
dekorerad av Daniel Hopfer själv. Den ska vara slagen i Augsburg i Maximilians I
egen smedja (vilket inom rustningsforskning är en central sak då det räknas som
en av de främsta rustningsmakarna under 1500-talet tillsammans med Greenwich i
England och Filipo Negroli i Milano). Jungfru Maria med barn är centralmotiv
flankerat av St George och St Chrtistopher.81
Rustningen klassas av vissa som Landsknecht Rüstung, alltså rustning av den
typen som Tyska legoknektar eller landsknektar bar. I och med Hopfers skapande
av den nya etsningstekniken blev den här typen av dekorationer mer tillgängliga
för andra än de absolut rikaste.
However, since embossing tended to weaken the metal and thus render the armor useless
for battle or tournament, it was etching—often combined with gilding and bluing—that
from the beginning of the sixteenth century would become the most commonly applied
technique of armor decoration throughout Europe. The subjects depicted ranged from devout inscriptions and narrow bands of floral or geometrical patterns, religious imagery, historical and mythological references, to political imagery, heraldry, and orders of chivalry. A
popular motif on breastplates of somewhat plainer German armors of the last two-thirds of
the sixteenth century was the image of a knight kneeling in prayer in front of a crucifix, often accompanied by a devout inscription. With decoration thus becoming more complex,
armorers were now often aided by painters, engravers, and etchers, as well as goldsmiths. 82

80

Metropolitan museum New York https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/38.143/
190502
81 Metropolitan museum, New York https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/38.143/
190502
82 Breiding, Dirk. https://www.metmuseum.org/toah/hd/deca/hd_deca.htm 190502.
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Ryggplåten från samma garnityr följer samma motiv, Sankta Anna, Marias mamma med barn i mitten, flankerade av St James the great, (aposteln Jakob) och St
Sebastian.83

Figur 4. Ryggplåt Hopfer/Helmschmid 1510-152084

83

Metropolitan museum New York https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/38.143/
190502
84
Metropolitan museum New York https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/38.143/
190502
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Figur 5 Bröstplåt, tysk, c:a 154085
The centre of the breast-plate is embossed, etched and gilt with a standing Virgin Mary,
crowned, holding the baby Jesus and surrounded by an orle of flames. The exterior is bright
but patinated, both upper corners are broken off.

85

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_im
age_gallery.aspx?assetId=464588001&objectId=39142&partId=1 2019-05-07.
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Figur 6 Detaljbild tysk bröstplåt c:a 1540.86

Detaljbilden visar tydligare hur Maria med barn är inetsad centralt på bröstet och
därefter ifylld med guld. Även om guldet idag är ärgat finns antydan om hur
tydligt illustrationen skulle ha lyst upp och tydligt visat både på den rikedom som
ägaren måste ha innehaft, men också dedikationen till Maria, som är
centralmotivet, och Jesus.

86

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_im
age_gallery.aspx?assetId=464588001&objectId=39142&partId=1 2019-05-07.
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Figure 7Italiensk bröstplåt, Ca: 151087

Den sista bilden är den mest svårtydda. Maria finns inetsad även här centralt på
bröstet, men rustningen är så sliten att dekorationen nästan inte går att se längre.
The breast-plate is etched with a central band including seated virgin and child above trophies of classical armour and diagonal bands of strapwork ornament. Between the bands are
etched sparks. The exterior is bright but patinated and over-cleaned so the etched decoration is almost lost.

Det finns ingen helt säker framställning av den flagga som ska ha burits vid Las
Navas år 1212. Men den flagga som är avbildad i folio 181 i samlingen Cantigas de Santa Maria beställd av kung Alfonso X El Sabio av (bland annat Kastilien), som regerade från år 1253. Han lät beställa verket troligen under slutet av sin
livstid. Det är daterat mellan 1250 och 1284 i olika källor. Cantigas de Santa Maria är en sångbok med solosånger och psalmer som alla handlar om Maria. Baneren som är avmålat i illuminationerna på folio 181 är troligen identiska med det
banér som användes år 1212. Det är en så hög grad av nya trontillträden i Kastilien under perioden 1214-1253 så det är svårt att avgöra huruvida de är direkt

87

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId
=464612001&objectId=39372&partId=1 19-05-08.
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besläktade, Alfonso VIII El de Las Navas och Alfonso X El Sabio men det är
troligt. Banéret bör under alla omständigheter ha funnits kvar 1253.
Slaget vid Marrakesh är lite oklart exakt när och hur det ska ha utkämpats. I Oxfords databas över Cantigas de Santa Maria identifieras den muslimska kungen
som Aboyucaf. Dock verkar referenserna till denna kung vara knutna direkt till
dokumentet. Miri Rubin omnämner Aboyucaf i förhållande till Cantigas de Santa
Maria i boken Mother of God: a history of the Virgin Mary,88men utöver detta
hittar jag inget om vem kungen Aboyucaf skulle ha varit.

Figur 8 Folio 181 Slaget vid Marrakech. 1284 (troligen)89

88
89

Rubin, 2009a.
http://manuscriptminiatures.com/4485/11631/
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Figur 9 Folio 181, slaget vid Marrakech 1284 (troligen)90

90

http://manuscriptminiatures.com/4485/11632/
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